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Områdesanalys
För att kartlägga planeringsförutsättningarna har 
en områdesanalys tagits fram där programområdet 
analyseras och värderas utifrån historik, ekologi, 
stadslandskap, offentliga rum och stråk samt trafi k 
och kommunikationer. I det här avsnittet beskrivs 
de viktigaste aspekterna och frågeställningarna 
som behandlas i områdesanalysen - bland annat 
naturlandskapet, grönstruktur, växt- och djurliv, 
historiska spår och bebyggelseutveckling. För 
att ta del av underlaget som helhet hänvisas till 
områdesanalysen.

Naturlandskap
Landskapet i Bromma är en del av Mälardalens 
sprickdalslandskap med ett mosaikartat mönster av 
skogsklädda bergspartier, öppna dalstråk och sjöar. 
Karaktäristiskt för hela programområdet är den 
blockiga terrängen, de så kallade De Geermoränerna 
uppkallade efter geologen Gerhard de Geer. 
Moränerna skapades då inlandsisen drog sig tillbaka 
och avtecknar sig i landskapet som ibland fl era 
hundra meter långa höjdryggar. Detta har skapat ett 
varierat och kontrastrikt naturlandskap som utgjort 
förutsättningarna för Brommas bebyggelseutveckling.

Vegetationen utgörs huvudsakligen av tall och 
gran på höjdpartierna och med inslag av ekbackar i 
moränslänterna. På de öppna ytorna som tidigare 
användes som betesmark, främst i Riksby, har lövträd 
planterats i samband med att områdena bebyggdes. 

Grönstruktur
Ett grönt stråk löper genom programområdet - 
från Beckomberga i väster till Lillsjön i öster, via 
koloniområdena i Riksby och vidare mot Ulvsunda 
och Traneberg. I programområdets södra del 
sträcker sig ett sammanhängande promenadstråk 

från Judarskogen, genom Tunnlandsparken och 
Olovslundsparken. 

Koloniområdena utgör viktiga samband 
i grönstrukturen och bidrar till variation i 
programområdets gröna miljöer med sin växtrikedom 
och blomsterprakt.

Ekologiska spridningsvägar
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Ekologiska spridningsvägar
Närheten till naturområdena kring Judarn, Kyrksjön 
och Lillsjön innebär att delar av  programområdet 
har stora ekologiska värden. Judarskogen och 
Kyrksjölöten är naturreservat och delarna närmast 
sjöarna klassas som Natura 2000-områden. Främst 
i norra Riksby utgör förekomsten av ädellövträd 
och  sammanhängande barrskogsområden samt 
koloniområdena viktiga spridningssamband och 
livsmiljöer för insekter och fåglar. 

De tre sjöarna med omgivande lövskogar och 
gräsmarker gör centrala Bromma särskilt gynnsamt för 
groddjur. Här fi nns padda, vanlig groda samt mindre 
och större vattensalamander. Under 2013 anlades 
två tunnlar under Spångavägen för att underlätta 
för groddjur att förfl ytta sig mellan naturområdena i 
Riksby och Kyrksjölöten.

Parker
Tillgången till rekreationsområden inom 
programområdet är god jämfört med övriga Stockholm. 
Närheten till de två naturreservaten Kyrksjölöten 
och Judarskogen, området kring Lillsjön samt de 
obebyggda delarna av Riksby ger de fl esta boende i 
området tillgång till större rekreationsområden inom 
200 meter från bostaden. Bara i den mest centrala 
delen vid Brommaplan är avstånd till offentliga 
grönområden med rekreationsmöjligheter längre än 
200 meter. 

Utbudet av anlagda parker är däremot relativt sett 
sämre. Tunnlandsparken i Åkeslund har öppna 
grönytor med bollplaner och lekplats. Området kring 

Lillsjön med dess klippta gräsytor och gångvägar är 
idag ett välbesökt promenadstråk och har potential att 
utvecklas till en attraktiv stadspark. I anslutning till  
programområdet ligger Åkeshovs slottspark som är 
ett populärt utfl yktsmål för många Brommabor.  

Den relativt glesa bebyggelsestrukturen i Åkeslund 
och Åkeshov bildar friytor med naturmark mellan 
husen som utnyttjas till utevistelse och lek. 

Vatt en
Dagvatt en
Dagvatten är en betydelsefull resurs som till stora 
delar infi ltreras i de gröna områdena. Dagvattnets 
avrinningsområden påverkar också områden 
utanför programområdet. Inom programområdet är 
föroreningshalten i dagvattnet låg till måttlig. De 
större vägarna i området alstrar föroreningar liksom 
fl ygets verksamhet på Bromma fl ygplats.

Det fi nns en stor potential i att skapa lokala 
dagvattensystem i samband med ny bebyggelse, men 
också att stärka recipienternas förmåga att ta emot 
vatten genom fördröjning. Bra hantering av dagvattnet 
syftar till att behålla grundvattnets nivåer och kvalitet.

Utbyggnad av gator och hus innebär en påfrestning 
på dagvatten och därför är en strategi för att förstärka 
lokal infi ltration nödvändig i området. De öppna 
vattendragen och naturliga fuktbiotoper i anslutning 
till dem, har också stor betydelse som livsmiljöer 
för groddjur. Avgränsning av detaljplaneområden 
och utbyggnadsordning har stor betydelse för den 
övergripande dagvattensituationen och behöver 
samordnas med  lösningar för att hantera dagvatten.

Grundvatt en
Grundvattensystemen inom området är överlag 
småskaliga. Recipienter som Lillsjön och Åkeshovs 
reningsverk är deletapper för vattenrening 
innan vattnet når Mälaren. Genom att den södra 
delen av området omfattas av Östra Mälarens 
vattenskyddsområde krävs särskild hänsyn för att inte 
skada grundvattentäkten Mälaren.

Ekologiskt känsliga vatt enområden
Judarn och Kyrksjön
Judarn och Kyrksjön med tillhörande 
tillrinningsområden är klassade som ekologiskt 
känsliga områden. 

Lillsjön
Lillsjön är en av Stockholms mest näringsrika sjöar. 
Den är belastad med näringsämnen och föroreningar 
genom sitt läge mellan stora vägar, fl ygplatsen 
och bostadsområden. Lillsjön har till stora delar 
vegetationsklädda stränder som tar upp näringsämnen. 
Stockholms stränder ska värnas som en attraktiv 
resurs för promenader och som en möjlighet att ta 
upp näringsämnen innan de når Mälaren. Lillsjön 
utgör ett sådant strandstråk som har förbindelse med 
promenaderna längs Ulvsundasjön och Bällstaån.

Dagvattensystemen i området belastas när gröna 
områden bebyggs och hårdgörs. Särskild hänsyn 
behöver tas inom Judarns och Kyrksjöns ekologiskt 
känsliga tillrinningsområden och inom Östra Mälarens 
vattenskyddsområde. 
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Historiska spår
Bromma är rikt på fornminnen och de äldsta spåren 
från människans aktiviteter inom programområdet 
är från bronsåldern då Bromma till stor del var ett 
skärgårdslandskap. Under järnåldern utvecklades 
jordbruket genom bättre redskap och effektivare 
odlingsmetoder och det är vid denna tid som Brommas 

bystruktur växer fram med byarna Riksby, Glia och 
Linta. 

De fl esta lämningarna från de första Brommaborna 
inom programområdet fi nns på de skogsklädda 
höjderna i norra Riksby och utgörs främst av gravfält, 
stensättningar och husgrunder från järnåldern. 

I Gliavägens förlängning öster om Kortenslunds 
koloniområde, syns spår av Glia landsväg som 
redan vid förhistorisk tid var en av de viktigaste 
huvudlederna i Bromma. Vägen sträckte sig från 
Ulvsunda till Bromma kyrka via byarna Glia och 
Linta.

Bebyggelse, stadsbild
Centrala Brommas utveckling har i hög grad 
påverkats av Stockholms expansion under 1930- och 
40-talen med utbyggnaden av stora sammanhängande 
smalhusområden och Bromma fl ygplats verksamhet. 
Programområdet karakteriseras av stora kontraster, 
främst vad gäller bebyggelsens skala och uttryck. Här 
fi nns de småskaliga kolonilotterna, smalhusområdenas 
lameller i tre till fyra våningar och Lintaverkens 
storskaliga anläggning. 

Bergslagsvägen/Drottningholmsvägen är utformad 
som en boulevard och sträcker sig från Fridhemsplan 
till Hässelby och utgör ett tydligt inslag i stadsbilden 
i västerort. Vid Brommaplans trafi kplats ansluter 
Kvarnbacksvägen, Spångavägen och Klädesvägen 
som bildar ett karakteristiskt stjärnmönster i 
stadsplanestrukturen med cirkulationsplatsen som 
nod. Detta ger Brommaplan en närmast monumental 
prägel och gör platsen till en viktig orienteringspunkt 
i Bromma. 

Riksbys norra delar präglas av närheten till Bromma 
fl ygplats där den före detta fl ygplansmotorfabriken, 
Lintaverken, med dess karakteristiska 
betongbyggnader dominerar landskapet. 

Historiska spår, fornminnen
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Mellan 1939 och 1945 byggdes Riksby ut norr om 
korsningen Bergslagsvägen/Drottningholmsvägen 
med bostäder. Områdets planering utgick i stort från 
det karakteristiska stjärnmönstret i planstrukturen. 
Bebyggelsen ligger här på tidigare åkermark vilket 
ger en öppenhet mellan husen genom den relativt 
fl acka terrängen.

Växtligheten har tillkommit genom planteringar, 
utformade av landskapsarkitekten Ulla Bodorff, och 
har därför en planerad parkkaraktär på bostadsgårdarna 
och på förgårdsmarken.  Ett strikt planmönster och 
bebyggelsens enhetliga arkitektur ger Riksby en 
sammanhållen karaktär.

Stadsdelarna Åkeslund och Åkeshov tillkom i slutet 
av 1930-talet. Här har den kuperade terrängen gett 
ett slingrande gatunät där lamellhusen varsamt har 
placerats in i landskapet. I Åkeslund är större delen 
av byggnaderna i rött tegel och utförda med stor 
omsorg om detaljer. I Åkeslunds södra delar ligger 
före detta Åkeshovs sjukhus med personalbostäder. 
Anläggningen uppfördes på 1960-talet men byggdes 
om till bostäder under 1990-talet. Byggnaderna är 
mellan tre och åtta våningar och skiljer sig väsentligt 
från den övriga bebyggelsen i Åkeslund vad beträffar 
skala och gestaltning. Väster om Tunnlandsparken 
ligger Kristofferskolans anläggning som består av en 
samling byggnader varav de äldsta är från 1960-talet. 
Med sin karakteristiska arkitektur utgör skolan ett 
landmärke i stadsdelen.

I Åkeshov är gaturummen delvis något striktare då 
förgårdsmarken ofta är hårdgjord. Bebyggelsen är 

mer varierad vad gäller material och färgsättning. I 
södra Åkeshov, vid Drottningholmsvägen, ligger 
Bromma reningsverk. Anläggningen är ursprungligen 
från 1933 och har under åren kontinuerligt byggts ut 
för att möta behovet av större kapacitet.

Kulturmiljö
Inom programområdet fi nns inga riksintressen för 
kulturmiljövården men många byggnader och miljöer 
har stora kulturhistoriska värden. Bebyggelsen 
i området har klassifi cerats av stadsmuseet med 
avseende på det kulturhistoriska värdet. En 
kulturmiljöanalys med fokus på trafi kplatsen 
Brommaplan och dess rumsliga kvaliteter beskriver 
befi ntliga kulturmiljövärden som ger underlag till 
fortsatt planarbete.

Hela Åkeslund är utpekat som en kulturhistoriskt 
värdefull miljö och de fl esta av byggnaderna är 
grönklassade, det vill säga särskilt värdefulla 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt. Kristofferskolan är blåklassad, 
vilket innebär att den har ett kulturhistoriskt värde 
som motsvarar fordringar för byggnadsminne i 
kulturminneslagen. 

Bebyggelsen inom Åkeshov är även den i stor del 
grönklassad men har även vissa inslag av bebyggelse 
med gul klassning. Gul klassning innebär att 
bebyggelsen är av positiv betydelse för stadsbilden 
och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

Inom Riksby smalhusområde är största delen av 
bebyggelsen gulklassad men har även inslag av 

bebyggelse med grön klassning. Glia koloniområde 
och Kortenslunds koloniområde är båda utpekade 
som kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Lintaverken 
är gulklassade.

Smalhusområden
Under funktionalismen på 1930-talet introducerades 
en ny hustyp i Sverige, smalhuset, som snabbt blev 
den dominerande hustypen i Stockholms förstäder. 
Det var lätt att placera i terrängen samtidigt som 
det gav en hög bostadsstandard och var billigt att 
bygga. Smalhusområdena i Åkeslund och Åkeshov 
som uppfördes åren 1938-44 har alla de typiska 
karaktärsdragen. Bebyggelsen som är underordnad 
trädtoppshöjd har en placering som maximerar 
ljusinsläppet till lägenheterna. Husen är ställda 
parallellt, i vinkel mot de terränganpassade gatorna. 
Fasaderna med enhetliga materialval (rött tegel i 
Åkeslund) och tegeltaken ger en sammanhållen prägel 
medan utformningen av fönster, balkongfronter och 
räcken skapar variation. Kvalitetstänkandet speglas 
i både lägenhetsstandarden, byggnadstekniken, 
materialen och placeringen.

Bebyggelsen är i första hand placerad i höjdlägen och 
omges av tallskog. Bergknallar med höga träd mellan 
husen och kringliggande sluttningar har sparats som 
naturmark. Bebyggelsen har på så sätt både anpassats 
i och integrerats med den omgivande naturen. 
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Koloniområden
Kolonistugeidén introducerades i Stockholm i början 
av 1900-talet. Syftet var att ge sämre bemedlade 
stadsbor en möjlighet att komma ut i naturen och 
genom egen odling av frukt och grönsaker dryga ut 
hushållskassan. De första områdena anlades 1905 på 
Djurgården, i Fredhäll och i Stadshagen. Inget fi nns 
kvar av dessa områden idag förutom ett mindre antal 
stugor längs Karlbergskanalen. 1917 kom de första 
kolonistugorna till Bromma, då anlades stora områden 
vid Lillsjön, Abrahamsberg och där Brommaplan ligger 
idag. I samband med att ny bebyggelse planerades på 
1930-talet, fl yttades ett stort antal stugor till de plana 
och öppna områdena sydväst om Bromma fl ygplats - 
Kortenslund, Iris och Riksby kolonistugeföreningar. 
Det sistnämnda är ett av Stockholms få stadsplanelagda 
koloniområden. Sammanlagt fi nns cirka 650 lotter 
inom programområdet.     
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De äldsta stugorna är från 1910- och 20-talet varav 
fl era är välbevarade. Många stugor har dock successivt 
byggts om och till under åren och därigenom fått 
mer karaktär av sommarstugor. Det stora antalet 
lotter inom programområdet gör koloniområdena 
till ett karakteristiskt inslag i stadsmiljön och enligt 
stadsmuseets bedömning är de av stort kulturhistoriskt 
värde. Samtidigt innebär de stora koloniområdena 
en begränsning av möjligheterna att utnyttja det 
kollektivtrafi knära läget och utveckla programområdet 
till en tät, sammanhållen och hållbar stadsmiljö.

Bromma fl ygplats
Flygplatsen som invigdes 1936 innebar en 
betydelsefull händelse i Stockholms utveckling som 
huvudstad och kom att påverka stadsmiljön i Bromma 
under decennier. Flygplatsområdet var från början 
betydligt större än idag och tog stora delar av de 
öppna ytorna i norra Riksby i anspråk för start- och 
landningsbanor och för andra funktioner som var 
nödvändiga för fl ygverksamheten. Sedan Arlanda stod 
klart 1960 har fl ygplatsområdet successivt minskat. 

Flygplatsens verksamhet är av riksintresse och innebär 
en rad restriktioner för angränsande områden. Buller 
från fl ygplatsens verksamhet påverkar främst den norra 
delen av Riksby, som ligger närmast fl ygplatsområdet. 
Flygbullrets utbredning är begränsad närmast 
fl ygplatsen, istället är det markbuller som dominerar 
i närområdet och påverkar var bostäder kan byggas.   
I gällande förordning avseende trafi kbuller anges att 
fl ygbuller inte bör överskrida 55 dBA FBN vid en 
bostadsbyggnads fasad. Programområdet påverkas 
av markbuller från fl ygplatsen med nivåer mellan 45-

Redovisning av infl uensområde för markbuller och 
fl ygbuller samt programområdets avgränsning.
(Källa: Trafi kverket)

55 dBA kvällstid. Vidare berörs programområdet av 
infl ygningens krav på begränsningar av högsta tillåtna 
byggnadshöjd vilket behöver beaktas i kommande 
detaljplanearbete.
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Fotgängare och cyklister kan passera 
cirkulationsplatsen på de gång- och cykelöverfarter 
som fi nns. Signalreglerade gång- och cykelöverfarter 
fi nns på Drottningholmsvägens båda anslutande 
gator samt på Bergslagsvägen. Tillgången till 
såväl spårbunden kollektivtrafi k som busstrafi k är 
mycket god. Ungefär 700 meter kan antas vara ett 
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Trafi k
Brommaplan är den plats där Drottningholmsvägen, 
Bergslagsvägen, Spångavägen, Kvarnbacksvägen 
och Klädesvägen möts. Platsen är utformad 
som en cirkulationsplats. Drottningholmsvägen, 
Bergslagsvägen och Kvarnbacksvägen är tre viktiga 
huvudleder i Västerort vilket gör Brommaplan till en 
trafi knod. Trafi kmängden är större än kapaciteten vid 
Brommaplan vilket leder till begränsad framkomlighet 
under rusningstrafi k. När Förbifart Stockholm (det vill 
säga en ny sträckning för E4 väster om Stockholm) 
öppnas kommer en omfördelning av trafi ken i västra 
Stockholm att ske. Trafi kplatsen som öppnas på Ekerö 
innebär att trafi k till och från Ekerö kommer att kunna 
använda Förbifarten och inte vara helt beroende av att 
passera Brommaplan. Samma trafi kplats öppnar upp 
för att trafi k mellan de södra delarna av Stockholm och 
exempelvis Solna, där det fi nns mycket arbetsplatser, 
får en genare väg. Trafi kplatsen i Vinsta innebär att 
trafi k till och från yttre Västerort enkelt kan använda 
Förbifarten och inte måste köra via Brommaplan och 
Essingeleden för att nå till och från de södra delarna 
av Stockholm. Prognoser har gjorts för att bedöma 
trafi ksituationen år 2030, beräknade utifrån en 
befolkningsökning som motsvarar stadens bostadsmål 
om 140 000 nya bostäder (vilket inkluderar ett fullt 
utbyggt program och att övrig pågående planering i 
Bromma är utbyggd), samt att Förbifart Stockholm 
har öppnats. Prognoserna visar att trafi kmängderna 
jämfört med idag sannolikt inte kommer att öka vid 
Brommaplan. Däremot kommer trafi kmängderna 
sannolikt att öka på Kvarnbacksvägen och i korsningen 
Ulvsundavägen/Kvarnbacksväg-en/Norrbyvägen. 

gångavstånd som accepteras för att gå till en hållplats 
för spårbunden kollektivtrafi k. Från bussterminalen 
vid Brommaplan går bussar som trafi kerar bland 
annat Mälaröarna, Solna och Sundbyberg.  

Cykelbanenätet längs de stora vägarna i området är 
väl utbyggt och ingår i Stockholms regionala nät. 
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I centrum vid Brommaplan fi nns ett parkeringshus 
med infartsparkering. Strax väster om området, 
vid Bergslagsvägen i Åkeshov fi nns ytterligare 
en infartsparkering. Kapaciteten i dessa bedöms 
vara tillräcklig. Boende och besökare inom 
programområdet parkerar huvudsakligen på 
lokalgatorna och det ökande bilinnehavet har medfört 
att parkeringssituationen är relativt ansträngd.

Befi ntliga gator i Riksby är ofta smala och saknar ofta 
gångbanor på båda sidor om gatan. Linta Gårdsväg är 
en större gata som förbinder Kvarnbacksvägen med 
de verksamheter som fi nns utmed Linta Gårdsväg.
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I följande avsnitt beskrivs programförslagets 
konsekvenser för bland annat landskapsbild, 
bebyggelsemiljö, naturmiljö, trafi k, service och 
ett antal viktiga miljöfrågor. Vidare anges vilka 
kompletterande utredningar som bör genomföras i 
samband med framtagandet av detaljplaner.

Riksintressen
Kommunikationer
Väg 279 Ulvsundavägen
Väg 279, Ulvsundavägen, utgör riksintresse utifrån sin 
funktion som förbindelselänk till Bromma fl ygplats 
som i sin tur är en kommunikationsanläggning av 
riksintresse. Enligt Stockholms översiktsplan kan 
det fi nnas anledning att utveckla Ulvsundavägen för 
nya funktioner  och anpassa den till omkringliggande 
miljöer, då förändringar av markanvändningen 
planeras i bland annat Ulvsunda industriområde och 
Mariehäll.

Väg 275 Drott ningholmsvägen/
Bergslagsvägen
Både Drottningholmsvägen, från trafi kplats Fredhäll 
till Brommaplan, samt Bergslagsvägen i hela sin 
sträckning till trafi kplats Tureberg i Sollentuna utgör 
riksintresse utifrån sin betydelse för regional och 
interregional trafi k.

Bromma fl ygplats
Flygplatsen påverkar sin omgivning med såväl  
fl ygbuller, från fl ygplan i luften, som markbuller,  från 
bullerkällor på marken. Flygplatsens verksamhet är av 
riksintresse och innebär restriktioner för angränsande 

områden. I en riksintresseprecisering redovisas 
fl ygplatsens markanspråk och infl uensområden i fråga 
om fl yghinder, buller och risker och ska bland annat 
utgöra underlag för kommunernas fysiska planering 
och tillståndsprövning. Swedavia, som driver 
Bromma fl ygplats, arrenderar mark för fl ygplatsens 
behov av Stockholms stad. Upplåtelseavtalet gäller 
fram till och med 2038. 

I gällande förordning avseende trafi kbuller anges 
att fl ygbuller inte bör överskrida 55 dBA FBN (en 
medelljudnivå för fl ygtrafi k) vid en bostadsbyggnads 
fasad. I de delar av programområdet som påverkas av 
fl ygbuller där riktvärden överskrids föreslås lokaler.

Markbullret är att betrakta som externt industribuller 
i fråga om påverkan på bostadsbebyggelse. Enligt 
Boverkets vägledning avseende industri- och 
annat verksamhetsbuller vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder anges tre zoner med 
olika förutsättningar för bostadsbebyggelse. 

Programområdet påverkas av markbuller från 
fl ygplatsen med nivåer mellan 45-55 dBA kvällstid. 
Det innebär att hela området ska kunna användas för 
bostadsbebyggelse under förutsättning att berörda 
delar av bebyggelsen får tillgång till ljuddämpad 
sida och i övrigt bulleranpassas på lämpligt sätt. 
Verksamhetsområdet som föreslås närmas fl ygplatsen 
ska även fungera som avskärmning av markbullret 
från fl ygplatsens verksamhet. 

Vidare berörs programområdet av infl ygningens krav 
på begränsningar av högsta tillåtna byggnadshöjd. 
Inom detta område ska alla byggnadsverk hålla 

sig under den reglerade höjden för att inte medföra 
begränsningar eller fara för fl ygtrafi ken. Detta 
behöver tillgodoses i kommande planarbete på mer 
detaljerad nivå.

Naturvård, De Geermoräner
I delar av programområdet fi nns områden klassade 
som riksintresse för naturvården på grund av sin 
förekomst av De Geermoräner. 

De Geermoränerna är en del av områdets identitet 
och kan med fördel synliggöras. Moränryggarna 
och den blockiga terrängen är kännetecknande för 
i stort sett hela programområdet. För att tillgodose 
riksintresset bör de olika topografi ska karaktärerna 
i området bevaras, även vid exploatering i tidigare 
obebyggda områden.  I programarbetet har föreslagen 
bebyggelseutveckling tagits fram med hänsyn till 
bland annat riksintresset. Det fi nns dock behov att 
detaljstudera och genomföra inventeringar av aktuella 
områden som berörs av riksintresse. Det kan ge 
bättre underlag till diskussion och bedömning om 
riksintressets avgränsning och bevarande av de mest 
värdefulla delarna. 
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