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Landskapsbild
Norra Riksby
Programförslaget innebär en relativt omfattande 
exploatering av det som benämns Riksby friområde 
och den mark som tidigare utgjorde en del av 
fl ygplatsområdet. Detta ska vägas samman med 
möjligheten att utveckla Brommaplan som tyngdpunkt 
i enlighet med översiktsplanen. Placeringen av den nya 
bebyggelsen utgår från det kuperade landskapet och är 
huvudsakligen placerad på de idag öppna ytorna, vilka 
till viss del redan är exploaterade eller hårdgjorda, 
samt i höjdpartiernas sluttningar. Undantaget är 
höjden norr om Brommaplan/Vadmalsvägen där mer 
omfattande bebyggelse föreslås. 

De enskilda byggnaderna ska placeras in i terrängen 
med stor varsamhet så att landskapets former blir 
läsbara och vegetationen blir ett tydligt inslag i 
stadsbilden. Genom ett halvöppet byggnadssätt skapas 
inblickar på bostadsgårdarna vilket bidrar till den 
gröna karaktären. I områdets norra del, i anslutning 
till den före detta start- och landningsbanan, sparas en 
del av den öppna gräsytan som ett centralt parkrum. 
Landningsbanan föreslås bli fortsatt synlig genom 
att omvandlas till aktivitetsstråk och integreras i 
parkrummet.

Området runt Lillsjön och strandpromenaden mot 
Ulvsundasjön får en tydligare inramning genom den 
föreslagna bebyggelsen längs Kvarnbacksvägen.

De Geermoränerna mot stadsdelen Bromma kyrka 
och i området mellan Kortenslunds och Riksbys 
koloniområden är av riksintresse för naturvården 

och ska bevaras. Den föreslagna bebyggelsens 
exakta placering ska ske med respekt för moränernas 
utbredning och läsbarhet i landskapet.

Sammantaget innebär förslaget att det karakteristiska 
kuperade landskapet till stora delar även i framtiden 
kommer att vara avläsbart men att området 
etappvis kommer att omvandlas från ett utpräglat 

naturlandskap till stadsbygd och en del av Brommas 
bebyggelsestruktur.  
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Riksby smalhusområde 
Landskapet i Riksby smalhusområde är till största delen 
anlagt och utgör en av stadsdelens största kvaliteter. 
I det område som avgränsas av Kvarnbacksvägen/
Drottningholmsvägen föreslås endast små förtätningar 
som inte påverkar landskapsbilden nämnvärt. För 
att behålla kvaliteterna är det viktigt att värna den 
ursprungli  sekvenser lokalt både för landskapsbilden 
och de befi ntliga boendemiljöerna då bostadsnära 
natur tas i anspråk. 

Kraftledningsgatan bidrar idag med ett negativt 
inslag i landskapsbilden. Ny bebyggelse inom och i 
anslutning till kraftledningsgatan möjliggörs genom 
att den rivs. Byggnaderna bedöms kunna inordnas 
i den befi ntliga bebyggelsestrukturen förutsatt att 
hänsyn tas till den omgivande terrängen. 

I brynzonen mot Åkeshovsvägen fi nns ett fl ertal ekar 
som utgör ett värdefullt inslag i stadslandskapet och 
fungerar som viktig ekologisk spridningsväg. Här är 
det viktigt att byggnaderna placeras i terrängen med 
stor hänsyn till befi ntliga ekar.

Åkeshovs reningsverk ger idag ett utmärkande inslag 
i stads- och landskapsbilden. Dess framtid påverkar 
omfattningen på förändringarna för landskapsbilden. 

Växt- och djurliv
Den föreslagna bebyggelsen inom programområdet 
innebär att den totala ytan grönområden minskar, 
främst i de norra delarna av Riksby. Här är det 
framförallt de öppna gräsytorna som tas i anspråk och 
i viss mån vegetationen i brynen längs höjdpartierna. 
Programförslaget innebär även ny bostadsbebyggelse 
på den skogsklädda höjden norr om Brommaplan.   

I programarbetet har en övergripande analys av de 
ekologiska spridningssambanden tagits fram med 
hjälp av  geografi skt informationssystem, GIS. I denna 
analys har nuläget jämförts med föreslagen bebyggelse. 
Beståndet av ädellövträd utgör viktiga spridningsvägar 
varför en mer detaljerad inventering av bland annat 
ekar ska göras i kommande detaljplanearbete. Hänsyn 
ska tas till befi ntliga ädellövträd vid placering av 
byggnader och möjligheterna att förstärka viktiga 
samband genom nyplantering ska undersökas. 

Brommaplan/ 
Bergslagsvägen

+ 6,2 m

+26,7 m
+36,1 m

+12,9 m+16,3 m Bromma flygfält
+ 7,8 m

En minskning av de öppna ytorna och brynzonerna 
samt att fl er människor rör sig i området kommer att 
påverka fågelliv och groddjurslokaler. Främst berörs 
de fågelarter som lever i öppen terräng vilka riskerar 
att minska. Nya byggnader och gator försvårar för 
groddjur att förfl ytta sig och riskerar att påverka 
spridningssambanden negativt.   

Genom att anlägga dagvattendammar kan 
förutsättningarna för till exempel groddjur stärkas. 
I norra Riksby fi nns goda möjligheter till detta i 
samband med planeringen av ny bebyggelse. Lillsjön 
och skogsområdet mellan Kortenslunds koloniområde 
och Bromma kyrka bevaras i huvudsak vilket innebär 
att de groddjurslokaler som fi nns där inte berörs. 
Koloniområdena kommer även i fortsättningen att 
utgöra viktiga livsmiljöer och spridningssamband 
för djurlivet. Behov av eventuella åtgärder för 
grönkompensation bör utredas i kommande 
detaljplanearbete.   

Illustration över de topgrafi ska 
förutsättningarna i programområdet 
för ett område från Bromma fl ygfält 
till Brommaplan. Koloniområde
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