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Förtätning

Utveckling sammanhängande 
nät av gång- och cykelvägar, 
kopplingar till omkringliggande 
stadsdelar. 

fl ygplatsområdet. Föreslagen struktur bedöms 
alltså vara möjlig att vidareutveckla även utanför 
programområdets avgränsning om fl ygplatsen på 
sikt skulle läggas ned. Utförligare utredningar av en 
fortsatt stadsutveckling över fl ygplatsområdet ligger 
utanför ramarna för aktuellt programarbete. 

En eventuell framtida bebyggelse av fl ygplatsområdet 
blir med hänsyn till områdets storlek och centrala 
läge ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som 
kräver att fl era aspekter och funktioner studeras 
ytterligare, till exempel målpunkter och samband 
med närliggande stadsutvecklingsområden, gröna 
samband samt strategier för infrastruktur och 
kollektivtrafi kförsörjning. 

Övriga stadsutvecklingområden i Västerort
Inom bland annat Ulvsunda industriområde, 
Mariehäll, Bällsta och Solvalla pågår olika projekt 
för omvandling och stadsutveckling. Befi ntliga och 
tillkommande målpunkter inom dessa områden med 
till exempel service, handel, torg och parker kan 
bidra till att stärka sambanden mellan ett framtida 
stadsutvecklingsområde för fl ygplatsen och dess 
omgivning. Viktiga stråk och samband bör lyftas 
fram som utgångspunkt för stadsutvecklingen, vilket 
även kan stärka utvecklingen av tyngdpunkten 
Brommaplan. En förlängning av Linta Gårdsväg mot 
Bällstavägen får betydelse för att knyta samman norra 
Riksby med Bällsta. 

Grönstruktur och rekreationsstråk blir en viktig 
utgångspunkt och tillgång för stadsutvecklingen 
inom och kring  fl ygplatsområdet. Den föreslagna 

stadsparken och aktivitetststråket på den före detta 
landningsbanan kan till exempel förlängas in över 
fl ygplatsområdet. Det ger möjlighet att utveckla en 
större stadspark som kan bidra till att binda samman 
den nya stadsdelen i Riksby med en framtida 
stadsdel inom fl ygplatsområdet.  Det fi nns även  
utvecklingsmöjligheter för områden som till exempel 
Lillsjön, Judarn, Kyrksjön och Nälstastråket. 
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Trafi k
Studier kring hur trafi kplats Brommaplan samt 
dess anslutande vägar ska utformas har påbörjats 
och kommer att fortsätta under fortsatt planarbete. 
Utgångspunkten är att skapa en attraktiv, trygg 
och mer trafi ksäker plats för samtliga trafi kanter 
samt att arbeta för en bättre framkomlighet enligt 
Framkomlighetsstrategin. 

Gång- och cykeltrafi k
Inom programområdet ska planeras för bra 
tillgänglighet för fotgängare och cyklister. Området 
är kuperat vilket innebär en utmaning för att klara 
tillgänglighetsfrågorna rörande främst lutningar 
på gatorna. Ett av de nya huvudstråken sträcker sig 
från Brommaplan och vidare in i Riksby. Stråket 
föreslås bli den viktiga länken mellan Riksby och 
Brommaplan.

Även förbättringar kring Brommaplan för gående 
och cyklister föreslås i programmet till exempel 
gång- och cykelförbindelser för att passera 
Drottningholmsvägen. I det fortsatta arbetet behöver 
dock den framtida utformningen av Brommaplan 
studeras mer ingående.

Kollektivtrafi k
Brommaplan är idag en stor bytespunkt för 
kollektivtrafi ken och programförslaget samt detaljplan 
för kvarteret Grammet ger sammantaget möjligheter 
att förbättra bytespunkten. 

Nya busslinjer kommer sannolikt att behövas för 
att försörja programområdets norra delar som är 

belägna mer än 700 meter från tunnelbanestationen 
Brommaplan. Sektionerna på gatorna kommer att 
vara anpassade för god framkomlighet för buss.

Biltrafi k
Hur trafi ksituationen ska fungera vid Brommaplan 
behöver studeras i det fortsatta arbetet. Detta gäller 
för samtliga trafi kslag. Även Huvudstaledens 
förlängnings eventuella anslutningar till 
Bergslagsvägen och Drottningholmsvägen behöver 
studeras i det fortsatta arbetet. Den nya bebyggelsen 
kommer att alstra ny trafi k vilket kommer att påverka 
främst in- och utfarterna till området. Hur dessa bör 
utformas kommer att studeras mer ingående inför 
detaljplaneskedet.

Strandskydd
Lillsjön omfattas av strandskydd vilket innebär att 
ny bebyggelse eller anläggningar inte får uppföras 
inom 100 meter från strandlinjen. Dispens från 
strandskyddet kan ges om särskilda skäl föreligger, 
preciserade i 7 kap. 18 c § miljöbalken.

Befolkning och boende
Programförslaget innebär sammanlagt cirka 3000 till 
4000 lägenheter och cirka 6500 till 8500 nya invånare 
då hela programområdet är utbyggt. Ett varierat 
utbud vad gäller upplåtelseformer och lägenhetstyper 
ska eftersträvas inom programområdet som helhet. 
Programförslaget innebär möjligheter att komplettera 
det befi ntliga bostadsbeståndet med lägenhetstyper 
som det idag råder brist på så att fl er kan bo kvar i 
området även om familjeförhållandena ändras.  

Barn och unga
Under programarbetet har samtal förts med barn 
och unga i åldrarna 9 till 19 år i Bromma genom ett 
antal fokusgrupper. Under samtalen framkom att de 
fl esta uppskattar grönområdena i Bromma och att 
de upplever trygghet i sitt närområde. Tonåringarna 
saknar fl er mötesplatser, till exempel ett Fryshus i 
Västerort och kaféer.  

Programförslaget innebär att delar av norra Riksby, 
som idag är relativt svåra att komma till, blir tillgängliga 
för barn och unga i högre utsträckning. Den föreslagna 
stadsparken och aktivitetsstråket i norra Riksby 
innebär att nya kvaliteter och attraktioner tillskapas 
i området och skapar möjligheter för spontanidrott. 
Naturmarken på de skogsklädda höjderna kan utnyttjas 
till naturnära lek. Tryggheten i naturområdena kan 
förstärkas genom tydligare gång- och cykelvägar och 
bättre belysning. Golfbanan och rugbyplanen, som 
uppskattas av många unga människor, försvinner 
men kompenseras av nya attraktioner som kan locka 
större grupper barn och unga under en större del av 
året. Lokalisering av idrottshallar, anläggningar för 
olika idrottsverksamhet samt lokaler för aktiviteter 
ska studeras inom programområdet för att skapa fl er 
mötesplatser och möjliggöra aktiviteter för barn och 
unga.

I det kommande detaljplaneskedet ska 
barnkonsekvensanalyser tas fram för mindre 
avgränsade områden utifrån konkreta 
bebyggelseförslag.
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Verksamheter och service
Serviceutbudet i centrala Bromma kommer även 
fortsättningsvis vara koncentrerat till Brommaplans 
centrum. I och med den planerade utbyggnaden 
av  centrumanläggningen kommer tillgången till 
kommersiell service förbättras ytterligare. 

Programförslaget innebär ett större 
befolkningsunderlag vilket på sikt kan förbättra 
förutsättningarna för en utbyggnad av den 
lokala servicen i stadsdelarna, så som mindre 
livsmedelsbutiker, caféer och annan närservice. Det 
kan i sin tur skapa en efterfrågan på de lokaler som 
idag står outhyrda. 

Enligt en översiktlig studie kring stadsdelsservice 
fi nns det förutsättningar att etablera viss kommersiell 
service i Norra Riksby, till exempel småskalig lokal 
service i strategiska lägen – längs stråk och vid 
platsbildningar. Ett utbyggt verksamhetsområde med 
arbetsplatser mot fl ygplatsen skulle bidra till ett större 
underlag. 

I takt med att centrala Bromma förtätas kommer 
behov av förskolor att uppstå, främst i Norra 
Riksby. Förskolorna ska integreras i den nya 
bostadsbebyggelsen och i första hand placeras i 
anslutning till parker eller naturområden. Behov av 
ytor för lek och utevistelse, angöring och transporter 
ska preciseras i det fortsatta detaljplanearbetet. På 
sikt kommer även behov uppstå av en till två nya 
skolor för årskurserna F till 9 inom programområdet. 
En grundskola ska inrymmas i den eller de 
detaljplaneetapper som påbörjas först. Mark ska 

bland annat reserveras i anslutning till den föreslagna 
stadsparken.

Miljöfrågor
Här anges ett antal miljöfrågor som ska beaktas i 
det kommande planeringsarbetet och som behöver 
belysas i mer fördjupade utredningar. I detta kapitel 
redovisas även stadens ställningstagande beträffande 
behovsbedömning enligt miljöbalken 6 kapitlet 11§.

Trafi kbuller
Delar av programområdet utsätts för höga 
bullernivåer från biltrafi ken på Bergslagsvägen, 
Drottningholmsvägen och Kvarnbacksvägen. 

Ny bebyggelse och vistelseytor ska planeras utifrån 
bullersituationen på de starkt trafi kerade gatorna. 
Bostäder i exponerade lägen ska utformas enligt 
principen om tyst sida, med en ekvivalent bullernivå 
om högst 55 dBA på en sida av husen. Små lägenheter 
behöver endast klara 60 dbA. Huvuddelen av de 
föreslagna bostäderna ligger vid mindre trafi kerade 
gator och bedöms inte utsättas för höga bullernivåer 
från trafi ken. Trafi kbullrets konsekvenser för de nya 
bostäderna ska studeras inför detaljplanearbetet.  

Luft kvalitet
Miljökvalitetsnormerna för luftkvaliteten klaras i 
dagsläget inom programområdet. I anslutning till 
Drottningholmsvägen är dock halterna av partiklar 
(PM 10) relativt höga. Tätare bebyggelse inpå 
Drottningsholmsvägen kan leda till att halterna ökar.

Programförslaget påverkar luftkvaliteten genom 
att den nya bebyggelsen alstrar trafi k. Plantering av 

träd längs gator och på bostadsgårdar kan till viss del 
kompensera detta. 

Hur bebyggelse och vistelseytor utformas i 
förhållande till de starkt trafi kerade vägarna påverkar 
människors exponering av dålig luftkvalitet. Det ska 
särskilt beaktas vid planeringen av ny bebyggelse 
längs Drottningholmsvägen, Bergslagsvägen och 
Kvarnbacksvägen. 

Kraft ledning
En kraftledning löper genom västra delen av 
programområdet, längs Spångavägen och genom 
stadsdelen Åkeshov. Kraftledningen kommer att 
avvecklas preliminärt 2023.

Då kraftledningen avvecklas föreslås att delar av det 
berörda området bebyggs och resterande delar nyttjas 
som park eller naturmark. 

Markföroreningar
Programområdet har, förutom verksamheten 
Lintaverken, tidigare inte inrymt industriverksamheter 
av någon större omfattning. Verksamheten vid 
Lintaverken är avslutad och saneringsåtgärder har 
genomförts i samverkan med miljöförvaltningen. Vid 
ny markanvändning för till exempel bostäder kan dock 
krav komma att ställas om ytterligare undersökningar 
och saneringsåtgärder. Vid planering av nya förskolor 
och tillhörande gårdar ska undersökningar av 
eventuella markföroreningar genomföras.

Enligt uppgift innehåller delar av programområdet 
fyllnadsmassor vars ursprung är okänt, men som kan 
innehålla föroreningar.
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Inför det fortsatta planarbetet för områdena 
närmast Bromma fl ygplats ska kompletterande 
utredningar genomföras för att utröna om ytterligare 
saneringsåtgärder behöver utföras så att marken 
uppfyller kraven på känslig markanvändning. 
Flygplatsens före detta brandövningsplatser som 
idag ligger inom programområdet ska särskilt 
uppmärksammas.

Risker
Drottningholmsvägen och Ulvsundavägen utgör 
primära transportleder för farligt gods, Bergslagsvägen 
är sekundär transportled. Detta innebär restriktioner 
vid uppförande av ny bebyggelse i anslutning till 
dessa vägar och länsstyrelsens rekommendationer 
beträffande skyddsavstånd och byggnadstekniska 
åtgärder i nya byggnader ska beaktas under 
detaljplanearbetet. Risksituationen ska bedömas inom 
100 meter från leder för farligt gods. Bensinstationer 
fi nns vid Lillsjöplan och Brommaplan vilka utgör 
målpunkter för transporter av drivmedel. Ett tankställe 
för biogas fi nns norr om reningsverket.

Inför detaljplaneläggning av områden längs 
Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen ska 
riskutredningar tas fram för att bedöma vilken 
markanvändning som är lämplig samt vilka tekniska 
åtgärder som krävs för att uppnå en säker stadsmiljö.

Vatt en
Dagvatten är ytvatten från regn, spol- och smältvatten 
som rinner på hårdgjorda ytor eller genomsläpplig 
mark. I Stockholms dagvattenstrategi anges att 
dagvattnet inte får bidra till att försämra miljön. För 
att tillgodose detta ska i första hand insatser göras vid 

föroreningarnas källor, i andra hand ska lokala system 
ta hand om föroreningar så att mark och vattendrag 
kan tillföras så mycket vatten som möjligt utan att 
föroreningshalterna når kritiska nivåer och i tredje 
hand ska dagvattnet i bebyggda områden tas om hand 
i lokala mindre känsliga recipienter eller ledas till 
reningsverk.

I bebyggda områden kan koppar och zinkutfällningar 
komma från tak medan gator och fordon avger partiklar 
och oljerester, särskilt från Drottningholmsvägen och 
Bergslagsvägen samt fl ygets verksamhet på Bromma 
fl ygplats. Inom programområdet konstateras att 
föroreningshalten i dagvattnet idag är generellt låg till 
måttlig.

Enligt pågående utredningsarbete för dagvatten kan 
programområdet delas in i tre avrinningsområden 
som avvattnas till Mälaren norr- och västerut samt till 
Kyrksjölöten. Dagvattensystemen i området belastas 
när gröna områden bebyggs och andelen hårdgjorda 
ytor ökar. Inom programområdet fi nns  lågpunkter 
som behöver beaktas vid placering av bebyggelse. 
Dagvattenutredningen kommer bland annat innehålla  
beräkningar för fl öden, volymer och föroreningar 
samt förslag till principlösningar för en hållbar 
dagvattenhantering.   

Östra Mälaren är vattenskyddsområde och 
Kyrksjölöten är klassad som ekologiskt känsligt 
område varför dagvattenfrågorna ska ägnas särskild 
uppmärksamhet i den fortsatta planeringen. 

På grund av förväntade klimatförändringar beräknas 
Stockholm få ökad nederbörd och höjda vattennivåer 

i hav och sjöar samtidigt som somrarna blir torrare 
och varmare. Detta ställer nya krav på stadsbyggandet 
och bebyggelsens utformning. Enligt underlag om 
instängda områden i Bromma fi nns områden där 
dagvatten inte kan avledas med självfall vilket kan leda 
till översvämningar vid skyfall. Det är framförallt vid 
korsningen Drottningholmsvägen/Tunnlandsvägen 
där störst översvämningsrisk föreligger. Instängda 
områden förekommer även i norra Riksby. I fortsatt 
detaljplanearbete behöver placering av bebyggelsen 
studeras med hänsyn till lågpunkter och instängda 
områden. 

Dagvattnet inom programområdet ska omhändertas 
lokalt genom fördröjning och infi ltration så att 
föroreningsgraden minskas. Vid planering av 
ny bebyggelse ska åtgärder vidtas så att ökande 
regnmängder i framtiden kan omhändertas. 
Dagvattensystemet kan bli en resurs i gestaltningen 
av det offentliga rummet och av bostadsgårdar. Rätt 
utformade kan öppna dagvattenlösningar bidra till 
estetiska kvaliteter i stadsrummet och samtidigt 
fungera som förstärkare av livsbetingelserna för djur 
och växter. En viktig del för att få en fungerande 
dagvattenhantering inom området är att genom 
höjdsättning se till att inte skapa instängda områden 
eller öka risken för översvämning. I fortsatt 
detaljplanearbete ska höjdsättning hanteras så att 
skyfall inte översvämmar känsliga områden utan kan 
tas om hand i park och naturområden eller på gator.

I norra Riksby fi nns goda möjligheter att skapa lokala 
dagvattensystem i samband med ny bebyggelse, 
men också att stärka recipienternas förmåga 
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att ta emot vatten genom fördröjning. Möjliga 
placeringar av öppna dagvattenlösningar där risken 
för översvämningar bedöms vara störst ska utredas 
i kommande detaljplanearbete. I samband med 
eventuell ny bebyggelse där Åkeshovs reningsverk 
ligger ska dagvattenhanteringen särskilt beaktas för 
att undvika översvämningar.

Miljökvalitetsnormer för vatt en
Inom programområdet fi nns fem tillrinningsområden 
till  närliggande   vattenförekomster. 

I områdets södra del, norr om Åkeshovsvägen sker 
tillrinning till Mälaren. Mälaren är en vattenförekomst 
enligt vattendirektivet och uppnår i dagsläget god 
ekologisk status men ej god kemisk status.  I den 
nordvästra delen sker tillrinning till Kyrksjön. Denna 
vattenförekomst uppnår otillfredsställande ekologisk 
status och ej god kemisk status. I den norra och den 
västra delen av Riksby klack sker tillrinning till 
Ulvsundasjön. Denna vattenförekomst uppnår måttlig 
ekologisk status och ej god kemisk status. Lillsjön 
som ingår i programområdet är en vattenförekomst 
som ännu inte är klassad, dock har den problem med 
övergödning och syrefattiga förhållanden. 

Genom EU-domstolen har rättsläget avseende 
ickeförsämringskravet i vattendirektivet förtydligats. 
Avgörandet från EU-domstolen innebär att det ställs 
högre krav än tidigare på framtagandet av underlag för 
enskilda prövningar av verksamheter och detaljplaner. 
Eftersom det är en förutsättning i prövningen av en 
detaljplan att miljökvalitetsnormerna kan tillgodoses 
och att prövningsmyndigheten kan upphäva en 
plan om det inte är visat att miljökvalitetsnormerna 

uppnås är det särskilt viktigt att beakta denna 
nya praxis i framtagandet av planhandlingar och 
miljökonsekvensbeskrivning med mera.

Fortsatt detaljplanearbete  ska ta hänsyn till gällande 
miljökvalitetsnormer. Dagvattenutredningar ska tas 
fram för detaljplaner inom programområdet och ska 
följa stadens dagvattenstrategi samt nya åtgärdsnivån, 
på omhändertagande av de första 20 mm av ett regn. De 
ska också redogöra för hur planen påverkar dagvattnets 
innehåll utifrån miljökonsekvensnormerna och EU-
direktivet på god status i recipienten.

Behovsbedömning
Stadsbyggnadskontoret bedömer att programmets 
genomförande inte kan antas medföra sådan betydande 
miljöpåverkan som åsyftas i PBL (2010) 4 kap 34§ 
eller MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver 
göras. För att säkerställa detta så krävs fördjupning 
av underlagen inom fl era områden i kommande 
detaljplanarbete (se programförslagets konsekvenser 
ovan) med särskilt fokus på de övergripande 
frågorna; riksintresset Stockholm Bromma fl ygplats, 
trafi kinfrastrukturen, miljökvalitetsnormer och den 
samlade bullerbelastningen. Detta behövs för att 
kunna bedöma vilka förutsättningar som gäller för 
bebyggelsestruktur, infrastruktur och markanvändning 
inom respektive detaljplaneområde. Inom vissa 
områden kan det fi nnas behov att återuppta frågan om 
betydande miljöpåverkan.

Stockholm Bromma fl ygplats
Delar av programområdet ligger inom fl ygbullerkurvan 
FBN 55 dBA, vilken utgör infl uensområde för buller 

från Bromma fl ygplats. Delar av området berörs även 
av markbuller på 45-60 dBA från verksamhet på 
fl ygplatsen. Ny metod för beräkning visar på en större 
bullerutbredning av markbuller än när programmet 
var ute på samråd. För programmet i stort innebär 
det ingen förändring av föreslagen struktur dock 
fi nns nya bullerförutsättningar att ta hänsyn till i 
fortsatt detaljplanearbete. Bullerberäkningar behöver 
tas fram i kommande detaljplanearbete utifrån 
bebyggelseförslag, för att studera konsekvenserna. 
Det gäller både fl ygbuller och markbuller. 

Närheten till Bromma fl ygplats kan även medföra 
begränsningar och konsekvenser för kommande 
exploateringar vilka måste tas med i detaljplaneringen 
såsom byggnaders höjd, belysning och materialval, 
liksom undvikande av verksamheter som kan 
dra till sig fåglar i fl ygplatsens närområde såsom 
uteserveringar, dammar och avfallsanläggningar.

Trafi kinfrastrukturen
Riksintresse
Delar av Ulvsundavägen och Drottningholmsvägen 
samt Bergslagsvägen är kommunikationsanläggningar 
av riksintresse. Drottningholmsvägen mellan 
Brommaplan och Ekerö har betydelse för den 
regionala trafi ken. Nyttjandet av vägarna får inte 
försvåras. Utbyggnad på och omkring vägarna får 
inte innebära att kapaciteten riskerar inskränkas eller 
att framtida funktion av vägarna påverkas negativt. 
För att kunna bedöma om behov av vägutbyggnader 
och vägombyggnader fi nns för att kunna upprätthålla 
riksintressevägarnas funktion, behöver en trafi kanalys 
göras. Arbetet med denna har påbörjats.
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60        KONSEKVENSER

Bebyggelseförändringar i närheten av dessa 
kommunikationsanläggningar skulle kunna få en 
konsekvens att fl er boende i närheten drabbas av 
olägenheter. Detta behöver förebyggas genom att 
bostäder och vistelseytor skärmas av mot trafi kbuller 
och luftföroreningar. Detta måste beaktas i kommande 
detaljplaner.

Transportleder för farligt gods
Både Drottningholmsvägen och Ulvsundaleden är 
utpekade primära transportleder för farligt gods. 
På dessa leder transporteras relativt mycket farligt 
gods dels till olika drivmedelsstationer och andra 
verksamheter i närområdet och dels ut till Ekerö 
kommun. Ny bostadsbebyggelse bör placeras med 
hänsyn till detta.

Mellankommunala intressen
Åtgärdsvalsstudien ”Ökad tillgänglighet Solna-
Sundbyberg-Bromma” tar upp förslag på en 
ny huvudväg genom Riksby: ”Huvudstaledens 
förlängning” mellan Ulvsundavägen/Norrbyvägen 
och Bergslagsvägen. Vägsträckan är markerad i 
gällande översiktsplan. Det fortsatta detaljplanearbetet 
för utbyggnaden av Riksby bör beskriva och motivera 
hur sträckningen beaktas och vilka konsekvenser den 
får. Åtgärdsvalsstudien tar också upp de regionala 
cykelstråken, ”Ekerö-Brommaplan-Solna” och 
”Hässelbystråket”. Dessa bör beaktas i det fortsatta 
detaljplanearbetet för att underlätta att hänsyn tas till 
en god framkomlighet i planeringen.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormerna för luft klaras i dagsläget 

inom programområdet. En fördjupning behöver dock 
klargöra att miljökvalitetsnormerna har förutsättningar 
att kunna följas även vid en förväntad ökad framtida 
trafi k och hur miljömålet ”Frisk luft” kan uppnås. 
Det goda läget i regionen bör utnyttjas för att satsa 
på cykelpendling och därmed möjligheterna att nå 
miljömålet.

Miljökvalitetsnormer för vatt en
Planområdet berör delavrinningsområden för fl era 
vattenförekomster; Mälaren- Fiskarfjärden, där 
också vattenförekomsten Kyrksjön och preliminär 
vattenförekomsten Judarn ingår och Mälaren-
Ulvsundasjön, där Lillsjön (inte vattenförekomst) 
ingår. Kyrksjön har otillfredsställande ekologisk 
status och alla vattenförekomster inom planområdets 
delavrinningsområden har dålig kemisk status.

Genomförandet av programmet innebär att stora 
ytor kommer att hårdgöras, vilket tar bort ytor som 
idag renar vatten. Det behöver så tidigt som möjligt 
i detaljplaneprocessen klargöras att tillräcklig rening 
kan ske inom eller utom programområdet, så att 
miljökvalitetsnormer kan följas. Staden är skyldig 
att utföra åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten 
vid dålig och otillfredsställande status för att följa 
miljökvalitetsnormerna. En analys behövs för att 
se om miljökvalitetsnormerna följs. Recipienterna 
är redan hårt belastade och att bevara strandmiljöer 
runt sjöar är viktigt men långt ifrån tillräckligt för att 
uppfylla miljökvalitetsnormerna då dagens rening är 
otillräcklig.

I samband med utredningar om dagvattenlösningar, 
bör beskrivas ifall dessa påverkar vattenkvalitet, fl öden 

och dynamik i tillfl ödet till Judarn och Kyrsksjölöten. 
Det fi nns förmodligen betydande förbättringspotential. 
Nya dagvattenlösningar bör därmed, beroende på 
utformning och målsättning, kunna ha såväl positiva 
som negativa effekter på tillfl ödena till sjöarna, vilket 
bör beskrivas. Hur tillrinningen från programområdet 
påverkar sjöarna före och efter genomförd bebyggelse 
behöver studeras i detaljplaneprocessen för att kunna 
anpassa planeringen så att Natura 2000-områdenas 
värden tillgodoses.

Den samlade bullerbelastningen 
Programområdet är bullerutsatt från olika håll och från 
olika bullerkällor. Flygtrafi k samt de höga maximala 
fl ygbullernivåer som uppstår upprepat under dagtid vid 
start och landning, markverksamheter vid fl ygplatsen, 
väg- och gatutrafi k och tunnelbanans spårtrafi k 
medverkar till att området i stora delar är bullerutsatt. 
De hälsomässiga konsekvenserna från den samlade 
bullerbelastningen behöver beskrivas och bedömas 
i respektive detaljplan. I bedömningen och analysen 
bör beaktas att bullerkällor av olika slag och från 
olika riktningar kan förstärka olägenheterna av buller 
utöver de siffervärden som redovisas i beräkningar. 
Detta kan inverka på vilken markanvändning som 
är lämplig i olika delar av området så att inte den 
föreslagna bostadsbebyggelsen blir olämplig med 
hänsyn till människors hälsa. Det är angeläget 
att utemiljön blir godtagbar vad gäller buller och 
eventuella andra olägenheter.
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Behovsbedömning
Stadsbyggnadskontorets helhetsbedömning 
är att planens genomförande inte kan antas 
medföra sådan betydande miljöpåverkan som 
åsyftas i PBL (2010) 4 kap 34§ eller MB 6 kap 
11§ att en miljöbedömning behöver göras. 

Förslaget överensstämmer främst med 
gällande översiktsplans strategi 3 - att koppla 
samman stadens delar. I programmet satsas 
på gemensamma, attraktiva och gestaltade 
parkrum - främst Bergholmsparken och 
utvecklade, trygga parkstråk - främst 
Bergholmsbacken mellan Bagarmossen och 

Skarpnäck. 

Landskapsbild
Barriärer, orienterbarhet, landskapsrum:

Tyresövägens barriäreffekt minskar med 
programförslaget. En ny passage i form 
av ytterligare en gc-bro byggs och de två 
gångpassagerna under motorvägen blir 
mer attraktiva med bättre gestaltning och 
belysning. Gamla Tyresövägen kommer 
att vara mer befolkad och upplevas 
som en mindre barriär än idag med fl er 
övergångsställen och lägre tillåten högsta 
hastighet. I nordvästra Bagarmossen  
kommer tunnelbanan fortfarande att utgöra 
en barriär med spår delvis i spårdike. 

PROCESS OCH 
GENOMFÖRANDE

PROCESS OCH GENOMFÖRANDE 61
Dialog 62
Stadsbyggnadsprocessen 62
Utredningar och underlag 67
Medverkande 67
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62        PROCESS OCH GENOMFÖRANDE

Dialog
En viktig del i programarbetet för centrala Bromma 
har varit att genom tidig dialog få kunskap om vad 
boende och verksamma tycker, känner för och vet om 
området.  Under perioden 2012-2014 genomfördes 
ett fl ertal aktiviteter med det syftet, så som öppet hus 
i Kristofferskolan och gåturer i centrala Bromma. 
Staden har också fått viktig återkoppling från 
den enkät om Brommaplan vilken genomfördes i 
mars-april 2013 samt från möten med Brommas 
hembygdsförening och fl era andra intressenter. 
Den kunskapen har varit viktig som underlag till 
utvecklingen av programförslaget.

I maj  2012 hölls ett första informations- 
och samrådsmöte för intresserade invånare i 
Kristofferskolans lokaler. Stadsbyggnadskontoret 
beskrev utvecklingen av ny bussterminal och 
bostäder vid Brommaplan och hur denna hänger 
ihop med programarbetet med centrala Bromma och 
översiktsplanen för Stockholm.

Enkäter
För att få veta mer om hur alla som använder 
Brommaplans centrum och Riksby upplever 
platserna genomförde stadsbyggnadskontoret 
två enkätundersökningar. Enkätsvaren visar att 
Brommaplans centrum av de allra fl esta upplevs som 
grått, trist och tråkigt. Många upplever platsen som 
otrygg och oinbjudande.

Önskade förbättringar är att centrumet ska bli 
trevligare, ljusare, renare, mindre grått, att det får 

bättre gång- och cykelmiljöer, bättre belysning, gröna 
planteringar, uteserveringar, mer torgkänsla, plats för 
torghandel och cykelställ för pendlare.

Gåturer
Det fanns möjlighet för intresserade att föra dialog och 
dela med sig erfarenheter genom att gå promenader runt 
Brommaplan och Riksby, tillsammans med stadens 
representanter. Grönska, natur och koloniområdenas 
särprägel uppskattades medan trafi ken, störande buller 
och otrygghet var frågor som var mindre positiva.

Fokusgrupper barn och ungdomar
Stadsbyggnadskontoret har vänt sig till den yngre 
Bromma-generationen genom att ordna fokusgrupper 
där barn och ungdomar i åldern 9 till 19 år fi ck komma 
till tals. Målet var att i ett tidigt skede få barnens 
perspektiv inför planeringen: var de vistas och var 
de känner sig trygga respektive otrygga. Samtalen 
handlade också om vad som saknas och hur Bromma 
kan utvecklas.

De fl esta beskrev att de framför allt uppskattar och 
vill bevara tryggheten i området, grönområdena och 
bra kommunikationer, medan träffpunkter och service 
såsom butiker och kaféer kan bli fl er.

Open space, byggherrar
Staden har träffat intresserade byggherrar för att 
diskutera hur utvecklingen i Riksby kan genomföras 
utifrån temat ”Hur utvecklar vi Riksby till en hållbar, 
mångsidig och levande stadsdel?”. Några möjligheter 
och utmaningar som diskuterades var:  Hur biologisk 
mångfald i tät bebyggelse/tyngdpunkt uppnås; 

PROCESS OCH GENOMFÖRANDE

Hur  gröna och rekreativa värden värnas/stärks; 
Hur trafi ken ska lösas för de olika trafi kslagen; Hur 
barriäreffekterna kan minskas samt Hur buller från 
fl yg och bilar hanteras.

Stadsbyggnadsprocess
Planeringsprocessen för program- och 
detaljplanearbetet visas schematiskt i fi guren på nästa 
sida. Det godkända programmet ska ge en helhetsbild 
av planeringsförutsättningarna inom området, utgöra 
planeringssunderlag för framtida detaljplaner samt 
fungera som stöd vid förfrågan om markanvisningar.  
Programmet är utformat på en strategisk och 
övergripande nivå för att redovisa stadens intentioner 
för framtida utveckling av centrala Bromma. Den 
föreslagna strukturen ska ses som en möjlig utveckling 
som kommer att behöva vidareutvecklas i fortsatt 
detaljplanarbete med hänsyn till olika aspekter.

Programsamråd
Programmet har varit på samråd 22 februari 2016 - 
4 april 2016. Under samrådet har ett samrådsmöte 
hållits i form av öppet hus i stadens dialogpaviljong. 
Samrådsredogörelse med förslag till bearbetningar 
av programmet efter samrådet har godkänts av 
stadsbyggnadsnämnden 6 april 2017. 
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PROCESS OCH GENOMFÖRANDE        63

Detaljplanering och stadsutveckling
Programområdet kommer att delas upp i fl era 
detaljplaner, som genomförs etappvis under en lång 
tidsperiod.

I det fortsatta arbetet behöver ett antal frågor utredas 
vidare för programområdet samt inom respektive 
detaljplan. Nedan listas de huvudsakliga utredningar 
som behöver tas fram. 

Följande frågor studeras i huvudsak för hela 
eller delar av programområdet:

• Bebyggelsestruktur studeras vidare.

• Övergripande trafikprognoser och analys av 
trafiksituationen inom programområdet. 

• Möjliga åtgärder med utgångspunkt i 
stadens långsiktiga bostadsutveckling och 
framkomlighetsstrategin för att hantera 
trafiksituationen. 

• Cirkulationsplatsen vid Brommaplan, 
Kvarnbacksvägen inklusive anslutningar 
till ny stadsdel i Riksby samt korsningen 
K v a r n b a c k s v ä g e n - U l v s u n d a v ä g e n -
Norrbyvägen studeras särskilt med 
utgångspunkt i framkomlighetsstrategin.

• Gatustruktur i Riksby och anslutningar till 
omkringliggande stadsdelar bland annat med 
hänsyn till befintlig struktur i koloniområden.

• Grönstruktur, friytor och tillgång till rekreation 
samt utveckling av parker, bland annat en 
central stadspark i norra Riksby.

• I samarbete med Trafikförvaltningen diskutera 
möjliga alternativ för kollektivtrafikförsörjning.

• Hantering av dagvatten och behov av 
eventuella anläggningar  med hänsyn till 
miljökvalitetsnormer för vatten. 

• Hantering av vatten och avlopp samt behov av 
tekniska anläggningar.

• Kompletterande analyser av naturvärden, 
ekologiska samband och spridningsvägar.

• Behov och lokalisering av förskolor och skolor i 
samarbete   med      SISAB, utbildningsförvaltningen 
och stadsdelsförvaltningen.

• Behov och lokalisering av ytor och lokaler för 
idrott i samarbete med idrottsförvaltningen och 
övriga intresseföreningar.

• Behov och lokalisering av lokaler för kultur i 
samarbete med kulturförvaltningen samt övriga 
aktörer och intresseföreningar.

• Barnkonsekvensanalyser och social hållbarhet.

• Hantering av avfall och återvinning samt behov 
av anläggningar. 

PLANERINGSPROCESSEN

Planprogram Detaljplan

Etappindelning av programområdet
Kartan redovisar förslag till avgränsning av 
programområdet i olika detaljplaneområden. 
Avgränsningen av detaljplaneområden kan förändras 
i takt med fortsatt detaljplanearbete. För respektive 
område redogörs även för aktuella frågor som behöver 
utredas vidare, var skola och förskola behöver 
planeras, eventuella behov av miljöbedömning samt 
en bedömning av tidpunkt för start detaljplanearbete.

För att hantera lösningar för dagvatten och vatten och 
avlopp, kan föreslagna avgränsningar för respektive 
detaljplaneområde behöva utökas. Fortsatt planarbete 
behöver ha ett övergripande perspektiv kring 
dessa frågor vilket kan påverka utformningen av 
bebyggelsestrukturen. Med anledning av nuvarande 
kapacitetsbrist för grundskoleplatser i Bromma ska 
en skola inrymmas i den första detaljplaneetappen. 
Inom den första detaljplaneetappen måste även en 
pumpstation  inom det skrafferade området på kartan 
ingå. Inom det föreslagna verksamhetsområdet 
kommer det bli viktigt att lokalisera idrottsverksamhet 
för ungdomar till exempel tennis.
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OMRÅDE A

OMRÅDE B

OMRÅDE E

OMRÅDE D

OMRÅDE C

OMRÅDE G

OMRÅDE F

Område för placering av 
pumpstation som behöver ingå 
i första detaljplaneetappen.
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PROCESS OCH GENOMFÖRANDE        65

Område A - Kvarnbacksvägen/Linta 
gårdsväg
Tidsperspektiv start av detaljplan: 0- 5 år

• Skola, F-9

• Förskolor

• Utredningar för bebyggelsestruktur och 
angöringspunkter med hänsyn till topografin i 
området.

• Lokalisering och utveckling av stadspark i norra 
Riksby studeras i tidigt skede och samordnat 
med område D.

• Fördjupning av underlag gällande 
riksintresset Stockholm Bromma flygplats, 
trafikinfrastrukturen, miljökvalitetsnormer 
och den samlade bullerbelastningen. Detta ger 
även underlag till bedömning av betydande 
miljöpåverkan.

• Kulturmiljövärden för befintlig bebyggelse till 
exempel Lintaverken.

• Kompletterande analyser och utredning av  
fornlämningar med utgångspunkt i resultat 
från den arkeologiska utredningen etapp 1 och  
etapp 2. Gravarna/Gravfälten med RAÄ-nr 
Bromma 32:1, 33:1 bör bevaras och marken 
omkring dem bör inte ändras. 

• Koloniområden, hänsyn och möjlighet till 
anpassning av till exempel skala och volym 
mellan befintliga koloniområden och ny 
bebyggelse. 

• Återvinningscentral, möjligheter att utöka 
verksamhet, angöring samt farligt godsväg. 

• Pröva möjligheter för lokalisering av 
Stockholmshus.

• Fjärrvärmeledning i anslutning till Linta 
gårdsväg och teknisk anläggning i anslutning 
till Kvarnbacksvägen.

• Pumpstation för vatten- och avloppsförsörjning

• Anläggning för dagvatten.

• Studera platser som är lämpliga för idrott och 
aktiviteter till exempel tennis.

• Med hänsyn till eventuell framtida 
stadsutveckling inom Bromma flygplats 
ska samband och kopplingar studeras 
mellan föreslaget verksamhetsområde och 
flygplatsområdet.

Område B - Riksby klack och Brommaplan
Tidsperspektiv start av detaljplan: 0-5 år

• Skola F-9

• Förskolor

• Kompletterande analyser avseende  
fornlämningar med utgångspunkt i 
arkeologiutredning.

• Kompletterande analyser och utredning av  
fornlämningar med utgångspunkt i resultat från 
den arkeologiska utredningen.

• Utredningar för bebyggelsestruktur och 
angöringspunkter med hänsyn till topografin i 
området.

• Lokalisering och utveckling av stadspark i norra 
Riksby studeras i tidigt skede och samordnat 
med område D.  

• Koloniområden, hänsyn och möjlighet till 
anpassning av till exempel skala och volym 
mellan befintliga koloniområden och ny 
bebyggelse.

• Pröva möjligheter för lokalisering av 
Stockholmshus.

• Studera möjliga platser inom programområdet 
för att ersätta verksamheten för tennis.

• Trafiksituation och bebyggelseutveckling kring 
Brommaplan.

Område C - Spångavägen
Tidsperspektiv start av detaljplan: 0-5 år

• Eventuell förskola.

• Hänsyn till närheten till Kyrksjölötens 
naturreservat.

• Närhet till kraftledning fram tills att den grävs 
ned.

• Pröva möjligheter för lokalisering av 
Stockholmshus.

• Terränganpassning.

• Förhållningssätt till Spångavägen.
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Område D - Riksby friområde
Tidsperspektiv start av detaljplan: 0-10 år

• Förskolor

• Fördjupning av underlag gällande 
riksintresset Stockholm Bromma flygplats,  
miljökvalitetsnormer och den samlade 
bullerbelastningen. Detta ger även underlag till 
bedömning av betydande miljöpåverkan.

• Lokalisering och utveckling av stadspark i 
norra Riksby. 

• Koloniområden, hänsyn och möjlighet till 
anpassning av till exempel skala och volym 
mellan befintliga koloniområden och ny 
bebyggelse.

• Kompletterande analyser och utredning av  
fornlämningar med utgångspunkt i resultat från 
den arkeologiska utredningen etapp 1 och  etapp 
2.  Gravarna/Gravfälten med RAÄ-nr Bromma 
34-36 bör bevaras och marken omkring dem 
bör inte ändras. 

• Markföroreningar, eventuellt behov av MKB/
betydande miljöpåverkan.

Område E - Förtätning Åkeshov
Tidsperspektiv start av detaljplan: 5-10 år

• Förtätning och utveckling inom delar av 
Åkeshov måste invänta processen kring 
avveckling av Åkeshovs reningsverk. 
Tidsperspektiv för bedömning av start för 
detaljplanarbete gäller under förutsättning att 
tidplanen för avveckling är år 2026.

• Hänsyn till värdefull natur och kulturmiljö vid 
Bårdagränds förlängning.

• Förskolor.

Område F - Förtätning Riksby
Tidsperspektiv start av detaljplan: 0-5 år
Drott ningholmsvägen:

• Kompletterande analyser och utredning av  
fornlämning med utgångspunkt i resultat från 
den arkeologiska utredningen etapp 1 och  
etapp 2 samt risker och buller med hänsyn till 
Drottningholmsvägen. 

• Terränganpassning.
Kvarnbacksvägen: 

• Hänsyn till befintlig park kring Lillsjön och 
verksamheter. 

• Terränganpassning.

Område G - Förtätning Åkeslund
Tidsperspektiv start av detaljplan: 0-10 år
Söder om tunnelbanan: 

• Angöring till området.
Tunnlandsvägen, intill kv Kapplandet: 

• Angöring och parkentré.
Besmansvägen/Gustav III:s väg: 

• Studera i ett större sammanhang ihop med 
stadens mark längs delar av  Gustav III: s väg.
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Utredningar, underlag och övriga 
källor
Vision 2040 - Ett Stockholm för alla, 2015

Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm, 2010

Stockholms stads miljöprogram 2016-2019

Grönare Stockholm, Riktlinjer för planering, 
genomförande och förvaltning av stadens parker och 
naturområden

Framkomlighetsstrategin, 2012

Områdesanalys för centrala Bromma, Landskapslaget 
2012

PM - Instängda områden Bromma, Sweco 2013

Grönstruktur i Centrala Bromma, Ekologiska 
landskapssamband, Calluna 2014

Rapporter från enkäter och tidiga dialoger

Riksintresseprecisering för Bromma Stockholm 
Airport, Trafi kverket 2015

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 för Riksbyområdet 
i Bromma, Arkeologgruppen, 2016

Kulturmiljöanalys för Brommaplan, Nyréns 
Arkitektkontor, 2016

Revidering av markbullerkurvor för Bromma 
Stockholm airport, Trafi kverket 2017

Delar av materialet kan laddas ned på www.stockholm.
se/centralabromma

Medverkande
Projektgrupp
Kristina Dunker, stadsbyggnadskontoret
Sofi a Eriksson, stadsbyggnadskontoret

Sofi a Iderheim, exploateringskontoret
Hanna Flygt, exploateringskontoret
Margareta Biberg, exploateringskontoret
Agneta Schill, exploateringskontoret
Elisabeth Lindvall, exploateringskontoret

Pierre Savard, Trafi kkontoret

Johannes Berg, miljökontoret

Övriga
Fredrik Jensen, stadsbyggnadskontoret 

Stefan Modig, stadsbyggnadskontoret

Mia Lindblad, Landskapslaget

Lotta Wersäll, Landskapslaget

Pernilla Knutsson, Trafi kkontoret

Axel Nelstrand, Exploateringskontoret

I ett tidigt skissarbete i programarbetet deltog även  
Andersson och Jönsson Landskapsarkitekter samt 
Thorbjörn Andersson och PeGe Hillinge från Sweco. 
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