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Jämförelseförfarande inför 
direktanvisning av bostäder inom 
Bromstensgluggen i östra Bromsten 

 
Bromsten 

Stadsdelen Bromsten har sitt ursprung i Bromstens gård, som 

köptes av J. E. Lignell 1902 för att styckas upp i tomter. Att 

bygga bostäder i Bromsten var möjligt tack vare 

tågförbindelserna från Bromstens station, som låg ungefär där 

Bromstensvägen idag korsar järnvägen på bro. Merparten av 

småhusbebyggelsen i Bromsten kommer från 1900-talets första 

decennier, även om området kontinuerligt har förtätats och de 

gamla husen byggts om. Bromstens industriområde planlades 

1914 för industriändamål. Området förblev dock i princip 

obebyggt under en lång tid. De flesta av byggnaderna uppfördes 

under 50-, 60- och 70-talen. Under 1960-talet byggdes 

flerbostadshus runt Bromstensplan. Under 1980- och 1990-talen 

har enstaka flerfamiljshus byggts. 

 

Staden har sedan 2006 arbetat med omvandlingen av Bromstens 

industriområde från industri till en stadsdel med både bostäder 

och verksamheter i en tät kvartersstruktur. Bromstensstaden avses 

utvecklas till en funktionsblandad stadsdel för boende och 

besökare med bostäder, verksamheter och samhällsservice. 

 

Bromstensgluggen 

Bromstensgluggen ligger som en kil mellan Bromstens östra 

del och Ulvsundavägen. Området är cirka 9 ha stort och består av 

naturmark. I öster gränsar området till Ulvsundavägen, i norr 

gränsar det till kuperad naturmark i Rissne skog och i väster och 

söder möter det befintlig bebyggelse i Bromsten. Större delen av 

området har en öppen karaktär med högvuxen ängsvegetation, 

partier med buskar och dungar av träd och buskträd. I den 

nordöstra delen av området finns en mindre skogsdunge med 
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fornlämningar. Tidigare i år revs den byggnad som varit 

lokaliserad i områdets södra del. Området är numera obebyggt. 

Områdets läge intill befintlig bebyggelse i Bromsten. 
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Utgångspunkter i jämförelseförfarandet 

Förslagen ska i huvudsak inordna sig i strukturen enligt 

illustrationen nedan. 

 

Frodevägen förlängs norrut och fungerar som områdets ryggrad. 

Utifrån den föreslås lokalgator som angör de nya kvarteren. De 

nya gatorna kopplas samman med Bromstens lokala gatunät via 

Frodevägen och Rissnavägen. I Rissnavägens förlängning ska en 

ny gång- och cykelbro byggas över Ulvsundavägen för att koppla 

samman området med Rissne. Längs med Ulvsundavägen ska ett 

regionalt cykelstråk anläggas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration över föreslagen kvartersstruktur.  
 

Den nya bebyggelsens behov av parkering för bil och cykel ska 

ske på kvartersmark. Parkering för bil ska lösas i 

underjordsgarage.  

 

Inom området planeras för en friliggande förskola för minst sex 

avdelningar (1). Förskolan kommer att ligga i norra delen av 

området med närhet till en naturpark (2) samt Rissne skog. 

 

I områdets sydligaste del kommer en aktivitetsyta anläggas (4) 

vars innehåll kommer att utredas under detaljplaneprocessen. 
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I huvudsak kommer lokalt omhändertagande av dagvatten att 

behöva tillämpas inom respektive kvarter. Placering av 

byggnader och höjdsättningen av området kommer att behöva 

säkra så att inga befintliga eller planerade byggnader 

översvämmas vid skyfall. 

 

Bromstensgluggen behöver ta hand om 8700 kubikmeter vatten 

vid en extremsituation, ett så kallat 100-årsregn. Inom detta 

område kommer volymerna tas omhand i diket, gatan samt på 

parken/torget intill Ulvsundavägen (3). Med beskrivna åtgärder 

och hantering av dagvattnet bedöms strukturplanen vara 

genomtänkt utifrån ett skyfallsperspektiv. Ett skyfall anses då 

innebära rimliga negativa konsekvenser för området.  

 

Närheten till Ulvsundavägen innebär att området är utsatt för 

buller och risk för olyckor på grund av transporter av farligt gods. 

Den tillkommande bebyggelsen måste utformas med hänsyn till 

det. 

 

 
 


