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Synpunkter från Bromma Hembygdsförening på samrådet 
om Områdesprogram för Blackebergsvägen  

Dp 2011-04726-53  
 
Som bakgrund till Bromma Hembygdsförenings (BHF) synpunkter vill vi först kommentera den 
gjorda Områdesanalysen som ju är tänkt att lägga grunden till förslaget till Områdesprogram. 
Denna ”övergripande områdesanalys” beskriver området och förslag till förändring på ett sådant 
sätt att BHF vill framföra sina synpunkter. De bygger på följande analyser av det framlagda 
planeringsunderlaget.  
 

Områdesanalys 
Områdesanalysen ”syftar till att ge en samlad analys, värdering och strategi för områdets 
utveckling” (s 4).  
Tyvärr uppvisar detta viktiga underlag stora brister, vilket först blir uppenbart i redovisningen av 
sammansättningen av arbetsgruppen. Här saknas kulturhistorisk kompetens, vilket medfört 
bristande hantering av området som kulturmiljö. Dessutom är det märkligt att BHF inte fått ingå i 
den sk Fokusgruppen. BHF har ju med historisk kunskap och kompetens under många år aktivt 
deltagit i planarbetet i Bromma.  
Arbetsgruppens sammansättning och arbete gör att texten i Områdesanalysen saknar relevanta 
bedömningar av områdets arkeologi och agrarhistoriska landskap och därmed helheten av den 
kulturmiljö som nu står inför förändring. Beskrivningen och analysen av ”grönytornas karaktär” 
saknar en historisk dimension (s 6), varför slutsatserna blir direkt felaktiga. Beskrivningen av bl a 
vegetationen i området nämner ”den kvarvarande naturmarken” (s 62). En studie av äldre 
lantmäterikartor visar enkelt att inslaget av kulturmark med en agrar markanvändning varit 
grundläggande för framförallt de ”lerfyllda dalgångarna” i området. Exempelvis visar 
lantmäterikarta från 1775 markanvändningen till Nytorpet/Mjölnartorpet (nu gräsyta med 
husgrundsterrass)(Brommaboken 1996 s 30). ”Biotopkartan” visar ”odlingsmark” kring den sk 
skålgropsstenen (som ligger på en bergklack), men inte kring Frisörernas hus.  
 
Det är också beklagligt att det viktiga avsnittet Stads- och landskapsbild kommit att få en mycket 
ytlig beskrivning, inriktad främst på olika objekt i stadsdelarna. Avsnittet saknar en  
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kunskapssammanställning av den äldsta bebyggelsen och markanvändningen i området. Värre är 
att både beskrivningen och analysen av stads- och landskapsbilden är så valhänt. Ett möjligt 
undantag är den korta texten om Ängbykyrkan som beskrivs som ”ett fondmotiv i stadsbilden”  
(s 29). Det finns också tendenser till fördjupning i beskrivningen av landskapet i avsnittet om det 
sk Blackebergsstråket” (s 32 och s 42) och vissa naturområden (s 34). 
 
Troligen har sammansättningen av arbetsgruppen medfört att beskrivningen av stads- och 
landskapsbilden uppvisar stora brister (se även nedan). Här saknas bl a en integrerad beskrivning 
och analys av natur- och kulturförutsättningar. Det historiska perspektivet är för kort, det sena 
agrarlandskapet beaktas inte. När det gäller 1900-talets stadsplanering separeras bebyggelsen 
från ”grönområdenas karaktär”. Avsnitten ”Parker” och ”Naturområden” och ”Förgårdsmark 
och flerfamiljshusens gårdsmiljöer” (s 32-35) innehåller dock partier som lyfter fram 
kulturhistoriskt intressanta aspekter i landskapsbilden. Här framträder viktiga stadsplaneideal. 
Exempel på detta är ”Stockholmsstråkens landskapsideal”, ”offentliga parker”, hus i park”, 
”gårdsmiljöer” och ”förgårdsmiljöer”. Detta fångas emellertid inte i analysen. 
Också längre fram i texten under Naturmark och Parkmark (s 50-51) saknas förståelse för att 
såväl ”natur”, som ”park” i området tidigare använts för agrar produktion utmed nuvarande 
Blackebergsvägen. Här finns således kulturhistoriska värden som analysen helt bortser ifrån. 
Här framhålls i stället att område 11 (”Stort värde”, kartan s 61) är ”naturområden” med ”nedsatt 
nyttjandevärde” bl a pga markernas ”slitage” och ”bristande utbud” (s 60). Här framträder snarast 
kommunens bristande underhåll och ointresse att lyfta fram kvalitéer i området. Bristande skötsel 
sänker områdets värde, vilket ökat möjligheten att planlägga för bebyggelse i området. 
 
Ytterligare en viktig aspekt på grönområdena är den tidigare stadsplaneringens strävan att 
”tydligt skilja stadsdelarna åt” (s 34). Detta faller dock bort i planförslaget. 
 
Skarp kritik måste också riktas mot det som borde blivit ett viktigt avsnitt, nämligen Värdering 
av områdets visuella aspekter (s 42 ff). Efter en obegriplig inledning på två meningar 
presenteras bl a i kartform tre typer av områden med ”mycket stort värde”, ”stort värde” och” 
övriga områden” (kartan s 43). Inledningsvis talas om ”graden av kulturhistoriskt värde” och om 
att ”en miljö” bidrar till ”stads- och landskapsbilden”. Vidare att ”värderingen tar sin 
utgångspunkt i fotgängarens perspektiv”. Teorin och metodiken bakom denna viktiga värdering 
blir obegriplig. Det finns ingen redovisning av ”graden av kulturhistoriskt värde”, inte heller en 
precisering av vad ”miljö” innefattar. Allvarligare är kanske att det inte framkommer varför ”de 
visuella aspekterna” värderas, men inte rent ut och tydligt de kulturhistoriska värdena. 
Intressant är dock ”övriga områden”. Här lyfts påfallande ofta fram ”senare tids bostadstillägg” 
som något negativt för området. Det gäller områdena 14, 15, 17 och 19 i texten och på kartan (s 
43). Dessa tillägg visar onekligen hur känsligt det aktuella planområdet är för förändringar. I 
texten finns formuleringar som ”bryter starkt mot”,” blockerar parkstråk”, ”negativ påverkan” 
och ”saknar relation till” (s 42-43). 
BHF befarar att just denna typ av formuleringar kan komma att användas vid en framtida 
karakterisering, om helheten av den nu föreslagna bebyggelsen förverkligas. 
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Sammanfattningsvis uppfattar BHF att det finns stora brister i Områdesanalysens sätt att 
hantera de kulturhistoriska värdena i området. De kulturhistoriska värdena beskrivs och 
avgränsas på kartan sidan 37. Kartan visar att det aktuella planområdet både ingår i och gränsar 
till områden med olika höga kulturhistoriska värden. Här är det viktigt att påminna om 
riksintresset Södra Ängby, där ”planstrukturen” utgör det kulturhistoriska intresset. I detta borde 
ingå ett hänsynstagande till stadsdelens avgränsning mot omgivningen. Även för riksintresset 
Norra Ängby framhålls ”planeringen” som centralt. Stadsdelarnas ”tydliga gröna fronter” (s 40) 
är viktiga inslag. 
 
Texten nämner vidare att området har ”få landmärken” (s 40). BHF anser att de som finns borde 
lyftas fram tydligare. Det gäller t ex Ängbykyrkan, Lilla Ängby gård samt de 
fornminnesregistrerade objekten skålgropsstenen (RAÄ 157) och milstenen från 1700-talet (RAÄ 
68).  
 
De kulturhistoriska värdena har i Områdesanalysen undervärderats, vilket också gäller 
hanteringen av befintliga naturvärden.  
Trots dessa brister finns inslag i den övergripande beskrivningen och analysen av området som vi 
kan respektera. Det gäller tankarna kring ”Entrépunkter”, ”Siktstråk” och Barriärer”, vilket vi 
konkretiserar i nedanstående avsnitt. 
 

Områdesprogram 
Dess syfte är ju att ”utreda förutsättningarna för att komplettera med bebyggelse längs 
Blackebergsvägen” (s 4). Som Planeringsförutsättningar redovisas att översiktsplanen 
”Promenadstaden” framhåller att ”Bergslagsvägen utgör ett samband mellan dessa (Brommaplan 
och Vällingby) som skall utvecklas för att koppla ihop stadsdelarna”. Det är viktigt att påpeka att 
ÖP inte nämner att just Blackebergsvägen skall skapa denna hopkoppling av de aktuella 
stadsdelarna. ÖP nämner också ”att den nya bebyggelsen infogas med omsorg om 
stadslandskapets helhetsverkan” (s 7). 
Även våra synpunkter har dessa utgångspunkter. Dessutom ställer vi oss bakom de principer som 
redovisas, nämligen ”Blackebergsvägen som ny stadsgata” (s 18) och ”Stadsbyggnadsstrategin” 
(s 19).  
Däremot anser vi att de olika sk Etapperna innehåller alltför många nya byggnadskroppar, vilket 
gör att vår kritik mot samrådsförslaget formuleras helt kort enligt följande: 
 

Etapp  1.  Nya  Is landstorget  
Tanken att ge området en ny gestaltning är positiv. BHF befarar dock att området inte tål alla de 
föreslagna byggnadskropparna. För att lyfta fram Ängbykyrkan, Lilla Ängby gård, milstenen och 
skålgropsstenen (älvkvarnar) och deras kulturhistoriska sammanhang föreslår vi: 
1. Den långa byggnaden norr om Lilla Ängby gård flyttas söderut, för att ingå i det nya 

bostadskvarteret och bilda rygg bakom Lilla Ängby. Härigenom lyfts gårdsmiljön fram i den 
offentliga miljön kring det föreslagna torget. Kyrkan får den rymd framför sig som behövs 
för att den skall komma till sin rätt och solinstrålningen till torget förbättras. Denna  
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förändring följer områdesanalysens text: nämligen att synliggöra och införliva äldre 
kulturmiljöer i stadsmiljön. 

 
2. Den föreslagna vinklade byggnaden söder om Zornvägen delas i två byggnader så att hörnan 

mellan Zornvägen och Blackebergsvägen lämnas obebyggd. Härigenom kan skålgropsstenen 
finnas kvar på ursprunglig plats.  
 

3. Resterande byggnader får inte bli för höga. Förslaget på 5-6 våningar är klart olämpligt med 
tanke på landskapsbilden. 

 
Dessa åtgärder syftar således till att lyfta fram fyra för området centrala objekt, kalla dem gärna 
för landmärken. Skålgropsstenen kan inte utan antikvarisk undersökning bara ”flyttas till en ny 
plats” (s 22). Den har ett historiskt läge vid stranden till ”bronsåldershavet”, en plats vald för 
kultiska ritualer för ca 3000 år sedan. Utgrävningar intill skålgropsplatser och hällristningar 
brukar visa spår av sådana ritualer i form av brända ben, lerskärvor, sot och föremål. Dessutom 
finns lämningar i omgivningen (stensamling och stensträng) som kan dölja konstruktioner 
förknippade med skålgropsstenens forntida användning. Det bör också påpekas att genom BHF´s 
informationsskylt vid stenen har den åter börjat ”användas”. Nu läggs mynt och andra offer åter i 
skålgroparna. Skålgropsstenen på den lilla bergsklacken är redan ett landmärke i stadsdelen. 
 

Etapp  2  Blackebergsvägen  
Här accepterar BHF de sex huskropparna på västra sidan av Blackebergsvägen. Den södra 
huskroppen måste utgå (se nedan). Även de fem föreslagna huskropparna på östra sidan av 
Blackebergsvägen måste utgå. De ligger i området för riksintresset Södra Ängby. 
 
Området söder om Aroseniusvägen ligger i en sydslänt ner mot Mälaren. Här finns 
förhållandevis välbevarade rester efter ett äldre agrarlandskap skapat av de fyra torp som legat 
här. Särskilt tydliga lämningar i marken – en husgrundsterrass och i skogsbacken en jordkällare - 
finns efter 1700-talets Mjölnartorp, senare på 1800-talet benämnt Nytorpet. Bebyggelsen till den 
sk ”Ljunglöfska tjänstebostaden” har ”särskilt högt kulturhistoriskt värde”. Dessutom har torpen 
vid Tyska botten och Solbaset nyttjat marken här. 
Vidare framhåller Områdesanalysen viktiga naturvärden i området, bl a ekbestånden. Dessutom 
ligger området i riksintresset för det rörliga friluftslivet och i söder finns naturreservatet Grimsta. 
 

Etapp  3  Blackebergsbacken  
BHF accepterar den föreslagna bebyggelsen, med undantag av den östligaste huskroppen. Den 
ligger för nära de natur- och kulturvärden vi beskrev ovan. Dessutom inverkar den på de 
ekologiska spridningsvägarna (s 26). 
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Tyska  botten  
BHF vill påpeka att den föreslagna nya vägsträckningen av Ekbacksvägen kommer att påverka 
äldre bebyggelselämningar i marken. Dessa har vi rapporterat till Länsstyrelsen. Det rör sig om 
husgrunder i söder och strax söder om Blackebergsvägen en gammal vägbank. 
 
 
 
Sammanfattningsvis innebär BHF´s synpunkter att några av planförslagets byggnader inte 
uppförs: 

1. Etapp 1 
Området kring det föreslagna torget får en mer öppen karaktär. Härigenom tas en större hänsyn 
till flera kulturhistoriskt viktiga objekt: Ängbykyrkan, Lilla Ängby gård, milstenen och 
skålgropsstenen. 
Nybebyggelsen får inte bli så hög som föreslås. 

2.  Etapperna 2 och 3 
Det öppna landskapet utmed södra delen av Blackebergsvägen fredas från nybebyggelse. 
Härigenom tar hänsyn till de båda riksintressena. Särskilt riksintresset Södra Ängby fredas 
genom att undvika nybebyggelse inom riksintresset och dess ”gröna front” bevaras. Den 
föreslagna nybebyggelsen skulle påtaglig skada riksintresset. Det är viktigt att inte skapa ett 
prejudikat kring ett riksintresse för kulturmiljövården.  
Det äldre agrart präglade torplandskapet måste bevaras. Härigenom respekteras de redovisade 
ekologiska värdena, bl a vegetationen, ekbestånden och spridningsvägarna. 
Nybebyggelsen får inte bli så hög som föreslås. Stadsdelsgränsens nuvarande gestaltning måste 
respekteras. 
 
 
 
Bromma Hembygdsförening har ca 1000 medlemmar. 
 
Skrivelsen har tagits fram i samverkan med Fil Dr i arkeologi Nils Ringstedt och arkitekt Håkan 
Thulin i BHF´s Stadsplanegrupp. 
 
 
På styrelsen för Bromma Hembygdsförenings vägnar och med vänliga hälsningar 
 
 
Bengt Windelhed, Fil Dr i kulturgeografi 
Författarvägen 32 
167 75 Bromma 
Bengt@Windelhed.nu 


