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Bromma Hembygdsförenings synpunkter på förslag till 
detaljplan för Grammet 1 mm vid Brommaplan 
Dp 2011-18029  
 
Bromma Hembygdsförening (BHF) anser att den föreslagna bebyggelsen fortfarande är för hög och 
kompakt. 
Den är ett kulturhistoriskt främmande inslag i Bromma. I likhet med remissvaren från 
Länsstyrelsen, Kulturnämnden, Bromma Stadsdelsnämnd och Skönhetsrådet (som avstyrker 
planförslaget) anser vi att bebyggelsen skall passa in i Brommas kulturhistoriska karaktär. 
Länsstyrelsen skriver bl a i sitt remissvar att ”de kulturhistoriska aspekterna för omkringliggande 
områden och bebyggelse bör vägas in”.   
Vi anser att Brommaplan skall bibehålla en modernistisk karaktär men i sparsmakad form. 
Tegelmurar kan tänkas växla med ljusa och släta (horisontella) ytor för att ge ett luftigt intryck och 
en mänsklig skala. 
 
Bebyggelsen på betongdäcket 
För att vara bättre anpassad till Brommas kulturhistoriska karaktär borde byggnadshöjden mot 
Drottningholmsvägen begränsas till högst 8 våningar över betongdäcket.  
För att mildra höjdintrycket av den långa fronten mot Drottningholmsvägen borde den översta 
våningen vara indragen. Av samma skäl borde den extremt vertikala artikuleringen av fasaden mot 
Drottningholmsvägen, vilken ytterligare förstärker höjdintrycket, balanseras av formelement av ljus 
horisontell karaktär. Drottningholmsvägen karaktäriseras ju av funktionalistiska byggnader. Detta 
borde avspeglas och återanknytas i den nya bebyggelsen.  
Vi tycker att förslaget till fasad på den byggnad i Linneduken 4 som vetter mot f d posthuset har en 
intressant karaktär som skulle kunna vara en inspiration till fasadutformningen utmed 
Drottningholmsvägen på betongdäcket. 
Bebyggelsens täthet gör att solinstrålningen till många lägenheter kommer att bli mycket begränsad. 
Även tillgången till dagsljus och utblicksmöjligheter kommer ofta att vara dålig. 
Inga solstudier (skuggor) är redovisade. 
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Linneduken 4  
Vi anser att byggnaden är för hög och att dess fasaduttryck mot Drottningholmsvägen behöver vara 
mera hänsynsfullt gentemot den närliggande bebyggelsen, f d posthuset och kyrkan.  
Byggnadens höjd bör sänkas till samma nivå som för den bredvidliggande byggnaden på 
Linneduken 1 och fasadkaraktären bör samstämmas med denna. 
 
Trafikproblematiken 
Ingen av de tre pågående trafikutredningarna som berör området har redovisats. 
Bebyggelsens utformning kan påverkas av hur trafiklösningarna blir. Det är därför en brist att dessa 
inte är framtagna.  
Trafikverket skriver i sitt remissvar ”att det är viktigt att lämna utrymme för en framtida 
handlingsfrihet för utveckling av andra delar av det samlade transportsystemet kring Brommaplan.” 
Länsstyrelsen skriver i sitt remissvar att ”det måste tydligt visas att behoven av framtida utveckling 
av infrastrukturen kan tillgodoses”.  
Bl a kan en framtida spårbunden tvärförbindelse till Bromma Blocks vara önskvärd, liksom en 
förbättring av trafikflödet mot Ekerö.  
Vi kan inte se några lämnade utrymmen för framtida infrastruktur i planförslaget.  
 
Torget  
Torgets storlek behöver vara anpassad till den stora befolkningsökning som planerade och troliga 
byggnationer kommer att medföra.  
Det behöver finnas trevliga sittplatser och tillgång till sol under hela dagen. Vi anser att 
planeringsarbetet borde överväga att utöka torgytan med en kompletterande och sittvänlig plats på 
betongdäcket där loftgångshuset för ungdomar är placerat. 
Denna plats kan komplettera och samspela med det nedre torget och med gatustråket mellan 
bostadshusen. Den har tillgång till södersol och även kvällssol under sommartid. Det går nog här 
också att finna lä för de vanligt förekommande sydvästvindar, som kan göra det centrala 
gångstråket blåsigt. 
Även om det är angeläget med fler ungdomsbostäder, så behöver de inte vara så centralt placerade. 
Särskilt om Bromma Reningsverk läggs ned kommer det att finnas bättre lämpade platser. 
 
Kontorshuset vid torget  
Vi anser att det har fått en karaktär som inte passar in i sammanhanget.   
Planförslaget hänvisar till intryck av kyrkans sluttande byggnadsformer för gestaltningen av 
kontorshuset. Snarare bör väl en profan byggnad i en liten kyrkas närhet avhålla sig från att 
efterlikna dess formspråk. Kyrkans utseende har ingen relevans för den karaktär som är önskvärd på 
Brommaplan.  
Vi anser även att kontorshusets mönstrade fasad är betydligt mer komplicerad än det befintliga 
höghusets (som planförslaget refererar till). Fasaden ger ett alltför oroligt intryck. Brommaplans 
nuvarande öppenhet kommer att gå förlorad. Det finns en risk att torget kommer att kännas instängt. 
En enklare, slankare och något högre byggnad hade varit att föredra. 
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Behov av områdesplanering 
Det är i dagsläget oklart om Bromma Reningsverk kommer att läggas ner. Om så blir fallet, 
tillkommer troligen ett par tusen lägenheter på dess tidigare mark och närområde. 
En omfattande bostadsbebyggelse är dessutom under planering i ett stort område nordväst om 
Brommaplan bort mot Bromma flygfält. Ett programförslag är tänkt att redovisas senare i höst. 
Dessa byggnationer kommer att avsevärt öka befolkningstrycket på Brommaplan. Även 
trafikbelastningen kommer att öka.  
Vi anser att dessa förhållanden gör att kommunen borde avvakta med att fastställa delplaner till dess 
att en helhetsbild framträder. Komplexiteten kring Brommaplan kräver en områdesplanering som 
redovisar, diskuterar och löser flera svåra problemområden. 
 
Avslutningsvis vill vi åter hänvisa till de synpunkter vi framförde i Programsamrådet. 
 
 
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 


