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Synpunkter från Bromma Hembygdsförening på utställd detaljplan    
Dp 2010-06964 Åkeshov 1:1 m fl i stadsdelarna Nockeby och 
Nockebyhov, vid Drottningholmsvägen 
 
 
BHF (Bromma Hembygdsförening) vidhåller de tidigare synpunkterna i plansamrådet. 
(För en mer ingående redogörelse hänvisar vi till dessa) 
 
De brister vi tidigare påpekat kvarstår. Våra synpunkter är kortfattat enligt nedan: 
 
 
1. Landskapsrummet 
När småstugebebyggelsen anlades så sparades en rest av ängsmarken upp mot Gustav III´s väg 
och Nockebyskogen. Denna ängsmark är en väsentlig del i områdets trädgårdsstadskaraktär. 
Om detaljplanen genomförs så kommer det landskapsrum som nu bildar en mjuk övergång 
mellan småstugebebyggelsen och Nockebyskogen att förvanskas. 
 
2. Kulturhistoriska hänsyn 
Bebyggelsen kan inte anses vara anpassad till trädgårdsstadens karaktär.  De nya byggnaderna 
har en helt annan skala med större volymer, höjd och täthet. Områdets kulturhistoriska värde 
kommer att minska påtagligt. 
Tjänsteutlåtandets motivering för en mer storskalig bebyggelse, med hänvisning till inspiration 
från bebyggelsen på södra sidan av Gubbkärrsvägen, är inte adekvat. Detta område har en helt 
annan och storskalig karaktär och det är tydligt avgränsat från trädgårdsstadens småstuge- och 
villabebyggelse.  
 
3. Fornminne 
Bebyggelsen kommer att utplåna en värdefull del av fornminnet Gustav III´s väg, RAÄ 155.  
Att bevara denna ursprungliga och vackra vägsträckning till världsarvet Drottningholm är 
betydelsefullt för förståelsen av Brommas kulturhistoria. Området ligger ju i trädgårdsstaden,  
där man enligt Stockholms byggnadsordning skall ta särskild hänsyn till kulturhistoriska värden. 
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4. Riksintresset Nockebyskogen 
Bebyggelsen inkräktar på riksintresset för naturvård ”Bromma De Geer-moräner”. 
Länsstyrelsen skriver att detta område ”utgör global referens för denna typ av moräner, eftersom 
företeelsen första gången beskrevs vetenskapligt med utgångspunkt från detta område”. 
I Länsstyrelsens registerblad för Nockebyskogen står det bl a: ”I detta område finns ett av de få 
och bästa exemplen på en ung förkastning och dess försvinnande i laterala sprickor. Området har 
således mycket stort vetenskapligt och pedagogiskt värde”.  
Området är dessutom ett mycket värdefullt naturområde med barrskog av hög ålder. 
Vi anser att området inom riksintresset helt skall fredas från intrång. 
 
5. Drottningholmsvägens karaktär 
Byggnadernas arkitektoniska gestaltning fyller inte de krav som måste ställas på anpassning 
till Drottningholmsvägens karaktär av paradgata till ett världsarv. 
 
6. Trafikproblematiken 
Framkomligheten för bil- och kollektivtrafik längs Drottningholmsvägen  är inte säkerställd. 
Trafikbelastningen kommer sannolikt att öka väsentligt i framtiden. 
En bebyggelse i detta läge kommer att påverka möjligheten att avhjälpa trafikstockningar. 
 
7. Upplagsplatsen 
Den nuvarande upplagsplatsen kommer att tas i anspråk för den nya bebyggelsen. 
Bromma stadsdelsförvaltning har ej anvisats någon ny plats för denna funktion. 
Det kan komma att bli stora svårigheter att hitta en ny acceptabel plats. 
Det är otillfredsställande att denna problematik inte är redovisad och klarlagd, då det kan påverka 
bedömningen av projektets rimlighet. 
 
8. Risk- och miljöaspekter 
Vi anser att den föreslagna platsen är olämplig att bebygga.  
Den är påverkad av risker från transport av farligt gods, buller och avgaser samt av skymmande 
skog med restriktioner för avverkning.  
Även närheten till reningsverket är problematisk. Reningsverkets framtid är ännu oklar. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att bristerna är så många och stora att det inte kan vara rimligt att  
anta detaljplanen. 
 
Bromma Hembygdsförening har ca 1000 medlemmar. 
 
 
På styrelsen för Bromma Hembygdsförenings vägnar och med vänliga hälsningar 
 
Håkan Thulin, arkitekt 
Alstersvägen 3 
168 39 Bromma 
thulin.ark@gmail.com 


