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§4
Remissvar angående samråd om program för centrala Bromma
(SBK Dnr 2010-20840)
Dnr. 4.1/896/2016
Beslut

Kulturmiljöutskottet beslutar enligt förslag från Kulturförvaltningen:
-

att i huvudsak tillstyrka programmet
att yrka på omarbetning så att ingreppen i fornlämningar undviks, så att ny
bebyggelse i och alldeles intill koloniområden utgår samt så den äldre
bebyggelsen runt Brommaplan bevaras.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2016-03-23.
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Sammanfattning
Staden har tagit fram ett förslag till hur centrala Bromma med stadsdelarna
Riksby, Åkeshov och Åkeslund kan utvecklas med 3000-4000 nya bostäder,
huvudsakligen i flerbostadshus. Utöver bostäder föreslås även verksamheter,
utveckling av förskolor och skolor, idrotts- och rekreationsfunktioner samt
förbättrad park- och grönstruktur. Programmet ska bl a utgöra
planeringsunderlag för framtida detaljplaner.
Programmet innebär ett helt nytt område i norra Riksby, förtätning av
smalhusområdena i Riksby, Åkeshov och Åkeslund samt fortsatt utveckling av
Brommaplans centrum. Programområdet, framför allt de norra delarna, är
mycket rikt på fornlämningar. Kulturlandskapet är förhållandevis välbevarat
som en följd av att verksamheten vid Bromma flygplats har hämmat
exploatering i närområdet. Kulturförvaltningen anser att förslaget bör ses över
så att intrång i fornlämningar kan undvikas.
För att uppnå ambitionen att utgångspunkten för ny bebyggelse ska vara
områdets karaktär och kvaliteter kan de förväntade exploateringstalen behöva
reduceras eller omfördelas. Ny bebyggelse måste förhålla sig till intilliggande
bebyggelse samt anpassa sig till topografi, terräng och kulturmiljö. Ingrepp i
och tätt inpå de kulturhistoriskt värdefulla koloniområdena bör undvikas.
Vid Brommaplan utgör såväl stjärnstrukturen som den äldre bebyggelsen runt
cirkulationsplatsen viktiga kulturhistoriska inslag som bör bevaras.
I kommande detaljplaner måste kulturhistoriskt värdefulla byggnader förses
med skydds- och varsamhetsbestämmelser.
Fortsatt planarbete bör utgå från ett bevarande av den karakteristiska och
identitetsskapande bebyggelsen inom före detta Lintaverken, och dess samband
med flygplatsen.
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Kulturförvaltningen anser att den Områdesanalys för centrala Bromma som
tagits fram av Landskapslaget AB utgör ett gott underlag avseende de
kulturhistoriska frågorna, och att den bör ligga till grund för fortsatt planarbete.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Eleonore Eriksson (S) föreslår att kulturmiljöutskottet
beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden finner att kulturmiljöutskottet beslutar enligt förslag från
kulturförvaltningen.

Särskilt uttalande
Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L)
enligt följande:
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Programmet för Brommaplan innebär i stort en välkommen förtätning av
centrala Bromma och en förvandling av området mot en mer stadslik
karaktär. Centrala Bromma präglas idag en gles bebyggelse. Dominansen av
smalhus präglar området runt Brommaplan, Åkeshov och Åkeslund.
Kolonilotterna präglar området närmare Bromma flygplats.
Förvaltningen anför att denna struktur bär ett väsentligt kulturvärde värt att
bevara och vill därför sänka exploateringsgraden. Liberalerna ser
bekymmersamt på konsekvenserna av Brommas glesa bebyggelse och
förordar istället en tätare och högre bebyggelse än både dagens och
förslaget. Att bygga i enlighet med omgivande kulturmiljö kan inte förstås
som att den gles bebyggelse som finns i centrala Bromma ska bevaras.
Områden som Brommaplan behöver förtätning både för folklivet på gatans
skull och för att det behöver byggas bostäder i Stockholm.
Tjänsteutlåtandet rymmer också andra kulturhistoriska aspekter väl värda att
ta hänsyn till. Hit räknas värdet av fornlämningar i form av gravfält mm,
framför allt i planområdets norra del.
I kulturnämndens uppdrag ligger att ta ställning till detaljplaner utifrån ett
kulturhistoriskt perspektiv och utifrån gällande lagstiftning i plan- och
bygglagen och miljöbalken. Den sammanvägda bedömningen görs sedan i
stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige.

Kulturnämndens kulturmiljöutskott

Utdrag ur protokoll, fört
vid sammanträde
2016-04-06, § 4

Vid protokollet
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