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Yttrande om detaljplan för kv Tora m fl, inom Bromstens 
industriområde i stadsdelen Bromsten. 
 

YIMBY ställer sig mycket positiva till den planerade utvecklingen av området. Framförallt 
gestaltningsprogrammet är ovanligt trivsam läsning. Här skapas nya tydligt definierade parkrum och 
väldefinierade stråk. En variation eftersträvas av byggnadernas höjder och uttryck och bebyggelsens 
entréer får vända sig ut mot stråken, snarare än att vända dem ryggen. 
 
Det är positivt att biltrafik tillåts i området men också att hastigheten begränsas till 30km/h. Det är 
viktigt att god framkomlighet och plats också ges för cykeltrafik. Att det är ett uttalat mål i programmet 
att gatubredderna skall hållas nere för att skapa en småstadskaraktär är välkommet att läsa. Vi tror att 
området har goda förutsättningar att bli en trivsam ny stadsdel för den som önskar sig en småskalig men 
ändå urban miljö. Lösningar med gångfartsgator (shared space) bör också övervägas. 
 
Vi vänder oss mot planprogrammets användning av ordet bostadsområde (som återfinns i löptexten 
trots målsättningarna att det ska vara mer än ett sådant). Målsättningen bör inte vara att skapa nya 
bostadsområden i Stockholm. Målsättningen bör istället att skapa nya stadsdelar med olika skalor. 
 
Vi ser mycket positivt på planförslagets skrivningar om att låta området få byggas ut över en längre tid 
och med flera intressenter. Det skapar goda förutsättningar för dynamik inom både utformning och 
funktioner. Det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att planera hela områden i ett svep. En 
dynamisk och levande utbyggnad innebär att sådant som saknas kan tillföras efterhand. Att 
halvoffentliga rum tydligt identifieras som ett problem är en insikt som vi med glädje välkomnar. 
 
Området föreslås att inte trafikeras med bussar, utan dessa ska passera utanför planområdet. Vi vill här 
poängtera att det är viktigt att staden arbetar för ett ökat resande med andra färdsätt än bil och en 
sådan dragning får inte tillåtas minska attraktiviteten i kollektivtrafikanvändningen. 
 
Det är mycket glädjande att området planeras med plats för arbetsplatser och lokaler. I sådana stråk där 
det inte planeras för lokalytor - men där det finns anledning att anta  att behovet kan öka i framtiden - 
bör så kallade bokaler användas. Det möjliggör en framtida omvandlning om/när behoven av lokaler 
ökar. 
 
Förgårdsmark bör i största mån undvikas, något som också identifieras i planprogrammet. 
 
 
 



Gestaltningsmässigt ser vi mycket positivt på de norra och västra kvarteren. Här används en varierad och 
i stor grad varm färgskala. Skalorna varierar, fasaderna är detaljrika och de sluttande taken skapar en 
vacker, varierande och intressant stadsbild. 
 
De östra kvarteren är inte fullt lika bra gestaltade, även om det också här finns en viss variation. 
Kartongarkitekturen gör sig här påmind och man får intrycket av att byggnaderna är avhuggna i höjdled. 
Arkitekturen verkar signalera en högre byggnad och man får intrycket av att man just tagit en idé om en 
högre byggnad och kapat av några våningsplan. Gestaltningen för dessa kvarter måste utvecklas vidare 
så att småskaligheten i skala också återfinns i fasaduttrycken. 
 
Inte heller det södra kvarteret är arkitektoniskt oproblematiskt. Här är färgerna i huvudsak grått och vitt - 
något som i det, under långa perioder mörka och grå, Sverige som vi bor i inte alltid är så lyckat. De 
gröna inslagen på de i övrigt grå och vita fasderna känns påklistrade och gestaltningen upplevs som 
tveksam. Även här upplever vi också arkitekturen som alltför fyrkantig. Återigen lådor. 
 
Tornkvarteret fungerar, trots att den också har en ganska fyrkantig form, relativt bra. Höjdvariationen 
skapar i sig en intressant variation som förtar intrycket av fyrkantighet. Fasadinspirationen från kvarteret 
Brovakten på Kungsholmen är dock inte helt oproblematisk. Många av våra medlemmar har uttryckt 
besvikelse över hur fasaden slutligen blev på detta hus, framförallt för att man så tydligt ser 
prefabelementen som skapar ett billigt intryck. 
 
På det stora hela ser vi mycket positivt på utvecklingsområdet och utvecklingsprogrammet. Många 
problem inom tidigare generationers stadsplanering identifieras och tydliga riktlinjer stakas ut för den 
framtida utvecklingen. 
 
Det är dock viktigt att riktlinjerna inte bara blir visioner, utan att dessa också verkligen efterlevs. Här 
finns det behov av vissa justeringar i de östra och södra kvarteren. 

 
 
- Om YIMBY 
 

YIMBY är ett nätverk bestående av drygt 4600 personer, med åsikter över hela det politiska spektrumet 
som engagerar sig för Stockholmsregionens fortsatta utveckling. Det handlar om stadsmässighet, miljö, 
effektivitet, konkurrenskraft, effektivare kollektivtrafik, större variation inom arkitektur, mer levande 
gatuliv och mycket mer som förenar oss i önskemålet om att staden skall få vara just stad. 
 

Vi har en hemsida på: 
http://www.yimby.se/ 
 

Kontaktpersone för detta yttrande är: 

 

Anders Gardebring 
Strindbergsgatan 44 
115 31 Stockholm 
Epost: anders.gardebring@yimby.se  


