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Brommaplan Agora
En utveckling av ett förortscentrum

Plan 1:400 (A1) 

Brommaplan Agora

På Brommaplan kommer en ny trafiklösning att ge möjlighet för ett hus som tillsammans 
med dem befintliga kommer att omringa ett av Stockholms största torg. I huset kommer en 
busstation, en saluhall, ett bibliotek, affärer i olika storlekar, kontor och bostäder tillsam-
mans med torget och dess handel korsbefrukta varandra och skapa ett levande Brom-
maplan. 

Bakgrund

Brommaplan är en förort strax väster om Stockholm. Trots att här rör sig enormt mycket 
människor finns här knappt ens ett torg och här finns inte mycket till marknad, torgets tvil-
ling. 
Jag har sett som huvuduppgift att ge ett torg och en marknad åt Brommaplan. Frågan har 
varit; vilken typ av torg och vilken typ av marknad som Brommaplan skall få? 

Tidens anda, och i liknande förorter som Brommaplan, är att bygga gallerior. Gallerian har 
som bekant utvecklats till “vår tids kyrka” och galleriorna har enorma besöksantal. Min 
första idé var att rita en galleria som besitter de kvaliteér som andra saknar. Men att få in 
de kvadratmetrar som en vanlig förortsgalleria kräver (de stora ligger på mellan 40 000 
kvm - 90 000 kvm) visade sig vara svårt. Platsen gav helt enkelt inte rum åt det och kanske 
kan det också vara så att det redan finns tillräckligt med gallerior i Brommaplans närhet? 
Kanske är det istället en konkurrensfördel för Brommaplan, och de som driver affärerna 
där att erbjuda en annan typ av marknad? En mer småskalig marknad, där små och stora 
affärer ligger vägg i vägg, som får människorna runt Brommaplan att älska sitt centrum 
och sitt torg. En marknad och ett torg som får människor i Stockholm att vallfärda hit. En 
marknad och ett torg som får staden runt att bli mer attraktiv.

Jag har ritat ett stort torg, stadens näst största efter Medborgarplatsen, och där givit 
möjlighet för en omfattande torghandel. Jag har också ritat det hus som tillsammans med 
tidigare hus runt Brommaplan omgärdar torget. Huset är i sex våningar och innehåller allt 
det man vill ha vid ett torg; komers, kultur, kontor och bostäder. Detta inte bara för att det är 
trevligt med en varierad stad utan också för att det förhoppningsvis är till fastighetsägarens 
fördel. Kan de tjäna pengar på en varierad stad? Kan de tjäna pengar på en småskalig 
handel?

Under projektets gång har jag blandat begreppen; torg, marknad och centrumutveckling 
och ofta haft svårt att sära på dem. Kanske beror det på att de är så tätt sammanflätade? 
Men enligt mitt synsätt är just hanteringen av marknaden och torget centralt för stadens 
utveckling.
Det är ju trots allt på grund av och runt marknaden och torget staden en gång började att 
utvecklas.

T - bana
ÅKESLUND
ABRAHAMSBERG

MÄLARÖARNA
NOCKEBY

RIKSBY

Buss

4. Från vissa av rutorna får man sälja. Dessa markeras 
också med en annan markbeläggning. platsen får alltså tre 
markbeläggningar.

1. Idag: platsen är helt dominerad av busstrafiken 2. Busstrafiken flyttas ut mot Drottningholmsvägen. En stor 
yta blir tillgänglig.

5. Torget och kommersen hamnar mellan flödet mellan 
buss och t - bana

3. Platsen blir ett “shared space”. I markbeläggningen 
markeras var fotgängare respektive bilar kan vistas. Dock 
är meningen att platsen ska uppfattas som en yta.

6. Torgets infrastruktur: suggor med träd, belysning, el och 
vatten för varje säljplätt, vattenavrinning, brunnar, 
papperskorgar och sopnedkast för torghandlare.

Strategi En ny trafiklösning ger ett stort torg
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Stockholms tyngdpunkter Dominerad av gallerior

Fruängen 1964Spånga Tidigt 1900 - tal Älvsjö Tidigt 1900 - tal

Farsta 1960Högdalen 1959Vällingby 1954

Kulturen Staten Kyrkan Marknaden Bostäder

Brommaplan idag 1930 - tal -1980 - talKista 1970 - taletSkärholmen 1968

Tyngdpunkterna (deras marknader och torg)

Jag har jämfört sju tyngdpunkter för att se vad som förenar dem och vad 
som skiljer dem åt. Alla tyngdpunkter (förutom Älvsjö, Spånga och Brom-
maplan) är byggda under miljonprogramsåren. Dessa är planerade under 
tydlig modernistisk princip med trafik och funktionsseparering. Alla dessa 
lider av att inte ha bostäder i centrumet. Alla miljonprogramförorterna är 
dominerade av köpcentrum; Högdalen och Fruängens är små medan Väl-
lingby, Farsta, Skärholmen och Kista är enorma (Skärholmens galleria är 
på 90 000 kvm och har 13 miljoner årliga besök) Tydligt är i alla fall att runt 
alla miljonprogrammens torg dominerar kommersen. Alla tyngdpunkter är 
egentligen jämnstora till invånarantalet (mellan 6000- 10000 inv.) och det 
underlaget räcker antagligen till ett centrum av Högdalen och Fruängens 
storlek, som har en ganska lokal karaktär. Anledningen till att Vällingbys, 
Farstas, Kistas och Skärholmens gallerior vuxit sig så stora är att de blivit 
attraktioner i sig och att man möjliggjort att ta sig dit med bil. Dessa köpcen-
trums andra hjärtkammare är enorma parkeringar. Farsta tex har över 2000 
p-platser som i mångt och mycket förstör centrumet. Galleriorna har också 
den tvivelaktiga kvaliten att de dränerar andra affärer runt om och utbudet 
tenderar att bli strömlinjeformat och med endast stora företagskedjor.
En liten detalj med dessa 6 tyngdpunkter är att alla har en hemsida. I Far-
sta, Skärholmen och Kistas fall saluför den respektive galleria , i Högdalen, 
Fruängen och Vällingbys fall presenteras hela centrumet. Alla köpcentrum 
drivs av en aktör förutom Fruängen som är en företagarförening. Med detta 
fenomen kan man säga att man försöker ”branda” hela förorten.

Brommaplan då? I den här kontexten ter den sig som en udda fågel. Den 
är inte bara byggd under miljonåren utan började att växa fram på 30 - talet 
och har lite succesivt fyllts på under 60 och 80 - talen. Den domineras inte 
av handel, trots att här bor mest människor och trots att här är mest omstig-
ningstrafik. Brommaplan ligger också mycket närmare staden än de övriga 
tyngdpunkterna. Detta ger såklart andra förutsättningar. 
Jag utgick först ifrån att det borde byggas en galleria på Brommaplan. Som  
om att det nästan inte finns ett alternativ med tanke på att de är tidens 
starka spelare. Men kanske ger Brommpalns något andra förutsättningar 
möjlighet för att något annat ska hända? 
Kanske kan centrumet både få en lokal karaktär med mindre lokala affärer 
men samtidigt vara en attraktion som får folk från andra ställen att besöka 
Brommaplan. Kanske kan attraktionen istället för en stor galleria vara ett 
stort torg. Kanske kan attraktionen vara småskalig handel?

Istället för en enorm galleria får alltså Brommaplan ett enormt torg.

Farsta centrum Skärmdump

Brommaplan Agora
En utveckling av ett förortscentrum
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Brommaplan idag Torget man springer förbi

Vem är vid torget Från kulturen till gallerian 

NK VaruhusetHötorget Torghandeln, SaluhallenBergsunds strand, Street Loppmarknaden 

Utveckling av marknaden Från loppmarknaden till outletten 

Kista, Kista Gallerian Köpcentrat Gallerian Gallerian Outletten Bromma Blocks

Östermalmstorg, Hedvig Eleonora Kyrka 
1737 Kyrkan

Stortorget, Stockholms Rådhus 1300 talet 
1768 Staten, Kommunen 

Hötorget från 1200 - talet
Marknaden  

Medborgarplatsen, Medborgarhuset 1939
Kulturen  

Sergels torg, Kulturhuset 1974 
Kulturen  

Kista torg, Kista galleria 1977
Marknaden  

Brommaplan - En av tyngdpunkterna
 
I Stockholms översiktsplan (från 2010) fastställs nio stycken förorter som 
framtida s.k. tyngdpunkter. Alla har det gemensamt att de är trafikknut-
punkter (ofta är de omstigningsstationer mellan buss och tunnelbana) och 
att alla har god tillgång till samhällsservice. 
Runt dessa “nya” korsningar har nya marknader, nya torg och nya städer 
bildats.
En av tyngdpunkter, en av dessa korsningar är Brommaplan. Men här har 
varken marknad eller torg bildats.

Brommaplan idag

Brommaplan ligger i västra Stockholm och är alltså enligt översiktsplanen 
en s.k. tyngdpunkt som kommer att växa mycket i framtiden. I områdena 
runt Brommaplan; Åkeshov, Åkeslund, Abrahamsberg, och Riksby bor cirka 
10 000 inv. Dessa stadsdelar är trots sitt centrala läge glest bebyggda (ca 
0.15 e-tal) och kommer de närmaste åren förtätas rejält. Lägg därtill de ca 
10000 inv. (som beräknas öka med ca 5000 till 2020) på Mälaröarna som 
använder Brommaplan som inkörsport till staden. Som lokaltrafikstation 
(tunnelbana och buss) betraktat är Brommaplan 16:e störst i hela Stock-
holm. Och störst av alla tyngdpunkter. Här passerar dagligen 24 000 män-
niskor.

Brommaplan centrum

Platsen är ganska typisk för ett förortscentrum med sin trafik och funktions-
separerade grammatik. Brommaplan centreras runt tunnelbaneuppgången 
och de många busshållplatserna, som dominerar platsen. Det finns grund-
läggande service i form av vårdcentral, apotek, systembolag och en gan-
ska basal kommersiell verksamhet i form av 2 mathandlare, några snabb-
matsrestuaranger, ett hotell, en videobutik och lite torghandel. Mer än halva 
centrumet upptas av parkering som används framförallt av människor som 
ska handla något i centrumet eller av människor som ställer bilen där för att 
byta till tunnelbanan, då Brommaplan befinner sig strax utanför Stockholms 
biltullar. 

Brommaplan Agora
En utveckling av ett förortscentrum
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Torgen i Stockholm

I hopp om att förstå vilken typ av torg Brommaplan behöver har jag tittat på 
andra torg runt om i staden. Går man kronologiskt igenom torgets historia i 
Stockholm från Hötorget, som troligen anlades på 1200- talet till Kista torg 
från 1970 - talet är det för mig uppenbart att torget en gång i tiden uppfanns 
för att ge rum åt en marknad, att torget är en ekonomisk konstruktion och 
från början en arbetsplats. Det verkar också som om att det är samhällets 
starka spelare som flankerar torget. Dessa är; kapitalet, staten, kyrkan och 
kulturen. Den spelare som för tillfället är starkast, helt enkelt har mest pen-
gar, ser till att vara vid torget. Just nu är kapitalet starkast och idag flankeras 
många av tyngdpunkternas torg av stora gallerior.

I en jämförelse av storleken på fjorton av staden torg visar sig Medborgar-
platsen vara den största på 9500 kvm, de flesta är runt 5000 - 6000 kvm 
och Brommaplan idag på bara drygt 1000 kvm.

Stockholm Brommaplan

En ny torghandel och eller saluhall?  

Vilken typ av marknad bör Brommaplan ha?

En ny galleria? En outlett?

En låg bebyggelse som i Högdalen? Galleria som i Farsta?  Galleria som i Kista?  

Älvsjö 
700 kvm

Skärholmen 
6000 kvm

Östermalmstorg 6000 
kvm

Spånga 
900 kvm

Farsta 
5500 kvm

Stortorget 
2000 kvm

Fruängen 
3000 kvm

Kista 
5000 kvm

Medborgarplatsen 
9500 kvm

Vällingby 
5000 kvm

Brommaplan idag
1000 kvm

Sergels torg 
2000 kvm

Högdalen
4500 kvm

Hötorget 
6000 kvm

AgoraBrommaplan
9000 kvm

Jämförelse mellan torg Brommaplan näst störst i Stockholm 

Brommaplan Agora
En utveckling av ett förortscentrum

BROMMAPLAN
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Axonometri 1:1000 (A1)
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Vån 4: 2000 kvm
Bostäder i olika storlekar:
S 25 kvm, M 70 kvm, L 125 kvm (etage) XL 175 kvm (etage)

Program:

Vån 3: 2000 kvm
Bostäder i olika storlekar:
M, L, XL

Vån 2: 2000 kvm
Kontor i olika storlekar:
S 70 kvm, M 125 kvm, L 250 kvm, XL 500 kvm

Vån 1: 2000 kvm
1000 kvm kontor
1000 kvm kultur (Stadsdelsbibliotek)

Markplan: 2000 kvm + 9000 kvm
1600 kvm kommers i olika storlekar: S 12- 25 kvm, M 100 
Kvm L 200 kvm, XL 600 kvm
Stationshall 400 kvm
Torget: 9000 kvm 
Torghandelsplatser finns som permanenta platser (PT 13 
st) och som tillfälliga (TT 32 st)  (V = vilplats under träd, U 
= nergång till källare.

Källarplan: 10000 Kvm
Lager: 2700 kvm , XL - butiker 1500
Stationshall 400 Kvm (13 gater)
Parkering: ca 2000 pl.

Brommaplan Agora
En utveckling av ett förortscentrum
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Situationsplan 1:1000 Skärmdump från hemsidan (A1)

Förslaget

Oavsett jämförelser med andra torg, marknader och tyngdpunkter är det till 
slut platsen som gett lösningen och programmet. 

Trafiklösningen

Det första att lösa på platsen är busstrafiken som måste dimensioneras ef-
ter en uppskattad ökning av trafken med 30 % till 2030. Eftersom den mesta 
busstrafiken vänder på Brommaplan förespråkar SL att man separerar av 
och påstigning. Så har jag också gjort; man går av på torgplanet och stiger 
på från garageplanet. På så sätt vinner man yta och resultatet blir att män-
niskor går över torget och igenom huset för att ta sig mellan bussen och 
tunnelbanan. På så sätt exponeras resenärerna för kommersen.

Torget

Jag ser torget främst som en arbetsplats och designen och utformningen 
på själva torgrummet är ämnad att vara enkel. Torget är ett “shared space” 
men programmeras av tre olika typer av markbeläggning: kör, gå och 
säljrutor om 2,5 x 2,5 meter. Säljplatserna utrustas med el och vattenut-
tag, träd med sittplats (som också fungerar som sugga), belysning och en 
papperskorg. Från säljplatserna löper vattenavrinning mot torgets mitt, till 
brunnar. Platserna hyrs av kommunen årligen, månatligen eller dagligen. 
Detta för att underlätta evenemang i form av stora loppisdagar, bakluck-
eförsäljningar och liknande.

Marknaden

Marknaden är svår att kontrollera så därför är förslaget ritat som en flexibel 
struktur som kan anpassa sig om behoven blir annorlunda. Min förhoppn-
ing, och lösningen jag tror fungerar bäst på Brommaplan, är en blandad 
marknad, där stora och små butiker ligger vägg i vägg.

Markplan 1:200

B

A

B

A

C

C

Brommaplan Agora
En utveckling av ett förortscentrum
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Perspektiv över nya torget Skärmdump från hemsidan

Sektion A-A 1:1000 (A1)

Sektion B-B 1:1000 (A1)

Huset

Är i  sex våningar varav en är under mark. Kommersen på bottenplanet 
är indelad i ganska små butiker om ca 200 kvm i de två sidohusen och 
i mittenhuset fungerar det på samma sätt som på torget. Man kan, vem-
somhelst, hyra en plats. Vad detta leder till är egentligen svårt att säga men 
jag har skissat på ett scenerio där denna flexibla säljstruktur utvecklas till en 
saluhall. I mittenhuset finns även bussterminalen på både vån 1 och -1.
På våning  2 och 3 möjliggörs det för kontor, som kan delas  men ca 15 % 
av dessa våningar vigs till kultur. Jag har valt att rita in ett litet stadsdelsbib-
liotek. På våning 4 och 5 blir det bostäder.

Program:

Källarplan: 10000 kvm
Lager: 2700 kvm , XL - butiker 1500 
Stationshall 400 Kvm (13 gater)
Parkering: ca 2000 pl.

Markplan: 2000 kvm + 9000 kvm
1600 kvm kommers i olika storlekar: S 12- 25 kvm, M 100 kvm L 200 kvm, 
XL 600 Kvm
Stationshall 400 Kvm
Torget: 9000 Kvm. Torghandelsplatser finns som permanenta platser (PT 
13 st) och som tillfälliga (TT 32 st)  

Vån 1: 2000 kvm
1000 kvm kontor
1000 kvm kultur (Stadsdelsbibliotek)

Vån 2: 2000 kvm
Kontor i olika storlekar:
S 70 Kvm, M 125 Kvm, L 250 kvm, XL 500 Kvm

Vån 3: 2000 kvm
Bostäder i olika storlekar:
M, L, XL

Vån 4: 2000 kvm
Bostäder i olika storlekar:
S 25 kvm, M 70 kvm, L 125 kvm (etage) XL 175 kvm (etage)

Brommaplan Agora
En utveckling av ett förortscentrum
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Perspektiv över stationshallen Skärmdump från hemsidan

Källarplan 1:200

Sektion C-C 1:1500 (A1)

Kontorsplan, vån 2 1:500 (A1)

Kontorsplan, vån 3 1:500 (A1)

Bostadsplan, vån 4 1:500 (A1)

Bostadsplan, vån 5 1:500 (A1)

Brommaplan Agora
En utveckling av ett förortscentrum


