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• Brommaplan är en central kommunikationspunkt i 

Bromma mellan tunnelbana och bussar, från och till 

Ekerö eller från och till andra delar av Bromma med 

omnejd. På Brommaplan finns affärsverksamhet liksom 

samhällsservice som bibliotek, Kulturskola och 

vårdcentral.

• Enligt polisens statistik för Brommaplan förekommer 

det olika typer av brott men andelen brott bedöms inte 

som hög. Det finns dock en allmän känsla av att 

Brommaplan upplevs som otryggt och då särskilt på 

kvällarna vilket bland annat kan läsas av i flöden på 

sociala medier, uttryck från näringsidkare, 

polisanmälningar med mera.

• Upplevelsen av otrygghet hänger troligen samman dels 

med att Brommaplan är en knutpunkt mellan 

tunnelbana och bussar, en plats där man inte stannar 

utan i större utsträckning rör sig på, på väg någon 

annanstans.

• Vidare är det troligt att området upplevs som skräpigt 

och nedgånget vilket troligen också bidrar till känsla av 

otrygghet.

• Ett faktaunderlag om människors upplevelse av 

otrygghet finns dock inte specifikt för Brommaplan. För 

att skapa ett faktaunderlag till platsutvecklingen 

genomfördes under våren en trygghetsmätning i 

området.

https://start.stockholm/platssamverkanbrommaplan/


• Sociala medier

• Annonsering lokaltidning

• Friaffischeringstavlor

• Webbplats

• Hushållsutskick

• Via andra aktörer, 

ex polis, handlare, 

Ekerö kommun 



Namn Antal %

Kvinna 326 64,2

Man 182 35,8

Total 508 100

Namn Antal %

0-15 år 12 2,4

16-24 år 34 6,7

25-44 år 228 44,8

45-64 år 172 33,8

65-84 år 61 12

85-äldre 2 0,4

Total 509 100



• Ja, 40,5 %  |  Nej 59,5 % 

• Om nej, beskriv med några meningar:

”Jag tycker det är lite otryggt vid bropelarna när man går av tunnelbanan.”

” ICA varnar med stora skyltar för ficktjuvar”

”Många tiggare, missbrukare, högljudda troligen kriminella ungdomar.” 

”Smutsigt, fult, ojämn plattsättning” 

”Sent på kvällen är det ofta stökigt. Annars känner jag mig trygg.” 

”Det finns flera ”dunkla” områden som skapar otrygghet.” 

… 



• Ja, 40,5 % (kvinna 59,9% man 40,1%) |  Nej 59,5 % (kvinna 67,5% man 32,5%)



• Otrygghet kopplat till klientel/besökare

Brommaplan beskrivs som en samlingsplats för människor med sociala problem och i olika 

typer av utanförskap. Det beskrivs bidra till bland annat stök och orolig stämning på och runt 

Brommaplan. Exempel på klientel och situationer kring klientel som uttrycks vara orsaker till 

att svarande inte känner sig trygga vid Brommaplan:   

(Missbruk, tiggare, musikanter, hotellgäster, gäng, brottslighet, narkotika- och 

alkoholförsäljning)

• Otrygghet kopplat till fysisk miljö

Brommaplan är en knutpunkt för både kommunala färdmedel och biltrafik. Trafiksituationen på 

och runt Brommaplan beskrivs, framförallt i rusningstrafik, vara stressad, bullrig och farlig. Oro 

för risk för kollisioner mellan fotgängare, cyklister och bilister beskrivs. Exempel på 

trafiksituationer som uttrycks vara orsaker till att svarande inte känner sig trygga vid 

Brommaplan:    

(Biltrafik, busstrafik, tunnelbanetrafik, parkering)

•

•

… 



• Otrygghet kopplat till platser

På och runt Brommaplan finns flera specifika platser som beskrivs vara otrygga. 

Exempel på platser som uttrycks vara orsaker till att svarande inte känner sig trygga 

vid Brommaplan:    

(Mc Donalds, tunnelbaneutgången, perrongen och busstorget, trappor, torg, long-stay-hotell) 

• Otrygghet kopplat till bevakning

Bristande bevakning uppges vara orsaker till att svarande inte känner sig trygga vid 

Brommaplan:    

(Polis och ordningsvakter, kameraövervakning)



• Många fritextsvar med konkreta exempel på förslag och önskemål om förbättringar och 

utveckling av platsen. Här är ett axplock.

” Aktiviteter för alla åldrar vid torget.”

” Ganska grå plats med mycket betong. Färgglada konstverk och lampor skulle göra Brommaplan mer levande.”

” Bättre koll på städningen, göra det säkrare för äldre att gå på marken och mer grönska. Mer säkerhetsvakter i området.” 

” Bättre belysning. Fräscha upp och gör det vackrare.” 

” Mera grönt. Bättre avgränsning mot bussarna. Några fler trevliga kaféer. Piffa upp runt fontänen. Se till att påverkade 

personer inte sitter och dricker på bänkarna.” 

” Genom att få tillbaka närvarande poliser som tar sina varv och pratar med folk i omgivningen. Mer belysning av området, 

det är ju becksvart vintertid. Lägg ner eller sätt striktare regler för gästerna på Long Stay hotell.”

… 



• Förslag på åtgärder kopplat till klientel/besökare

Önskemål framförs både om att göra åtgärder för att få bort otryggt klientel och för 

att locka fler människor att vara i området. Detta genom att skapa sociala 

mötesplatser/samlingsplatser där det är trevligt för olika åldrar att vara, till exempel 

barnfamiljer och pensionärer dagtid och andra trygga vuxna kvällstid. Nedan 

beskrivs vanligt förekommande önskemål: 

(Insatser mot alkohol och narkotika, bänkar, tiggeri- och musikkantförbud, long-stay-

hotellet, aktiviteter, aktivitetsytor, lekplats, fritidsgård, utegym)

• Förslag på åtgärder kopplat till fysisk miljö

Önskemål framförs om att göra Brommaplan till en mer trivsam plats där människor 

vill vara istället för att bara passera. Nedan beskrivs vanligt förekommande 

önskemål:  

(Överblickbarhet, belysning, uppfräschning, färg, konst, bropelarna, markarbete, 

planteringar, sittplatser, sanering av ohyra, informationstavlor, musik)

•

… 



• Förslag på åtgärder kopplat till trafik

Önskemål framförs om att göra Brommaplan till en mer trafiksäker plats. Nedan 

beskrivs vanligt förekommande ämnen och önskemål:   

(Bussterminal, tunnelbanestationen, biltrafiken, cykelbanor, cykelställ, gångbanor, 

parkering)

• Förslag på åtgärder kopplat till platser

Önskemål framförs om att göra åtgärder gällande specifika platser som beskrivs 

bidra till att göra Brommaplan till otrygg respektive mindre levande plats. Nedan 

beskrivs vanligt förekommande ämnen och önskemål:  

(Upprustning av torg, torghandel, Mc Donalds, Systembolaget, fontän, tydliggöra 

service, öppna upp/skapa insyn butiker, under tunnelbanebron, offentlig toalett, 

skogspartier, rondellen)



• Förslag på åtgärder kopplat till bevakning

Önskemål framförs om att göra åtgärder gällande olika former av bevakning som 

beskrivs bidra till att göra Brommaplan till trygg och mer levande plats. Nedan 

beskrivs vanligt förekommande ämnen och önskemål:  

(Ökad närvaro av polis, kameraövervakning)

• Förslag på mer omfattande åtgärder

Önskemål framförs om att göra större och mer heltäckande åtgärder för att 

Brommaplan ska kunna bli en mer trygg och levande plats. Nedan beskrivs vanligt 

förekommande ämnen och önskemål:  

(Total ombyggnad av området, fullfölj pausade planer, fler/andra nya matställen och 

butiker, liten galleria, bygg bostäder, fler kontor)



• Annat: exempel på fritextsvar: 

”Runt långtidshotellet och trappen”

” Rondellen. ”

… 

Namn Antal %

Vid tunnelbanan 237 47,8

Vid bussarna 155 31,2

Vid torgområdet 287 57,9

I närområdet runt Brommaplan 203 40,9

Vid mitt bostadsområde 39 7,9

Annat 73 14,7

Total 994 200,4



• Trappor

• Mc Donalds

• Long Stay-hotell

• Gångvägar

• Rondellen

• Parkeringsplatser

• Andra nämnda platser
• Tunnlandsparken 

• På andra sidan Klädesvägen runt solariet och infartsparkeringen 

• Trafiken runt omkring

• Hela området är otryggt alla tider alla dagar

• Den offentliga toaletten

• Övergångsstället Drottningholmsvägen

• Vägen till Ekerö 

• Helheten

• Bilvägen

• Inne i butiker, inne på ICA

• Mellan buss och tunnelbana 



Namn Antal %

Klockan 07:00-16:00 28 5,9

Klockan 16:00-19:00 30 6,4

Klockan 19:00-22:00 131 27,8

Klockan 22:00-07:00 283 60

Total 472 100



• Annat: exempel på fritextsvar: 

”Jag jobbar här”

” Till & från jobb och lämning dagis & skola. ”

… 

Namn Antal %

Jag är på väg till skolan 17 3,3

Jag bor här i området 255 50,2

Jag passerar på väg till buss 
eller tunnelbana

260 51,2

Jag ska besöka butik eller 
annan verksamhet i området

207 40,7

Annat 42 8,3

Total 781 153,7


