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Utveckling av Gubbängens sportfält
Redovisning
Förslag till beslut
Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande.
1. Idrottsnämnden godkänner redovisningen.
2. Förvaltningen får i uppdrag att inlämna begäran till stadsbyggnadskontoret
om detaljplaneändring avseende Gubbängens sportfält från parkmark till
idrottsmark.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Åke Roxberger
Chef för planeringsstaben

Sammanfattning
Under 2009–2011 har Rosenbergs Arkitekter på uppdrag av exploateringskontoret
tagit fram ett utvecklingsförslag över Gubbängsfältet med betoning på motion och
idrott, men beskriver även en möjlig bostadsbebyggelse. Huvuddragen i
Rosenbergs arkitekters förslag gällande fältet, med inriktning på motion och idrott,
har stöd från berörda förvaltningar.
Förvaltningen anser att förslaget om utveckling av Gubbängens sportfält stämmer
bra överens med idrottsnämndens långsiktiga intentioner att möjliggöra för mer
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och fler aktiviteter för motion och rekreation. Därutöver innebär förslaget att den
befintliga rugbyverksamheten på Årsta sportfält kan flytta över sin verksamhet till
Gubbängens sportfält. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar att ge
förvaltningen i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret begära en detaljplaneändring för det markområde som idag utgör Gubbängens sportfält från parkmark till
idrottsmark. Förändringen är nödvändig för att göra det möjligt att investera i nya
natur- och konstgräsplaner.
Bakgrund
I augusti 2007 beslöt stadsbyggnadsnämnden att ett planarbete skulle påbörjas för
en ny stadsdel på Årstafältet. En av förutsättningarna för projektet var att de befintliga rugbyplanerna med tillhörande servicefunktioner går att flytta till
Gubbängsfältet. Idrottsförvaltningen uppdrog under 2008 till Andersson &
Jönsson landskapsarkitekter AB att ta fram en förstudie där bland annat två rugbyplaner inryms på Gubbängsfältet, se bilaga 1. Denna förstudie har presenterats för
stadsbyggnads- respektive exploateringskontoret. Under 2009–2011 har
Rosenbergs Arkitekter, på uppdrag av exploateringskontoret, tagit fram ett utvecklingsförslag över Gubbängsfältet med betoning på motion och idrott, se bilaga 2,
men beskriver även en möjlig bostadsbebyggelse. Huvuddragen i Rosenbergs förslag gällande fältet, med inriktning på motion och idrott, har stöd från berörda förvaltningar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av planeringsstaben.
Idrottsförvaltningens synpunkter
Gubbängsfältet är beläget mellan Gubbängen och Örbyleden i Hökarängen och är
cirka 24 ha stort, varav den aktuella markytan för idrott och motion uppgår till cirka 15 ha. Fältet används frekvent för föreningsidrott, skolornas schemalagda idrottsundervisning och allmänhetens rekreation och har stor betydelse för idrottsevenemang med sina generösa ytor för bollspel. På fältet arrangeras årligen Eken
Cup i handboll med cirka 10 000 deltagare.
I Rosenbergs arkitekters förslag anläggs en fullstor konstgräsfotbollsplan inklusive
planbelysning på fältet. Vidare föreslås en lättare nivåjustering av de befintliga
gräsytorna för bollspel så att det blir möjligt att erbjuda två fullstora naturgräsplaner för rugbyverksamhet. En belyst motionsslinga anläggs runt fältet som ska sammanbinda fältet med Gubbängens idrottsplats. På fältet intill Gubbängshallen anläggs servicefunktioner för bland annat omklädnad, toaletter, café, klubbhus,
utomhusgym och cykelparkering med mera. Fältet tillsammans med Gubbängens
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bollplan ska kunna rymma minst 55 provisoriska handbollsplaner i samband med
Eken Cup. Vidare ska, liksom tidigare, tillfällig uppställning av funktioner såsom
information, resultathantering, sjukvård, försäljning med mera vara möjlig i anslutning till fältet.
Efterfrågan och behovet av fler idrottshallar i Stockholm är dokumenterat stort.
Den befintliga Gubbängshallen är fullbokad i allmänhet och i synnerhet under
dagtid, då skolorna i området använder hallen. Skolor som Engelska skolan och
Gubbängsskolan har vid flera tillfällen framfört önskemål till
Skolfastighetsbolaget i Stockholm AB (SISAB) och idrottsförvaltningen om
behovet av ytterligare en idrottshall i området. Därför föreslås nu en möjlig
utbyggnad av Gubbängshallen.
Förvaltningen anser att Rosenbergs arkitekters förslag stämmer bra överens med
förvaltningens långsiktiga intentioner med fältets utveckling för mer och fler möjligheter till motion och rekreation.
Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag
att hos stadsbyggnadskontoret begära en detaljplaneändring för aktuellt markområde, som idag utgör Gubbängens sportfält, från parkmark till idrottsmark. Förändringen är nödvändig för att göra det möjligt att investera i nya natur- och konstgräsplaner. Samtidigt är det angeläget att naturgräsytorna även är tillgängliga för
spontanidrott. Kostnaderna för detaljplanearbetet ska belasta ordinarie investeringsbudget 2012. Vidare behöver särskilda investeringsmedel anslås, exempelvis
från Årstafältets exploateringsprojekt, för anläggande och byggnation från 2013
och framåt.
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Bilagor
Bilaga 1: Förstudie av Andersson & Jönsson Landskapsarkitekter AB.
Bilaga 2: Rosenbergs Arkitekters utvecklingsförslag.
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