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Svar på skrivelser om graffitiväggen i SpångaTensta
Förvaltningens förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att upphäva SpångaTensta stadsdelsnämnds beslut den 22 oktober 2015, § 5,
Uppförande av en graffitivägg i Spånga-Tensta.
2.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att upprätta två
graffitiväggar av betong enligt förvaltningens förslag, bilaga 1.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Ditte Westin
Avdelningschef

Sammanfattning
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har beslutat att överlämna två
skrivelser till stadsdelsförvaltningen rörande nämndens beslut den
22 oktober 2015, § 5, om uppförande av en graffitivägg i SpångaTensta. (skrivelse från Sus Andersson (MP), Stefan Gullberg (MP)
Guner Kayhan (MP) och Anna Jonazon (S) , dnr 1.6-277/2016 samt
skrivelse från Ole-Jörgen Persson med flera (M) och Bengt Porseby
(L), dnr 1.6-278/2016).
Förvaltningen föreslår, utifrån inkomna skrivelser, att SpångaTensta stadsdelsnämnd beslutar att Spånga-Tensta stadsdelsnämnds
beslut den 22 oktober 2015, § 5, upphävs. Förvaltningen föreslår
även att en graffitivägg på området under E18 nedanför
Nydalsparken och Elinborgs bollplan upprättas. Graffitiväggen
avser två betongelement som är 18 meter långa och 2 meter höga i
nord-sydlig riktning.
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Förvaltningen föreslår att en utvärdering av graffitiväggarna
genomförs ett år efter det att de är byggda för att säkerställa att
syftet med väggarna uppnåtts och för att identifiera eventuella
negativa effekter.
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Bakgrund
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har mottagit två skrivelser från
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd rörande nämndens beslut den 22
oktober 2015, § 5, om uppförande av en graffitivägg i SpångaTensta.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade den 22 oktober 2015, § 5,
1. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagen plats för
graffitiväggen, se bilaga 1.
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppföra en
graffitivägg på föreslagen plats.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning lämnade in en bygglovsansökan
i enlighet med nämndens beslut den 22 oktober 2015. Rådet till
skyddet för Stockholms skönhet, som är remissinstans i
bygglovsärendet, anförde att sökande bör hitta en annan placering
så att stråket och siktlinjen från Nydalsparken mot koloniområdet
norr om Hjulstavägen blockerades. Rådet hänvisade till alternativ
placering i nord-sydlig riktning mellan bropelarna under
Hjulstavägen.
Stadsbyggnadskontoret informerade stadsdelsförvaltningen den 19
februari 2016, att bygglov ej kan beviljas för förslaget. Anledningen
var att utformning och placering inte var lämpligt med hänsyn till
stads- och landskapsbilden samt naturvärdena på platsen.
Den 7 mars 2016 lämnade Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning in
en reviderad bygglovsansökan till Stadsbyggnadskontoret. Ansökan
avsåg en uppdelad graffitivägg om fem element i nord-sydlig
riktning mellan Nydalsparken och Hjulstavägen. Även denna
utformning kritiserades av Rådet till skydd för Stockholms skönhet.
Rådet angav att det reviderade förslaget var bättre, men med hänsyn
till väggarnas placering förordade Rådet att de skulle placeras under
Hjulstavägen intill bropelarna. Stadsbyggnadskontoret informerade
stadsdelsförvaltningen den 25 april 2016, att stadsbyggnadskontoret
hade samma bedömning och motivering som vid den tidigare
bygglovsansökan.
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Oavsett detta beviljade stadsbyggnadsnämnden Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning bygglov för uppförande av en graffitimur i
betong bestående av fem stycken element om vardera 18 meter
långa och 2 meter höga den 8 augusti 2016 (Dnr 3.1-140/2016).
Bygglovet överklagades av ett flertal närboende och organisationerLänsstyrelsen beslutade att avslå överklagandet. Avslagsbeslutet
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överklagades till Mark- och miljödomstolen som, den 28 december
2016, mål P 6118-16, beslutade att avslå överklagandet.
Ärendet
Två skrivelser har inkommit till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
Den 13 april 2016 inkom Skrivelse om den planerade graffitiväggen
i Spånga-Tensta. Den 14 april 2016 inkom Skrivelse om
graffitiväggen i Spånga-Tensta. Den 14 april 2016, § 25, beslutade
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd att ge förvaltningen i uppdrag att
bereda skrivelserna och återkomma till nämnden.
Skrivelse om den planerade graffitiväggen i Spånga-Tensta , OleJörgen Persson med flera (M) och Bengt Porseby (L), dnr 1.6278/2016).
Skrivelsen från den 13 april 2016 beskriver att nämnden tidigare
har, mot Alliansens röster, fattat beslut om en graffitivägg i
stadsdelen. Skillnaderna i det beviljade bygglovet är så betydande
jämfört med nämndens tidigare beslut att ärendet måste tas upp för
ny behandling i stadsdelsnämnden. Förslagsställarna anser att det
även måste tillkomma konsekvensanalyser och ekonomiska
analyser kopplat till det nya bygglovsbeslutet. Mot bakgrund av
detta kräver författarna av skrivelsen att bygglovsansökningarna för
graffitiväggen återtas och att ärendet läggs fram för ny politisk
behandling i stadsdelsnämnden.
Skrivelse om graffitiväggen i Spånga-Tensta, Sus Andersson (MP),
Stefan Gullberg (MP) Guner Kayhan (MP) och Anna Jonazon (S),
dnr 1.6-277/2016
Skrivelsen från den 14 april 2016 anger att frågan måste behandlas
politiskt i nämnden innan en ny bygglovsansökan skickas till
Stadsbyggnadskontoret. Det nya förslaget är i sin karaktär helt olik
det ursprungliga ärendet om en 100 meter lång sammanhållande
graffitivägg som beslutades om i oktober 2015. Förslagsställarna
anser därför att det krävs ett nytt beslut, en ny budget för det nya
förslaget samt att utreda möjligheten till ett ekonomiskt mer
fördelaktigt alternativ.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsdelutveckling.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har uppmärksammat utifrån inkomna skrivelser att
det råder en gemensam riktning om att ärendet ska återupptas för
behandling i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Förvaltningen föreslår
att beslutet från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd den 22 oktober
2015, § 5, upphävs. Förvaltningen föreslår att två graffitiväggar som
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är 18 meter långa och 2 meter höga upprättas utifrån samma
konstruktion som i det beviljade bygglovet. Beviljat bygglov kan
användas för byggnationen. Väggarna placeras i nord-sydlig
riktning centriskt mot Hjulstavägens bropelare för att minimera
siktbarriär mot Järvafältet.
Valet av lämpligast plats kvarstår med utgångspunkt i tidigare
bedömning från tjänsteutlåtandet den 9 september 2015 (Dnr. 3.1480/2015). Utredningsarbetet utgick då från samarbete med
representanter från Graffitifrämjandet, samråd med Fastighetsägare
i Järva samt medarbetare inom förvaltningens enhet Fält och Fritid.
Utifrån ett antal tänkbara platser valde förvaltningen att arbeta
vidare med förslaget att placera väggarna på området nedanför
Nydalsparken och Elinsborgs bollplan.
Stadsdelsförvaltningen föreslår även att en utvärdering genomförs
ett år efter uppförandet. Syftet med utvärderingen är att klargöra om
de positiva förväntningarna har uppnåtts. De positiva
förväntningarna är att en graffitivägg kan locka invånare från andra
delar av staden till Spånga-Tensta och fungera som en samlingsplats
och kontaktyta mellan unga och gamla. Genom att vara en plats för
visuell yttrandefrihet och möten mellan människor skulle
graffittiväggen kunna bidra till minskad segregation och ett ökat
kulturfrämjande.
Förvaltningen föreslår att utvärderingen utförs genom samråd med
allmänheten och sakkunniga. Utvärderingen ska även innefatta en
ekonomisk analys avseende byggnation och driftkostnader.
Kostnaden för uppförande av två graffitiväggar i betong beräknas
uppgå till cirka 400 000 kronor. Utgiftsposter som tagits i beaktande
är inköp av betongfundament, specifika förvaringskärl för
sprayburkar och aerosoler, upphandling av entreprenör för arbetet
på plats samt entreprenörskostnad för beredning av mark och
anläggning av betongfundament. Till detta följer driftkostnader på
60 000 kronor per år för skötsel av området, rengöring, tömning av
behållare och dylikt.
Kostnaden för byggnation av graffitiväggarna ryms inom
investeringsbudgeten. Driftkostnaden ryms inom driftbudgeten för
2017.
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Förvaltningen har även undersökt andra byggkonstruktioner. Vid
upprättande av en graffitivägg med träkonstruktion bedöms
brandrisken öka avsevärt. Vidare krävs förnyat bygglov på grund av
ändring av material. En graffitivägg av trä bedöms även ha en
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negativ påverkan på det estetiska värdet i omgivningen. Att bygga
graffitiväggarna av trämaterial beräknas bli lika dyrt som att bygga
med en betongkonstruktion. Trämaterialet går inte heller att
återvinna. Vid upprättande av en betongkonstruktion finns
återvinningsmöjlighet för de T-stöd som används vid förankringen
av betongelementen. Driftkostnaden förväntas uppgå till liknande
belopp som vid en betongkonstruktion.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förslaget
och ger förvaltningen i uppdrag att uppföra två graffitiväggar av
betong på föreslagen plats i Tensta.
Bilagor
1. Karta över föreslagen plats för två graffitiväggar
2. Skrivelse om den planerade graffitiväggen i Spånga-Tensta
3. Skrivelse om graffitiväggen i Spånga-Tensta
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