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§ 19
Markanvisning för idrottsändamål till Stockholms stads
fastighetskontor samt dagvattenpark till Stockholm
Vatten och Avfall AB inom del av fastigheten Akalla 4:1 i
Tensta och Spånga
Dnr E2020-02729
Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets
förslag:
1

Exploateringsnämnden beslutar att anvisa mark för
idrottsändamål inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta till
Stockholms stads fastighetskontor.

2

Exploateringsnämnden beslutar att anvisa mark för
dagvattenpark inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Spånga till
Stockholm Vatten och Avfall AB.

3

Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden
upprättar detaljplan för dessa områden.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 6 juli 2020.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Johan Nilsson (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Särskilt uttalande

Ordföranden Johan Nilsson m.fl. (M), Peter Backlund (L), Hampus
Rubaszkin (MP) och Susanne Wicklund (C) lämnar särskilt
uttalande enligt följande:
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Det öppna fältet mellan Tensta och Rinkeby är en välanvänd
och funktionell plats idag för många olika typer av
verksamheter. Samtidigt finns det utvecklingspotential, och vi
ser därför mycket positivt på möjligheten att aktivera fältet
ytterligare genom ett nytillskott av ytor för idrottsändamål. En
viktig aspekt i den fortsatta planeringen är att involvera
föreningslivet och invånarna på Järva. Dels så att den nya
idrottsytan får det inriktning som efterfrågas lokalt, men
också för att fältet idag är flitigt använt för såväl friluftsliv
som spontanidrott, och dessa möjligheter behöver fortsatt
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finnas kvar. Vi anser vidare att det vore önskvärt om de nya
multifunktionella bollplanerna kan vara tillgängliga för
spontanidrott.
Vi konstaterar att det krävs en ny detaljplan för att anlägga
idrottsanläggningen. I den kommande planprocessen kommer
såväl innehåll som utformning att prövas, och vi förutsätter att
även påverkan på miljö och spridningsvägar utreds i den
delen av processen.
Jonathan Metzger m.fl. (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Vänsterpartiet är i grunden positiva till uppförandet av en
dagvattenpark och idrottsytor i Norra Spångadalen. Vi vill
dock lyfta några frågor kopplade till lokaliseringen av
idrottsytan som är viktiga att lyfta och utreda vidare i den
kommande planprocessen.
Det är till exempel viktigt att beakta att dalen fungerar som en
passage för besökare till kulturreservatet. Idag finns det ett
begränsat antal förbindelser mellan Järvafältet och
stadsdelarna Tensta, Rinkeby och Hjulsta eftersom
motorvägen utgör en fysisk barriär som begränsar
tillgängligheten till Järvafältet. En idrottsanläggning måste
därför lokaliseras så att passagen till Järvafältet inte
blockeras.
Vidare nyttjas denna del av dalen av barnfamiljer och sällskap
i olika åldrar för social samvaro och exempelvis grillning
sommartid. Delar av fältet har sedan tidigare även använts för
kricketturneringar av flera av de kricketföreningar som finns
registrerade i Stockholmsområdet. Kontoret bör därför föra en
dialog med berörda föreningar så att deras möjlighet att nyttja
området inte begränsa och lokaliseras idrottsanläggningen så
att möjligheterna att nyttja området som en social mötesplats
för boende i närområdet inte begränsas. En placering så nära
bron över vilken E18 passerar underlättar detta, eftersom de
norra delarna av det aktuella markanvisningsområdet har
lägre gröna och rekreativa värden än resten av fältet.
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Slutligen är det av stor vikt att säkerställa att gång- och
cykeltrafikanter kan ta sig till och från idrottsanläggningen på
ett säkert sätt. Närmaste busshållplats är lokaliserad i
anslutning till motorvägsavfarten mot den närliggande
bensinmacken, men vägen från hållplatsen till fältet som
redan idag används av besökare till utomhusbadet och
kulturreservatet är undermålig. Som exempel saknas
avgränsade trottoarer och cykelvägar, vilket är särskilt
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anmärkningsvärt då vägen delvis utgörs av en krönt backe
med begränsad sikt där biltrafik är tillåten. I området
förekommer dessutom sedan en längre tid tillbaka olovlig
körning samt bilister och motorcyklister som inte håller sig
inom hastighetsbegränsningarna, vilket redan har orsakat
allvarliga personskador och ett tragiskt dödsfall.
Det är därför nödvändigt att staden vidtar åtgärder för att öka
trafiksäkerheten och framkomligheten för fotgängare och
cyklister som ska besöka anläggningen, badet och övriga
Järvafältet genom att till exempel anlägga tydligt avgränsade
och separerade gång- och cykelbanor, farthinder samt
skyltning. Staden bör även säkerställa att mark anvisas för
parkeringsplatser för besökare i anslutning till anläggningen,
för att minska risken för att fordon parkeras på olämpliga
platser inom kulturreservatet.

Vid protokollet
Maria Kjellman Wall
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