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Stadsbyggnadskontoret

Akalla 4:1, Tenstadalens dagvattenpark, förslag 
till detaljplan, 2020-06525

Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat 
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.

Beslut
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan.

Ärendet 
Föreliggande planförslag syftar till att möjliggöra en dagvattenpark 
med tillhörande tekniska funktioner så som dagvattendammar och 
pumphus. Dagvattenparken är en del i arbetet med att genom rening 
uppnå god vattenstatus i Bällstaån som är en av Stockholms mest 
förorenade vattenförekomster. Detaljplanearbetet är därför en del i 
åtgärdsprogrammet för att förbättra vattenkvaliteten i ån. Därtill ska 
dagvattenparken fördröja vatten vid stora flöden för att undvika 
översvämning inom befintliga och planerade bebyggda områden. 
Planförslaget syftar även till att skapa planmässiga förutsättningar 
för ett park- och rekreationsområde där rening av vatten är den 
sammanhållande länken mellan funktion och upplevelse.

Tenstadalen är ett populärt rekreationsområde för boende i området 
med uppskattade gräsytor för spontanidrott, picknickställen, 
fotbollsplaner, koloniområden, pulkabackar och fornminnen med 
mera. Genom hela dalen går en gång- och cykelväg som förgrenar 
sig och ansluter till omkringliggande bostadsområden.

Skönhetsrådet gläds åt detta viktiga och välgestaltade projekt där 
funktioner tas omhand med omtanke om både natur och människor. 
Våtmarker och vattenområden har tidigare varit en stor del av 
Mellansverige men har succesivt utdikats för skogsbruk eller för att 
utvinna odlingsbar mark. Planförslaget innebär ett värdefullt 
tillskott för såväl boende som besökare och inte minst för att det 
lockar många fåglar och insekter. Våtmarker klarar sig bättre utan 
för många träd varför rådets enda medskick är att hålla ned antalet 
träd så mycket som möjligt. Eftersom Nälsta basebollplan 
försvinner i och med planförslaget är det positivt att det kommer att 
erbjudas möjligheter för baseboll inom den planerade 
idrottsanläggningen i Norra Spångadalen.
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