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Stadsbyggnadskontoret

Akalla 4:1, förslag till detaljplan för 
idrottsanläggning i norra Spångadalen, 2020-
06526

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

Beslut
Skönhetsrådet tillstyrker planförslaget med erinran om en eventuell 
fotbollsplans läge och att marken planeras som allmän platsmark.

Ärendet 
Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra en ny anläggning 
för idrottsändamål i norra delen av Spångadalen. Området utgörs av 
en fyra hektar stor och relativt plan gräsyta med några åkerholmar. I 
dag finns en cricketplan inom planområdet. Två alternativa upplägg 
möjliggörs. Det ena är en multifunktionell bollplan för fotboll, 
softball och baseboll samt en cricketplan. Det andra alternativet är 
två cricketplaner. En servicebyggnad och parkering för cyklar och 
45 bilar ingår i planerna. Angöring sker från Krällingegränd. 

Den föreslagna servicebyggnaden är i en våning om cirka 400 kvm. 
Byggnaden avses innehålla omklädningsrum, samlingslokal, café, 
teknik- och förrådsutrymmen, allmänna toaletter, personalutrymme 
och garage. Servicebyggnaden placeras i skogssluttningen i väst för 
att inte inskränka på upplevelsen av dalgångens öppenhet. Nya träd 
och åkerholmar föreslås återskapas för att kompensera för dem som 
behöver tas bort. Nya gångbanor mellan de två idrottsplanerna 
säkerställs genom x-bestämmelser i detaljplanen. En fotbollsplan 
kräver att marken planas ut. Högst 5 % av den multifunktionella 
konstgräsplanen får enligt planförslaget hårdgöras för att bibehålla 
dalgångens gröna landskap. Runt cricketplanens naturgräs föreslås 
en låg kant i stenmaterial som markerar idrottsplanens yta. 
Cricketspel behöver endast smärre utjämningar av marken. 

Spångadalen ingick i de gamla gårdarnas åker- och ängsmarker 
innan stadsdelarna Tensta och Rinkeby tillkom på 1960- och 1970-
talen. De sammanhängande parkstråken Spånga- Tensta- respektive 
Rinkebydalen är så kallade dalstråksparker. Dalstråksparkerna är 
karaktäristiska för stadsplaneringen särskilt under efterkrigstiden. 
Spångadalen är den enda gröna kopplingen mellan de 
omkringliggande stadsdelarna och Järva friområde. 
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Skönhetsrådet bedömer det möjligt att en idrottsanläggning kan 
förenas med Spångadalens natur- landskaps- och kulturvärden. 
Väsentligt är att minimera ingreppen i naturen och återplantera träd 
och åkerholmar. Tillsammans med det nyligen öppnade badet vid 
Eggeby gård på Järvafältet tillförs Södra Järva och Spånga nya 
mötesplatser. Det är exempel på målpunkter som förstärker 
samband och relationer som bygger på aktiviteter snarare än på 
bebyggelse. Detaljplanen ligger i linje med målet i en snabbt 
växande stad om att främja ett rikt idrottsliv. Rådet förespråkar att 
idrottsanläggningen planeras som allmän platsmark för ökad 
tillgänglighet framför kvartersmark.

Skönhetsrådet föredrar alternativet med en cricketplan och en 
multifunktionsplan. Visserligen innebär cricket mindre påverkan på 
dalgången men en mer flexibel anläggning skulle innebära att fler 
från bland annat Tensta och Rinkeby, vilka tillhör ytterstadens 
befolkningsrikaste och mångkulturella stadsdelar, skulle kunna hitta 
en idrottsutövning som passar. 

Fotbollsplanen behöver enligt rådet vridas för att minska intrånget 
och påverkan på landskapet och störningar för närboende. 
Planförslaget redovisar en fotbollsplan om 105 x 65 meter. Det 
synes knappast nödvändigt att dimensionera planen för allsvenskt 
spel eller internationella gästspel. En fullstor plan för 
elvamannaspel kan enligt reglerna ha måtten ner mot 90 x 45 meter. 
Skönhetsrådet föreslår att fotbollsplanen minskas något och vrids 
till nordostlig riktning. Utrymme finns och störningar från 
läktarpublik, fotbollsspelare och strålkastare skulle bli mindre då 
planen kommer längre från boende i småhusen i Sörgården i östra 
Tensta. En avgjord fördel att vrida fotbollsplanen är att ett 6 meter 
högt och 65 meter långt stängsel på kortsidan av fotbollsplanen inte 
hamnar långt in dalgången. Konstgräsbeläggningen blir heller inte 
lika utbredd i dalgången. Servicebyggnaden, gångvägar och tankar 
om återplantering bedöms av rådet som väl gestaltade och 
genomtänkta. 

Sammantaget konstaterar Skönhetsrådet att landskapets öppna 
karaktär samt förståelsen av Spångadalens agrarhistoria och 
stämning kommer att påverkas av en ny idrottsplats. Rådet bedömer 
emellertid att landskapets och dalgångens grundkaraktär kan leva 
vidare även med föreslaget idrottsfält. Idrottsanläggningen kan 
tillsammans med det nya utomhusbadet vid Eggeby tillföra nya 
kvalitéer till området. För att reducera intrånget i Spångadalen bör 
fotbollsplanen vridas i öst-västlig riktning. Idrottsanläggningen bör 
vara allmän platsmark. Skönhetsrådet tillstyrker planförslaget med 
erinran. 
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