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Hybridgräsplaner på Gärdets sportfält 
 
Med anledning av information om projektet avseende 
Hybridgräsplaner på Gärdets sportfält vill Skönhetsrådet anföra 
följande. 

Beslut 
Skönhetsrådet ställer sig negativt till föreslagna hybridgräsplaner 
med tillhörande inhägnader och belysningsmaster på Gärdets 
sportfält.  

Ärendet  
Skönhetsrådet har av ansvariga tjänstemän vid Idrottsförvaltningen 
och Fastighetskontoret fått en föredragning av förslaget att på 
Gärdets sportfält anlägga två hybridgräsplaner. Det föreslagna 
hybridgräset består till skillnad från gängse konstgräsplaner till 
ungefär 90 procent gräs. Rådet förstår behovet av funktionella och 
slittåliga idrottsplaner men ställer sig generellt tveksamt till 
användningen av plastmaterial.  
 
Under den diskussion som följde föredragningen konstaterades att 
huvudfrågan ur rådets synvinkel framförallt är hur 
landskapsrummet påverkas av fotbollsanläggningarna. Gärdets 
sportfält ingår i Nationalstadsparken och i denna del är det de fria, 
öppna ytorna som utmärker området och som ger en särskild 
karaktär och överblickbarhet. I förslaget planeras två 
fotbollsanläggningar med åtta meter höga inhägnader och uppemot 
16 meter höga belysningsmaster. Dessa höga installationer kommer 
att inkräkta på landskapsrummet och utgöra ett mycket störande 
visuellt element i Nationalstadsparken. Detta finner rådet 
oacceptabelt. Rådet kan däremot acceptera fotbollsplaner med 
naturgräs utan omkringliggande installationer.  
 
Rådet har informerats om att Kungliga Djurgården förvaltning inte 
invänt mot förslaget. Skönhetsrådet drar dock en annan slutsats av 
vad intrånget innebär i Nationalstadsparken, framför allt visuellt. 
Att det finns ett behov av ytterligare fotbollsplaner och andra 
idrottsytor är rådet införstått med, rådet anser dock att staden måste 
ta ansvar för att ytor för idrott finns med i stadsutvecklingsprojekt 
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så att inte, som så ofta, park- och naturmark ianspråktas i detta 
syfte.       
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