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SAMMANFATTNING
Av remissenframgåratt Stockholmhar ett stort underskottpå
idrottsanläggningar.
I och med den förväntadebefolkningsökningen
behövsytterligareytor för fysisk aktivitet. En tydlig plan behövsför
att möta stadensmål om fysisk aktivitet för alla oavsett
ambitionsnivå.Strategiför idrottsanläggningarföreslåsbli gällande
styrdokumenti stadensarbetemed nya och utvecklade
idrottsanläggningaroch varaett komplementtill det idrottspolitiska
programmet.

Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
start.stockholm

Behovetav idrottsytor är viktigt att säkerställasomen del av
stadsutvecklingen.
Det gör vi genomatt:
avsättatillräckligt mycket mark för de av staden
identifieradebehoven
underlättaför en aktiv livsstil där det är attraktivt att gå och
cykla mellan områden,och lyfta fram mötesplatserför
rekreationi stadsrummet.

Remiss av strategi för idrottsanläggningar 2022-2026
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Arbetetatt planeraför behovetav idrottslokalerpå lång sikt behöver
bedrivasi närasamverkanmellan stadensolika nämnderoch bolag,
idrottsrörelsen,näringslivetsamtandraoffentliga aktöreri regionen.
Strateginger en god grund för samverkani planeringenstidiga
skede.En tydlig målbild och analysär grundläggande
utgångspunkterför att fångaupp behoveti stadsbyggnadskontorets
arbete.Genomkontoretsstrategiskaplaneringkan arbetetmed att
identifieramöjliga ytor för det förväntadebehovetav
idrottsanläggningarfortsätta.Det är viktigt för att tidigt belysa
målkonflikter när stadenssamlademål och behovibland gör
anspråkpå sammaytor.
Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt nämndengodkännerkontorets
utlåtandesom svarpå remissen.
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UTLÅTANDE

Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden
har fått remissenStrategiför
idrottsanläggningarfrån kommunstyrelsenför yttrandesenastden
18 april 2022.
Övriga remissinstanser
är stadsledningskontoret,
exploateringsnämnden,
fastighetsnämnden,
utbildningsnämnden,
Brommastadsdelsnämnd,
Enskede-Årsta- Vantörsstadsdelsnämnd,
Farstastadsdelsnämnd,
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd,
Kungsholmensstadsdelsnämnd,
Norrmalmsstadsdelsnämnd,
Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd,
Skarpnäcksstadsdelsnämnd,
Skärholmensstadsdelsnämnd,
Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd,
Södermalmsstadsdelsnämnd,
Östermalmsstadsdelsnämnd,
RF_SISUStockholm,HandbollsförbundetÖst,Stockholms
Basketbollförbund,StockholmsFotbollförbund,Stockholms
Friidrottsförbund,StockholmsInnebandyförbund,Stockholms
Ishockeyförbund,StockholmsKonståkningsförbund,Stockholms
simförbund.I ärendethar stadsbyggnadskontoret
samråttmed
exploateringskontoret.

Sammanfattning av remissen
Stadensvision är att alla stockholmareutövar idrott och motion
utifrån egnaönskemåloch förutsättningar.I Stockholmsstads
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idrottspolitiskaprogramförtydligasmålet att stimulerafler
stockholmaretill fysisk aktivitet.
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Av remissenframgåratt Stockholmhar ett stort underskottpå
idrottsanläggningar,och att stadeni jämförelsemed andrastörre
kommunerhar en låg anläggningstäthet
per invånare.I och med den
förväntadebefolkningsökningenbehövsytterligareytor för fysisk
aktivitet. En tydlig plan, där bådekommunenoch privata aktörer
hjälps åt, behövsför att möta stadensmål om fysisk aktivitet för alla
oavsettambitionsnivå.
Strategiför idrottsanläggningarföreslåsbli gällandestyrdokument
i stadensarbetemednya och utveckladeidrottsanläggningaroch
varaett komplementtill det idrottspolitiskaprogrammet.
Strateginbeskriveridrottensroll och funktion i staden,behovenför
olika typer av idrottsanläggningarsamtinriktningsområdenför att
arbetavärdeskapande
med idrottsutbyggnad.
Stadensbehovav idrottsytor för de vanligasteanläggningstyperna
analyserasgenomnyckeltal som tagits fram med en ny, mer
träffsäkermetod.Resultatetredovisaspå en övergripandegeografisk
nivå inom tidsintervallen2021-2030samt2030-2040.
Behovetav idrottsytor är viktigt att säkerställasomen del av
stadsutvecklingen.
Det gör vi genomatt:
avsättatillräckligt mycket mark för de av staden
identifieradebehoven
underlättaför en aktiv livsstil där det är attraktivt att gå och
cykla mellan områden,och lyfta fram mötesplatserför
rekreationi stadsrummet
Nya typer av ytor för idrott och motion kan i särskilttättbebyggda
områdenkommaatt integrerasi entréplanpå bostads-och
kontorshus,på tak eller på vatten.Vid sidanav anläggningarför den
organiserade
idrotten finns ett stort behovav ytor och lokaler som
är tillgängliga för spontantidrottande.Stadenskaligga i framkant
för att utvecklanya typer av spontanidrottsanläggningar
somär fritt
tillgängliga, där aktivitetenskakunnautövasnär det passarden
enskildeutövaren,samspelamed lokalsamhälleoch bidra till en
aktiv offentlig miljö och stadsliv.
Arbetetatt tillgodosebehovetav idrottslokalerpå lång sikt är en
planeringsutmaningsombehöverutvecklasi närasamverkan
mellan stadensolika nämnderoch bolag,idrottsrörelsen,
näringslivetsamtandraoffentliga aktöreri regionen.Hänsyn
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behövertastill marktillgångoch områdetsförutsättningaratt utvecklas
med olika anläggningstyper
enligt nyckeltalen.

Behov för idrotter utöver de somidentifieratsmednyckeltal
behöverfortsättaatt uppmärksammas.
Specialidrottshallarsomhar
ett upptagningsområde
utöver Stockholmsstadbehöverplanerasi
samverkanmed kommuneri regionen.
Fördjupadeutredningareller handlingsplanerför omhändertagande
av enskildaidrottersbehovkan i vissafall behövatas fram.
Stockholmsstadhar ävenambitionenatt varaen internationell
evenemangsstad
där mål om att utvecklaidrotts- och
evenemangshallar
med stor publikkapacitetbehövertasom hand.
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Kontorets synpunkter
Stadsbyggnadskontoret
anseratt strateginär en bra grund för
fortsattplaneringoch samverkan.Idrott är en samhällsfunktionsom
tidigt behöveringå i planeringenvilket betonasbland annati
stadensöversiktsplanoch budget.
GenomStrategiför idrottsanläggningarskapasett styrdokument
för planeringoch prioritering i arbetetmed nya idrottsanläggningar
i Stockholm.Materialetinnehållernya och förbättradenyckeltal där
behovenav anläggningarredovisasgeografisktsamtöver tid. Ett
stort antalnya anläggningarbehövssomdessutomhar specifika
behov vad gäller läge,utbredningoch samlokalisering.
Strateginger en god grund för samverkani planeringenstidiga
skedevilket lyfts somett inriktningsområdei strategin.En tydlig
och konkretmålbild och analysskaparförutsättningarför att studera
det förväntadebehovetav idrottsanläggningarinom ramenför
stadsbyggnadskontorets
arbete.
Det är viktigt att tidigt belysamålkonflikter somuppstårnär stadens
samlademål och behovskabeaktasoch marktillgångenär
begränsad.Genomstrategiskplaneringkan arbetetatt avsätta
tillräcklig mark i olika delar av stadenfortsätta,och det förväntade
behovetsättasi relation till andrafunktionersomibland gör anspråk
på sammaytor. Stadeneftersträvarmångfunktionellaytor där såär
möjligt. Att till exempelutvärderaidrottsanläggningarnas
betydelse
för att omhändertadagvattenbehöveringå tidigt i planeringen.
I det strategiskaskedetkan ekonomiskgenomförbarhetför olika
platserstuderas,och idrottsytornasbidrag till ett socialthållbart
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stadslivutvärderas.Eventuellastörningarsomen idrottsanläggning
ger upphovtill blir kändapå ett tidigt stadiumoch kan påverkaval
av plats eller vilka utmaningarsomett kommandeprojekt behöver
hantera.
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Förslagtill strategiför idrottsanläggningarär ett omfattande
materialsom skulle kunnakortas.Beskrivningenav översikts-och
detaljplaneprocessen
skulle kunna förbättraspå sid 32 och 37.
PBL är en avvägningslagstiftningdär allmännaintressenska
beaktasoch vägasmot varandra,likaså skaallmännaintressen
vägasmot enskildaintresseni varje enskilt ärende.Störningaroch
påverkansomkan uppståmed anledningav en detaljplanutredsoch
hanterassomen del av planarbetet.Strateginbehöverdärför inte
utrycka att ”detaljplaneringeni möjligastemån bör syfta till att
identifieramålkonflikter kring idrottsytor i anslutningtill
exempelvisbostäder”.
Stadsbyggnadskontoret
delarintressetför innovativalösningaroch
en effektiv markanvändningi tät stad,exempelvismed idrottsytori
bottenvåningareller på tak. För att möjliggöra det behöver
detaljplaneninnehållaplanbestämmelsen
idrottsändamåldär såär
lämpligt. Detaljplanenkan påverkaförutsättningarnaför att
inrymmaidrott på exempelvistak genomvilka bjälklagshöjderoch
byggnadskonstruktioner
sommöjliggörs.Samverkanmed
byggaktörer,möjliga hyresgästeroch fastighetsägare
är viktig för
att säkerställagenomförbarheten
i projekten.
Stadsbyggnadskontoret
ser fram emot fortsattsamverkanutifrån
kommandestrategiför idrottsanläggningar.Genomatt utvärdera
lämpliga platseri tidigt skedeoch möjliggöra för fler idrottsytor i
detaljplanerbidrar kontorettill stadensövergripandemål om en
levandestaddär fler stockholmareär fysiskt aktiva.
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Kontoret föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
godkännerkontorets
utlåtandesom svarpå remissen.
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