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INLEDNING  
 

Stadsledningskontoret fick 7 november 2016 i uppdrag av kommunstyrelsen att 
ta fram en förstudie för Sundbybergs Idrottsplats. Uppdraget var att belysa:  

 Hur olika idrotter effektivt kan samnyttja idrottsplatsen.  
 Hur den kan moderniseras och tillgängliggöras för fler människor.  
 Vad som kan byggas på fastigheten dels utifrån nuvarande detaljplan, 

men också vilka åtgärder som fodrar ny detaljplan.  
 En övergripande exploateringsanalys, en översyn av finansieringen av 

idrottsändamål genom att möjliggöra byggrätter för bostäder inom 
området eller i direkt anslutning till området. 

 Kalkyl för att bygga en ny ishall/curlinghall, anlägga nya löparspår och 
anlägga nya konstgräsplaner.  

 Driftsekonomi.  

Utöver det uppdrag som stadsledningskontoret fick den 9 november 2016 att 
påbörja en förstudie om Sundbybergs IP, så har även Kultur- och 
fritidsförvaltningen tidigare fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att 
utreda en lösning för ny ishall och curlinghall.1 Uppdraget var att:  

”I syftet att öka folkhälsan och stärka föreningslivet kommer en utredning om 
en ny ishall och curlinghall att påbörjas. Välfungerande anläggningar är viktigt 

i främjandet av både det spontana och organiserade idrottandet, och i 

utredningen kommer särskilt fokus att ligga på hur man på bästa sätt kan öka 

allmänhetens tillgång till istider.” 

Dessa två uppdrag redovisas i denna gemensamma förstudie. 

På Sundbyberg idrottsplats finns idag en allvädersbana (löparbana) på 366 m 
(inte fullstor), en ishockeyrink, två fotbollsplaner, en gymnastikhall, en simhall 
samt en curlinghall med fyra banor, dessa visas på nästa sida.  

                                                        
1
 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2016, KFN 0274/2015 
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Sundbybergs IP i dag - Allvädersbana 366 m, en ishockeyrink, två fotbollsplaner, en 
gymnastikhall, en simhall samt en curlinghall 
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AVGRÄNSNING 
 

 

 Den geografiska avgränsningen för förstudien är fastighetsgränsen för 
Ugglan 23. 

 För bostadsbebyggelse som kan möjliggöras i området behövs ny 
detaljplan. Möjlig ny bostadsbebyggelse beskrivs därför endast 
översiktligt i denna förstudie. Fastigheterna Ugglan 27 och 28 kan även 
komma att påverkas av infartsväg till eventuell ny bostadsbebyggelse på 
platsen där is- och curlinghallen står idag. 

 I kostnadsberäkningarna för denna förstudie ingår inte rivning av 
befintlig is- och curlinghall, inte heller eventuella nödvändiga 
kommunaltekniska investeringar inom, och i direkt anslutning till 
Sundbybergs idrottsplats. 

 Flera olika alternativ för att utveckla Sundbybergs idrottsplats har utretts. 
Bland annat har två alternativa placeringar för en multifunktionsbyggnad 
undersökts – Alternativ 1) på befintlig konstgräsplan, och Alternativ 2) på 
befintlig löparbana/naturgräsplan. Efter dialog med gruppledarna i den 
styrande majoriteten togs beslutet att gå vidare med Alternativ 2 då detta 
ansågs ha minst påverkan på närliggande bostadsbebyggelse. Alternativ 1 
kommer därmed inte att beskrivas vidare i denna förstudie.  

 Flera alternativa utformningar av multifunktionsbyggnaden har också 
utretts översiktligt. Bland annat har behovet av 11- mot 11 fotbollshall 
vägts mot behovet av sporthallar. Även möjligheterna och konsekvenserna 
av en eventuell rivning av Löthallen har studerats. Det som redovisas i 
denna förstudie är enbart det förslag som ansetts mest fördelaktigt dels 
utifrån Idrottsalliansens behov och dels utifrån påverkan på 
omkringboende. 

 Planeringen av en fullstor friidrottsanläggning hanteras inte i denna 
förstudie. 
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INTRESSENTER 
 

 

Under arbetet med förstudien har följande huvudintressenter identifierats: 

 Föreningslivet 
 Medborgare/besökare/aktiva/skolor/förbipasserande  
 Fastighetsägare och boende i närområdet, näringsidkare 
 Ledningsägare 

Medborgare/besökare/aktiva/skolor/förbipasserande 

En kommunikationsplan kommer att upprättas och följas under tiden 
multifunktionbyggnaden och löparbanan på Duvmossen projekteras och byggs. 
Kontinuerlig information till medborgare/besökare/föreningsliv sker via 
hemsidan och informationsblad/byggskylt. Den temporära löparbanan på 
Duvmossen kommer att innebära att en cykelväg behöver dras om. 

Ledningsägare 
Ledningsägare som identifierats genom Ledningskollen.se får via denna 
ledningskoll vetskap om projektets existens då det är ledningsägarna själva som 
skickar ut ledningsunderlag. Om projektet medför ledningsflyttar för någon av 
ledningsägarna kan inte sägas i detta tidiga skede, förutom en dagvattenkulvert 
som redan nu visat sig kommer att behöva dras om för att inte hamna under 
multifunktionbyggnaden.  

Föreningslivet 
Föreningar som berörs- och med vilka dialog förts och kommer fortsätta föras 
under planeringen och genomförandet av multifunktionbyggnaden är: 
Curling 
Sundbybergs curlingklubb och Amatörernas curlingklubb  

Konståkning 
Konståkningsklubben Sundbyberg och Sundbybergs IK-Konståkning 
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Hockey 
Sundbybergs IK-Hockey, Duvbo IK-Ishockey, Sundbybergs Hockeysällskap och 
Korpen 

Fotboll 
Samtliga fotbollsföreningar 

Friidrott 
Sundbybergs IK-Friidrott, Duvbo IK-Friidrott 

 

Fastighetsägare, boende i närområdet, näringsidkare 
Fastighetsägare och näringsidkare kommer att hållas informerade dels via 
stadens hemsida under projekteringsskedet samt via byggskylt under 
genomförandeskedet. Ett första informationsbrev skickas ut då förstudien 
godkänts och arbete med programhandling påbörjas.   
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BEHOVSANALYS 
 

Ökat behov av idrottsanläggningar 
Tillgång till mötesplatser, idrottsanläggningar, spontanaktivitetsytor, parker och 
friluftsområden har stor betydelse för stadens attraktivitet och sociala hållbarhet. 
När staden växer ökar efterfrågan på kultur och fritid.  Den planerade 
utvecklingen av Sundbybergs idrottsplats kan möta upp behoven för livskvalitet, 
hälsa och social hållbarhet och integration.  

Enligt den anläggningsrapport som kultur- och fritidsförvaltningen tog fram 
under år 2017 visar att behovet av idrottsanläggningar kommer att fördubblas i 
Sundbyberg utifrån det de demografiska prognoserna och den övriga pågående 
samhällsutvecklingen. 2 I anläggningsrapporten finns en prioriteringslista där 
idrottsföreningslivet (genom idrottsalliansen) har haft möjlighet att ange vilka 
anläggningar som de anser vara mest prioriterade i staden. Listan var som följer:  

1. Ishall(ar) 
2. Fler fotbollsytor för ”året runt bruk” 
3. Utveckling av Ursviks motionsområde 
4. Fler fullstora sporthallar 

Ishallar och curlinghall 
Idag finns en fullstor hall för ishockey och konståkning (Tulehallen) som främst 
används av föreningslivet. Det finns även ett antal isytor för utomhusåkning för 
allmänheten. Ishallen har stora renoveringsbehov och kommer att inom en snar 
framtid att behöva tas ur bruk. Orsaken är bl.a. att ishallen ursprungligen 
byggdes om från utomhusbana till inomhushall, vilket har medfört stora tekniska 
problem. Det har behövt göras tillfälliga renoveringar under flera år, de är 
kostsamma och löser inte problemet på längre sikt. Både ishallen och 
curlinghallen ligger dessutom i den norra delen av idrottsplatsen med mycket 

                                                        
2
 Sundbyberg – En anläggningsrapport för fysiska aktiviteter 2017-2024-2030, 3P Arkitektur, 2017.  
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bristfälliga angörings- och transportmöjligheter till och från anläggningarna. 
Anläggningen förbrukar dessutom stora mängder el.  

I förhållande till befolkningen har Sundbybergs stad få ishallar och andra isytor 
jämfört med närliggande kommuner. Solna stad med nästan 80 000 invånare har 
tre ishallar och en konstfrusen utomhusyta för bandy. Sollentuna med lite dryga 
70 000 invånare har två ishallar samt en konstfrusen utomhusyta för bandy.  

Det låga antalet ishallar per invånare i Sundbyberg innebär att den nuvarande 
ishallen utnyttjas till max. Det finns därmed inte kapacitet att tillmötesgå den 
ökande efterfrågan på åktider som uppstår i takt med att staden växer. När en ny 
ishall byggs bör man därför ta höjd för att kunna tillgodose den ökade efterfrågan 
som uppkommer med två ishallar och en curlinghall.  

Fotbollshall 
Både i ett lokalt och nationellt är fotboll den aktivitet som engagerar flest 
individer, både i organiserad och mer spontan form. I nuläget finns det ingen 
fotbollshall som möjliggör fotbollsverksamhet året runt. Under det senaste året 
har kultur- och fritidsförvaltningen sett till att minst en fotbollsplan har plogats 
för att på så sätt möjliggöra användning även under vinterhalvåret. Möjligheten 
har använts av vissa föreningar, men användandet plogade fotbollsplaner är 
begränsat då många inte vill spela fotboll ute när det är kallt. Detta gör att 
fotbollen i mångt och mycket varit hänvisade till stadens sporthallar. Efterfrågan 
på tider i stadens sporthallar är mycket stort av flera inomhussporter. Kultur- och 
fritidsförvaltningen anger att det finns ett behov av att bygga en fullstor 
fotbollshall då det möjliggör träning under hela året. Detta skulle förbättra 
förutsättningarna för de fotbollsföreningar som verkar i staden.  

En fotbollshall skulle även frigöra tider idrottshallar under vinterhalvåret som i 
dagsläget utnyttjas av fotbollsföreningar. Detta skulle lätta på det tryck som finns 
idag i stadens idrottshallar då de tider som fotbollsföreningarna nyttjar skulle 
frigöras för andra föreningar.  

Denna hall bör även utformas så att det möjliggör viss användande av andra 
utomhusidrotter t.ex. friidrott, lacrosse, baseboll.  

Kartläggning föreningslivets önskemål 

Tillsammans med föreningslivet har en kartläggning gjorts med syftet att skapa 
en inriktning och utgångspunkt för förstudiearbetet. Kartläggningens slutsatser 
var att två ishallar behovs som bör utformas som 1) en publikhall C som enligt 
Svenska Hockeyförbundet är godkänd för serieverksamhet upp till och med 
division 2, enligt klassificering J20 Superelit och 2) en träningshall. 
Curlingföreningens önskemål var sex banor då detta skulle medföra att de kunde 
ha fler tävlingar.  
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UTFORMNINGSFÖRSLAG 
 

 

Översiktlig exploateringsanalys 

På fastigheten Ugglan 23 finns en gällande detaljplan som tillåter bebyggelse för 
idrottsändamål upp till full radarhöjd. För att möjliggöra bostäder behöver detta 
prövas i ny detaljplaneprocess. I denna förstudie har exploateringsmöjligheterna 
översiktligt undersökts och en värdering av marken utförts. Resultatet är en 
möjlig bostadsbebyggelse på ca 12 000 kvm ljus BTA och bedömda 
byggrättsvärden för bostäder vid ny detaljplan på 22 – 23 000 kr/m2 Ljus BTA 
och därmed möjliga intäkter för Staden om 260 – 280 mkr. Detta är en mycket 
översiktlig uppskattning. Kommunaltekniska anläggningar såsom tillfartsvägar 
till den nya bebyggelsen samt rivning av befintlig is- och curlinghall är innebär 
tillkommande kostnader. Omfattningen har inte studerats inom ramen för denna 
förstudie utan har hänskjutits till detaljplaneprocessen. 
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Möjlig utveckling av exploatering för Ugglan 23. För den nya multifunktionbyggnaden finns en 

alternativ placering mellan Simhallen och Lötsjöhallen vilket är den placering som 

rekommenderas i denna förstudie. 

 

Multifunktionsbyggnad 

Inom ramen för befintlig detaljplan finns möjlighet att bygga idrottsanläggningar 
upp till full radarhöjd. Detta gör det möjligt och lämpligt att placera flera 
funktioner ovanpå varandra för att maximalt nyttja en begränsad yta. Den 
lösning som föreslås utifrån identifierade behov är således en 
multifunktionbyggnad innehållandes: 

 Bottenvåningen (plan 1): ett stort garage för ca 175 bilar, tekniska ytor 
samt en curlinghall med 4 stycken banor. 

 Entréplanet (plan 2 & 3): ett café, omklädningsrum, förråd, 
kommunikation, 2 stycken ishallar varav en med läktare för ca 300 
personer samt tekniska ytor. 

 Övre våningen (plan 4 & 5): en fotbollshall för 11 mot 11 med 
spelmåttet 100 x 60m och förråd.   
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Byggnaden har mått på ca 110 x 70 m x 28 m. Eftersom byggnaden är stor gör att 
gestaltningen av hallen är mycket viktig för omgivningen.  Fasaden föreslås 
belysas med dolda ljuskällor och entrén till hallen vara välkomnande med en stor 
gemensam yta som inbjuder till spontana möten och aktiviteter. Cykelparkering 
kan lösas under entréytan. Solceller föreslås placeras på taket. 

Multifunktionsbyggnaden föreslås placeras mellan Löthallen och Sundbybergs 
simhall. Fördelen med föreslagen placering mellan Löthallen och Simhallen är att 
byggnaden kommer längre bort ifrån befintliga bostäder på Fredsgränd. 
Nackdelen är att panoramafönstret på simhallens utbyggda del blockeras vilket 
får påverkan på ljusinsläppet. Det finns dock sätt att hantera detta, såsom 
förstärkt belysning eller takfönster. 

I och med naturreservatets inrättande så träder strandskyddet ikraft dels för 
marken som staden planerar exploatera för bostäder, men även marken som man 
vill uppföra hallbyggnaden på. En detaljplan måste därför hantera frågan och 
ansöka om dispens från strandskyddet. Detta kan få påverkan på tidplanen för 
multifunktionsbyggnadens färdigställande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planbeskrivning för föreslagen multifunktionsbyggnad 



 

2018-05-09 FÖRSTUDIE Sundbybergs IP 15 

 

 

Visionsbilder för föreslagen multifunktionsbyggnad 

 

Temporära löparbanor på Duvmossen 
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Multifunktionsbyggnaden på Sundbybergs IP föreslås placeras på de befintliga 
366 m långa löparbanorna, vilket innebär att det behövs en ny placering för 
dessa. Här föreslås nya löparbanor temporärt anläggas på Duvmossen. Viss 
sanering samt flytt av gång- och cykelväg behövs. Anläggningen behövs till dess 
att en ny fullstor friidrottsanläggning kan anläggas på annan plats i staden, till 
exempel i Milot. Planeringen av en fullstor friidrottsanläggning hanteras inte i 
denna förstudie. 

 

Löparbana på Duvmossen, 366 m vilket är samma längd som den befintliga löparbanan på 

Sundbybergs IP. 
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IDENTIFIERADE RISKER 
 

 

Riskerna nedan har identifierats i detta tidiga skede gemensamt av 
projektgruppen för detta projekt. Riskerna ska hanteras vidare under 
projektering och genomförande. 

1. Kommunikationen till huvudintressenter. 
2. Framkomlighet under byggtiden. Exempelvis får projektet Sundbybergs 

nya stadskärna får påverkan på framkomligheten till Sundbybergs IP. 
Multifunktionsbyggnaden bör därmed färdigställas så snart som möjligt, 
med stomresning före årsskiftet 2020/2021. 

3. Det är trångt mellan byggnaderna. Multifunktionsbyggnaden blir därmed 
relativt svår att genomföra. En provisorisk väg kan behövas över 
Fredsgränd och konstgräsplanen. Genomförandet behöver studeras vidare 
i detalj.  

4. Avtal krävs med ägare av gemensamhetsanläggning och kvartersmark vid 
Fredsgränd.  

5. Multifunktionsbyggnaden är en komplicerad konstruktion med stora 
spännvidder på ishallsdelarna. 

6. Strandskydd gäller och dispens kan behöva sökas för 
multifunktionsbyggnaden. 

7. Föroreningssituationen på Duvmossen och omfattningen av nödvändiga 
åtgärder för de temporära löparbanorna. Eventuella markföroreningar 
hanteras genom provtagningar i samråd med Sundbyberg stads 
Miljöenhet. 

8. Information om Naturvårdsverket riktlinjer för buller med entreprenören 
i samråd med miljöenheten, byggnation nära bostäder. 
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KALKYL OCH TIDPLAN  
 

 

 

Kalkyl  

Enligt framtagen kalkyl i detta tidiga planeringsskede beräknas  
 
Multifunktionsbyggnaden:  
 
Investeringskostnad: 550 mnkr 
Driftskostnad: 9 mnkr sek/år, räknat på 20 000 kvm och 450 kr/kvm 
Detta är exklusive personal och inventarier 
Kapitaltjänstkostnad: 28 mnkr, 30 års avskrivning och 1,75 % internränta 
 
Löparbanorna på Duvmossen: 
 
Investeringskostnad: 9 mnkr 
Driftskostnaden är marginell.  
Kapitaltjänstkostnad: 0,6 mnkr, 20 års avskrivning och 1,75 % internränta 
 

Tidplan  

Multifunktionshallen kan stå klar 3 år efter genomförandebeslutet är taget. Detta 
är beräknat utifrån 1 års projektering och 2 års byggtid.  

Detaljplaneprocessen för bostäder bör drivas parallellt och bedöms ta ca 2 år 
efter planbesked och genomförandebeslut. 

Löparbanorna kan handlas upp och byggas på 6 månader men är 
säsongsberoende och kan inte genomföras vintertid. 
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SLUTSATS OCH 
REKOMMENDATION   

 

 

 

Syftet med förstudien var att utreda hur Sundbybergs IP bäst kunde utvecklas för 
att möta de ökade behov av kultur- och fritidsanläggningar som finns i staden 
utifrån att staden växer samt att övergripande utreda möjligheterna till 
bostadsbebyggelse och exploateringsintäkter i området. 

Förstudiens slutsats och rekommendation är att inom ramen för gällande 
detaljplan och i kommunal regi bygga en multifunktionsbyggnad i tre våningar 
innehållandes:  

 en entré- och cafédel 
 Fyra st. curlingbanor 
 ett parkeringsgarage 
 två ishallar  
 en 11-mot 11 fotbollshall på befintlig löparbana/naturgräsplan.  

 På Duvmossen i Duvbo föreslås en 366 m lång löparbana anläggs. 

Vidare så föreslås en detaljplan påbörjas för att utreda möjligheten till bostäder i 
nära anslutning till den nya multifunktionsbyggnaden samt se över 
trafiksituationen i området och eventuella behov av kommunaltekniska 
investeringar. 

Den totala investeringskostnaden för multifunktionsbyggnaden samt löparbanan 
är beräknad till 559 mnkr. 

Driftskostnaden/hyran är beräknad till 10 mkr per år exklusive personal och 
inventarier. 

Kapitaltjänstkostnaden är beräknad till 28,6 mkr år 1 – 5. 
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Den övergripande exploateringsutredningens slutsats är att möjliga 
exploateringsintäkter är beräknade till i storleksordningen 260-280 mkr, dock 
ska detta ses endast som indikativt och behöver studeras vidare i 
detaljplaneprocessen. 

Vidare så rekommenderas att stadsmiljö- och tekniska nämnden får i uppdrag att 
påbörja program, projektering och genomförande av multifunktionsbyggnaden, 
samt att stadsledningskontoret samtidigt får i uppdrag att starta upp ett 
detaljplanarbete för att utreda möjligheterna till bostadsbebyggelse i området. 
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FORTSATTA 
UTREDNINGSBEHOV 

 
 

Projektgruppen har identifierat följande fortsatta utredningsbehov: 
 

 En detaljplaneprocess bör påbörjas för att utreda möjligheterna till ny 
bostadsbebyggelse i anslutning till Sundbybergs IP. Här behöver hänsyn 
tas till bland annat strandskyddet, tillfart till fastigheterna, 
parkeringssituationen i området, dagvattenhantering, närliggande 
fastigheter samt behov av förskolor i området. 

 Trafik- och parkeringssituationen i närområdet - främst mellan 
Fredsgränd och Tulegatan - behöver studeras vidare. Det finns endast en 
huvudsaklig tillfart till Sundbybergs IP och det kan vara lämpligt att den 
anpassas för att möjliggöra de resemönster vi eftersträvar i staden, samt 
för det ökade trafikflödet. Det behöver finnas cykelbanor och spelbussar 
behöver kunna passera, backa och vända på ett tryggt sätt. Även plats för 
uppställning av buss, korttidsangöring och leveranser behöver 
säkerställas. 

 Program/systemhandlingen för multifunktionsbyggnaden behöver drivas 
parallellt med och samordnas med ny detaljplan för bostadsbebyggelse för 
att säkerställa en fungerande helhet och att det finns utrymme för alla 
nödvändiga samhällsfunktioner. 
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Bilaga 1. Visionsbild för Sundbybergs IP 

Bilaga 2. Planskiss för föreslagen multifunktionsbyggnad 
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