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Bakgrund 
Kultur- och fritidskontoret har i mål och budget 2018-2020 fått i uppdrag av Kommunfullmäktige 
att ta fram en förstudie för en ny fotbollshall i Södertälje samt komma med förslag till placering. 

I november 2016 fanns i landet totalt 81 fotbollshallar varav 7 var fullstora för 11 mot 11 fotboll. 
I Södertälje finns idag ett fotbollstält i Västergård. Fotbollstältet i Västergård används till största 
delen av barn och ungdom såväl sommar som vinter. Under dagtid används den av skolan och då 
främst av utbildningar med fotboll som profil. Kvällstid och helger används tältet främst av 
Södertäljes fotbollsföreningar men hallen används också av Södertälje Rugbyklubb och 
Södertälje Amerikanska Fotbollsklubb.   

Fotbollstältet i Västergård byggdes 1998 och har måtten 80 m * 40 m. Tältet är nu slitet och 
behöver bytas ut. Tältet saknar helt någon form av värmesystem varför det på vintern upplevs 
som mycket kallt och ogästvänligt. Tältet ligger undanskymt bakom den nya Västergård Arena 
och har utsatts för omfattande skadegörelse genom åren. Vid ett antal tillfällen under de senaste 
åren har individer startat eldar inne i tältet. Lyckligtvis har ingen av dessa försök att starta eldar 
spridit sig. Detta skulle kunna få förödande följder om elden skulle sprida sig till den nybyggda 
Västergårds Arena som ligger alldeles i anslutning till Fotbollstältet.  

Säkerhetsavdelningen och Telge Fastigheter har framfört önskemål att kommunen river den 
befintliga fotbollshallen i Västergård och ersätter den med en ny hall för att minska 
skadegörelsen och brandrisken mot Västergård Arena.   

Kontoret föreslår att en ny hall för fotbollen/Rugby/Amerikansk fotboll byggs i Geneta för att 
kunna samnyttja de omklädningsrum som idag finns på Geneta IP. Vid Geneta finns dessutom 
parkeringar som beräknas varat tillräckliga för att ta emot besökare till fotbollshallen/Tältet. 

Fakta 

Faktaruta  
Förslag på projektnamn Fotbollshall/Tält Södertälje 
Ansvarig nämnd Kultur och Fritidsnämnden 
Typ av lokal (SCB) Idrottshall 
 

Syfte (mål & vision) 

Kultur och fritidsnämnden har som mål att Södertälje ska vara den kommun i 
Stockholmsregionen som ger barn och ungdomar bäst förutsättningar att delta i kultur- fritid- och 
idrottslivet. Vi ska erbjuda attraktiva anläggningar för kultur, breddidrott och idrott på elitnivå. 
Allt med hög kvalitet och säkerhet vilket bidrar till hög livskvalitet, folkhälsa för våra 
medborgare och ökar Södertäljes attraktionskraft.   



Vi ska erbjuda möjligheter att stödja och utveckla föreningslivet och verka för att föreningens 
verksamhet ska vara tillgänglig för alla. Genom att vi bygger en ny Fotbollshall/Tält i Södertälje 
bidrar detta till ökad måluppfyllelse. 

Daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. 
Motorisk träning underlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen som i sin tur har betydelse 
för inlärningen. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, 
koncentration och skolprestationer. 

Fotbollshallen/Tältet bidrar till att barn och ungdom erbjuds ytterligare tillfällen till rörelse 
genom att föreningsverksamhet får tillgång till ändamålsenliga lokaler. 

Inom föreningsverksamheten för fotboll har en ny verksamhet börjat växa fram i landet. ”Gå 
fotboll” för personer som är 55 plussare. Detta är en verksamhet som är stor i länder ute i Europa. 
En fotbollshall av det tänkta slaget skulle passa väl för denna verksamhet då den skulle förläggas 
dagtid då det finns tillgängliga tider. Verksamheten passar väl in i idrottsrörelsens nya strategi 
”Idrott åt alla” och bidrar till ökad folkhälsa och ett aktivt liv för intresserade 55 plussare. 

Intressenter 

Intressenter i projektet är främst Södertäljes fotbolls-, rugby- och Södertälje amerikanska 
fotbollsförening samt utbildningskontoret med sina profiltbildningar. En ny fotbollshall/tält är av 
största betydelse och föreningslivets verksamhet. 

Intressentlista: 

Samtliga fotbollsföreningar (fotboll) 

Södertälje Rugby 

Södertälje Amerikanska fotbollsförening 

Skolor med fotboll/idrott som profil 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kultur och fritidskontoret hyr det befintliga Tältet av Telge Fastigheter AB. Årshyran är  
2 789 640 kronor. Hyresnivån är baserad på självkostnaden för fastigheten där Västergårds 
gymnasium igår.  

Detta innebär att hyran för Västergårds gymnasium ökar när Kultur och fritidskontoret inte 
fortsätter att hyra fotbollstältet. Detta hanteras genom att Kultur och fritidsnämndens 
kommunbidrag minskar i enlighet med kommunen princip för självkostnadshyror. 



Telge fastigheter AB har inför budget 2019 beräknat kostnaden för en ny fotbollshall till 58 Mkr. 
Kostnadsberäkningen är gjord utan att några undersökningar gjorts om markens beskaffenhet och 
kostnaden är beräknad utifrån sämsta tänkbara markförutsättningar. För att säkerställa kalkylen 
bör geotekniska undersökningar göras. Det måste vidare säkerställas om det finns miljögifter i 
marken som skall hanteras.  

För att bygga en inomhus träningsarena för fotboll i åldern 5 – 13 år finns i huvudsak två 
alternativ. Dels en övertryckshall dels en konventionell hall. En övertryckshall är ett tält med två 
lager dukar som bärs upp av att lufttrycket är högre på insidan i förhållande till utsidan. Hallen 
blåses upp genom att fläktar blåser in luft för att behålla övertrycket och sedan står tältet utan 
bärande konstruktion 

 

För att bestämma vilket alternativ som passar bäst för Södertälje bör en beräkning av den årliga 
kostnaden göras beroende på driftskostnader och avskrivningstid för de olika alternativen. Detta 
kan inte göras innan en bättre kalkyl finns för byggkostnaderna där bland annat markens 
beskaffenhet utretts. Dessutom bör hänsyn tas till valet av plats och vilket intryck valet av 
byggnation får på omgivningen. En riktig byggd fotbollshall kan ge ett gedignare intryck och 
passa bättre in i miljön runt Genetafältet om hänsyn tas till utformningen av byggnaden. 

Om projektet genomförs bör 58 mkr reserveras i kommunens investeringsbudget. Utöver 
kapitaltjänstkostnader kommer en utökad driftskostnad på ca 450 000 kronor för fjärrvärme. 
Hyran beräknas av Telge fastigheter i ett senare skede beroende på slutgiltig byggkostnad och val 
av lösning för byggnaden. Finansiering föreslås ske inom ramen för Mål & Budget 2019-2020. 

 
Kostnad för 

fotbollstält 2017  

Totalt investeringsbelopp - 58 000 
Hyresintäkter -153  
Inventarier (kr)  -  
Kapitalkostnader (helårskostnad) 0 2 320 
Avskrivningstid (år)  - Beroende på typ av hall 
Årlig driftskostnad (kr) fjärrvärme 0 450 000 
Årlig hyra (kr) 2 790 Uppgift saknas 
   
Givna investeringsbidrag - 0 



 

Målgrupp 

Personer 5-13 Folkmängd 31 dec 2017 
Område Totalt Pojkar Flickor 
Södertälje 2398 1 249 1 149 
Centrala Södertälje  8373 4228 4145 

 

Under 2017 har Assyriska FF, Assyriska United, Enhörna IF, Homenetmen, Nya Södertälje 
Kultur- och Fotbollsförening, Pershagens SK, Syrianska FC, Södertälje Amerikanska 
Fotbollsklubb, Södertälje Fotbollsförening, Södertälje Fotbollsklubb, Kringlanskolan AB och 
olika skolor från Utbildningskontoret bedrivit verksamhet i det befintliga tältet. 

Nyttjandet är störst under vinterperioden. För föreningslivet sker det på vardagar mellan 16.30 
och 22.00 och helger mellan 08.00 och 21.00. Under dessa tider finns endast enstaka strötider 
lediga.  

Verksamheten kommer främst att rikta sig till barn och unga upptill 13 år, men verksamheten 
omfattar även vuxna deltagare och besökare. Under dagtid kommer fotbollshallen att fungera som 
idrottshall för skolans ändamål och för verksamhet för besökare från 55 år och uppåt. Kvällstid 
och helger besöks hallen/tältet främst av barn och ungdom i föreningslivet. En ny hall/Tält av 
detta slag innebär inte att verksamhetsytorna ökar utan den nya hallen ersätter endast det 
befintliga tältet som då rivs. 

Lokalbehovsanalys 
Fotbollshallen/Tältet ska dimensioneras för skol- och föreningsverksamhet. Skolans undervisning 
använder lokalerna under vardagar mellan 8.00- 16.00. Hallen/Tältet skall kunna användas för 
skolbarn i alla åldrar oberoende av funktionsnedsättning. 

Kvällar och helger bedriver föreningsliv verksamhet i lokalerna. Tiderna för detta beräknas i 
nuläget vara vardagar 16.00 – 23.00, lördag samt söndag 8.00 – 23.00. Verksamheten är inriktad 
på träning med litet publikt intresse. Åskådarna vid olika arrangemang består främst av 
anhöriga/vänner till de som idrottar. 

Hallen är främst avsedd för träning för barn i ålder upp till och med 13 år. Detta innebär att hallen 
erbjuder planer för 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9. Hallens mått dimensioneras utifrån dessa 
träningars behov. Dimensioneringen av spelplanerna baseras på Sörmlands fotbollsförbunds 
rekommendationer 2018.  



7 mot 7 liten. Planytan ska vara 50 x 30 meter.  

7 mot 7 stor. Planytan ska vara 55 x 35 meter. 

9 mot 9 liten. Planytan ska vara 65 x 50 meter.  

9 mot 9 stor. Planytan ska vara 72 x 55 meter.  

5 mot 5. Planytan ska vara 30 x 15 meter med sarg/nät och 30 x 20 meter utan sarg/nät.  

Den nya hallen skall ersätta den befintliga hallen i Västergård som har måtten 80 x 40 m. 

Kontoret föreslår att måtten för den nya hallen/tältet anpassas till Sörmlandsidrottens nya 
beslutade mått för spel upp till 9 mot 9 spel. 

9 mot 9 liten kräver den största spelytan 65 m * 50 m samt rekommenderade säkerhetsavstånd. 

• Detta innebär totalt mått på 75 m * 55 m och en lägsta takhöjd på 7 meter (fritt från 
balkar). 

• En markerad 9 mot 9 plan 65 m * 50 m. 
• Två markerade 7 mot 7 plan 50 m * 30 m. 
• 5 mot 5 planer markeras inte. 
• Om fönster finns skall de placeras så att bländande solljus undviks. 
• Konstgräs för breddidrott och av för tiden bästa miljöval. 
• Robusta innerväggar som tål bollträffar. 
• Bollfångstnät bakom målen. 
• Led belysning 200 lux, tålig för bollträff/vibration. * 
• Belysningen tänds med rörelsedeckare. 
• Kortlås till entrédörr kompatibel med kommunens lokalbokningssystem Fri. 
• Yta för avställning av väskor och byte av skor vid kortsidans entré med bänkar. 
• Bänkar utmed långsida för föräldrar som väntar på barn som tränar. 
• Värme ska kunna hållas till +10 grader. 
• Ventilation för upp för 75 samtidiga besökare. 
• Avskilt rum för tekniska installationer 
• Utrymme för förvaring av sarger. 

Genom att Hallen/Tältet placeras vi Geneta idrottsplats bedöms de befintliga 
omklädningsrummen vara tillräckliga för den nya hallen/tältet. Om en annan plats väljs krävs 4 
omklädningsrum för 25 personer med dusch. 

 

*Svenska fotbollsförbundets rekommendationer för breddfotboll 



Horisontell medelbelysningsstyrka, Ehmed, >200 lux.  

Horisontell likformighet, Ehmin/Ehmax, >0,50.  

Vertikal medelbelysningsstyrka, Evmed, >100lux mot långsidorna.  

Vertikal likformighet, Evmin/Evmed, >0,15. 

 

1. Kommentar från Säkerhetskontoret  

Det gamla tältet invid Västergårdshallen har under lång tid (flertal år) återkommande utsatts för 
olika former av olaga intrång från enskilda och grupper av ungdomar och unga vuxna. Därutöver 
har tältet också återkommande utsatts för olika typer av skadegörelse. Det har t o m anlagts 
mindre bränder inne tältet. Det sistnämnda utgör den mest allvarliga risken med tanke på 
närheten till Västergårdshallen. Vid ett snabbt förlopp i samband med fullt utvecklad brand i/på 
tältet finns det uppenbar risk för att även hallen skulle skadas. Detta kan egentligen hända när 
som helst eftersom tältet saknar arrangemang för övervakning (förutom sporadisk tillsyn av 
väktare 

 

2. Kommentarer från Telge fastigheter 

Telge fastigheters anser att nuvarande placering av fotbollstältet är dålig, med tanke på att det ligger 

dolt och avsides på en plats där väldigt få passerar naturligt. Detta leder till att de som har avsikt att 

sabotera och förstöra kan arbeta hyfsat ostört. Följande problem har varit återkommande: 

• Olovligt nyttjande av hallen 

• Användandet av hallen som ungdomsgård och festlokal 

• Uppställning av dörrar 

• Uppbrutna dörrar 

• Uppbrutna fasadplåtar  

• Sönderskuren tältduk 

• Skadegörelse av allmän karaktär invändigt 

• Skadegörelse av konstgräs 

• Kraftig nedskräpning 

• Mopedåkning inne i hallen 

• Anlagda bränder av mindre allvarlig karaktär 



• Anlagda bränder som krävt insats av räddningstjänsten och inneburit en potentiell fara för 

den nybyggda Västergård Arena 

• Buskörning med olika motorfordon på ytorna invid tältet 

• Parkering av bilar på olämpliga ytor som medför en säkerhetsrisk för Västergård Arena 

Under slutet av 2017 kände vi oss tvungna att installera kameraövervakning inne i fotbollstältet, och 

det har medfört att några av problemen minskat i viss omfattning. Vi har återkommande synpunkter 

från föreningar som nyttjar lokalen om att tältet och dess inredning är i dåligt skick. Föreningarna 

berättar även om att de känner sig otrygga i vissa lägen, speciellt sena kvällar när det samlas 

ungdomar vid tältet 

Placering 
1. Lägesbestämning och areal 

Planområdet omfattar den västra delen av Genetafältet samt en del av Klockarvägen och området 
mellan Klockarvägen och Strängnäsvägen. Området upptar en yta av 9,0 ha och är beläget inom 
fastigheterna Måsnaryd I: I och Vasa I: I. 

Marken inom planområdet ägs av Södertälje kommun 

Stadsplanen för Geneta del 12 omfattar trafikområdet vid Klockarvägen och Strängnäsvägen, 
medan stadsplanen för Geneta del 9 bland annat omfattar det parkområde, öster om 
Klockarvägen, som numera kallas Geneta Sportfält. Enligt planbeskrivningen avses området 
användas som ett lek- och idrottsfält för skolans och stadsdelens behov. Vissa byggnader, såsom 
omklädningsrum och toaletter, kan också medges inom området. 

2003 omarbetades planen för att tillåta ytterligare träningsplaner för fotboll. Planen tillåter 
däremot inte att en byggnad a denna storlek byggs varför en omarbetning av detaljplanen krävs 



 

Kontorets bedömning är att denna tomt genom sitt läge och genom att redan genomförda 
investeringar kan samnyttjas är mycket lämplig för att tas i bruk för en fotbollshall. Platsen gör 
också att kontoret föreslår att en byggnad förordas framför en övertryckshall. 

Se även bilagd detaljplan. 

Olösta frågor i förslaget/Risker. 

Arbetet med en ny detaljplan för området måste inledas. En process för förhandbesked bör 
ansökas så snart nämnden godkänt förstudien.  

Markundersökning bör göras för att säkerställa kalkyl för grundförhållanden och eventuella 
miljögifter. Dessa kostnader kan ha stor påverkan på den slutgiltiga kostnaden för projektet. 
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