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1. Bakgrund 
Kultur- och fritidskontoret har i mål och budget 2018-2020 fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 
fram en förstudie för en ny idrottshall i Mölnbo samt komma med förslag till placering. I Mölnbo finns 
idag en liten gymnastiksal (16m * 8m). Hallen bedöms av kontoret som alldeles för liten för att det i den 
ska kunna bedrivas en bra pedagogisk undervisning för skola och för att föreningslivet att ska kunna 
bedriva och utveckla en ändamålsenlig föreningsverksamhet. Föreningslivet med Mölnbo IF i spetsen har 
under en rad år påtalat behovet av en större idrottshall för att föreningslivet ska kunna utveckla sin 
verksamhet. Södertälje kommun har byggt tre idrottshallar under perioden 2014-2017.  Pershagen hallen 
byggdes först och därefter har Viksberg samt Västergårds Arena byggts. 

Erfarenheter har gjorts allt efter som att hallarna använts en tid. När idrottshallen byggts i Viksberg har 
detta gjorts med smärre justeringar utifrån Pershagenhallens planlösning. Bägge hallarna är fullstora 
idrottshallar för i huvudsak skolidrott och föreningsverksamhet med en skjutbar läktare med en kapacitet på 
cirka 150 åskådare.  När det nu finns förslag på att bygga en ny idrottshall i Mölnbo bör erfarenheterna av 
dessa hallar tas tillvara. Genom att återanvända ritningar och projektering så långt det är möjligt finns 
sannolikt tid samt pengar att spara i projektet utan att tumma på kvalitet och funktion.  

1.1 Fakta 
Faktaruta  
Förslag på projektnamn  Idrottshall Mölnbo 
Ansvarig nämnd Vårdinge Mölnbo KDN 
Typ av lokal (SCB) Idrottshall 

1.2 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 idrottshall i Mölnbo bidrar detta till ökad 
måluppfyllse. 
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. 
Idrottshallen bidrar till att barn och ungdom erbjuds ytterligare tillfällen till rörelse genom att 
föreningsverksamhet får tillgång till ändamålsenliga lokaler. 

1.3 Intressenter 
Intressenter i projektet är Mölnbo skola och föreningslivet i Mölnbo. En ny idrottshall är av största 
betydelse för skolans pedagogiska verksamhet och föreningslivets pedagogiska verksamhet. Intressenterna 
ommer att delta i utformningen av den slutgiltiga planlösningen. 
 
Intressentlista föreningslivet: 
Mölnbo IF (fotboll) 
Mölnbo gymnastikförening 
Nattvandrarna Mölnbo 
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2. Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Pershagshallen kostade år 2015 totalt 36 mkr att bygga. 

 
 

Viksbergshallen som färdigställts just nu i årsskiftet 2017/2018 har kostat totalt 36 mkr att bygga.  Om 
projektet genomförs bör 39 mkr reserveras i kommunens investeringsbudget. Utöver kapitaltjänstkostnader 
kommer en utökad driftskostnad på 415 000 kronor. Detta är en bedömning utifrån den kostnad som 
Perhagenhallen har i dagsläget samt det prognos som gjorts för nystartade Viksberghallen. Hyran beräknas 
av Telge fastigheter i ett senare skede beroende på slutgiltig byggkostnad. Finansiering föreslås ske inom 
ramen för Mål & Budget 2019-2020. 

3. Målgrupp 
Personer 5-25 år Folkmängd 31 dec 2017 

Område Totalt Pojkar Flickor 

Mölnbo-Vårdinge kommundel 515 255 260 

Centrala Södertälje  18555 9 485 9070 

 

Verksamheten kommer främst att rikta sig till barn och unga, funktionshindrade i alla åldrar men 
verksamheten omfattar även vuxna deltagare och besökare. Under dagtid kommer idrottshallen att fungera 
som idrottshall för skolans ändamål och kvällstid och helger för föreningslivet främst i Vårdinge/Mölnbo. 

I centrala Södertälje, när vi räknar in Pershagen och Viksberg, finns idag 5 fullstora hallar 6 mellanstora 
hallar 6 mindre gymnastiksalar. Dessutom finns 7 små salar som används för idrott som inte kräver särskilt 
stora utrymmen. De används främst för dans och kampsport samt skolidrott för mindre grupper. 

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

Kvällar och helger bedriver Vårdinge/Mölnbos 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 



 
5 (8) 

på träning och matcher med litet publikt intresse. Åskådarna vid olika matcher/arrangemang består främst 
av anhöriga/vänner till de som idrottar. 

Hallen skall snabbt kunna ställas om för olika typer av verksamhet och tillåta att flera verksamheter pågår 
parallellt bland annat genom att en ridåvägg installeras. 

Föreningslivet bör även beredas möjlighet att kunna ha enklare kiosk/servering vid olika arrangemang. 
 

Rum Yta Antal 
personer 

Egenskaper 
utrustning/funktion 

Verksamhetsytor    

Entré Inklusive enklare kiosk/servering vid 
arrangemang. Ingen beredning. Försäljningen sköts av 
respektive förening. 
Ca 20 platser att fika vid. 

50-60 kvm  Digital. WIFI 
+infotavla 
Ca 20 sittplatser i 
väntan på att komma 
in i hallen. Tillgång 
till el och vatten för 
kaffekokning 

Idrottshall Ca 26x44m 
 
Fri takhöjd 
minst 7 m. 
Spelplan 
20x40 

10-60 
pers./tim 
 
Samlings- 
sal för 
max 750 
personer 

Delbar med ridåvägg. 
som tillåter att det 
pågår lektioner i bägge 
delarna samtidigt. 
Förberedd för enklare 
scen- framträdande. 
10 kvm fällbar scen 
från vägg. 
Störande 
solljus/dagsljus skall 
undvikas.  
Linjering för handboll, 
basket, innebandy, 
badminton och 
volleyboll 
Ev några ribbstolar – 
Ca 16 stycken. Speglar 
bakom en av 
uppsättningarna 
Musikanläggning 
Ljud ska kunna 
separeras i de två 
halvorna av hallen. 
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   Under lektionstid och 

kvällstid upp till 
60 utövare/timme 

Läktarplatser utmed en långsida  Ca 150 
 

Infällbar läktare 

Toaletter för åskådare  2 I anslutning till entre 
RWC +1 st WC 

Omklädnad idrottshall  4x25 RWC inkl dusch. 
Lokalisera omklädnad 
så att man inte går på 
samma korridor med 
tränings- och uteskor 
 
RWC Dusch kan 
användas för de som 
inte vill byta om i 
storgrupp 

Duschrum   2 st   

Domarrum/lärare  3 dusch +toalett 
Lärarrum   2 arbetsplatser 
Tappställe för vattenflaskor   Minskat söl vid 

handfat. 
 

Soprum -    Sopsortering   

 Förråd för sporthall 45 kvm  Minst 3 m takhöjd 
Skolidrottsförråd – låsbara skåp  20 kvm  Minst 3 m takhöjd 
Förråd för föreningar/låsbara skåp 2,5 kvm  Ca 5 större skåp 
Lärarrum  2  

Maskinrum Yta efter 
teknikbehov 

 Fläkt/el osv. 

Lastbrygga/port   Direkt tillgång till 
hallen 

Korridorer/kommunikationsvägar    

Stärum   Plats för städmaskin 

 
Utomhus Yta Antal personer Egenskaper utrustning 
Parkering 
 

 Hanikapp 
parkering 
Övriga 
samlokaliser
as med IP 

 

Övrigt: 
 
Lås 
Alla rum bör vara låsbara med passerkortssystem som är kompatibelt med FRI bokningssystem  



4.1 Kommentar från Utbildningskontoret 
 

Det är välkommet med en fullstor nybyggd idrottshall för att kunna använda under skoltid.  Det 
underlättar arbetet att uppfylla läroplanen och ger också en extra bonus, både för grundskolans 
elever men även för barnen på förskolan. Med den lilla idrottshall som finns att tillgå idag krävs 
minutiös planering för att få till alla moment för samtliga elever som ska hinnas med enligt 
läroplan. Hallen planeras att placeras i nära anslutning till grundskola och förskola, vilket är bra 
i ett schematekniskt perspektiv. 

5. Placering 
5.1 Lägesbestämning och areal 

Planområdet som är föreslaget är beläget sydväst om idrottsplatsen i norra delen av Mölnbo 
tätort. I söder gränsar området till ett befintligt skolområde och i sydost till ett villaområde. I 
väster gränsar området till skogsmark. 

Planområdet omfattar ca 1,6 ha varav skolområdet knappt 0,9 ha. 

Skolområdet är placerat i anslutning till det befintliga skolområdet i söder. Därmed skapas ett 
större sammanhängande skolområde med kontakt mellan dess olika funktioner samt med 
idrottsplatsen. 

Skolområdet är avsett att bebyggas med en förskola, men kan även användas för annan typ av 
skolverksamhet. Utrymme för utomhuslek ska rymmas inom skolområdet. Föreslaget läge för 
förskole byggnaden är på den relativt plana höjdplatån. Området togs aldrig i anspråk för den 
tänkta förskolan utan den byggdes där den gamla förskolan låg mellan den tänkta tomten och 
skolan.  

Fastigheten får bebyggas med en huvudbyggnad, i två våningar samt med erforderliga 
komplementbyggnader. Fasaden ska vara av trä alternativt träliknande material som är 
svårantända. Största, tillåtna, sammanlagda byggnadsarea är 2000 kvm. Byggrätten är 
begränsad för att säkerställa tillräckligt utrymme för lek inom fastigheten även vid 
utbyggnad, samt undvika stora ingrepp i terrängen. 

Kontorets bedömning är att denna tomt genom sitt läge är mycket lämplig för att tas i bruk 
för en idrottshall. 
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Se även bilagd detaljplan. 

6. Olösta frågor i förslaget/Risker. 
Säkerställa att byggnaden ryms inom befintlig detaljplan. En process för förhandbesked bör 
ansökas så snart nämnden godkänt förstudien.  

Markundersökning bör göras för att säkerställa kalkyl för grundförhållanden. 
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