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Sammanfattning
Fotbollsföreningen Rågsveds IF har tillskrivit idrottsnämnden om
en utveckling av Hagsätra idrottsplats genom bland annat i form av
uppvärmt konstgräs. Förvaltningen anser att det finns ett behov av
att inom en snar framtid byta ut det föreningsanlagda begagnade
konstgräset på B-planen. Förvaltningen planerar inte för att anlägga
ett uppvärmt konstgräs i söderort.
Ärendet
Till idrottsnämnden har den 27 mars 2019 inkommit en skrivelse, se
bilaga 1, från Rågsveds IF om utveckling av Hagsätra idrottsplats i
söderförort. I skrivelsen föreslår fotbollsföreningen att en uppvärmd
konstgräsfotbollsplan anläggs på idrottsplatsen. Vidare att Rågsveds
IF är villig att diskutera hur föreningen kan bidra med insamlade
medel för att genomföra konstgräsprojektet.
Ärendets beredning
Inom idrottsförvaltningen har ärendet beretts av planeringsenheten.
Idrottsförvaltningen
Planeringsenheten
Glasfibergatan 6
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hans.eriksson@stockholm.se
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Hagsätra idrottsplats anlades under åren 1965-68 och omfattade vid
invigningen i augusti 1968 cirka 75.000 kvm. Sedan dess har
10.000 kvm idrottsmark exploaterats i början av 2000-talet för
bostäder. Kvarstår i dagsläget cirka 65.000 kvm idrottsmark.
Idrottsplatsen består av tre fotbollsplaner, en 7-spels
grusfotbollsplan, en 11-spelsplan konstgräs och en 11-spels
grusfotbollsplan (som Rågsveds IF, på egen bekostnad, anlagt med
ett begagnat konstgräs), allvädersbanor för friidrott, servicebyggnad
(innehållande utrymmen för personal, förråd, garage, omklädning,
servering och klubbutrymmen), parkeringsytor, friliggande
förrådsbyggnad, läktare, upplagsytor och en f.d. ishockeyyta med
servicefunktioner.
Föreningen Rågsveds IF sköter den reguljära driften och skötseln av
idrottsplatsen på uppdrag av idrottsnämnden. Nämnas kan att
planering pågår om att uppföra en idrottshall för bland annat
Rollerderby på den markyta som har använts för
ishockeyverksamhet.
Inom staden finns fyra uppvärmda konstgräsfotbollsplaner. Dessa är
Stadshagens IP, Grimsta IP, Hammarby IP och Årsta IP. På Grimsta
IP och Hammarby IP bedrivs serieverksamhet i de högsta
fotbollsserierna och arenakraven fordrar att det finns värmepister
under konstgräset. På Årsta IP har Hammarby IF Fotboll själva
bekostat värmepisten och fjärrvärmecentralen. Stadshagens IP
används av flera elitlag under vintersäsongen till en särskild
försäsongstaxa. Utöver de uppvärmda utomhuspisterna finns en
fotbollshall på Spånga IP och två tälthallar på Grimsta IP respektive
Hjorthagens IP. Tälthallarna har bekostats och drivs av IF
Brommapojkarna och Djurgårdens IF Fotboll. En ny fotbollshall
planeras uppföras på Vårbergs IP under de kommande åren.
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Rågsveds IF bedriver en stor fotbollsverksamhet på idrottsplatsen
och behovet av bra och ändamålsenliga konstgräsfotbollsplaner är
angeläget. Den av föreningen anlagda begagnade konstgräsplanen
(B-planen) börjar bli rejält sliten och en ny konstgräsplan behöver
anläggas inom en snar framtid. Detta är något som
fastighetskontoret/idrottsförvaltningen, kanske tillsammans med
föreningen och andra intressenter, bör kunna samarbeta kring och
finna en gemensam lösning av finansieringen. Förvaltningen
prioriterar inte i dagsläget någon ytterligare konstgräsfotbollsplan
med värmepist.
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Om det skulle finnas externa medel för en värmepist och
värmekälla, liksom kommande årliga driftmedel för en uppvärmd
konstgräsfotbollsplan, bör detta beaktas i samband med den
ärendehantering liksom detaljprojektering som erfordras, när nya
funktioner tillförs.
Planvärme under konstgräs
Utöver investeringskostnaden medför planvärme till
konstgräsplanen ökade driftkostnader i form av ökade
energikostnader. Energikostnader för planvärme under
vintersäsongen kan uppgå till 700 tkr årligen.
Energiåtgången från planvärme ökar även klimatpåverkan som
försvårar idrottsförvaltningens mål att minska andelen utsläpp från
idrottsverksamheten.
Konsekvenser för barn
Stockholm är en stad för alla och hänsyn ska därför även tas till
barnens perspektiv. Utgångspunkten är FN:s barnkonvention.
Förvaltningen bedömer att frågan om uppvärmt konstgräs ur barns
perspektiv har ringa betydelse och får studeras närmare om ett
anläggande blir aktuellt.
Jämställdhetsanalys
Idrottsförvaltningens bedömer att uppvärmt konstgräs är likvärdigt
ur jämställdhetssynpunkt.
Bilagor
1. Skrivelse från Rågsveds IF.
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