Behov av och planerade
idrottsanläggningar under
åren 2020-2040
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Illustration från Gubböngens idrottsplats dör Stockholms
första skridsko- och bandyhall sko uppföras.

Rinkeby-Kista stadsdelsområde
\
Behov tlll 2025:
l konstgräsplan
1 idrottshall
1 friidrottsanläggning
1 utomhusbad
Behov 2025-2030:
1 konstgräsplan
Behov 2030-2040:
1 idrottshall
1 konstgräsplan
l simhall
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Kista-Järva är i översiktsplanens
utbyggnadsstrategi utpekat som ett
av fyra fokusområden.
Stadsdelsområdet Rinkeby-Kista
förväntas öka med cirka 2 500
barn och unga i åldern 7-20 år
fram till 2040.
För att behålla dagens utbud av
idrottsanläggningar finns ett
behov av en konstgräsplan och en
idrottshall till 2025, ännu en
konstgräsplan till 2030 samt en
idrottshall och ytterligare en
konstgräsplan till 2040.
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Det finns även ett behov av en
friidrottsanläggning i området samt
ett utomhusbad. Det sistnämnda
behovet uppfylls i och med att ett
nytt utomhusbad på Järvafältet
öppnas under 2020.
Stenhagens bollplan är idag en
grusplan som kan omvandlas till en
konstgräsplan. Vid en eventuell
nedgrävning av kraftledningen
invid bollplanen skulle den kunna
utvecklas till en I 1-spelsplan med
friidrottsytor runt omkring.
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Det finns möjlighet att ordna
ytterligare bollplaner för bland annat
cricket och fotboll i dalen mellan
Rinkeby och Tensta.
En idrottshall ska på uppdrag av
idrottsnämnden byggas tillsammans
med ny skola på Dalhagens bollplan.
Skolfastigheter i Stockholm AB
(SISAB) ska ansvara för anläggande
av både idrottshallen och skolan.
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Spånga-Tensta stadsdelsområde
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Behov till 2025:
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Planerat till 2025
Jörvabadet, utomhusbad
Järva IP, bollplan och
specialanläggning.
Solhems BP, idrottshall (SISAB)
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Antalet bam och unga i åldern 7-20 år i
Spånga-Tensm förväntas öka med cirka
I 200 till 2040. Det finns ell behov av två
nya idrottshallar fram till ar 20~5. för au
tillgodose det behov av anläggningar som
finns redan idag uch Iör all möta den
växande befolkningen.
Delar av Brom sren hur mycket stora
möjligheter till stadsutvcckling och

detaljplanering pågår för cruvaudling av
Bromstcns industriområde till blandstad.

1000 m

ldroltsfOrvaltningcn har meddelat
stadsbyggnadskontoret ell behov av
mark för uppförande av en ny
idroushall i anslutning till
Brcmsrenssruden. De1111..1 idrottshall
kan uppföras av SISAB i anslutning
till en ny skola och den plats som _just
nu är aktuell år Solhems boll plan.
Det finns också planer pt, en
idrottshall intill en planerad skola i
Spångadnlcn.

Behov ev och planerade idrottsanläggningar under åren 202.0-2040

Det utomhusbad som invigs under
1020 p;:'1 Järva fältet ska tillgodose
behovet även för Spånga- Tensta
stadsdelsområde. Spånga idrotts
plats är idag en viktig mötesplats
och idrouscenuutu i stadsdels
omrddct.
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Hässelby-Vällingby stadsdelsområde
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Antalet barn och unga i Hässelby
Vällingby förväntas öka med cirka
1 200 till är 2040. För att behålla
dagens utbud av anläggningar i
stadsdelsområdet finns ett behov av
att bygga en idrottshall till 2025.
En ny fullstor idrottshall planeras i
samband med att Bjömbodaskolan
byggs om. Hallen uppförs av SlSAB

på uppdrag av idrottsnärnnden. I
västerort finns på sikt också behov
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av ytterligare en simhall. Vid en
upprustning av Vällingby sim- och
idrottshall kan det vara möjligt att
utöka med ytterligare en
undervisningsbassäng. Nälstabadet
är tillfälligt överbyggt med ett tält.
Grimsta idrottsplats är en viktig
mötesplats och idrottscentrum i
stadsdelsområdet med bland annat
bollplaner, ishall och intilliggande
ridhus.

Den friidrottsanläggning som ska
byggas i Bällsta i Bromma ska bidra
till att tillgodose behovet av friidrott
även för Hässelby-Vällingby, Under
år 2020 läggs begagnat konstgräs på
Grimstasko!ans BP
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Behov till 2025:
l frndrottsonlåggnmg
1 idrottshall

Behov 2025-2030:
1 idrottshall
Behov 2030-2040:
1 konstgrosplon
l idrottshall
l simhall (eventuellt)

Planerat till 2025
Böllsta IP, idrottsplats (friidrotts
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anläggningar, fotbollsplan och

konstfrusen isbana).
Bollp/an i Riksby, ersättning för

c: : ------ - -
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Bromma sportfölt.

I västra Stockholm är det i Bromma
som den största befolknings
tillväxten kommer att ske. Bromma
är en vidsträckt stadsdel vars enda

idrottsplats finns i Stora Mossen.
Antalet barn och ungdomar beräknas
öka med drygt 3 000 till år 2040.
För att behålla dagens utbud av
idrottsanläggningar finns ett behov
av att bygga en ny idrottshall till
2025, ännu en idrottshall till 2030
samt ytterligare en idrottshall och en
konstgräsplan till 2040.
I Västerort finns på sikt också behov

av ytterligare en simhall. I norra
delen av Riksby och kring

Brommaplan finns stora möjligheter
till stadsutveckling. På sikt finns
behov av att ersätta bollplanen

på Bromma sportfält med en ny
bollplan på grund av exploatering
när Riksby förtätas med bostäder
och arbetsplatser. Det pågår ett
arbete med en ny detaljplan för att
möjliggöra en ny idrottsplats i
Bällsta för att skapa ytterligare en

mötesplats och idrottscentrum i
Bromma. Bällsta IP kan bland annat

inrymma en friidrottshall, natur
gräsplan och konstgräsplan samt

diverse anläggningar för
spontan idrott.

Alvik är ett större utvecklings
område med ett strategiskt läge nära
innerstaden. En ny idrottshall utreds
av SISAB i Alviks strand i närheten
av en ny grundskola. Ytterligare en
konstgräsplan för 7-spelsfotboll

Behov ov och planerade idrottsonläggningor under åren 2020-2040

ingår i programarbetet för Alvik
östra och kan på sikt anläggas på

Tranebergsängen.
Delar av före detta Pripps bryggeri
på Gjutmästaren 6 i Ulvsunda utreds
som ett nytt potentiellt centrum för
idrott och kultur och kan komma att
komplettera Bällsta idrottsplats.
Fastigheten ägs idag av det
kommunala bolaget S :t Erik
Markutveckling AB. Anläggningen
kan tillgodose behovet av fullstora
idrottshallar men också mindre

utryrnmeskrävande idrotter så som
dans, budo, boxning och brottning.
Det finns också möjlighet att sam
verka med utbildningsförvaltningen
angående en ny idrottshall till en
planerad skola i Riksby.
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Kungsholmen är mitt i den pågående
utvidgningen av innerstadens täta
stadsmiljö som når ända fram till
stränderna vid Hornsberg. Kungs

holmen förväntas öka med cirka
I 500 barn och ungdomar mellan
7-20 år fram till år 2040.
För att behålla dagens utbud av
idrottsanläggningar finns ett behov
av att ersätta en 11-spelsp!an
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Kristinebergshdjden, dubbel
idrottshall
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på Stadshagens IP där det planeras
för nya bostäder och en ny skola.
Idrottshallarna och fotbollsplanerna
på Kungsholmen betjänar även delar
av Norrmalm. Det gäller framför allt
de I 1-spelsplaner som finns på
Kungsholmen, eftersom det inte
finns några l l-spelsplaner på
Norrmalm.
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Det planeras för en dubbelhall på
Kristinebergshöjden. Idrottshallarna
ska, liksom befintliga
fotbollsplaner, också tillgodose
behovet från delar av Norrmalm.
En upprustning av Kristinebergs
IP planeras med ett utbyte av
naturgräset till konstgräs.

Behov av och planerade idrottsanläggningar under åren 2020-2040

Norrmalms stadsdelsområde
Behov till 2025:
2 konstgräsplaner
4 idrottshallar

Planerat till 2025
Rodobergshallen, ny 1drottshall (SISAB)
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Idrottshallen kommer då att hyras in
från SISAB. Den planerade dubbel
hallen på Kristinebergshöjden ska

utvecklingen av Hagastaden. Norr

befolkningsutveckling som sker,
finns det behov av att anlägga två
konstgräsplaner och fyra idrotts
hallar fram till 2025. I arbetet med

malm omfattar en tät stadsmiljö

utvecklingen av Hagastaden har

där det är svårt att inrymma nya

förvaltningen framfört behov till
exploateringskontoret och stads
byggnadskontoret av en idrottshall
och minst en 7-spelsplan samt ytor

En ny simhall och nya rundbanor
för friidrott i Norra Djurgårdsstaden
eller Loudden kan tillgodose en

Norrmalm förväntas öka med drygt
I 200 barn och unga mellan 7-20
år till 2040, till stor del till följd av

ytkrävande idrottsanläggningar
Idag är stadsdelsområdet under
försörjt både vad gäller idrotts
hallar och konstgräsplaner. För att
åtgärda den brist som finns idag
samt tillgodose det framtida
behovet med anledning av den

för spontanidrott. Nämnden planerar
även att inrymma en fullstor hall i
Rödabergsskolan i samband med att
skolan byggs ut.

Behov av och planerade idrottsanläggningar under åren 2020-2040

också betjäna delar av Norrmalm.

efterfrågan även från Norrmalms
stadsdelsområde. Likaså kan en ny
ishall inom Östermalms stadsdels
område tillgodose behovet för hela
norra innerstaden.
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Östermalms stadsdelsområde
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Behov till 2025:
1 idrottshall
lsimhall
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Östermalm utvecklas i snabb takt
genom pågående omvandling av
äldre industri- och hamnkvarter i
Norra Djurgårdsstaden. Antalet barn
och unga förväntas öka med cirka
I 200 till 2025 och med ytterligare
cirka 2 500 barn och unga i åldern
7-20 år till 2040.
Östermalms idrottsplats är en
viktig mötesplats och fungerar som
ett idrottscentrum i stadsdels
området För att möta befolknings
utvecklingen finns ett behov av en
idrottshall, en friidrottsanläggning
och en simhall till 2025 samt en
idrottshall till 2030 och ytterligare
en till 2040.
8
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Ishallen på Östermalms IP behöver
ersättas och till 2025 finns det
behov av ytterligare en ishall i
norra innerstaden som kan placeras
i Östermalms stadsdelsområde,
En ny simhall planeras tillsammans med en idrottshall i Norra
Djurgårdsstaden eller Loudden. En
ny idrottshall har färdigställts i
Hjorthagen och ytterligare en
idrottshall planeras i nästa etapp av
utvecklingen av Norra Djurgårds
staden eller Loudden, Samtliga
idrottshallar kommer att användas
dagtid av nya skolor i området

~(VARNHOLMEN_

Nämnden har inga grusplaner kvar
att belägga med konstgräs men har
anmält ett behov till stadsbyggnads
kontoret om att inrymma en
l l-spelsplan med rundbanor för
friidrott i området för att tillgodose
behovet på Östermalm men också
delar av Norrmalm.
Det är redan idag fullbokat på de
befintliga bollplanerna i stadsdels
området Under 2020 planeras det
för två bollplaner på Gärdets sport
fält
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Den centrala staden växer utåt och
förväntas koppla samman Söder
malm med Hammarby Sjöstad och
Gullmarsplan, Hammarbyhöjden och
Årsta. Antalet barn och unga mellan
7-20 år förväntas öka med cirka
I I 00 personer fram till 2040 i
Södermalms stadsdelsområde. Flera
skolor och föreningar tar sig idag till

angränsande stadsdelsområden som
Hägersten- Liljeholmen, Enskede
Arsta-Vantör och Skarpnäck för att
nyttja idrottsanläggningarna där
För att möta den ökande befolk
ningen i stadsdelsområdet finns det
ett behov av en idrottshall, en fri
idrottsanläggning och tre konstgräs
planer till 2025.

Av säkerhetsskäl har Zinkens

damms ishall rivits eftersom
konstruktionen befanns bristfällig.

En temporär ersättning för ishallen
färdigställs under 2020 och ny
permanent ishall planeras på längre
sikt. Det planeras för en ny idrotts
hall i Slakthusområdet i stadsdels

området Enskede-Årsta-Vantör som
även kan avlasta delar av Söder
malm.

På sikt skulle en ny idrottshall
kunna anläggas vid Henriksdals
hamnen. De befintliga bollplanerna
i stadsdelsområdet är redan idag
fullbokade och nämnden har inga
grusplaner kvar att belägga med
konstgräs.

Behov av och planerade idrottsanläggningar under åren 2020-2040

Den nya konstgräsplanen som
planeras på Nytorps gärde i
Skärpnäck utgör ett tillskott för barn
och ungdomar även på Södermalm.
För övrigt behov finns befintliga och
planerade konstgräsplaner att nyttja i

angränsande stadsdelsområden.
Forsgrenska badet i Medborgar
huset återinvigs under 2020.

Eriksdalsbadet, Sveriges national
arena för simidrott, har hög kapacitet
och tar emot över 1,4 miljoner
besökare per år, vilket dock är
betydligt fler än vad anläggningen är

dimensionerad för Med hänsyn till
den höga belastningen står anlägg

ningen inför ett behov av renovering.
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Behov till 2025:
3 idrottshallar
]simhall
Behov 2025-2030:
l ishall
Behov 2030-2040:
1 konstgräsplan

2 idrottshallar
I friidrottsonlöggning
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Planerat till 2025
Årstoföltet 11-spels konstgräsplon och
konstfrusen isbono.
Högdolens BP, 11-spels konstgräsplon
Bäverdalens BP, 7-spels konstgräsplan
och konstfrusen isbana.
Slakthusomr6det, idrottshall
Skanskvarnsskolan, idrottshall (SISAB)

1 ishall
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Befclkniugen i Enskede-Ärstn
Vantör beräknas öka mest av alla
stadsdclsomnldcn. Antalet bam och
ungdomar mellan 7-20 är auras öka
med cirka I 800 stycken till 2025
och med ytterligare 4 400 till år
2040. Delar av området om fattas av
den centrala stadens utvidgning
(Slakthusområdet och Årsrafälter)
och i stadsdelsomniclet i-inns ett av
stadens Iyra Jbkusornrådcn,
Hagsärra-Rågsvcd, För att behålla
dagens utbud av idrottsanläggningar
finns del behov av all bygga tre nya
idrottshallar och en simhall till
2025. Till 2030 finns behov av en
ny ishall i stadsdelsområdcr.
Under perioden 2030-2040
uppkommer ell behov av en
konstgräsplan. en idrottshall. ishall
och en friidrottsanläggning. Del
planeras för en exploatering av
Rågsveds Västra BP

som icing iir en grusplan, So111
kompensation kan konstgräs
anläggas pd Högdalens BP men det
saknas beslut och finansiering i
cxploateringsnfönnch:n för en sådan
ersättning vilket innebär att invesre
ringen måste rymmas inom ordina
rie huclgetrnm l"t.ir idrousinvesrcr

ingar Bäverdalens bollplan i
Rågsvcd ska under året anläggas
med konstgräs och ispisr. Den är
idag en 7-spelsplan med grus. Fri
idrousanläggningar i stadsdels
området li1111s pf! Enskede IP och på
Hagsäun IP I det detaljplanearbete
s0111 pågår där Enskede IP ingår
finns möjlighet för e11 inomhushall
Iör fotboll och friidrott.
Likaså finns det möjlighet att på
Hagsätra IP tillskapa en idrottshall
som särskilt anpassas

Behov av och planerade idrottsanläggningar under åren 2020-2040

rör rollerderby.
Pel Ärsmtältcr planeras för en
konstgräsplan s,11111 även en
idrottshall i anshnning till en ny
skuln. ldroushnllen ska hyras in av
SISAB. Det pågår även planering
för en idrottshall och skola vid
Bolidcnplan/Steningcparkcn i Årsra.
Nämnden planerar för all bygga en
idrottshall i Slakthusområdct på
grund av den stora befolknings

tillväxten i området och <ler redan
höga trycket på Enskedehallarua.
Idrottshallen ska riugodose behovet
både för nyinflyttade invånare i
Slakthusområdet samt delar av
behovet från innerstaden.
Behovet av en ny sim- och
idrottshall i stadsdclsområdet h:~11
tillgodoses på Arstaföltet.
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Skarpnäcks stadsdelsområde
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Behov till 2025:
t idrottshall
. 1 permanent ishall
i-!J I simhall
Behov 2025-2030:
1 idrottshall
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Planerat tlll 2025
Nytorps gärde, 11-spels konstgräsplan,
evakuering för Hammarby IP
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Antalet barn och unga mellan 7-20
år förväntas öka med cirka 2 000
personer till år 2040. Hammarby
höjden och Björkhagen ligger inom
den centrala stadens utvidgning. Det
finns idag ett inflöde av barn och
unga från skolor och föreningar från
Södermalm och Enskede-Arsta
Vantör som använder idrottsanlägg
ningarna i Skarpnäck. För att till
godose det växande antalet barn och
unga i åldern 7-20 år finns ett
behov av en ishall och en idrottshall
12

till 2025 och ytterligare en idrotts
hall till 2030.
Uterinken på Kärrtorps IP har
byggts över med en tältlösning, men
förvaltningen anser att Kärrtorps IP
även utgör en bra lokalisering för att
tillgodose behovet av en permanent
ishall i Söderort. Det finns ett behov
av en simhall i sydöstra Söderort för
att komplettera Sandsborgsbadet.
För detta ändamål föreslås en ny
sim- och idrottshall på Skarpnäcks
sportfält.

Den nya idrottshallen kan då ersätta
Sprallenhallen som idag står på
tillfälligt bygglov på Skarpnäcks
fältet. I idrottsnämndens budget
underlag planeras det för en I I-spels
konstgräsplan på Nytorps gärde. Dit
kan verksamhet hänvisas medan
Hammarbyhöjdens IP byggs om.
Nämnden planerar också för en
idrottshall på Nytorps gärde samt en
idrottshall och en 7-spelsplan på
Skarpnäcks BP i samverkan med
utbildningsnämnden.

Behov av och planerade idrottsanläggningar under ören 2020-2040

Farsta stadsdelsområde
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Behov till 2025:
2 konstgräsplaner
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Behov 2025-2030:
l konstgräsplan

Behov 2030-20"'0:
l konstgräsplan
l friidrottsanläggning
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Konstgrchplon

Farsta är utpekat som ett av fyra
fokusområden i den nya översikts
planens utbyggnadsstrategi. I Farsta
väntas antalet barn och ungdomar
mellan 7-20 år växa från drygt
9 000 till drygt 13 000 till är 2040.
Förutom Hägersten-Liijehoimen
och Enskede-Årsta-Vantör är det i
Farsta som den största befolk
ningstillväxten kommer att ske. För
att behålla dagens utbud av idrotts
anläggningar när Farsta växer finns
ett behov av två nya konstgräs
planer till 2025 och ytterligare en
konstgräsplan till 2030 samt
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ytterligare en konstgräsplan 2040.
I området finns flera befintliga
grusplaner som kan göras om till
konstgräsplaner. Kvickentorps
bollpian beläggs under 2020 med
konstgräs. En 7-spels konstgräsplan
planeras också på Sköndals BP. Det
föreslås även att en ispist läggs
under planen, så att den kan
användas som skridskobana vinter
tid. I Sköndai finns det även längre
fram planer på en idrottshall. På
Gubbängsfältet planeras två rugby
planer som ersättning för de bollpla
ner som tidigare fanns på Årstafäitet.

Behov av och planerade idrottsanläggningar under åren 2020-2040

På Gubbängens IP färdigställs en
ny skridsko- och bandyhall under
2020. På Hökarängens bollplan, som
idag är en grusplan, planeras en ny
BMX-bana. Farsta IP fungerar som
idrottscentrum i stadsdelsområdet
med bland annat ishall,
konstgräsplan och rundbana för
friidrott. På lång sikt finns det behov
av ytterligare en friidrottsanläggning
i stadsdeisområdet.
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Älvsjö har mycket stora stads
utvecklingsmöjligheter och delar av
stadsdelsområdet bedöms kunna
omvandlas till en stadsdel med hög
täthet. Fram till 2040 kommer
stadsdelsområdet öka med drygt
3 000 barn och unga i åldern 7-20.
För att behålla dagens utbud av
idrottsanläggningar i området finns
det ett behov av att bygga en ny
idrottshall och en ishall till 2025,
samt ytterligare en idrottshall och en
konstgräsplan till 2040. En dubbel
idrottshall och en I I-spels konst
gräsplan har nyligen färdigställts
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intill Kärnpetorpsskolan. Idag finns
det ingen ishall i stadsdelsområdet
men ishallar har ett större upptag

ningsområde vilket innebär att
ytterligare en ishall i söderort kan
tillgodose behovet också i Älvsjö.
Älvsjö idrottsplats är en viktig
mötesplats och idrottscentrum i
stadsdelsområdet. Den kan bli
föremål för en flytt till ett annat läge
i närområdet om planerna på
bostadsexploatering förverkligas på
platsen. Vid en flytt av Älvsjö IP
bör idrottsområdet utökas med
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med ytor för friidrott. Förvaltningen
har anmält ett behov till stads
byggnadskontoret om att inrymma
två nya idrottshallar i anslutning till
programområdet för Älvsjö för att
tillgodose det framtida behovet av
nya anläggningar. Båda hallarna

kommer vara samverkansprojekt
med utbildningsnämndens pfa
nerade skolor. Den planerade sim
och idrottshallen på Årstafältet ska
tillgodose behovet även från invån
arna i Älvsjö stadsdelsområde,

Projektet inryms dock inte inom
budgetramen.

Behov av och planerade idrottsanläggningar under åren 2020-2040
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Aspuddens IP, 7-spels konstgräsplan
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Hägersten-Liljeholmen ligger cent
ralt och har stora möjligheter till
fortsatt stadsutveckling med det

attraktiva läget vid Mälarens strand
och goda kommunikationer. Enligt
befolkningsprognosen ska stads
delsområdet växa kraftigt till följd
av nybyggnation. Till 2040 förvän
tas antalet barn och unga 7-20 år i
området öka med nästan 4 600
personer För att behålla dagens
utbud av idrottsanläggningar finns
ett behov av att bygga en simhall
och en friidrottsanläggning till 2025.
Det finns också behov av en ny
konstgräsplan till 2030 samt ytter
ligare en till 2040. Tillgången på
idrottshallar är relativt god, men det
finns få fullstora hallar
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Det har nyligen färdigställts en
specialhall för gymnastik på
Mälarhöjdens IP och en idrottshall
på Västberga IP Idag försörjer fri
idrottsanläggningen på Västberga IP
stora delar av stadsdelsområdet samt
delar av Enskede-Arsta-Vantör och
Älvsjö. Behovet av ytterligare en
simhall i området kan tillgodoses
genom att utöka kapaciteten med

Nämnden hyr idag Liljeholms
hallarna av Förvaltnings AB
Lunden. Liljeholmshallama inne
håller tre idrottshallar, ett pingis

center, brottningsmattor samt
verksamhetsyta för boule och flera

motionsrum. När området kring
Liljeholmen utvecklas är det viktigt

att hallarna far vara kvar eller att de

läggning i anslutning till Häger

ersätts. Besökstrycket på Lilje
holmshallama är stort både dagtid
och kvällstid. Drygt 20 skolor hyr in
sig i lokalerna, varav flertalet ligger

stensbadet,

Ett annat stort projekt
inom stadsdclsområdet är Bränn

i innerstaden. Förvaltningen ser ett
behov av en ny konstgräsplan i

kyrkahallens upprustning. Anläggn

Liljeholmen/Årstaberg. Eventuellt
kan en fotbollsplan anläggas intill
Nybohovsskolan.

fler bassänger när Västertorps sim
och idrottshall ersätts av en ny an

ingen är i stort behov av en omfatta
nde renovering och modernisering.

Behov av och planerade idrottsanläggningar under åren 2020-2040
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Skärholmens stadsdelsområde
Behov till 2025:
l teknikhall för fotboll
Behov till 2040:
1 konstgräsplan

Planerat till 2025
Vårbergs IP, 7-spels konstgräsplan
Vårbergs IP, multihall med teknikhall

för fotboll och en fullstor idrottshall
samt ytor för fritidsverksamhet
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Antalet barn och unga i Skärholmen
beräknas öka med cirka I 700 fram
till 2040. Skärholmen är föremål
för en större omdaning i och med
Fokus Skärholmen som är ett
pilotstadsutvecklingsprojekt med
inriktning mot social hållbarhet.
Stadens ambition är att bygga minst
4 000 nya bostäder För att behålla
dagens utbud av idrotts-
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anläggningar finns ett behov av en
ny ishall samt en teknikhall för
fotboll. I nämndens budgetunderlag
planeras en utveckling av Vårbergs
IP som områdets idrottscentrum.
Bland annat planeras två nya
konstgräsplaner, nya omklädnings
rum, en multihall med bland annat
en sporthall och en teknikhall för
fotboll som ska förse
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sydvästra Stockholm, samt ytor för
spontanidrott. Staden planerar också
för en ersättning av Sätra ishall samt
byggnation av ytterligare en ishall
som kan tillgodose behovet för
större delar av Söderort.
Staden utreder om det är möjligt
med en privat fastighetsägare för
uppförande av ishallarna.

Behov av och planerade idrottsanläggningar under åren 202.0-2040

