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Genomförandebeslut parkering vid ny simhall 

Sammanfattning 

Projektet omfattar nybyggnad av simhall vid korsningen Stora Marknadsvägen/Bergtorps-
vägen. Anläggande av till simhallen anslutande vägar, parkering, finplanering av tomten ingick 
tidigare i ett annat investeringsprojekt, närmare bestämt ny gång- och cykeltunnel under Stora 
Marknadsvägen. I verksamhetsplan 2021 har detta projekt delvis utgått och separata 
investeringsmedel har därför avsatts för åtgärderna kring simhallen. 

Produktion av simhallen pågår och genomförandebeslut behöver fattas för parkering, 
finplanering så som utebelysning och cykelparkering.  

Ärendet behandlas i kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter den 26 april 
2021. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra parkering 
vid ny simhall. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att säkerställa finansiering av mark- och 
finplaneringsarbetena enligt hemställan i beslut taget av kultur och fritidsnämnden den 
15 mars 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till fastighetschefen att godkänna 
anbudsinfordran, anta leverantör, teckna avtal, samt om nödvändigt besluta om 
avbrytande av upphandlingen avseende projekt parkering Täby simhall under 
förutsättning att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra 
projektet. 
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Ärendet 

Projektets omfattning 

Byggnation av Täby simhall vid korsningen Stora Marknadsvägen/Bergtorpsvägen pågår och 
ett färdigställande av projektet är planerad till Q4 2022. Projektet omfattar, enligt tidigare 
genomförandebeslut från kommunfullmäktige den 23 april 2019, §36, nybyggnation av nya 
simhallen.  

Innan nya simhallen kan tas i bruk, behövs kompletteringar med erforderligt antal 
parkeringsplatser, vändplan för utryckningsfordon, tillgänglighetsanpassade utemiljöer för 
funktionshindrade, cykelställ, gröna ytor och utebelysning. I mark- och finplaneringsarbetena 
ingår också en mindre lekplats utanför entrén till simhallen. Dessa anläggningar ingick tidigare 
i ett annat investeringsprojekt, ny gång- och cykeltunnel under Stora Marknadsvägen. I 
verksamhetsplan 2021 har detta projekt delvis utgått och separata investeringsmedel har 
därför avsatts för åtgärderna kring simhallen. 

Ekonomiska aspekter 

Anläggande av parkering samt övriga mark- och finplaneringsarbeten kring Täby simhall 
bedöms kosta 36 mnkr. Investeringsmedel finns avsatta i verksamhetsplan 2021. 

Projektet medför ökade driftkostnader med 1,5 mnkr och finansieras inom 
kommunfullmäktiges budget för verksamhetslokaler. 

 
 
 

Katarina Kämpe   Jenny Gibson 
Kommundirektör   Samhällsutvecklingschef 
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