
Ny simhall för Täbys invånare

2020 och 2050



Simning

Livsviktigt

• Endast 25 % av kommunens 5-9 
åringar går i simskola nu

• Simkunnighet är ett krav i läroplan

• Inga friskolor får idag plats i Täby 
Sims skolsim

• Integration av nyanlända

Livsvarigt
• Simning är den 6:e mest populära 

motions- och idrottsaktiviteten
– bland barn och ungdomar (6-25 år)

– bland vuxna

– Alla andra utom gym är utomhus

• Vuxenintresset har ökat med 
200% på 10 år (Vansbro 
klassikern, swim-run, triathlon)

• Simning är det specialförbund 
inom RF som har 7:e flest antal 
aktiva

• Simning är en arenasport

Jämställd och ”ren” sport



Hur stort kommer behovet vara?

Invånarantal

• 1970 38 000

• 2016 69 000

• 2024 82 000

• 2040 93 000

Besöksantal

• Tyresö från 100 000 till 225 000 
besökare

• Eriksdalsbadet byggt för 500 000 
besökare, nu 1 500 0000 per år

Ett fräscht bad är en attraktion 
Ett fräscht bad är en bild av kommunen

Tibblebadet har idag knappt 200 000 besökare/år
• Hur många kommer det att bli i ett nytt bad?
• Hur ser kommunens kalkyler och antagande ut?



Inomhus 50-meters bassänger
Ort Bad Byggår Antal banor

Täby Tibblebadet 1974 6

Älvdalen Simhallen 1991 6

Gislaved Gislavedsbadet 6

Burlöv Burlövbadet 1977 8

Lund Högevallsbadet 1980 8

Falkenberg Klitterbadet 1980 8

Örebro Gustavsviksbadet 1986 8

Jönköping Rosenlundsbadet 1991 8

Malmö Hylliebadet 2015 8

Mölndal Åbybadet 8

Västerås Lögarängsbadet 1961 10

Malmö Simhallsbadet (Akvakul) 1977 10

Göteborg Vallhallabadet 1987 10

Uppsala Fyrishovsbadet 1991 10

Stockholm Eriksdalsbadet 1999 10

Borås Borås Simarena 2010 10

Kommande 50-metersbassänger
Ort Bad Invigning Bassäng

Umeå Navet 2016 50x25

Eskilstuna Eskilstuna badhus 2016 50x25

Jakobsberg 50X25

Västerås                                                                                    50x25

Malmö             Stadiumbadet 50x25



Om Täby Sim

• 2271 medlemmar

• 80-tal timanställda tränare

• 22 av 23 förskolor väljer Täby Sims simskola

• Ca 4400 antal träningstillfällen (7-17 år)

• 2698 platser i simskolan

• 378 platser i teknikskolan

• Över 100 tävlingssimmare

• 3 simmare i landslag

• En av Sveriges 15 bästa simklubbar



Vad kan Täby Sim inte göra idag?

• Alla skolor i kommunen får inte plats i skolsim

• Efterfrågan från åldersgrupp 12-18 för motion kan vi inte möta idag 
(många flickor)

• Våra simmare tränar i genomsnitt 30 % mindre än rekommendationen från 
Svenska Simförbundet. 

• Mer vuxenkurser/träning efterfrågas

• Arrangera tävlingar i proportion till antal tävlande

• Ej simhopp eller vattenpolo

• Simundervisning för barn/ungdomar/vuxna med särskilda behov

• Ej babysim 

Stor efterfrågan på vår verksamhet – vi skulle 
kunna vara 1000 medlemmar till om vi hade 

bassängyta



Täby Sims önskemål-
bygg framtidssäkrat

• 50 x 25 m bassäng med möjlighet att dela av i flera delar
• 15 x 10 m undervisningsbassäng med reglerbar botten
• 10 x 5 m undervisningsbassäng med högre vattentemperatur med 

reglerbar botten
• Låsbart utrymme för landträning/gruppträning, byggas t ex under läktare
• Utrymme för uppvärmning/landträning vid bassäng, (kombination med 

läktare?)
• Låsbart föreningsomklädningsrum dam och herr
• Läktare med plats för minst 500 personer, gärna utgång mot läktare
• Tävlingssekretariat mot bassängplan, gärna 1 tr upp för bra översyn över 

bassängen.
• Låsbart utrymme för tränings- och tävlingsutrustning som enkelt kan tas 

fram till bassängplan
• Kanslilokaler i direkt anslutning till bassäng/läktare, gärna med pentry



20x50 vs. 25x50
-eller varför är en 25% större bassäng en 50% bättre investering?

• Därför att all träning, motionssim och simkunnighet bygger på jämna 25/50 meter
• Därför att i stället för 2-3 parallella aktiviteter varav en på ”normallängd” kan man 

köra 3-4-5 olika parallella aktiviteter helt utan att någon störs!
• Därför att till skillnad mot dagens ”Tibbletänk” måste man inte stänga hela badet 

för att hålla minsta lilla tävling.
• Därför att ”man gräver aldrig ett större hål sen”, däremot lätt att lägga till nya 

smådelar, bassänger om/när kapaciteten går i taket.
• Därför att investeringen och driften av en 25% större bassäng inte är 25% högre.

Dessutom kan övriga undervisnings/rehab/lekbassänger byggas mindre och 
därmed spara ytterligare

25,0 m <25 m

20 m
25 m0

20x50: ”Tibbletänk 1974” 25x50: ”framtidssäkrad multifunktion”

Flexibilitet





Nya Järfälla Badhus

• 7 800 kvadratmeter

• Budget 270 mkr

Invigning januari 2018


