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Till Idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren 
Stadshuset 
Stockholm 
 
Kopia f k till Idrottsförvaltningen i Stockholms stad 

Ang. förstudie av Nya Hammarbybacken 

Vi vill med denna skrivelse föreslå Stockholms stad att genomföra en förstudie av Nya 
Hammarbybacken, ett koncept som arbetats fram av Sjöstadsföreningen/HS2020 och 
ElectriCITY Innovation i samarbete med Svenska Skidförbundet, Stockholms idrottsförbund, 
Skistar med flera. 

Vårt förslag bygger på Stockholms stads policy på tre områden: Hälsa, motion och idrott, 
Utveckling av besöksnäringarna, samt Innovation för hållbar utveckling 

Konceptet kan sammanfattas i följande punkter: 

 Nya Hammarbybacken ska vara en anläggning för året-runt skidåkning, både utförs-  och 
längdåkning;   

 Det ska vara en anläggning för motion och hälsa, framför allt för barnfamiljer och 
ungdomar, men också ge plats för mer avancerad åkning och för tävlingar   

 Den ska bygga på ny teknik som visar vägen för kostnadseffektiva skidtunnlar, ett 
koncept som kan bli en förebild för anläggningar på andra håll 

 Den ska ha ett energisystem som är kolidoxidneutralt och energieffektivt och som 
utnyttjar den goda tillgången på solenergi under vår, sommar och höst 

 Den ska utformas som en del i en sammanhängande vision av samspel mellan 
anläggningar för arenaidrott och anläggningar för breddidrott som skidåkning, joggning, 
friidrott och simning.  

 Den ska ingå som ett viktigt element i Stockholms näringspolitiska utveckling när det 
gäller besöksnäringarna 

 Den ska vara ekonomiskt bärkraftig, vilket innebär att investeringarna ska finansieras 
genom intäkter från dem som utnyttjar anläggningen och således inte belasta den 
kommunala ekonomin.   
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1. Nya Hammarbybacken som arena för breddidrott 
 

 
 

Stockholms stads idrottspolitiska program genomsyras av ett folkhälsoperspektiv och har till 
syfte att göra det möjligt för alla stockholmare att kunna utöva idrott och motion utifrån egna 
önskemål och förutsättningar: ”I Stockholm ska tillgången och närheten till ytor och anläggningar 
erbjuda stora möjligheter till fysisk aktivitet……Stockholm ska erbjuda anläggningar för bredd-, 
motions och spontanidrott där en del av dessa även kan användas för tävlingsidrott på hög nivå. 
Staden strävar efter att erbjuda invånarna anläggningar som är miljöanpassade och har låg 
energiförbrukning”. 
 

Vi har tagit fasta på vad som sägs i det idrottspolitiska programmet, på det faktum att skidsporten 
är en av de verkligt stora familjesporterna i Stockholm och att Hammarbybacken  vintertid är 
centrum för utförsåkning på skidor och bräda. Under ett gynnsamt år som 2011-2012 med 
84 åkdagar hade Hammarbybacken 60.000 besökare, dvs 15.000-20.000 per månad.  
 
Problemet är att säsongen är kort och osäker. Under ett snöfattigt år som 2015 blir det 
betydligt färre som kan motionera eller utöva sin idrott.  Skidsporten behöver därför få 
samma uppbackning, som ishockeyn tidigare fått och som nu också fotbollen och bandyn får, 
dvs att inomhusanläggningar etableras för träning och tävling för att möjliggöra en längre 
säsong. Motivet för inomhusanläggningar förstärks genom de förändringar som sker i 
klimatet med kortare vintrar som följd.  
 
Vi vill därför utveckla den nuvarande anläggningen i Hammarbybacken till en anläggning för 
skidåkning året-runt, både alpin åkning och längdåkning. Förslaget innebär, dels att en 
skidtunnel för utförsåkning anläggs från toppen med en sträckning på den östra sidan av 
backen ned till målområdet, som gränsar till Sickla kanal och Söderleden, dels att en 
skidtunnel för längdåkning anläggs längs Hammarbybackens fot på den östra och södra sidan 
med terräng lämplig för motionärer. Längdtunneln kan dras i absolut närhet till 
Hammarbyhöjdens tunnelbanestation för bra tillgänglighet, och kan kopplas ihop med den 
alpina tunneln upptill och nertill och därmed även erbjuda tävlingsterräng på högsta nivå. 
 
Stadsbyggnadsnämnden har redan fattat beslut om att genomföra en planändring för 
Hammarbybacken för att göra det möjligt att bygga en permanent toppstuga som kan serva 
motionärer men också fungera som stadens bästa utsiktsplats. Toppstugan kan utgöra en 
naturlig del av anläggning och bidra till att öka fallhöjd och förlänga pisten. Publikunderlag 
för Nya Hammarbybacken är stort. I närområdet – Södermalm, Nacka och Söderförort – bor 
mer än en kvarts miljon människor. Men publikunderlaget är större än så; anläggningen nås 
via tunnelbana och tvärbana av tillresande från hela Storstockholm med en befolkning på 
cirka 2 miljoner personer.   
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Per-Åke Yttergård, nationell ledare för längdskidåkning inom Svenska Skidförbundet 
understöder våra planer: ”Behoven av ett konstsnöspår och en inomhusanläggning är stora i 
Stockholm. Jag hoppas att ni i Hammarby Sjöstad och vi i Skidförbundet i samverkan med 
olika intressenter ska kunna genomföra den planerade framtidssatsningen på en 
skidanläggning i Stockholm”. 
 

2. Nya Hammarbybacken – som attraktion för stockholmare och för skidturister  

Besöksnäringarna är en viktig del av Stockholms näringsliv. Stadens näringspolitiska program 
syftar till att stärka dessa näringar ytterligare. Hammarbybacken har redan i sin nuvarande 
form fått ett internationellt erkännande genom att Svenska Skidförbundet fått i uppdrag att 
organisera World Cup i parallellslalom i Hammarbybacken under fyra år, från 2016 till och 
med 2019. 

I Hammarbybacken finns en stor potential för att skapa en skidanläggning minst i klass med 
de bästa anläggningarna som har byggts upp i andra europeiska länder och därmed bidra till 
utvecklingen av besöksnäringarna.  

I Europa finns ett 30-tal inomhusanläggningar för utförsåkning, några exempel: 

 Alpin Center i Bottrop, Tyskland ”världens längsta”, 640 meter lång pist 

 Alpin Center i Hamburg-Wittenburg, 330 meter lång pist,  

 Snow World i Landgraaf, Holland, ”världens största”, 210 meter lång pist 

 Snow Factor i Breahead i Glasgow,  med en 200 meter lång pist, ”störst i UK”  

 Chill Factore i Manchester, belägen fyra mil utanför  Manchester, med en 180 
meter lång pist,  600.000 besökare per år och intäkter på 120 milj kr per år.   

I och runt dessa anläggningar finns skidskolor, familjeaktiviteter, hotell och restauranger, 
tävlingar och events. Runt Chill Factore i Manchester har  500 arbetstillfällen tillkommit som 
en följd av anläggningen, av vilka hälften gäller skidverksamheten. Se Bilaga 1.  

I dag reser svenska föräldrar med tonåringar till kontinenten för att ungdomarna ska få 
träning under försäsong. Stockholm med en stark tradition av vintersport bör kunna erbjuda 
minst lika bra anläggningar som det snöfattiga Holland! 

Genom att utveckla Hammarbybacken till en anläggning för skidåkning året-runt får 
Stockholm en attraktion, som kommer att vara till stor glädje för stadens invånare, framför 
allt för barn och ungdom. Den kommer dessutom att bidra till att göra Stockholm attraktiv 
för en stor grupp av turister som i dag antingen söker sig till anläggningar utomlands eller 
inte kan utöva skidåkning annat än vintertid.  

3. Nya Hammarbybacken som ett innovationsprojekt för hållbar utveckling 

Vi vill se Nya Hammarbybacken inte bara som ett projekt för idrotts- och besöksverksamhet 
utan också som ett innovations- och tillväxtprojekt för hållbar utveckling. Det gäller 
byggnadsteknik, energiförsörjning och teknik för upplevelser och invändig klimatstyrning. 
Tack vare ny och kostnadseffektiv teknik är det möjligt att bygga skidanläggningar som är 
ekonomiskt bärkraftiga.   
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- Ny byggnadsteknik 

  

Vi har inlett samarbete med Lindstrand Technologies, http://www.lindstrandtech.com/- i 
Storbritannien, ett världsledande företag inom ”inflatable structures”, lett av en svensk 
tekniker, Per Lindstrand. Företaget använder väv som kan blåsas upp och som kan formas, 
”skräddarsys”, för olika ändamål. Denna teknik används för varmluftsballonger, hangarer för 
det amerikanska, brittiska och svenska flygvapnen och för kommersiella ändamål - ofta i 
mycket svåra miljöer med kyla eller värme. ”Inflatable structures” kräver mindre ingrepp i 
mark och natur än de byggnader som tidigare planerats i Storstockholm och Mälardalen, är 
lättare att sätta upp och ta ner, och kostar mindre i investering (bilden ovan till vänster från 
test av hur man fyller tunneln med isoleringsmaterial, bilden till höger är en genomskärning 
av tunneln, 30 meter bred och 15 meter hög).  
 

- Ny energiteknik 
Alla nya byggnader måste utformas så att de uppfyller de nationella energi- och 
klimatmålen; det gäller också den typ av ”byggnader” som de planerade skidtunnlarna 
kommer att vara. Ambitionen är att bara använda förnybar energi och att göra anläggningen 
energieffektiv. har inlett samarbete med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, om ett nytt 
energikoncept för skidanläggningen och med expertis på solenergiteknik. 

Det första steget är att tunnlarna enkelt och billigt kan fyllas med tjock isolering (ca 700 mm) 
vilket gör dem extremt välisolerade (jämfört betongtunnlar) och minimerar kylbehovet 
(bilden ovan). Ett andra steg är att utrusta Nya Hammarbybacken med en 
solenergianläggning som kan förse skidanläggningen med energi för kyla.  

Ett tredje steg är att använda det välutvecklade energisystem som finns i Stockholm och 
antingen sälja överskottsvärme till fjärrvärmenätet på samma sätt som datahallar gör med 
sitt värmeöverskott, eller nyttja akvifärlagret under Skanstull som säsongslager mellan vinter 
och sommar. En självförsörjande energilösning är målet. För mer information om 
solenergianläggningen, se Bilaga 2. 

- Nya IT-lösningar för klimatstyrning och upplevelser 

Erfarenheterna från existerande skidtunnlar byggda i betongelement är att man saknar de 
upplevelser som åkning i naturen erbjuder. Med den teknik som föreslås för Nya 
Hammarbybacken, inflatable structures, finns det möjlighet att använda IT-teknik för att 
projicera vilken önskad naturmiljö som helst och till och med projicera tävlingsmiljöer i 

http://www.lindstrandtech.com/


Skrivelse till Idrottsborgarrådet om Nya Hammarbybacken 

 

2015-03-10 Sida 5 
 

 

tunnlarna samt stöd för utveckling av åkarens teknik (bilden ovan). För att få tillgång till 
sådan teknik har samarbete inletts med Swedish Institute of Computer Science, SICS.  

4. Nya Hammarbybacken som en hållbar investering 

Vår utgångspunkt är att Nya Hammarbybacken ska vara så attraktiv och få ett så stort 
publikunderlag att investeringen blir kommersiellt hållbar. Ambitionen är att Nya 
Hammarbybacken - till skillnad från andra nya sportanläggningar i Stockholm – inte ska 
behöva belasta stadens budget.  

Så här långt kan sägas att den valda tekniken och den valda platsen innebär radikalt lägre 
investeringskostnader än de som har kalkylerats för andra planerade anläggningar i 
Storstockholm och Mälardalen.  

 Genom att använda Hammarbybacken behöver inga stora, tunga och 
kostnadskrävande betongstrukturer uppföras för att skapa fallhöjd.  

 Genom att använda ”inflatable structures” sjunker kostnaderna för tunnlarna rejält.  

 Genom det tänkta energikonceptet minskas driftskostnaderna.  

 Genom etablering av en toppstuga med restaurang för året-runt-verksamhet ökar 
hyresintäkterna.  

När det gäller intäkterna från åkare finns det goda skäl att tro att intresset blir stort. Det 
visar erfarenheterna från Chill Factore i Manchester och alla andra inomhusanläggningar för 
utförsåkning. Under ett gynnsamt år har Hammarbybacken cirka 60.000 besökare över tre-
fyra månader, dvs 15.000-20.000 per månad. Om man räknar försiktigt och antar att vardera 
tunneln skulle få 15.000 åkare per månad och att verksamheten skulle pågå under 10 
månader blir det totala antalet skiddagar cirka 300.000. Som jämförelse kan nämnas att Chill 
Factore i Manchester – med en enda backe av mindre format! - attraherar dubbelt så 
många. 

5. Förslag till förstudie om Nya Hammarbybacken 

Vi föreslår genom denna skrivelse att Stockholms stad tar initiativet till en förstudie av Nya 
Hammarbybacken. Det innebär att samla intressenterna – organisationer, företag och 
finansiärer – kring uppgiften att utreda de tekniska, organisatoriska och ekonomiska frågor 
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som behöva klaras ut för att etablera ett kvalificerat underlag för att fatta beslut om och hur  
projektet ska kunna genomföras.  

Hammarby Sjöstad den 10 mars 2015  

 

Bertil Stockhaus 

Ordförande i Sjöstadsföreningen/HS2020 

 

Allan Larsson 

Ordförande i ElectriCITY Stockholm 

 

 



Skrivelse till Idrottsborgarrådet om Nya Hammarbybacken 

 

2015-03-10 Sida 7 
 

Bilaga 1: Internationella inomhusanläggningar 

 

De första inomhusanläggningarna i världen för skidåkning med kylt klimat och snö som 

underlag kom för cirka 20 år sedan. Snow Dome i England för alpin skidåkning öppnades 

1994 och världens första skidtunnel för längdåkning kom igång 1997 i Vuokatti, Finland. 

Sedan dess har det byggs ett flertal skidanläggningar runt om i världen för skidåkning 

inomhus. De flesta inomhusbackar finns i Centraleuropa och England medan skidtunnlarna 

till största del finns i Finland, men nu finns skidtunnlar även i Tyskland och i Torsby, Sverige.  

Alpina inomhusanläggningar 

Inomhusanläggningar för alpin skidåkning finns bl.a. i England, Tyskland, Nederländerna, 

Litauen och i Dubai och Förenade Arabemiraten. Kännetecknande för flera anläggningar i, 

framförallt i Nederländerna och Tyskland är att de innehåller flera liftar och olika 

svårighetsgrader i sina olika nedfarter - de rödmarkerade nedfarterna med lutningar kring 30 

procent och grön-blåmarkerade backar med 15 till 20 procentiga lutningar. Höjden på 

backarna varierar, men den vanligaste fallhöjden är runt 80 meter, men några når höjder över 

200m. Längden på inomhusanläggningarnas backar varierar kraftigt. De kortaste backarna 

finns i England om knappt hundra meters längd, medan de i Litauen, Nederländerna och 

Tyskland har längder på 300 till mer än 600 meter. 

Varje alpinanläggning brukar ha flera liftar för att få god kapacitet utan liftköer. Vanligtvis 

finns det mellan två till sex liftar, men en anläggning har hela nio liftar. Ofta finns en palett av 

liftar från transportband för de allra minsta, till släpliftar och sittstolsliftar som tar uppemot 

sex personer per stol.  

Alpina inomhusanläggningar som har öppnat under senare tid har haft en byggkostnad på 

omkring SEK 370 till 675 miljoner. 

Funparks 

Flera av de alpina inomhusanläggningarna har områden med Funparks där barn i eller utanför 

träningsverksamhet kan testa sina gränser med snöbräda eller skidor. En 

längdåkningsanläggning, Vuokatti Ski Tunnel i Finland, har kombinerat sin 

skidtunnelsanläggning med en Funpark.  

Skidtunnlar för längdåkning 

Skidtunnlarnas hemland är Finland. Det finns sex stycken skidtunnlar i landet och ett flertal i 

anslutning till städer såsom Helsingfors, Åbo och Tammerfors. En kultur har etablerats Att 

man ’skidar’ regelbundet ett par gånger i veckan. Den första skidtunneln byggdes i 

nordöstraste Finland 1997 och utgör, tvärtemot tunnlarna i södra Finland, ett skydd mot det 

kalla vinterklimatet.  

En mycket stor skidtunnelsanläggning öppnade i sydöstra Tyskland 2011, vilken sedan 

öppnandet har utökats med bland annat en stor skidskyttedel. Anläggningen är den enda i 

Centraleuropa och har stora höga öppna ljusa ytor för bättre välbefinnande.  

Det finns även en skidtunnel i Värmland, Torsby Ski Tunnel, som omfattar1,3 km och en 

stigning om 12 meter. Skidtunnelsanläggningen är även kopplad till en skidskyttebana. En del 

skidtunnlar i världen har kombinationen med en skidskyttebana och en skidtunnel har även en 

Funpark.  
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Skidtunnlar som har öppnat under senare tid har haft en byggkostnad på omkring SEK 60 till 

130 miljoner. 

Aktiviteter och events i inomhusanläggningar 

Många olika vinteridrotter bedrivs i inomhusskidanläggningarna runt om i världen såsom 

längdåkning i klassisk såväl som skating-stil, skidskytte, alpin skidåkning, freestyle, Ski 

Cross Downhill, funparkåkning med snöbräda eller skidor och även backskridskoåkning (Ice 

Cross Downhill). Alla anläggningar ger goda förutsättningar för barn och motionsidrottare att 

utöva sina vinteraktiviter under hela året. Ett flertal av dessa anläggningar ger även möjlighet 

till barn och ungdom att bedriva klubbidrott ända upp till elitnivå. En del av anläggningarna 

genomför även arrangemang såsom världscupstävlingar i Slalom och den internationella 

touren i Ice Cross Downhill.  

Ett flertal europeiska alpina landslag inklusive det svenska tränar under sensomrar och höstar 

i inomhusanläggningen Landgraaf Snow World i södra Nederländerna. På så sätt kan 

landslagen försäkra sig om tillgång till snö trots osäkra förhållanden i början på säsongen i 

Alperna och i de svenska fjällen. 

Kombinerade produkterbjudanden 

Ofta är anläggningarna för inomhusaktiviteter på snö – längd och alpint – kombinerade med 

hotell och seminarierverksamheter. Kopplingar finns t.ex. till idrottsutbildningsverksamhet. 

En anläggning – Ski Dubai – ingår i ett köpcentrum. Ett flertal anläggningar erbjuder även 

sommaraktiviteter så som sommarrodel, bestiga berg och vattenanläggningar för bad.  

Exempel på inomhusanläggnigar för snöaktiviteter på skidor 

 Land Aktiviteter År Längd Höjd Lutn  

Bottrop AlpinCenter Tyskland Alpint 2001 640m 216m 31%  

Landgraaf SnowWorld 

(FIS världscup Slalom) 

Nederländerna Alpint/Funpark 2001 520m 210m  8-liftar 

5-pister 

Ski Dubai Förenade 

Arabemiraten 

Alpint 2007 400m 85m  2-liftar 

2-pister 

Snow Arena Litauen Alpint (indoor & 

outdoor) 

2011 460m 66m   

Torsby Ski Tunnel Sverige Längd 2006 1,3km 12m   

Oberhof Ski Tunnel Tyskland Längd/skytte 2009 1,9km 25m 12%  

Vuokatti Ski Tunnel Finland Längd/Skytte/ 

Funpark 

1997 

 

1,2km 

80m 

51m 

19m 

  

Zoetermeer SnowWorld Nederländerna Alpint/Funpark 1996 300m 73m 20% 9-liftar 

3-pister 
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Bilaga 2: Solpark Hammarbybacken 
 

Hammarbybackens sydsida – en av Stockholmsområdets bästa platser för en solpark i megawatt-
klassen: Perfekt lutning och riktning, och en kurvatur som ger effektiv solinstrålning från morgon till 
kväll. Omedelbar närhet till övrig infrastruktur. 

 

 Förslag till placering, riktning och dimensionering 
 

 Beräkning av effekt samt simulering av årsproduktion baserat på lokala data 

avseende solinstrålning och väder. 

 
 

 
 

 

Effekt (peak)                                        3,5 MW 

Årlig elproduktion enligt simulering      3,3 GWh 

Antal paneler                                       17 500 

Total panelyta                                      19 000 kvm 
 

Elproduktion fördelat över året (MWh)  
Januari 43 

Februari 105 

Mars 230 

April 421 

Maj 541 

Juni 501 

Juli 493 

Augusti 398 

September 266 

Oktober 167 

November 80 

December 45 
 

 
 

Fredrik Vildö | fredrik.vildo@gmail.com | +46708548500 

mailto:fredrik.vildo@gmail.com

