
Koncept för futsalhall
Sedan år 2006 har vi spelat futsal i Sverige. Futsal är en variant av fotboll som spelas på 
en mindre spelyta med färre utespelare. Futsal klassificeras som den enda varianten av 
inomhusfotboll av Svenska fotbollförbundet och är en av tre idrotter inom förbundet. 
Namnet futsal kommer från orden för fotboll (futbol) samt för hall (sala).

Futsal är idag en av Sveriges och världens snabbast växande sporter. Idag finns i Sverige 
över 155.000 stycken registrerade futsalspelare vilket är fler än vad någon annan 
hallidrott har. Detta har medfört att det på ett antal ställen råder brist på hallar att spela 
futsal i vilket gjort att Svenska fotbollförbundet tagit fram ett hallkoncept för futsal i 
samarbete med sina partners.
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Våra partners i detta fall är: 
LLentab  
(färdiga hallkoncept) 
Peter Gustafsson 
Tel: 0523-79 012 
peter.gustafsson@llentab.se

CTC värmepumpar 
(värmepumpar) 
Ulf Göthenqvist 
Tel: 070-249 18 18 
ulf.gothenqvist@enertech.se

Rexel Sverige AB  
(el och belysning) 
Håkan Pettersson 
Tel: 070-581 76 13 
hakan.pettersson@rexel.se

Uppföra en futsalhall 
Att uppföra en futsalhall utan omklädningsrum likt den som visas ovan kostar ungefär 
8 miljoner kronor exklusive moms. Med moms inräknat blir kostnaden således ungefär 
10 miljoner kronor. Kostnaden är beräknad för en hall placerad i mellersta Sverige. 
Sedan kan kostnaden variera beroende på var i Sverige den placeras samt olika yttre 
förhållanden. I kostnaden ingår en färdig futsalhall (25 x 45 m) med parkettgolv, 
belysning, värme, ventilation och markarbeten. Tillkommer gör anslutningsavgifter 
och kostnad för inköp av mark. Invändig takhöjd i futsalhallen är sju meter. Hallen 
är isolerad, dess yttertak är av takduk medan väggarna består av sandwichelement. 
Takstolarna är av fackverkstyp av höghållfast varmförzinkat stål och hallen har 
hängrännor med stuprör. Konceptet för en futsalhall har gångdörr och vikport samt 
värms upp med hjälp av en värmepump.

För en futsalhall kan man söka bidrag hos exempelvis:

Allmänna Arvsfonden: www.arvsfonden.se

Riksidrottsförbundet: www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer

Svenska Fotbollförbundet (från och med år 2022): https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/anlaggningar/stod-och-kontakt
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