
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 31 okt 2019 

 
Serneke inleder förstudie om nytt nationellt 
träningscenter för svensk fotboll 

 
Serneke, Järfälla kommun och Svenska Fotbollförbundet (SvFF) tecknar ett 
intentionsavtal om att utreda möjligheten för ett nytt nationellt utvecklings-, 
tränings- och utbildningscenter för svensk fotboll i Barkarbystaden. 
 
Järfälla kommun arbetar just nu med att utveckla området Barkarbystaden till en levande stadsdel 
med bostäder, handel, service, kultur och idrott. Serneke är redan en del i utvecklingen av den nya 
stadsdelen genom projekt Barkarby City, ett område med bostäder, handel, service samt 
Stockholms första inomhusanläggning för längdskidåkning.  
 
Järfälla kommun, Svenska Fotbollförbundet och Serneke ser att en etablering av ett nationellt 
träningscenter för svensk fotboll i Barkarbystaden skulle stärka stadsdelens profil som 
idrottscenter och besöksmål och dessutom bidra med arbetstillfällen. Intentionsavtalet handlar 
om att genom en förstudie gemensamt utreda förutsättningarna för att genomföra detta.  
 
– Det är både ärofyllt och speciellt, både för bolaget och mig personligen, att få utreda 
möjligheterna att utveckla svensk fotbolls framtid i Barkarbystaden. Jag är säker på att Serneke 
har mycket att tillföra i fråga om att hitta lösningar som bidrar både till SvFF:s behov och 
stadsdelens bästa, säger Patrik ”Bjärred” Andersson, affärsutvecklare på Serneke 
Projektutveckling och tidigare svensk landslagsspelare i fotboll. 
  
– Att bygga med idrott i centrum har alltid varit något som vi förespråkat. Vi är övertygade om att 
det är en viktig ingrediens i en hållbar stadsutveckling och en bättre folkhälsa. En anläggning som 
samlar resurserna för att utveckla svensk fotboll skulle tillföra stora fördelar i Barkarbystadens 
vision om en levande stad, säger Ola Serneke, VD och koncernchef i Serneke Group. 
 
– Svenska Fotbollförbundets ambition är att fortsätta utveckla svensk fotboll för att hålla 
världsklass. Det kräver förutsättningar som mäter sig med de absolut bästa. För att alla våra 
landslag, från ungdomsnivå till A-landslagen, ska ges bästa förutsättningar att göra ett så bra 
resultat som möjligt är ett nationellt träningscenter en viktig pusselbit. För det fall det blir av så ger 
det oss också en bra möjlighet att samla våra utbildningar och utveckla arbetet med forskning och 
utveckling, säger SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand. 
 
I den kommande förstudien ska en tid- och processplan tas fram som beskriver vilka beslut som 
behöver fattas och när i tid detta måste ske. Förstudien ska också ligga till grund för kommande 
beslut om detaljplaneuppdrag, ramavtal, markanvisningsavtal som reglerar villkoren för 
planläggning, marköverlåtelse och principer för genomförande av byggnationen.  
 
– Jag är glad över att SvFF och Serneke nu väljer att gå in i det här intentionsavtalet. Det tydliggör 
Barkarbystadens attraktiva och kollektivtrafiknära läge samtidigt som jag ser positiva 
synergieffekter för föreningslivet i Järfälla och hela Stockholmsregionen, säger Emma Feldman 
(M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla. 



   

Förslaget om intentionsavtal mellan Serneke, Järfälla kommun och SvFF för nytt nationellt 
träningscentrum i Barkarbystaden tas upp för beslut i kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 
11 november. 

 
  
För mer information, kontakta: 
 
Patrik Andersson, affärsutvecklare Serneke Projektutveckling 
Tel: +46 733 663 200 
patrik.bjarred.andersson@serneke.se    

 
Johan Live, pressansvarig Serneke Group AB 
Tel: + 46 768 68 11 37 
johan.live@serneke.se  
 
 
 
Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. 
Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på omkring 6,5 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda. Genom att 
tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. 
Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och 
anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten 
är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). 
Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, 
Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq 
Stockholm sedan november 2016. 
 
Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se  
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