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Inledning
Kungälv och Idrotten
Kungälv med sina runt 47 000 invånare är en starkt växande kommun, men också en kommun med
ett starkt föreningsliv genom de drygt 50 idrottsföreningarna. I databasen Kolada mäts bl.a. antalet
deltagartillfällen (LOK) för ungdomar i åldern 7 – 20 år i relation till hur många ungdomar som finns i
denna ålderskategori. Kungälv har år 2019 nyckeltalet 37 jämfört med 32 för hela riket och 28 för
medelvärdet för kommunerna i Västra Götaland. I Västra Götalandsregionen ligger Kungälvs idrottsliv
på femte plats och i Sverige tillhör kommunen också toppen. 1200 ungdomar tas om hand av
idrottsföreningarna, 6 dagar i veckan, 45 veckor per år.
Men samma databas visar också en annan sida av kommunens idrottsliv. När det gäller tillgången på
anläggningar ligger kommunen i botten i jämförelse med andra kommuner i Sverige. Detta hindrar
föreningar från att ge fler möjligheten att idrotta och i en del fall måste man förlägga träning och
tävling i andra kommuner i brist på tid i anläggning. Idag beräknar föreningarna att de lägger ca. 800
timmar, till ett värde av 700 000 kronor, i andra kommuner, endast för att hålla igång löpande
verksamhet. Till detta kommer större arrangemang som Bohus cup, som hyr anläggningar i Göteborg
med omnejd.

Projekt Arena Kungälv
Av ovanstående förstår man att projekt Arena Kungälv är ett mycket välkommet projekt. Ett stort
antal idrotter kan få mer ändamålsenliga lokaler/arenor och andra kan få mer utrymme för sin idrott.
De kommer alla kunna samverka inom idrottsrörelsen och med andra organisationer i samhället.
När Förvaltningen fick uppdraget från Politiken att komma med ett förslag till hur visionen Arena
Kungälv skulle kunna gestaltas vände man sig till Idrottsrådet med en fråga om samarbete.
Idrottsrådet fick uppdraget att i ett första steg ta fram föreningarnas behov och sammanställa dessa
för att förvaltningen enklare skall kunna ta upp diskussioner med investerare, byggföretag,
finansiärer m.fl.. Idrottsrådet skall fortsätta samarbetet genom att vara ett språkrör för idrotten
under projektet.

Processen
Idrottsrådet beslutade genomföra flera olika aktiviteter tillsammans med berörda föreningar. I en
första workshop togs det fram en Effektanalys, ett verktyg som identifierar vad föreningarna vill
uppnå genom en gemensam arena vid Yttern. I en andra workshop arbetades det fram en gemensam
värdegrund, dvs. de värdeord som skall prägla likväl arbetet i projektet som samarbetet i de nya
anläggningarna.
Det tredje steget, dialogmöten med föreningarna, genomfördes i syfte att identifiera föreningarnas
behov i form av idrottsytor, omklädningsrum, förråd och andra faciliteter i anläggningarna. För att
förbereda dessa möten, samt underlätta dokumentation av behoven, fick alla berörda föreningar
fylla i en utförlig enkät. Därefter genomfördes 4 digitala möten med föreningarna, grupperade med
likartade idrotter. För att få en bra dialog och försäkra oss om att få in så bra information som möjligt
fick föreningarna möjligheter att närvara med upp till 3 deltagare.

Följande föreningar valde att delta i enkät och dialogmöten:
Boxningsklubben Kungälv
Hålta IK
IFK Kungälv
Kareby IS
Kongahälla AIK
Kungälvs Bordtennisklubb
Kungälvsgymnasterna
Kungälvs Handbollsklubb
Kungälv Hockey
Kungälvs Innebandyklubb
Kungälvs Simsällskap
Kungälvs SK
Kungälvs Volleybollklubb
Renegade Stylerz (skate)
Ytterby IS Basket
Ytterby Kungälv Konståkare
Idrottsrådet har i dialogmötena lyft fram ett antal grundprinciper som projektet har att förhålla sig till
i byggandet av arenan, och som varit viktiga att ha med sig när vi diskuterat föreningarnas behov.
Dessa är:

Rapporten är en sammanställning av krav från respektive specialförbund, föreningarnas behov samt
önskemål. Idrottsrådet presenterar här allt material vi samlat in i vår dialog.

Arenan Allmänt
Föreningarna i Kungälv behöver en arena som möjliggör för dem att bibehålla antalet medlemmar
och aktiviteter, samt att kunna utvecklas och växa i den takt som Kungälvs kommun växer i övrigt.
Föreningarna har utryckt följande åsikter under arbetsprocessen med Idrottsrådet.


Funktionella lokaler. Anpassade efter föreningarnas behov.



Tåliga lokaler, tåliga materialval. Minskad risk för slitage.



Anpassade så att service, skötsel och underhåll kan ske enkelt och därigenom med en lägre
driftskostnad.



Långsiktighet. Föreningarna vill att anläggningen skall fungera över lång tid. Minst 50 år.



Hög flexibilitet. Lokalernas utformning bör göras så att de kan användas till många olika
aktiviteter under så många timmar som möjligt under dygnet.



Utvecklingsmöjligheter. Att under projekteringsstadiet medverka till att anläggningar i
framtiden kan byggas om eller utökas pga. ändrade behov.



Arenan bör byggas miljövänligt och med en långsiktig hållbarhet.



Tillgänglighet. Arenan skall vara lätt att komma till, oavsett om man kommer med bil, buss,
cykel eller gående. Arenan skall vara anpassad för alla i Kungälv.



Förberedda för framtida tekniska lösningar. IT utvecklingen går fort inom både
fastighetsbranschen och idrottsvärlden.



Att man i projektet tänker på samverkan; Mellan föreningar och skola, mellan föreningar och
kommunens övriga verksamheter samt mellan föreningar och kommersiella aktörer/företag.



Naturliga möten. Arenan bör ha utrymmen som ger möjlighet till att skapa naturliga,
spontana möten, exempelvis ungdomar som pluggar innan träning, föräldrar som väntar på
att barnen skall träna klart, lag som samlas innan avresa till bortamatch, 2 vänner som har
haft olika ärenden till arenan och som möts i en fikapaus och pensionärsgänget som tränar
ihop.

1. Isytor generellt















Tag del av tidigare arbete/ritningar gjorda av isföreningarna, för goda idéer och synergier. (Se
bilaga).
Bandyhall och ishall ihop = samnyttjande av omklädningsrum
Eget omklädningsrum = Egen inredning med separat hyra för enskild förening
Samnyttjande av omklädningsrum i andra delar av arenan
Gemensamt gym, massagerum och uppvärmningsytor – Antal och storlek oklart
Av ekonomiska skäl skall vi absolut dela dessa ytor med varandra.
Gym behöver finnas i huset av kommersiell aktör
Fritidsbank, med skridskor och hjälmar att låna ut, vill vi skall finnas i arenan
Tvätt & torkrum = Absolut möjligt att samnyttja
Idrottsskolor behöver sannolikt också förråd och andra utrymmen. Bör undersökas.
Vi skickar med till kommunen/konstruktörer vad miniminivån är i publikkapacitet och ber
dem att räkna på hur kapaciteten kan ökas inom rimliga gränser och vad de ekonomiska och
konstruktionsmässiga konsekvenserna blir.
Bra med sociala ytor för läxläsning, uppvärmning av mat mm
2 mötesrum att använda innan match mm. så kan dessa också användas för läxläsning etc. på
vardagar. bra om de är flexibla (vikväggar) och kan nyttjas mellan bandyföreningarna

2. Bandy - Publik
2.1 Positivt idag:










Bra arenabelysning
Tegel på väggarna i omklädningsrum = robust
Bra med värme i golven
A-laget eget omklädningsrum (IFK)
Omklädningsrum samlat nära isen
Eget sliprum är mycket bra då vi kan hänga våra skridskor där och då vara mer flexibla med
när vi slipar samt skridskorna hänger där för torkning.
Läktare på båda sidor
Relativt stor publikkapacitet
Kansli, möteslokaler, kök, omklädningsrum, sliprum, torkrum, tvättrum, gym, klubblokal
(Gäller IFK Kungälv, som byggt detta själva i lokaler de hyr)

2.2 Idrottsytan





Måttboken gäller för bandy
Fullstor plan med godkänd isyta bredvid sidlinjer (+1 m/sida) och bakom kortsidor (+3
m/sida)
Avdelningsbar med ett nät 1/3 in på planen, för möjlighet till fler träningsgrupper på isen
samtidigt = optimering av isyta
Förvaringsutrymmen med enkel åtkomst från isen som är praktiska för förvaring av extra mål
och sarger etc.

2.3 Omklädningsrum







10 st. i storlek för 20-25 spelare per rum med en golvyta som möjliggör bandyväskor framför
resp. sittplats, dvs. minst 4 meter mellan väggarna där sittbänkarna är fastsatta.
2 domaromklädningsrum (dam/herr)
1 dopingrum
Eget omklädningsrum för 1 x elitlag (25 personer inkl plats för utrustning, Skridskor/sliprum,
massagerum, pentry)
Ledarrum för A-laget
Närhet från omklädningsrum till både is, förråd och sliprum.

2.4 Uppvärmning, gym, rehab mm




Rehab/gymrum i nära anslutning till omklädningsrum
För alla föreningar: 2 massagerum, 1 gemensamt utrymme för stretch och gym (minst 60
m2).
Önskvärt att det finns utrymme i närheten av isytorna för lättare gym: Ex. motionscyklar att
värma upp på.

2.5 Förrådsutrymmen








Förvaringsutrymmen med enkel åtkomst från isen (förvaring av extra mål och sarger etc.) Ex.
hänga 7-mannamål i taken (Uppsala)
Sliprum måste vara utrustade med utsug/ventilation.
Sliprum: 6 x >6,5 m2 + 1 för gästande lag
Förråd till 2-3 representationslag utan eget omklädningsrum i omedelbar anslutning till
omklädningsrum (ex. KSK herr, KIS dam)
Förråd >75 m2 Kareby IS
Förråd 50 m2 KSK skall vara tom yta där vi själva kan inreda efter vårt behov.
Förråd IFK, 10 st. inkl. A-laget, eget förråd till alla lag, 20 kvadratmeter

2.6 Läktare, publika utrymmen, föreningscafé, media, teknik











Läktare för 1500 stående personer, med möjlighet att montera in sittplatser för 250 personer
(Kareby IS uppgifter)
Läktare på minst bägge långsidorna med kapacitet för 3000 personer varav 300-500 sittande
(IFK Kungälvs uppgifter)
3 kiosker (1/bandyförening) vid isen
1 fik med möjlighet till mat, där publiken kan gå in och sitta och se matchen från värmen, ut
genom fönster som vetter mot planen. Detta fik ska bestyckas med ett kök som alla
bandyföreningar kan nyttja vid arrangemang.
Utrymme/läktare/rum för media/TV-filmning
Större yta på "andra långsidan" för att ha möjligheten att bygga tillfälliga läktare
Kiosker på varje långsida, restaurang/VIP möjlighet för både privatpersoner och
företagspartners
Storbildsskärm
Belysning och ljud som är anpassade efter TV behov



Ljudanläggning och matchtavla

2.7 Kontor, kansli, mötesrum




Kontorsplatser/yta för administration (IFK: 5, KIS: 1, KSK oklart)
Mötesrum av styrelsekaraktär
Större samlingslokal med kök för ca. 40 personer

2.8 Tillgänglighet



Viktigt att detta område täcks in vad gäller åtkomst av arenan som helhet.
Tillgänglighetsanpassad arena, både till is och övriga utrymmen

2.9 Övrigt


Isolerad eller uppvärmd arena? Det diskuterades aldrig i dialog med föreningarna

3. Ishockey/konståkning - Publik
3.1 Positivt idag







Tillgången till en isyta med rätt mått för att bedriva träning och tävling i synkroniserad
konståkning.
Omklädning och toaletter ligger i anläggningen
Förråd ligger i anläggningen och är ventilerade
Att det finns en musikanläggning i anslutning till isen
Det går att låsa omklädningsrummen vid träning
Kombinationen med is- och simhall i samma anläggning ger en väldigt energieffektiv drift
som möjliggör en längre säsong med is

3.2 Idrottsytan





Måttboken gäller för ishockey och synkroniserad konståkning
Isytor för träning och tävling är vårt allra viktigaste behov
En isyta behöver vara utrustad för tävling med läktare etc. övriga för träning
KIK tillsammans med YKK har ett behov där vi har en arrangemangshall samt en träningshall.

3.3 Omklädningsrum




2 Omklädningsrum som går att låsa med bra sittplatser och krokar för 25 personer per rum,
YKK
6st omklädningsrum per isyta KIK, A-lag, J-20 J-18 förråd med tillgänglighet för dusch, 25
spelare per rum
1st domarrum med dusch KIK

3.4 Uppvärmning, gym, rehab mm







Stor, tom uppvärmningsyta där man kan springa, värma upp och stretcha.
Tillgång till spegelsal, 110 kvm
Tillgång till Idrottshall för fysträning i anslutning till ishallen
Rum med projektor för teori- och videogenomgång
Tillgång till gym för rehab- och styrketräning.
Ett eget gym på +80m2, öppen sal på +100m2 för uppvärmning, teknik, off ice, kan brukas
ihop med YKK

3.5 Förrådsutrymmen






Förråd till tävlings- och showkläder, samt övriga skrymmande saker som ridå, annan showoch tävlingsutrustning
En “klubbshop” förvara och hyra ut skridskor
Förråd där åkare kan lämna sin utrustning
Förråd: 490 m2 KIK (A-lag 80m2. j20 65m2. j18 65m2. ungdom 7 förråd á 30m2. HS 30m2.
sliprum 2x 10m2. lager & klubbförråd 40m2.)
Förråd: YKK önskar fler och större än vad de har idag.

3.6 Läktare, publika utrymmen, föreningscafé, media, teknik.








Sittplatsläktare med plats för 1000 personer, runt tävlingsisen
Café med insyn över isen (med musikåtergivning från isen och TV skärmar för poäng osv.)
Större TV skärm vid sargkant för att kunna genomföra videoanalys direkt på isen.
Projektor i ishallen som är lättillgänglig även vid mindre uppvisningar
Väl fungerande musikanläggning med möjlighet att styra ljudet till isyta, läktare och övriga
utrymmen
Trådbundet internet behövs vid tävling från båda sidor av isen (domarpodiet och speakerbås)
Tillgång till ett gemensamt tomt café där föreningarna kan sälja vid sina evenemang.

3.7 Kontor, kansli, mötesrum




200 m2 (KIK) – Delat med andra föreningar
Tillgång till mötesrum i olika storlekar, från åtta personer gärna upp till 100 personer
Tränarna behöver ett separat arbetsrum med möjlighet till ombyte, i anslutning till isen (YKK)
- Arbetsplats för minst två personer

3.8 Tillgänglighet


Läktare som behöver tillgänglighetanpassas för människor med funktionsvariationer

3.9 Övrigt

4. Ishockey/konståkning - Träning
4.1 Idrottsytan



Måttboken gäller för ishockey och synkroniserad konståkning
En isyta behöver vara utrustad för tävling med läktare etc., övriga för träning

4.2 Omklädningsrum


6st omklädningsrum per isyta, 25 spelare per rum

4.3 Uppvärmning, gym, rehab mm


Se publik hall

4.4 Förrådsutrymmen


Se publik hall

4.5 Läktare, publika utrymmen, föreningscafé, media, teknik.


Se publik hall

4.6 Kontor, kansli, mötesrum.


Se publik hall

4.7 Tillgänglighet


Se publik hall

4.8 Övriga ytor


Se publik hall

5. Idrottshall publik för lagsporter m fl.
5.1 Positivt idag:







Sparråshallen har bra ljudabsorberande material, Vilket håller ned ljudvolymen.
Det finns konferenslokaler i anslutning till Idrottshallen och Mimers.
Bra takhöjd för Volleyboll i Mimershallen
Det finns avdelningsmöjligheter för spel på tvären.
Bra med sittplatsläktare i Mimers och Idrottshallen.
Tillgänglighet till föreningscafeteria i Mimers och Idrottshallen.




Att det finns möjlighet till Ljudanläggning och styrning av ljuset.
Sparråshallen har resultattavla som är anpassad för basket

5.2 Idrottsytan









Måttboken gäller för Handboll, Innebandy, Volleyboll, Basket, Badminton, Futsal.
Möjligheter för att utnyttja ytorna och använda planen för spelytor på tvären, inkl. golvfästen
för Volleyboll/badmintonnät och minhandbollsmål, samt uppfällbara basketkorgar på väggar.
Minst 8 meter fri spelhöjd för volleyboll.
I direkt anslutning till idrottsytan skall finnas förråd för
- Innebandysargar, Mål (Innebandy-Minihandboll),
- Nät-ställningar,
- Bollförråd,
- Gymnastikutrustning,
- Domarstol Volleyboll. Min 2,5 meter höjd.
Tillgång till toalett och vattenpåfyllningsmöjligheter i direkt anslutning till hallen.
Plats för sekretariat

5.3 Omklädningsrum







Måttboken har bra exempel.
Byggs det flera hallar så räcker det med 4 omklädningsrum/hall.
2 för män samt 2 för kvinnor. Om bara 1 hall byggs behövs minst 6 omklädningsrum
Bra med genomgångsomklädning liknande Mimers med 2 dörrar för in/utgångar.
2 st. omklädningsrum för domare, med plats för ca 5 personer
Möjlighet att föreningar kan hyra ”egna” omklädningsrum för sina Elitlag, alt att det finns 1-2
större matchomklädningsrum med direkt tillgång till mindre förråd där lagen kan förvara
utrustning. Där kan lagen ha tillgång till matchutrustning, kylskåp och rehabmaterial. Dessa
skall ha Whiteboards på väggar, vara förberedda för tv-skärmar och ha bra wifi.

5.4 Uppvärmning, gym, rehab mm





Möjligheter till flera uppvärmningsytor i anslutning till publika hallen.
Gärna gott om plats bakom mål och på långsidor, fev. extra läktare, plats för media mm
Lokal för föreningsdrivet gym, som drivs, utrustas och används av föreningarna. Plats för
minst 2 lag, 50 personer samtidigt.
Mindre rum för massage.

5.5 Förrådsutrymmen





Föreningarna behöver förråd. Bygg gärna större förråd som är delbara med gallerväggar för
att skapa möjlighet till flexibilitet.
Till en publik arena behövs förråd för arrangemang; Mediautrustning, reklamskyltar,
Golvreklam, Möbler och utrustning för sekretariat.
För handbollen behövs en yta för bollrengöring och klisterborttagning.
I arenan är det bra om det finns tillgång till en tvättstuga som föreningarna kan hyra in sig för
att tvätta och torka matchkläder mm.



Städutrustning och maskiner för golvrengöring bör ha ett eget anpassat förråd där det är lätt
att flytta utrustningen till de olika golvytorna.

5.6 Läktare, publika utrymmen, föreningscafé, media, teknik












Läktarkapacitet.
Handboll ca 2500 vara ca 1600 sittande, övriga föreningar ca 1500 personer.
Se gärna utrymmeseffektiva exempel typ Arena Skövde.
Utrymmen på läktare för press, TV- kommentatorer, Kamera placering vid filmning av
matcher.
Caféutrymmen för föreningar. Gärna 2 st. för bättre kapacitet vid större arrangemang.
Resultattavlor lämpade för alla sporter som skall bedrivas i hallen.
Gärna digitala reklamskyltar, jumbotroner alternativt att det är förberett för framtiden
Bra möjligheter för el- och internetanslutningar för sekretariat och arrangemang mm.
Whiteboardtavlor för taktik/träningsgenomgång vid planen.
Hallen behöver en ljud- och musikanläggning som fungerar för arrangemang.
Styrning av ljus i hallen behövs vid olika evenemang.

5.7 Kontor, kansli, mötesrum





Kansli/Kontor:
- Handboll. 5st rum med plats för 1 skrivbord mm
- Innebandy 1st rum 10m2
- Övriga föreningar kan tänka sig att vara med i gemensamma kanslilokaler.
- Samverkan kring kansliutrymmen och kostnader bör vara möjlig.
Mötesrum
Tillgång till minst 1 mötesrum med plats för minst 30 personer.

5.8 Tillgänglighet



Tillgänglighet till idrottsytan för rörelsehindrade. Möjlighet till rullstolssporter som handboll
och basket.
Publika platser för rörelsehindrade

5.9 Övriga ytor


Utrymmen inom arenan där ungdomar kan vistas och plugga, värma mat eller bara vänta på
kompisar. Många ungdomar kommer direkt från skolan och behöver möjlighet att äta och
plugga innan deras träning börjar.

6. Idrottshall träning för lagsporter m fl.
6.1 Positivt idag


Sparråshallen har bra ljudabsorberande material, Vilket håller ned ljudvolymen.









Det finns konferenslokaler i anslutning till Idrottshallen och Mimers.
Bra takhöjd för Volleyboll i Mimershallen
Det finns avdelningsmöjligheter för spel på tvären.
Bra med sittplatsläktare i Mimers och Idrottshallen.
Tillgänglighet till föreningscafeteria i Mimers och Idrottshallen.
Att det finns möjlighet till Ljudanläggning och styrning av ljuset.
Sparråshallen har resultattavla som är anpassad för basket

6.2 Idrottsytan








Måttboken gäller för Handboll, Innebandy, Volleyboll, Basket, Badminton, Futsal.
Möjligheter för att utnyttja ytorna och använda planen för spelytor på tvären. Inkl golvfästen
för Volleyboll/badmintonnät och minhandbollsmål. Samt uppfällbara basketkorgar på väggar.
Minst 8 meter fri spelhöjd för volleyboll.
I direkt anslutning till idrottsytan skall finnas förråd för:
- Innebandysargar
- Mål (Innebandy-Minihandboll)
- Nätställningar
- Bollförråd
- Gymnastikutrustning
Tillgång till toalett och vattenpåfyllningsmöjligheter i direkt anslutning till hallen.
Plats för mindre sekretariat.

6.3 Omklädningsrum





Måttboken har bra exempel.
Byggs det flera hallar så räcker det med 4 omklädningsrum/hall.
2 för män samt 2 för kvinnor. Om bara 1 hall byggs behövs minst 6 omklädningsrum
Bra med genomgångsomklädning liknande Mimers med 2 dörrar för in/utgångar.

6.4 Uppvärmning, gym, rehab mm




Gärna gott om plats bakom mål för uppvärmning.
P g a säkerhet mm bör det inte vara för smalt mellan spelytan och väggar, fast utrustning
mm.
Byggs den publika hallen löses de flesta behoven under den hallens behovsbeskrivning.

6.5 Förrådsutrymmen


Byggs den publika hallen löses de flesta behoven under den hallens behovsbeskrivning.

6.6 Läktare, publika utrymmen, föreningscafé, media, teknik




Läktarkapacitet.
En träningshall bör ha publikkapacitet utmed minst 1 långsida vid Ex vis. ungdomsmatcher
100-300 personer
Whiteboardtavlor för taktik/träningsgenomgång vid planen.

6.7 Kontor, kansli, mötesrum


Byggs den publika hallen löses de flesta behoven under den hallens behovsbeskrivning.

6.8 Tillgänglighet



Tillgänglighet till idrottytan för rörelsehindrade. Möjlighet till rullstolssporter som handboll
och basket.
Publika platser

6.9 Övrigt


Byggs den publika hallen löses de flesta behoven under den hallens behovsbeskrivning.

7. Friidrott
7.1 Positivt idag:


Utomhusverksamheten:
o Tillgången till allvädersbanor för arenalöpning samt för teknikgrenar
o Tillgång till kastbur för de kastgrenar där det behövs
o Ändamålsenliga faciliteter för övriga kastgrenar
o Tillgång till sandgropar, mattor, ställningar och stavlåda som uppfyller de behov vi
har för att kunna bedriva vår verksamhet fullt ut och på ett bra sätt.



Inomhusverksamheten:
o Uppvärmda lokaler
o Löpargång som medger användning av spikskor och löpträning i densamma upp till
distanser om 60 m
Tillgång till tak vid utomhusanläggningen
Tillgång till förråd för utrustningen vid anläggningarna
Ramper för publik och andra med funktionshinder, samt också vid transport och flyttning av
tyngre materiel.





7.2 Idrottsytan






Måttboken gäller för friidrott
Vettiga lokaler inomhus, i enlighet med måttboken
Löparoval och golv-/markbeläggning som är avsedd för spikskor (I första hand ser vi gärna en
inomhusanläggning med en 200m oval där faciliteter för övriga grenar inkluderats på lämpligt
sätt. Rimnershallen i Uddevalla är ett bra exempel)
Under förutsättning att det finns en fullskaleanläggning för friidrott utomhus att tillgå skulle
vi kunna klara oss utan oval inomhus. Det förutsätter dock att vi har tillgång till
verksamhetsanpassade lokaler av annat slag inomhus. Ett minimum i detta avseende är en







lokal där vi kan bedriva träning i de grenar som förekommer inom friidrotten. En sådan lokal
skulle exempelvis kunna vara utformad på följande vis:
Man utgår från en normal idrottshall med ca måtten 25x45 där även andra idrotter som t.ex.
handboll eller innebandy kan utövas. Golvet i hallen behöver vara minst av s.k. kombo-typ
som medger användning av spikskor. bakom ena handbollsmålet och nätet (som båda går att
hissa upp) har man förlängt hallen med ytterligare 12 meter. På denna yta (12x25m) finns
plats för följande:
- Kastbur
- Spjutmatta/filt
- Höjdmatta med ställningar
- Sandgrop
- Stavmatta med låda och ställningar
All ansatslöpning avseende ovan teknikgrenar sker, i förekommande fall, från "spelplanen" i
hallen och även om det inte är en optimal lösning så ger det oss möjlighet att, med lite
planering, bedriva en god friidrottsverksamhet.
Längs med långsidan i hallen förläggs en löpargång med minst 4 st banor, av den typ som för
närvarande finns i Mimershallen. Denna löpargång behöver visserligen vara minst 80 meter
lång, men där behöver inte vara särskilt högt i tak. Det är heller inget som hindrar att det
finns exempelvis bärande pelare eller ens en vägg mellan löpargången och den övriga hallen.
De bör dock ligga i direkt anslutning till varandra.

7.3 Omklädningsrum


Inga särskilda behov. Det som måste finnas för att tillgodose andra verksamheters behov
räcker för oss.

7.4 Uppvärmning, gym, rehab mm


Inga särskilda behov.

7.5 Förrådsutrymmen


Förråd i anslutning till lokalerna för förvaring av redskap och material. Det skulle behöva vara
i storleksordningen 6-8 meter långt och 3-4 meter brett.

7.6 Läktare, publika utrymmen, föreningscafé, media, teknik.


Inga behov. Viktigast att få tillgång till verksamhetsanpassade lokaler. (Lite publikplatser
hade varit trevligt, om det finns plats. Ex. provisoriska läktare på sidan, ex. Friidrottens hus
och Athleticum Malmö)

7.7 Kontor, kansli, mötesrum


Behov av kansli finns.

7.8 Tillgänglighet


Enligt myndigheternas krav, inget övrigt.

7.9 Övrigt


Kastverksamheten kan ligga helt utomhus

8. Truppgymnastik
8.1 Positivt idag







Bra Golv (Mimers)
Stora fräscha ytor (Mimers)
Låsta utrymmen där vi kan förvara föreningens redskap.
Lättillgängligt café.
Åskådarplatser nås direkt från entré
Med koder kommer vi in i arenan. Inga nycklar.

8.2 Idrottsytan








Måttboken gäller för Gymnastik Truppgymnastik. I Kungälv bedriver man idag bara
truppgymnastik.
Verksamhetsanpassad arena/idrottsytor som inte kräver att all utrustning behöver tas fram
och ställas tillbaka vid varje träningstillfälle (ca. 45min / gång).
En träningshall för truppgymnastik är 23x43 meter inkl. tillhörande utrustning;
o Nedsänkta utrustningar. Trampoliner, Fast-track, höj och sänkbara MD gropar. Se sid
32 i Måttboken.
Länk till: Lundenhallen, Göteborg. Ett bra exempel.
Vid tävling nyttjar man en publik idrottshall.
Tillgång till toalett och vattenpåfyllningsmöjligheter i direkt anslutning till hallen.

8.3 Omklädningsrum



Minst 2 omklädningsrum. 1 för damer och 1 för herrar.
Vid tävling behöver domare tillgång till eget rum.

8.4 Uppvärmning, gym, rehab mm


Lokal för föreningsdrivet gym, som drivs, utrustas och används av föreningarna. Plats för
minst 2 lag, 50 personer samtidigt.

8.5 Förrådsutrymmen



I Måttboken är ett förråd inritat på träningshallen truppgymnastik 23x43 meter.
I anslutning till denna hall behöver föreningen ytterligare ett mindre förråd för mindre
träningsmaterial, mattor mm ~10-15m2

8.6 Läktare, publika utrymmen, föreningscafé, media, teknik


Tävlingar i trupp-gymnastik utförs i publik Idrottshall. De behovsbeskrivningar som finns för
den hallen uppfyller gymnastikens behov.

8.7 Kontor, kansli, mötesrum



Samverkan kring kansliutrymmen och kostnader bör vara möjlig.
Mötesrum för utbildningar mm

8.8 Tillgänglighet


För att kunna ha träningsmöjligheter för personer med funktionsvariationer behöver det
förberedas för att installera hissar mm som möjliggör denna träning.

8.9 Övrigt


Utrymmen inom arenan där ungdomar kan vistas och plugga, värma mat eller bara vänta på
kompisar. Många ungdomar kommer direkt från skolan och behöver möjlighet att äta och
plugga innan deras träning börjar.

9. Bordtennis - Publik/träning
9.1 Positivt idag:



Hallen man hyr idag funkar bra och det är bra golv
Gott om omklädningsrum

9.2 Idrottsytan




Måttboken gäller för bordtennis
Bordtennisen har via ritningar beskrivit två olika alternativ. Ett större med utrymme om 16
bord och ett mindre alternativ med 8 bord. (Se bifogade ritningar).
Bordtennisen uttrycker det som tidskrävande & ”tråkigt” att behöva ställa fram och ta ner
bord och hagar inför varje träning eller match så önskan är att få hallyta där dessa kan stå
framme permanent om möjligt. I andra hand att få tillgång till förråd i nära anslutning där
bord och annat material kan förvaras lättåtkomligt.

9.3 Omklädningsrum


Två omklädningsrum ett med 35–40 platser och ett mindre med 10–15 platser.

9.4 Uppvärmning, gym, rehab mm


Enligt bifogade ritningar finns behov av gym på ca 35 kvm i nära anslutning till hall och
omklädningsrum.

9.5 Förrådsutrymmen




Förråd på omkring 50 kvm som innehåller skåp förvaring av träningsmateriel, domarbord etc.
Ytan ska också kunna användas för att ställa undan bordtennisbord mm om dessa måste
plockas bort.
Förråd behöver vara i anslutning till hallen

9.6 Läktare, publika utrymmen, föreningscafé, media, teknik




Läktare för omkring 120–150 åskådare inkl. ett antal platser som är anpassade för
funktionsnedsatta.
Separata publika toaletter i anslutning till läktare
Föreningskafé i anslutning till mötesrum.

9.7 Kontor, kansli, mötesrum




Mötesrum integrerat med kök/cafédel. Mötesrummet ska kunna möbleras för ca 25–30
personer. (se ritningar)
I anslutning till kök/mötesrum finns behov av relaxdel/videogranskningshörna för plats ca 10
sittande i soffor.
Total yta för mötes/relaxrum ink köksdel uppgår till ca 55 kvm

9.8 Tillgänglighet


Alla ytor ska vara tillgänglighetsanpassade, både hallyta, publika områden samt
omklädningsrum samt mötesrum etc.

9.9 Övrigt


Har uttryckt önskemål om dialog mellan bordtennisföreningarna i kommunen, projektet och
bordtennisförbundet kring västsvenskt bordtenniscenter inkl. skolverksamhet.

10.

Skatepark

10.1

Positivt idag:



”Positivt idag” blir tomt, då det saknas skatepark idag.

10.2




Idrottsytan

Måttboken fungerar ej. Föreningen har gjort en egen design med medlemmar om behov och
krav som kan användas som grund för fortsatta dialogsamtal.
Ritning finns bifogad som bilaga i rapporten
2 000 kvm betongpark, troligtvis utanför hallen, med tak och belysning för optimal
användning.




Ska klara aktiviteter för skate, kickbike, BMX, inlines för nybörjare och avancerat.
Streetyta, sittytor/hängytor för social samvaro.

10.3


Inga behov

10.4


Kontor, kansli, mötesrum.

Kontor i anslutning för kansli och utlåning av hjälmar, skydd och utrustning.
Kansli/kontor i direkt anslutning till parken där man kan hålla uppsikt.
Mötesrum för 10–15 personer kommer behövas regelbundet
Samlingslokal ca 50 personer vid årsmöten och festligheter kommer behöva nyttjas.
”hängyta”/sittyta i anslutning till skateparken. Inte specificerat om den måste vara inne/ute
eller under tak.

10.8


Läktare, publika utrymmen, föreningscafé, media, teknik.

Vid tävlingar kan behov uppstå att bygga läktare
stor ljudanläggning behövs, då musik är ett naturligt inslag i verksamheten,
café i anslutning till skateparken är ett stort plus

10.7






Förrådsutrymmen

Förråd för hjälmar, skydd och utrustning. Har inte specificerat storlek.

10.6




Uppvärmning, gym, rehab mm

Inga behov

10.5


Omklädningsrum

Tillgänglighet

Anläggningen/skateparken ska utformas så att den även funkar för funktionshindrade (såsom
rullstollsskate, knäskate, etc.)

10.9

Övriga ytor

11.

Simning – Publik/träning

11.1

Positivt:





Två riktiga startpallar
Lösningen för förvaring av banlinorna är väldigt praktisk och funktionell
Tillgången till vattenkran ute i simhallen





Stor whiteboardtavla väl till pass och praktiska skyltfönster på väggarna
Lättillgängliga förråd
Sekundklockan och de övriga klockor syns bra oavsett vart i simhallen du befinner dig och
sekundklockan är väldigt bra placerad i förhållande till tävlingssimmarna.

11.2





Måttboken gäller för simning
1 st bassäng, 50x25m med samma djup på båda ändar, dvs. 2 m, och ”trackstartpallar” på alla
banor.
(I Borås finns det startpallar även på "kortsidan", för då finns möjligheten att även köra på 25
m. Med samma djup över hela bassängen ökar flexibiliteten)
2 st. undervisningsbassänger varav en med höj och sänkbar botten (6x18meter)

11.3






Kontor, kansli, mötesrum

Klubbrum inklusive kontor på ca 100kvm (Kan samnyttja lokaler med andra föreningar), dvs.
”Häng” för simmare innan/efter träning, värma mat etc.
Kansliplatser i gemensamt kansli
Mötesrum

11.8



Läktare, publika utrymmen, föreningscafé, media, teknik

En flerstegsläktare (vanlig läktare)
Utrymme för sekretariat vid bassängen ena startsida (motsatt till läktarsidan) - se måttboken
(Ligger i ena sidan/kanten)
Gott om plats runt bassängens alla sidor för bl.a. samlingsplatser simskola.

11.7





Förrådsutrymmen

Ett större förrådsrum för simplattformar, träningsutrustning såsom bassängväggar m.fl. 4x5
meter stort
Förvaringsskåp för simmaterialspåsar; 3-4 st. skåp, 80cm djup

11.6



Uppvärmning, gym, rehab mm

En stor yta (gymlokal) i anslutning till simhallen, som ev. samnyttjas med andra föreningar

11.5


Omklädningsrum

Minst 1 för varje kön, som är uppdelade i olika delar (olika rum i omklädningsrummen), men
gärna som i Oasen idag där det finns två av varje.

11.4


Idrottsytan

Tillgänglighet

Hissar mm för i- och urlyftning (inte för KSS men för rehab).
Ramp ner i vattnet

12.

Boxning

12.1

Positivt:





Centralt i Kungälv, nära kommunikationer
Bra parkeringsmöjligheter
Bra ventilation

12.2







Måttboken fungerar ej
Boxningsring i ena delen av lokalen.
Yta för att hänga upp boxningshandskar etc.
Hänga boxningssäckar i taket, päronbollar och andra redskap på väggen.
Yta så att alla får plats vid uppvärmningen.
Yta för skuggboxning och träning i smågrupper.

12.3



Läktare, publika utrymmen, föreningscafé, media, teknik

Vid eventuell gala/boxningstävling skulle vi vilja ha tillgång till en lokal med läktare.

12.7


Förrådsutrymmen

Förråd för stolar och bord
Träningsredskap/utrustning i en del av lokalen (som idag)

12.6


Uppvärmning, gym, rehab mm

Inga behov

12.5



Omklädningsrum

Dusch och låsbara skåp
Separata duschrum för herr- och dam

12.4


Idrottsytan

Kontor, kansli, mötesrum

Kontor med låsbar dörr och möjlighet att hålla styrelsemöten.

12.8

Tillgänglighet

12.9

Övriga ytor



Vi önskar möjlighet att inreda lokalen efter vårt behov, t ex speglar, hänga träningsredskap i
taket och på väggarna, lägga canvas på golvet.

Idrottsrådets reflektioner
Genom att satsa på en stor gemensam anläggning för idrottsrörelsen i Kungälv så visar de styrande i
kommunen att idrottsrörelsen och det arbete som den utför är väldigt viktig. Dessa ideella föreningar
fyller en omfattande funktion i ett fungerande samhälle.
Kommunen visar också en vilja att projektet skall få alla förutsättningar att bli så bra som möjligt med
de medel som finns tillgängliga, genom att i ett tidigt skede involvera föreningarna i projektet via
Kungälvs Idrottsråd.
Idrottsföreningarna i Kungälv är idag själva medvetna om vilken stor roll de har för medborgarnas
välmående, trivsel och engagemang. Men när man saknar de rätta förutsättningarna att fortsätta och
utveckla sin verksamhet, så får man allt svårare att göra den insats som man önskar. Risken finns till
slut att föreningarnas inneboende drivkraft med tiden urholkas.
I arbetet med att utforma grunderna för Arena Kungälv så samlades föreningarna i en gemensam
värdegrund som föregicks av en gemensam effektkarta. Föreningarna visade här att man i grund och
botten har väldigt lika önskemål om vad man vill med en arena. Effekterna är samma oavsett vilken
idrott som man utövar.
Av totalt närmare 150 inlägg från deltagande föreningar kom man överens om följande
huvudeffekter:

Idrottsrådets eftersträvan är att få Arena Kungälv bli verktyget att hjälpa så många föreningar
som möjligt får möjligheten att uppnå dessa effekter.

Slutord
Idrottsrådet har inte vare sig värderat eller ändrat något i föreningarnas material. Rådet har däremot
pekat på områden där ett ökat samarbete mellan föreningarna, eller mellan föreningarna och andra
delar av samhället, är möjligt i syfte att sänka investeringar och driftskostnader.
Projektet behöver se över hur befintliga lokaler skall nyttjas på bästa sätt framöver och hur de kan
komplettera nya arenan. Vilka idrotter skall vara kvar i dessa, hur behöver de anpassas och kanske
byggas om och förändras för att göras optimala och kostnadseffektiva?
Idrottsrådet ser fram emot det fortsatta arbetet och står till Förvaltningens förfogande för
synpunkter, råd och vidare dialog med berörda idrottsföreningar.

Bilagor
 Måttboken med alla bilagor
 Bandyhall – plan 1 och 2
 Ritning Bordtennishall x 2
 Ritning Skatepark
 Framtidens Idrottshall, White arkitekter
(Dessa skickas i ZIP-fil tillsammans med rapporten)

Länkar





Lundenhallen: https://www.goteborgsgymnasterna.se/sv-SE/verksamhet/lundenhallen39520232
Arena Skövde: https://sv.wikipedia.org/wiki/Arena_Sk%C3%B6vde
Simhall
Rimnershallen: https://www.uddevalla.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-ochfriluftsliv/hallar-och-idrottsanlaggningar/rimnershallen.html

