Arena på Yttern, informationsmöte föreningarna 7 dec 2021

Lägesrapport- var befinner sig
arbetet med arenan

Politikens uppdrag
till förvaltningen:

Upprätta förslag för idrottscentrum
med kostnader och genomförandetid.

13 hållbara utgångspunkter för uppdrag nr 16 i
budgetdirektivet
1. Förslaget ska kunna eliminera befintliga driftskostnader och styras till ny anläggning.
Nuvarande lösningar måste avvecklas för att frigöra driftsmedel.
2. Förslag och utformning ska i sina delar huvudsakligen utgå från beprövade och redan
färdigställda lösningar- som hållit projektbudget. Nya lösningar ska vara väl genomlysta.
3. Projektet ska genomföras under en tidslinje som är mest lönsam med möjlighet till
etapputbyggnad om så är mest lönsamt.
4. Lösningen ska innebära endast en driftsorganisation som är mindre än dagens
motsvarighet.
5. Daglig verksamhet, även utbildning, ska kunna lokaliseras till anläggningen.
6. Överväg att anläggningen utgör en ny plattform för; fritidsklubb, uppsökande
verksamheter och fritidsgårdar, rehab m m.
7. Anläggningen ska ha sin utgångspunkt i idrottens behov men stödja så många
användningsområden som möjligt och stimulera till cuper, mässor och olika typer av event samt
ökad möjlighet för föreningsgemensam administration och skötsel. Föningslivet och
näringslivet ska stimuleras att bidra till låg nettokostnad genom anordnande av cuper och
träningsläger. Målet är att 1/12 del av lokalkostnaderna ska kunna reduceras med hjälp av
mässor, event och cuper.

Forts. 13 hållbara utgångspunkter för uppdrag nr
16 i budgetdirektivet
8. Planarbete påbörjas så snart som möjligt.
9. Helhet med ekonomi kommer först, men vid eventuell etapputbyggnad
ska följande verksamheter prioriteras; Is-sporter, Idrottshall(ar)och Bad
med 50 m bassäng
10. Ny och effektiv miljö- och energiteknik ska användas. T ex tak och
fasader ska kunna användas för solpaneler och säljas som andelar, här är
Kungälvs Energi en viktig aktör.
11. Anläggningen ska ha goda grannar med nära koppling till verksamhet
och målgrupper.
12. Stadsutvecklingsperspektivet skall prägla utvecklingsarbetet, här är
BOKAB med bland annat konsortium för Åseberget en viktig aktör.
13. Byggstart 2022

Beslut i kommunstyrelsen 17 nov 2021
1.

2.
3.

Förvaltningen får i uppdrag att i enlighet med redogörelse i
tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 samt
budgetdirektivens 13 punkter från 2021-2022 arbeta in
arenaprojektet i enlighet med föreslagen
finansieringsmodell i kommande
investerings-och driftprogram för perioden 2023-2026
med utblick mot 2030.
Förvaltningen får i uppdrag att löpande rapportera status i
projektet till kommunstyrelsen.
Beslutspunkterna 1 och 2 gäller under förutsättningen att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nedanstående
förslag till beslut.

Beslut i kommunfullmäktige 2 dec 2021
1.
2.

Inriktning för arenaprojektet beslutas i enlighet med
redogörelse i tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 samt
budgetdirektivens 13 punkter från 2021-2022.
Ekonomiberedningen får i uppdrag att budgetera för
arenaprojektet i rambudget 2023-2026 med utblick 2030.

Detaljplanen

Detaljplaneprocessen enligt PBL (plan och
bygglagen)
Samråd
Ett konkret förslag till ny detaljplan, med plankarta och planbeskrivning. Myndigheter och
berörda fastighetsägare får ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Vissa inkomna
synpunkter kan tillgodoses och därmed leda till förändring av förslaget, andra inte.
Granskning
Förslaget till ny detaljplan har bearbetats, efter samrådet. Myndigheter och berörda
grannar får ta del av förslaget igen, och lämna synpunkter på det igen. Vissa inkomna
synpunkter kan tillgodoses och därmed leda till förändring av förslaget, andra inte.
Antagande
Vid antagandet har förslaget till ny detaljplan bearbetats färdigt. Beslut om antagande
fattas av politikerna i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, beroende på
detaljplanens omfattning. Nu kan beslutet överklagas.
Överklaga (enligt Boverket)
För att någon ska ha rätt att överklaga ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en
detaljplan eller områdesbestämmelser måste följande förutsättningar vara uppfyllda:
1. den klagande måste, senast innan granskningstiden har gått ut, ha lämnat skriftliga
synpunkter som kommunen inte tillgodosett i planen, och
2. beslutet måste angå den klagande och ha gått honom eller henne emot.

Detaljplan arenaområdet på Yttern
ENDAST VOLYMSTUDIE
Volymstudien visar vad som får plats.
Området planeras och ska byggas i etapper:
• Etapp 1: Arenorna och Verksamheter
(grön)
• Etapp 2: Bostäder (orange)
• Etapp 3: Bostäder/parkeringar (gul)
• Etapp 4: Bostäder mot Marstrandsvägen
(röd)
• Etapp 5: Skola/Verksamheter/Bostäder?
(blå)

Möjligt
skolområde/
andra
verksamheter

Simhall

Skatepark/
lek

Detaljplan arenaområdet på Yttern
ENDAST VOLYMSTUDIE
Volymstudien visar vad som får plats på området.
Detaljplanearbete med fokus på utredningar.
Följande utredningar pågår och färdigställs under
hösten 2021:
• Trafikutredning
• VSD-utredning (Vatten)
• Naturvärdesinventering
• Geoteknisk utredning
• Parkeringsutredning
• Arkeologi
• Riskutredning

Simhall

Arenans innehåll

Bostäder: t ex
studentbostäder/trygghetsbostäder,
hyresrätter, long-stay

”INNEHÅLLSBUBBLA” YTTERN
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Idrottsrådets uppdrag
• Samordna idrottens behov och önskemål
• Länk mellan föreningarna och projektet
• Ta del av andra aktörers behov (investerare, skola, förvaltningar,
andra föreningar, kommersiella aktörer m.fl. )
• Delta i dialog kring prioriteringar
• Remissinstans
• Det har sker i 3 workshops

• WS1 – Effektanalys: ”Vilka effekter vill vi uppnå med en Hallarena vid
Ytternområdet?” (Klar)
• WS2 – Värdegrund: Hur ska vi förhålla oss till varandra i arbetet med
arenan och vad ska arenan sen stå för? (Klar)
• WS3 - Diskutera behov, saker att tänka på och detaljer i lokalerna. Fånga
minimikrav för träning/tävling från olika förbund. (Klar)

Följande föreningar valde att delta i enkät och
dialogmöten med Idrottsrådet:
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

Värdegrund och Effektkarta
• 2 workshops genomfördes för
att få fram hur vi ska samarbeta
i och runt arenan.
• Diskuterade kring vad vi vill
uppnå med Arenan samt hur vi
ska komma dit.
• Identifierade gemensamma
värdeord, övertygelser och
önskvärda beteenden.

Idrottsföreningarna 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.

Olika idrotters andel av den totala idrotten
Deltagaraktiviteter 7 – 25 år 2019 (Källa RF)
Idrott

Sverige

Kungälv

Fotboll

35, 5 %

33,6 %

Handboll

5,4 %

12,2 %

Ishockey

7,4 %

10,3 %

Innebandy

9,4 %

10,0 %

Bandy

0,7 %

4,4 %

Konståkning

1,4 %

3,9 %

Gymnastik

6,1 %

3,3 %

Förändring bland vissa idrotter i Sverige 2004 – 2019
Mätt i deltagaraktiviteter 7 – 20 år (källa RF)
Idrott

Förändring i
Sverige

Förändring i
Kungälv

Konståkning

+ 69 %

+ 28 %

Gymnastik

+ 59 %

+ 86 %

Innebandy

+3%

- 15 %

Handboll

- 14 %

- 10 %

Ishockey

-16 %

+9%

Bandy

- 32 %

- 29 %

Bordtennis

- 42 %

- 74 %

Exempel på omvärldsbevakning och
referensanläggningar
• Katrineholm publik Bandyhall
• Enköping publik Ishockeyhall
• Partille Arena
• Kvibergs arena
• Kungsbacka Sporthall(inomhusidrott)
• Tingvalla (Karlstad) Isstadion
• Eriksson Arena Åby(Småland)
• Åbybadet
• Plus ett antal fler

Prognos investering arenan
 Baseras på innehållsbehov som arbetats fram
med föreningarna och förvaltningen.
 Antal kvadratmeter per idrott är beräknat enligt
SKR´s måttboken.
 Hallkostnader har omvärldsbevakats
 Kostnader för grundläggning och hallar med
standardutförande
 Prognos infrastruktur i form av gator,
dagvattenhantering, parker/lekplatser mm.
 Delar av infrastrukturen i området ska betalas
av exploatörer vid en framtida marköverlåtelse
av mark för bostäder och verksamhetslokaler.

Simulering prognos driftkostnader

Driftkostnad befintliga anläggningar som fasas
ut beslut fattas att bygga hallarenan

Kostnader 2019
Befintliga anläggningar
som ersätts

Personalkostnad

Kongevi
Skälebräcke kastplan
Skarpe Nord bandyplan

Kungälvs Idrottshall
Oasen simhall och
ishockey/konståkning
Summa

Ersättning till föreningar
som hyr i andra
kommuner

lokalhyra

övr kostn

250 000 kr
50 000 kr
2 040 821 kr

372 996 kr
114 000 kr
3 370 764 kr

277 979 kr
40 659 kr
1 571 904 kr

90 000 kr

509 044 kr

564 041 kr

7 503 017 kr
9 933 838 kr

6 753 696 kr
11 120 500 kr

3 457 806 kr
5 912 390 kr

88 293 kr

kapital-kostnad
407 252 kr
9 577 kr
911 068 kr

438 060 kr
1 765 957 kr

Ersättningen söktes första
gången 2020 och pandemin
ska beaktas. Ett ”vanligt”
idrottsår är kostnadsprognosen högre

Kostnader för
personal och
drift =
ca 27 mkr

Anläggningar idag och i framtiden:
Inga anläggningar försvinner innan det finns en ny
Anläggningar som kan ersättas:
• Alla anläggningar fasas inte ut
samtidigt

• Skarpe Nords bandybana
• Oasens is-och sim
• Kongevi- Friidrottens
utomhusanläggning föreslås
förläggas på annan plats
• Kungälvs idrottshall fasas ut
och ersätts på arenan + ny
detaljplan för hall vid
Strandskolan kan tillgodose
Thorildskolan

Anläggningar som blir kvar:
• Mimershallen
• Munkegärdehallen
• Sparråshallen
• Kastellegårdshallen
• Idrottssalar vid skolor

• Alla konstgräs/fotbollsanläggningar
• Motionscentralen, utebadet och havsbaden
• + Nya anläggningar som :
• Kärna ny idrottshall
• Kommande hall Diseröds skola
• Kommande idrottslösning i Kode
• Kommande hall Sparven
(Strandskolan/Thorild)
• Planarbete idrottslösning Marstrand med

Idrotter som är på andra platser också
• Alla föreningar kommer givetvis vara välkomna att boka för sina
aktiviteter
• Konstgräsen/fotbollen
• Idrottshallarna (tex Mimers, Kastellegården, Sparrås, Munkegärde)
• Rodden, Kanoten, Karaten, Ridningen
• Friidrott utomhus- samordna?
• Bågskyttet?

Förslag finansieringsmodell
(modellen avser finansiering- inte modell för ägande)
Kungälvs kommun
(skatt/avgift)
Ishallar
Idrottshallar
Simhall
Lokaler kommunal
verksamhet
Infrastruktur
arenaområdet

(delar av infrastrukturen finansieras av
exploatering, va-kollektivet och
Kungälvs energi)

Exploateringsinkomster
från privata exploatörer

Föreningarna
(bidrag in i projektet)

Verksamhetslokaler och
bostäder på Ytternområdet
Exploateringsinkomster
från andra
exploateringsområden i
kommunen

Föreningarna ska söka
bidrag från
Riksidrottsförbundet,
Allmänna Arvsfonden
mfl

Arbetet framåt- vad händer nu?

Fortsatt arbete med grundförutsättningarna
• Detaljplanen- ungefärlig tidplan
• Rambudgetarbete i kommunen
• Planering för infrastruktur- va, dagvatten, vägar, parkering
• Definiera innehållet i de olika hallarna- utgör sen
projekteringsunderlag och upphandlingsunderlag

Föreningarna behövs i arbetet med att
definiera innehållet i arenan
• Workshops i kluster per idrott- tex issporterna, hallidrotterna,
simningen, gymnastiken, tennisen mfl mfl
• Workshops kring gemensamma funktioner/samnyttjande- tex
kansliytor, omklädningsrum, föreningsgym, uppvärmningsytor,
föreningskiosker
• Fastslå lämplig publikkapacitet i de hallar som ska ha läktare
• Dialog kommer att föras med andra typer av föreningar inom t ex
kultur, intresseföreningar, studieförbund, pensionärsföreningar mfl
• Komma in med behov/önskemål gällande utemiljön

Tidplan

Preliminär tidplan 2021-2028
Övergripande tidplan arenan version 29 nov 2021

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Detaljplanearbete flera etapper
(etapperna kan delvis göras samtidigt och kan behöva olika lång tid)
Etapp 1 arenan och centrumfunktioner
Etapp 2 bostäder och lokaler
Etapp 3 bostäder och lokaler
Etapp 4 bostäder och lokaler
Etapp 5 lokaler/skola mm
Byggnation
Infrastruktur VDS (vatten/dag/spill)
Infrastruktur Rollsbokrysset (Marstrandsvägen/Rollsbovägen)
Infrastruktur korsningen Truckgatan- Rollsbovägen
Infrastruktur inom exploateringsområdet- vägar, parkering mm
Ishallar
Simhall
Idrottshallar ink samlingslokaler/daglig verksamhet/gymnasiet

drift
drift

drift

2027

2028

