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Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun (12
december 2018, § 226) att ge kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och
eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall, med syfte att få ytterligare en isyta.
För att kunna ta fram en plan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut lämnade kultur- och
utbildningsnämnden den 25 mars 2019, § 45 ett förslag till fyrapunktsprogram som
kommunstyrelsen behövde vidta för att processen skulle kunna fortsätta
1.
2.
3.
4.

Definiera behovet
Ekonomisk beredning samt framtagande av detaljplan
Samhällsstrategisk grupp bör involveras
Tidsplan

Mot bakgrund av detta program har kommunstyrelsens den 13 maj § 99 gett nämnden i
uppdrag att ansvara för framtagande av förstudie och ekonomiska kalkyler gällande den nya
ishallsanläggningen.
Definition av behovet som denna förstudie tagit upp visar att det finns ett uppdämt behov av
att bygga en ny ishall i Alingsås med två isytor. Bokningsgraden under åren 2017–2019 visar
att det är fullbelagt under föreningarnas bokningsbara tider vardagar 15:30-23:00 samt
helger 08:00-18:00. De två huvudföreningar som har verksamhet i hallen visar i
verksamhetsplanen att det både finns underlag samt behov av att fylla ytterligare en isyta
och därmed utveckla verksamheterna.
Det finns också ett behov att utveckla nyttjandegraden för andra grupper såsom
alingsåsbons möjligheter till allmänhetens åkning på bra tider samt skol- och
fritidsverksamhet. Nya möjligheter för personer med funktionsvariation kan skapas så som
skensystem med sele samt olika lösningar för sarg för optimal funktion för att kunna se
ordentligt och på ett enkelt sätt tillträda isytan.
Trivsel och anläggningens miljö kan också uppgraderas i väsentlig grad då ny teknik samt
funktionella utrymmen möjliggör en bra skötsel och drift.
Skrifterna Ishall på lika villkor (Svenska Konståkningens) samt Bygga ishall (Svenska
Ishockeyförbundets) är basen för fortsatt arbete genom att dessa publikationer är med från
förstudie och genom projekteringen. Dessa skrifter ska vara med som en garanti att
anläggningen uppfyller de standardkrav som finns.
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1 Översikt
1.1 Bakgrund – Uppdrag till Kultur- och utbildningsnämnden – Utredning
ishall
Ärendebeskrivning
Kultur– och utbildningsnämnden har den 25 mars 2919, § 45 lämnat förslag att
kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att processen med en ny ishallsanläggning i Alingsås
ska kunna fortsätta.
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun den 12
december 2018, § 226 att ge Kultur- och utbildningsförvaltningen och fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och
eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall, med syfte att få ytterligare en isyta.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 mars om en plan i fyra punkter för fortsatt
hantering av ärendet.
1. Definiera behovet
2. Ekonomisk beredning samt framtagande av detaljplan
3. Samhällstrategisk grupp bör involveras
4. Tidsplan
Mot bakgrund av detta program har kommunstyrelsens den 13 maj § 99 gett nämnden i
uppdrag att ansvara för framtagande av förstudie och ekonomiska kalkyler gällande den nya
ishallsanläggningen.
Definition av behovet
Kommunledningskontoret föreslår att kultur- och utbildningsförvaltningen i en förstudie tar
fram en förslagshandling, innehållande en illustration över ishallsanläggningen samt en
definition över vilka övriga behov en ny ishallsanläggning förväntas uppfylla, utöver två
isytor. Beskrivningen bör vara baserad på en realistisk och dokumenterad syn över vilken
verksamhetsnivå som kan komma att bedrivas i anläggningen i framtiden. Förstudien bör
även beskriva vilka nya aktiviteter och målgrupper som kan vara aktuella att planera för i en
ny anläggning.
Svenska Ishockey- och Konståkningsförbundet har var för sig gett ut skrifter som beskriver
respektive idrotts krav/önskemål när det gäller träning och tävling på olika nivåer. Att
definiera behovet, vad en ny anläggning bör innehålla, bör i huvudsak göras utifrån dessa
huvudverksamheters perspektiv.
Förstudien ska även ligga till grund för investeringskalkyler samt, om möjligt, en uppskattning
över framtida driftskostnader.
1.2 Inledning
För att komma fram till det framtida behovet av en ny ishall genomför förvaltningen en
förstudie tillsammans med föreningar och övriga parter såsom skolan och allmänheten. De
föreningar som är huvudaktörer i denna studie är Alingsås/Sörhaga Hockeyklubb samt
Alingsås Konståkningsklubb. Deltagit har även bandyföreningarna Hemsjö IF och Vadsjöns
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BK.

1

1.3 Avgränsningar
Denna förstudie behandlar inte frågan om lokalisering. Denna fråga leds ifrån
Kommunledningskontoret genom fastighetskoncernen Alingsås rådhus AB där kultur- och
utbildningsförvaltningen finns med som en medaktör tillsammans med
samhällsbyggnadskontoret.
Ekonomiska frågor är inte berörda i denna utredning då denna ligger till grund för
2
beräkningar. Utförlig tidsplan tas fram när detaljplanarbete och projektering är utförd.
Intervjuer med skolan och invånarna i Alingsås har ej utförts inom ramen för denna förstudie,
men dessa parter ska kopplas på i en kommande samrådsprocess.
Då det inte finns någon curlingförening i Alingsås eller funnits i tidigare föreningsregistret, så
3
är det svårt att veta om det finns ett framtida behov för det.
1.4 Tidsram förstudie
Förstudien ska vara klar att presenteras i kultur och utbildningsförvaltningens arbetsutskott
den 18 september 2019.

1

Bandyföreningarna har stort behov av isyta i månadsskiftet augusti/september innan föreningarna
bokar in sig i fullstora bandyhallar.
2
Punkterna 2-4 under 1.1 avhandlas ej i denna förstudie.
3
Däremot har det funnits mattcurling och shuffleboard.
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2 Metod
Denna förstudie har arbetats fram på följande sätt;
Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhet ”Anläggningar och fritid” har haft en
presentation och diskussion med de aktuella föreningarna. Dessa föreningar kommer att
4
rapportera ett underlag på sin verksamhet och behov av isytor. Anläggningar och fritid har
tagit fram statistik över beläggningsgraden för åren 2017, 2018 och 2019, när det gäller de
5
aktuella föreningarna samt allmänhetens åkning och skolans aktivitetsgrad.
Utifrån föreningarnas önskemål samt Anläggningar och fritids egna kravbild görs en
6
illustration över tänkt ishall. I avsnittet illustration över ishallens utformning lägger vi till med
de två huvudförbundens publikationer Ishall på lika villkor (Svenska Konståkningsförbundets
samt Bygga ishall (Svenska Ishockeyförbundets) för att få en tydlig bild om vad som kan
7
komma att krävas av en modern funktionell anläggning.
2.1 Projektorganisation till förstudien
Jan Wärn, Verksamhetschef för avdelningen ”Anläggningar och fritid”, David Ahlgrand,
föreningssamordnare.
2.2 Studiebesök
Avdelningens ispersonal gjorde en studieresa till Skövde ishall som invigdes 2018. Besöket
genomfördes 2019–08–29.
2.3 Intervjuer
Intervju med Jörgen Hjert Svenska Ishockeyförbudets anläggningskommitté genomfördes
2019-08-23 i Jönköping samt flera telefonsamtal under tidsperioden.
2.4 Föreningsdialog
Samrådsmöte har gjorts med berörda föreningar 2019-06-24. Därefter har det varit en
löpande dialog under perioden. Föreningar har utgått ifrån följande punkter.


Verksamhetspresentation – hur ser föreningarnas nuläge och vision ut?



Hallens utformning och föreningarnas önskemål utifrån ett optimalt
verksamhetsperspektiv.

4

Se kapitel 4.
Se kapitel 3.
6
Se kapitel 5.
7
Se bilagorna 3 och 4.
5
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3 Beläggningsgrad i ishallen
3.1 Beläggningsgrad mellan åren 2017-2019
Förutsättningar
Isytan ligger från vecka 32 till vecka 17. Mellan veckorna 19 – 29 kan isytan användas till
8
evenemang/aktiviteter.
3.2 Barn- och ungdomsförvaltning (BoU)
Antal timmar som är bokningsbara för skolan mellan veckorna 34 – 17 (29 veckor):
2017
2018
2019
1087,5
1087.5
1087,5


Måndag till fredag 08.00 – 15.30 med avräkning för lov.

9

Antal timmar som bokats för skolor:
2017
2018
2019
45
47
53
3.3 Antal timmar fördelade per förening och år
Antal timmar som är bokningsbara för föreningar:
2019
2018
2017
2127,5
2127,5
2127,5


Måndag till fredag 15.30– 23.00



Lördag och söndag 08.00–18.00

2017

2018

2019

Alingsås Konståkningsklubb

853

862

868

Sörhaga Alingsås Hockeyklubb

848

855

861

Hemsjö IF

25

28

29

Vadsjöns Bandyklubb

25

24

27

376,5

358,5

342,5

2127,5

2127,5

2127,5

Antal timmar fördelade per förening och år

Isvård
Summa

Tabellen visar fördelningen av timmar per förening och verksamhetsår.

8
9

Under vecka 18 tas isen bort och vecka 30-31 skapar man ny is.
Med lov avses; Sport-, påsk-, höst- och jullov.

Alingsås kommun
Postadress: 441 55 Alingsås, Besöksadress: Nolhaga Parkbad
Telefon: 0322-61 60 00, E-post: kultur.utbildning@alingsas, Webbplats: www.alingsas.se

Sida 7 (21)

Diagram, fördelning av bokningsbara tider per förening mellan åren 2017-2019

2017
18%

1%
1%

Alingsås
Konståkningsklubb
40%

Sörhaga Hockeyklubb
Hemsjö IF, Bandy sektion

40%

Vadsjö Bandyklubb
Isvård

2018
Alingsås
Konståkningsklubb

1%

17%

1%

41%

Sörhaga Hockeyklubb
Hemsjö IF, Bandy sektion

40%
Vadsjö Bandyklubb
Isvård

2019
Alingsås
Konståkningsklubb

1%

16%

1%

41%

Sörhaga Hockeyklubb
Hemsjö IF, Bandy sektion

41%
Vadsjö Bandyklubb
Isvård

Diagramen visar procentuell fördelning av bokningsbara tider per förening i ishallen mellan åren
2017-2019.
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3.4 Allmänhetens åkning
Antal timmar som är bokade för allmänhetens åkning mellan veckorna 38-17 (29
veckor):
2017
2018
2019
166
150
150 (2018-2019 var påsklov exkluderat).




Under lov; Måndag-fredag 10:00-14:00.
Lördag 12.15 – 13.30
Söndag 12.30 – 13.45

10

3.5 Övriga arrangemang
Mellan veckorna 18-31 är det stängt för isverksamhet. Alingsås handbollsklubb har
arrangemanget Potatiscupen som ett stadigvarande arrangemang. I övrigt har det genom
åren varit sporadiska bokningar såsom kattutställning och husvagnsutställning.

10

Under lov; Sport-, påsk-, höst och jullov har det varit öppet på vardagar mellan 10:00-14:00
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4 Framtida behov
4.1 Sammanställning av föreningarnas framtida behov.
Nedan ser man varje förenings specifika önskemål. Observera att vid fet stil är önskemålet
samma från föreningarna.
4.2 Alingsås Konståkningsklubb
1. Verksamhetspresentation, se bilaga 1.
2. Hur ska hallen se ut utifrån föreningarnas behov?


Cafémöjlighet vid arrangemang.



Kansli/tränarrum, varmt utrymme.



Varmt rum för slipning av skridskor.



Uppvärmningsyta för funktionell träning.



Ispist A utrustas som eventhall.



Wifi – fiber i hela anläggningen.



Omklädningsrum för ledare.



Tre till fyra omklädningsrum.



Låsbart varmt utrymme för inlåsning av skridskor och material, 100 par skridskor.



Ett stort varmförråd till showrekvisita med hyllor.



Två förråd till diverse utrustning.



Låsbart utrymme för utrustning i anslutning till isen.



Ljud i båda isytorna för tävling.



Vid tävling behöver domare komma högre upp än båsens normala utformning.
Anordning för att höja upp golvet i båset. Möjlighet att dra fram ett extra golv vid
avbytarbåsen.



Hoppsele i taket över en av rinkarna, träningsrinken.

4.3 Sörhaga Alingsås hockeyklubb
1. Verksamhetspresentation, se bilaga 2.
2. Hur ska hallen se ut utifrån föreningarnas behov?


Cafémöjligheter



Kansli/tränarrum – varmt utrymme.



Varmt rum för slipning av skridskor.



Uppvärmningsyta för funktionell träning.



Ispist A utrustas som eventhall.



Wifi – fiber i hela anläggningen.



Ett eget omklädningsrum för A–laget. Rum för bortalaget som är delbart.
Omklädningsrum enligt matcharrangemang div 1.
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Omklädningsmöjligheter vid cuparrangemang för tio lag.



Möjlighet till lokal för sponsoraktiviteter.



Förråd, ett per lag plus Tre kronors ishockeyskola, ej A-lag.



Ljudanläggning i båda isytorna.

4.4 Hemsjö IF/ Vadsjöns Bandyklubb
1. Verksamhetspresentation, ingen verksamhetspresentation från föreningarna.
2. Hur ska hallen se ut utifrån föreningarnas behov?


Varmt rum för slipning av skridskor.



Förråd i anslutning till en av rinkarna.



Stor port för att få in ett bandymål.



Förråd till övrig utrustning.

4.5 Sammanställning av anläggningar och fritids önskemål
gällande ishallens funktion.
Sammanställningen är även baserat på studiebesöket i Skövde ishall och möten med Jörgen
Hjerth, medlem i Anläggningskommittén Svenska Ishockeyförbundet.



Allmänna ytor
Åtta till tio omklädningsrum för grupper/lag att nyttja, 35 kvm². Två av dessa
utrustade för funktionsvariationer. Smart logistik för att nå isytorna.



Två omklädningsrum för två föreningar att hyra för permanent bruk. Lämplig storlek
för dessa är 70 kvm².



Mattor som är limmade och tätskarvade, tål skridskor och ska finnas i alla
omklädningsrum samt fram till respektive isyta.



Cirka 20 förråd på 8 -10 kvm². Riklig mängd på en yta som det går att modelera
storlekarna på (systemlösning). Avfuktningsanordning samt god ventilation.
Funktionellt träningsrum för idrottarna, löparbanor, funktionell träning samt speglar
på vissa avsnitt. Rum på 150 kvm².



Luftsluss i entré.



Separata domarrum i särskild del av hallen ej tillsammans med övriga
omklädningsrum, storlek enligt standard.



Konferensrum för 40 - 50 åhörare.



Mindre grupprum för tolv platser.



Toaletter i ett kluster för allmänna besökare, storlek enligt standard.



Wifi i hela anläggningen.
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Byggnation specifik
Avbytarbås med brunnar med god fallhöjd och vattenpost.



Sekretariatsutrymme bestående av fyra platser och eluttag.



Vattenhovar vid minst två ställen.



Två varma sliprum på minst 5 kvm².



Sele i taket för funktionsvariation samt träning konståkning i träningshall.



Så mycket yta från ”sarg till vägg” som möjligt.



Isolerad sarg med smarta lösningar.

11

1. Insyn handikapp.
2. Ta bort trösklar för handikapp.
3. Enkelt sätt att ta bort skyddsglas för snabb demontering.



Teknik - byggnation och ytor för verksamheten
Ett gemensamt kylsystem för båda isytorna.



Möjlighet att kunna spola vid avbytarbåsen och spolpost.



Önskemål att ha ett modernt och effektivt kylsystem, det ska kunna förändras utifrån
verksamhet genom att kunna snabbt ställa om isen från Ishockey till Konståkning.



Elen ska kunna anpassas för olika arrangemang ”byggskåp” helst inbyggt. Rikligt
med 16/32 Ampers uttag.



Förråden måste ha god ventilation och avfuktare.



Ett gemensam utrymme för två ismaskiner att utgå ifrån för att kunna serva båda
isytorna. Utrymmet bör vara minst 150 kvm² inklusive verkstadsutrymme. Takhöjd
minst fyra meter. Smart logistiklösning för att nå båda isytorna med båda
ismaskinerna.



Portöppning med fjärrkontroll till ismaskinsgarage.



Två snögropar att tippa snö i från ismaskinen.



Personalutrymme 30-40 kvm² inklusive vilorum, toalett och duschutrymme samt
pentry.



Gott om förråd utvändigt i ishallen för att kunna förvara maskinell utrustning till
övriga verksamheter såsom bryggor, maskiner, traktorer och skötselredskap.



Ett stort städförråd på 25 kvm².



Två större förråd på 15 kvm².

4.6 Övriga arrangemang
Under veckorna 18–28, då isen är borta kan det beredas plats för olika evenemang i
anläggningen och på isytorna. Viktigt är då att underlagen är gjutna i betong. Exempel på
evenemang/aktiviteter.



11

Inlines (rullskridskor)
Rullstolsaktiviteter
Utställningar

Konståkningsklubben kan söka bidrag för detta via t.ex. Allmänna arvsfonden.
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Under perioden då anläggningen har is, vecka 34–17, har föreningarna eller anläggningar
12
och fritid inget önskemål om golv för att få in evenemang/event.
4.7 Skolan fritidsverksamhet - fritidsgårdar
Skolan bokar mycket blygsamt dagens ishall. Här finns verkligen potential för att skolan ska
utöka idrottslektioner och friluftsdagar till den nya ishallen. Integrationsinsatser kan skapas.
Fritidsgårdar kan utnyttja hallen på kvällstid.
4.8 Allmänhetens åkning
I dag har allmänheten begränsat tillträde till hallen. Önskemål i framtiden är att
Alingsåsborna ska kunna åka skridskor på bra tider även i veckorna. Genom att utöka till två
ispister finns möjlighet att allmänheten får två bra tider på vardagarna. Tider som ska
implementeras och vara samma år efter år. Tider som kan vara lämpliga är 17.00–19:00.
4.9 Funktionsrådet
Med från första början kommunens funktionshindernätverk. Hallen ska ingå i
Tillgänglighetsdatabasen (TD). Utrustad hall för funktionsvariation t.ex. kälkhockey, anpassa
hallen med skensystem med sele, användbar även för konståkningsträning. Minst två
omklädningsrum för funktionsvariation.

12

Bygger på samtal och erfarenhet från andra anläggningar. Golvet tar plats och efterfrågan
begränsad. Kommunen har ofta andra ytor för dessa evenemang/event.
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5 Illustration över ishallens utformning
5.1 Kravsammanställning och klassificering
Vägledande riktlinjer för utformningen av ishallen har Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer
”Bygga Ishall” och Svenska Konståkningsförbundets ”Ishall på lika villkor”, se bilagorna 3
respektive 4.
Dessa publikationer ska vara vägledande under uppstarten i projekteringsarbetet för att
tillgodose alla erfarenheter för en funktionell isanläggning och fungera som en värdesäkring
för verksamheten och utövare.
Ishall på lika villkor är konståkningens huvudpublikation som visar på konståkningens särart
och behov. Skriften ger detaljerade specifikationer samt konkreta exempel som vägledning
för att ge en ishall en funktionell utformning. Vi vill med detta värdesäkra konståkningens
verksamhet som ofta hamnar som sekundär part i en ishall som traditionellt riktar sig till
ishockey och pojkar.
Att bygga ishall är framtagen som ett faktaunderlag för att se till att den kommande ishallen
ska passa den verksamhet som planeras. Målet från Svenska ishockeyförbundet är att se till
så sporten rekryterar flera ungdomar. För detta krävs funktionsdugliga arenor som riktas till
verksamhetens behov. Skriften visar också på hur hallar byggs med så lite miljöpåverkan
som möjligt och påvisar smarta energilösningar för optimal ekonomi och komfort.
Kravsammanställning grund:


Publikhall B, se bilaga 6



Träningshall C, se bilaga 7



Total yta 7000–8000 kvm².

Det nya förslaget för arenaklassificering på nästa sida avser 2019-2020 och framtagen av
anläggningskommittén Svenska Ishockeyförbundet.
Den tidigare arenaklassificering som är med i bygga ishall bilaga 3 på sidan 6 är från 201410-01.
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Arenaklassificering 2019/20

Kravsammanställning Arena klassificering - FÖRSLAG för 2019/2020
Eventuell Arena
Arenatyp
Publikplatser - REK
Rullstolsplatser
Restaurang
Cafeteria
Kiosker
Uppvärmd hall
Pausutrymme (publik)
Toaletter & RWC
TV kameraplats
TV & Radio kommentatorplats
Pressplatser (läktare)
Presskonferens
Uppehållsrum (press)
Sarg/Rink (30x60m)
Publikskydd (glas/akryl/polyC)
Publikskydd (Metallnät)
Hängnät, >8,5 m från kortsida
Spelarbås
Sekretariat
Säker inpassering
Matchklocka/Siren
Ljudanläggning
Videomåldomarhytt
Ledningshytt
Höjd till belysning
Belysning (luxtal) (Jämn >0,65)
Omklädningsrum
Tränarrum
Sjukvårds- och Massagerum
Domarrum
Föreningsförråd
Tvättstuga
Funktionärsrum
Sliprum
Påbudsskyltar
Parkering OB, domare
Seriesystemets
krav på
Arenatyp

SHL/HA

Publ B

Publ C

Tr hall

>5000/3500
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

>800
X

>400

>150

X
Akryl/PC

X
Akryl/PC

X
X
X
X
Mediakub/Rörliga
X
X
X
>10 m
>1000

X
X
X
X
4-4-4
X

X
X
X

Akryl/PC/Härdat
X
X
X
X

4-4-4
X

X
X

7m
>600
4st
35kvm

5m
>400
4st
35kvm

5m
>400

X
X
X
Tillgång
till

X
X

X
X
X

X

6st 35kvm
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

Akryl/PC

2st

X

SHL/HA
SDHL, HockeyEttan, J20
Superelit
HDiv2, HDiv3, J18 Allsv, J20/J18 Reg Elit/Div 1
Damer, Div1 och lägre, Hdiv4, J20/18 Div2, U13-U16, U9-U12

Röd text = Nya förändringar i Arenaklassificeringen
Uppdatering av Bygga ishall sker i vinter 2019.13
13

Efter samtal med Jörgen Hjert som kommer är delaktig i denna uppdatering av skriften Bygga
ishall.
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Publikkapacitet: Kravet om publikkapacitet kommer att överges (1000 personer). I
och med detta är lämpligt publikutrymme för denna anläggning 500–800 åskådare.
Detta för att lämna nödvändig plats och utrymme för föreningar och verksamheter.



Färre klassificeringar av hallar.



Optimering av energianvändning, smarta energilösningar t.ex. solpaneler.



Bygga ishallar i anslutning till andra byggnader för att växla energi.



Fler omklädningsrum för att tillgodose dagens behov av jämställd idrott.



Ytor för uppvärmning.



Konstruktion av isplattans underlag.



Ishall för mångfald.



Uppdatering av samlade erfarenheter från anläggningskommittén.
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6.Slutsatser
Denna förstudie visar med all tydlighet att det finns ett behov av en ny ishall i Alingsås
kommun. Studien visar också att två isytor borgar för att fler människor får plats att utöva
idrott och rörelse. De två huvudföreningarna Sörhaga/Alingsås Hockey och Alingsås
konståkningsklubb visar upp en imponerande verksamhet som växer och därmed har behov
av flera träningsmöjligheter.
Ishockeyklubben har cirka tolv lag från yngsta till seniorer i verksamhet samt Tre kronors
hockeyskola för de allra yngsta. Föreningen har även en satsning på att få in fler tjejer i sin
verksamhet.
Konståkningsklubben har cirka 100 ungdomar som utövar sporten från nybörjare till
elitverksamhet. Föreningen arbetar med att få in fler killar i verksamheten. Ett samarbete
mellan föreningarna är i antågande där de uppmuntrar killar och tjejer att prova på en annan
isidrott än den befintliga.
Det finns också en potential för allmänheten, gruppen med funktionsvariationer, skolan,
fritidsverksamhet och fritidsgårdar att utöva motion och idrott på is på ett mera omfattande
vis än vad som sker idag.
Studien visar att det har hänt mycket med denna form av anläggningar. Förr var det
hockeyhallar som byggdes, numera visar det sig att en ishall tenderar att öka sitt utbud till
nytta för alla medborgare. Detta, visar det sig, gör att utformningen på anläggningen blir helt
annorlunda än förut. Fler omklädningsrum och ytor för funktionell uppvärmning/träning
samt mer funktionella utrymmen för att skapa en mötesplats som möter framtidens behov.
Studien visar att ett mer optimalt sätt gällande miljö och energismarta lösningar utvecklas i
en isanläggning. Denna typ av anläggning är energikrävande, därför är optimal driftekonomi
gällande teknik ett intressant spår att följa.
Det är viktigt som denna studie belyser, att verksamheten vid avdelningen ”Anläggningar
och fritid” samt föreningar får vara med i utformningen av en ny isanläggning. Det är också
av yttersta vikt av Svenska Ishockeyförbundet samt Svenska Konståkningsförbundet är
delaktiga som partners.
Där kommer också det viktiga planarbetet, som inte ingått i denna studie, vara vägledande
för det framväxande arbetet. Det krävs cirka 7000 – 8000 kvm² enbart för anläggningen.
Därutöver krävs en infrastruktur omkring anläggningen så att det blir enkelt för utövarna att
ta sig till hallen med olika färdmedel.
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7 Bilagor och referenser
7.1 Bilagor
Bilaga 1, Alingsås konståkningsklubb, #SkateAlingsås
Bilaga 2, Sörhaga/Alingsås ishockeyklubb, Hockey för alla
Bilaga 3, Bygga Ishall
Bilaga 4, Ishall på lika villkor
Bilaga 5, Samrådsmöte med föreningarna
Bilaga 6, Publikhall B
Bilaga 7, Träningshall C
7.2 Referenser
Jörgen Hjerth Svenska ishockeyförbundets anläggningskommitté
Skövde ishall, personal och ledning.
Föreningarna Sörhaga/Alingsås Hockey, Alingsås konståkningsklubb samt bandyföreningarna
Hemsjö IF och Vadsjöns Bandyklubb.
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Bilaga 5, Samrådsmöte med föreningarna
Samrådsmöte 26/6-2019.
Närvarande:
Alingsås Konståkningsklubb - Martin Sundberg och Carolin Johansson
Sörhaga/Alingsås Hockey - Agneta Lundberg och Anders Albertsson
Ej närvarande
Vadsjöns bandyklubb - Robin Brandt
Hemsjö IF - Christian Balac
Sammanställning av föreningarna identifierade behov genom ett första idémöte. Här
följer anteckningar i sin helhet.
Önskemål/behovet från föreningarna;






















Fler tider till föreningarna mellan 16:00-22:00.
Framför allt möjligheter att öppna låsa tider för allmänheten att åka skridskor eller
övrig fritidsverksamhet.
Nyttjandegraden ökar med t.ex. golv mellan perioden maj-jul alternativt kör 12
månader om året.
Viktigt att de framtida behoven är statistisk säkerställt.
Vilka potentiella målgrupper kan man nå? Möjligheter till bandy eller curling?
Lovverksamhet? Ej bokningsbara tider för allmänheten eller kombinera med fasta
tider.
Hyra isytor över en helg som t.ex. Vänersborg.
Målsättning att verksamheten ska växa utifrån Arenakravet.
Möjlighet att separera spelare och publik.
”Enklare plexidemontering”.
Viktigare med utrymmen för de som brukar hallen.
”Hönsnät” i träningshallen.
Dåligt med förråd tidigare, kallförråd vs. varmförråd.
Cafeteria med pausutrymme. Serveringsfunktioner gemensamt eller föreningsdrivet,
driva med fik (fördelningsnycklar).
Livearena med fastkameror som styrs via dator.
Träningshall en isyta på 35 x 65 kvm².
Hyra golvmoduler eller ha en ”enkel” anordning. Evenemangsyta + representation.
Störst behov mellan 17:00-19:30, lite svårare att få ungdomar vid 16:00.
Ta tillvara på fjärrvärmen/energin likt Angered Arena?
Strategisk ur många perspektiv; energi, personal, evenemangsstråk, nära till andra
lokaler, närhetsprincip, etablerat idrottsområde och föreningarnas population.
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Bilaga 6, Publikhall B
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Bilaga 7, Träningshall C
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