
 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Postadress 
Sandvikens Kommun 
Kultur- och 
fritidsförvaltningen 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 
026-24 00 00 
Fax 
026-27 39 80 

E-post 
kultur.fritidsnamnden@sandviken.se 
Hemsida 
www.sandviken.se 

Organisationsnr 
212000-2346 
PlusGiro 
3 22 28-9 

 

 
 
 

FÖRSTUDIERAPPORT 
Sida 
1(32) 

Datum 
2021-04-23 
 

Version 
   

Projektnr 
  
 

Projektnamn 
Förslag inför nya hallar i Sandviken och Storvik 
 

  
 
 

Beställare 
Pär Jerfström 
 
 

  

Förstudierapport 
Projektnamn Förslag inför nya hallar i Sandviken och Storvik 

Beställare Pär Jerfström 

Skriven av Kenneth Johansson Datum  2021-04-23 

Godkänd av Pär Jerfström Datum 2021-04-29 

Granskad av  Erika Ågren Datum 2021-04-29 

Terminologi 
Term Beskrivning 
Jernvallen Multiarena Arbetsnamn. Bildas av nya idrottshallar på 

Jernvallen, sammanlänkande med den 
befintliga A-hallen 

Storvik Allaktivitetshall Arbetsnamn. Bildas av ny idrottshall som 
sammanlänkas med den befintliga 
Parkhallen. Alternativt uppförs en 
fristående byggnad 

  
 

Versionshantering av dokumentet  
Version Datum Förändring Signatur 
1.0 20210330 Upprättad KJ 

1.1 20210423 Version skickad för intern granskning KJ 

1.2 20210423 Kompletterad tävlingar KJ 

1.3 20210429 Granskad och godkänd KJ 

1.4 20210503 Smärre rättelser KJ 
 



Sandvikens Kommun 
Datum 
2021-04-23 

Version 
      

Projektnr 
      

Sida 
2(32) 

 

Förslag inför nya hallar i Sandviken och Storvik 

Refererande dokument 
Namn på dokumentet Datum 
Tekniska kontoret, studie för att belysa möjligheter att anlägga nya 
idrottshallar på Jernvallenområdet. 

Planskiss och situationsplan (bilaga) 

Sandvikenhus AB, Seestaden 4:1 Jernvallen 

Nybyggnad multihall och nya gymnastikens hus 

2018-12-11 

Utredning Idrott 2030, Dnr. KN2020/355 2020-11-19 

Underlag till kommunplan, UTK Kultur- och fritidsförvaltningen, Dnr. 
KN2021/84. 

2021-03-09 

Ansökan om investeringsbidrag till allaktivitetshall Storvik, Storviks 
IF, Dnr. KN2019/110 och KN2017/20. 

2019-03-14 

Underlag till nya idrottshallar i Sandvikens kommun, Dnr. 
KN2021/100. 

2021-03-04 

Pressmeddelande: största satsningen genom tiderna på rörelse, 
folkhälsa, barn och unga. Inomhushallar för gymnastik och 
bollsporter på Jernvallen och en allaktivitetshall i Storvik för möten, 
idrott och rörelse. 

 

2021-03-16 

Minnesanteckningar workshop med kultur- och fritidsnämnden 2021-03-24 

Uppdragsbeställning förstudie nya hallar i Sandviken och Storvik, 
Pär Jerfström. Dnr KN2021/100. 

2021-03-31 

  



Sandvikens Kommun 
Datum 
2021-04-23 

Version 
      

Projektnr 
      

Sida 
3(32) 

 

Förslag inför nya hallar i Sandviken och Storvik 

 

Innehåll 
1 Grundläggande information ........................................................ 7 

1.1 Syfte ............................................................................................................. 7 
1.2 Bakgrund ...................................................................................................... 7 
1.3 Uppdrag och mål .......................................................................................... 9 
1.4 Beroenden av andra projekt ......................................................................... 9 
1.5 Omfattning .................................................................................................... 9 
1.6 Avgränsning ............................................................................................... 10 
1.7 Metod ......................................................................................................... 10 

2 Jernvallen Multiarena ................................................................ 11 

2.1 Beskrivning ................................................................................................. 11 
2.2 Omklädningsrum och förråd ....................................................................... 12 
2.3 Övriga funktioner ........................................................................................ 12 
2.4 Utomhusmiljö ............................................................................................. 12 
2.5 Idrottshall 1 (ersätter B-hallen) ................................................................... 13 
2.5.1 Inriktning .................................................................................................. 13 
2.5.2 Verksamhet ............................................................................................. 13 
2.5.3 Utformning ............................................................................................... 13 
2.5.4 Publikkapacitet ........................................................................................ 13 
2.6 Idrottshall 2 (ersätter B-hallen) ................................................................... 13 
2.6.1 Inriktning .................................................................................................. 13 
2.6.2 Verksamhet ............................................................................................. 13 
2.6.3 Utformning ............................................................................................... 13 
2.6.4 Publikkapacitet ........................................................................................ 14 
2.7 Sportarena ................................................................................................. 14 
2.7.1 Inriktning .................................................................................................. 14 
2.7.2 Verksamhet ............................................................................................. 14 
2.7.3 Utformning ............................................................................................... 14 
2.7.4 Publikkapacitet ........................................................................................ 14 
2.8 Nya gymnastikens hus ............................................................................... 14 
2.8.1 Inriktning .................................................................................................. 14 
2.8.2 Verksamhet ............................................................................................. 14 
2.8.3 Utformning ............................................................................................... 15 
2.8.4 Publikkapacitet ........................................................................................ 15 
2.9 A-hallen ...................................................................................................... 15 
2.9.1 Inriktning .................................................................................................. 15 
2.9.2 Verksamhet ............................................................................................. 15 
2.9.3 Utformning ............................................................................................... 15 
2.9.4 Publikkapacitet ........................................................................................ 15 
2.9.5 Behov av anpassningar........................................................................... 15 

3 Storvik Allaktivitetshall .............................................................. 17 

3.1 Beskrivning ................................................................................................. 17 
3.2 Omklädningsrum och förråd ....................................................................... 17 
3.3 Övriga funktioner ........................................................................................ 17 



Sandvikens Kommun 
Datum 
2021-04-23 

Version 
      

Projektnr 
      

Sida 
4(32) 

 

Förslag inför nya hallar i Sandviken och Storvik 

3.4 Utomhusmiljö ............................................................................................. 17 
3.5 Idrottshall .................................................................................................... 18 
3.5.1 Inriktning .................................................................................................. 18 
3.5.2 Verksamhet ............................................................................................. 18 
3.5.3 Utformning ............................................................................................... 18 
3.5.4 Publikkapacitet ........................................................................................ 18 
3.6 Parkhallen .................................................................................................. 18 
3.6.1 Inriktning .................................................................................................. 18 
3.6.2 Verksamhet ............................................................................................. 18 
3.6.3 Utformning ............................................................................................... 18 
3.6.4 Publikkapacitet ........................................................................................ 19 
3.6.5 Behov av anpassningar........................................................................... 19 
3.7 Konsekvenser av förstudiens förslag ......................................................... 20 
3.8 Nya anläggningar ....................................................................................... 20 
3.9 Möjligheter .................................................................................................. 21 
3.10 Motiv för förslag i förstudien ....................................................................... 22 

4 Underlag...................................................................................... 22 

4.1 Tekniska kontorets volymstudie ................................................................. 22 
4.2 Omvärldsanalys ......................................................................................... 22 
4.3 Befintliga idrottsarrangemang .................................................................... 23 
4.3.1 Gymnastik ............................................................................................... 23 
4.3.2 SAIK Innebandy ...................................................................................... 23 
4.3.3 Storviks IF ............................................................................................... 23 
4.3.4 Sandvikens Brottarklubb ......................................................................... 23 
4.3.5 Sandvikens Badmintonklubb ................................................................... 23 
4.3.6 Sandvikens Atletklubb ............................................................................. 23 
4.3.7 SIF ........................................................................................................... 24 
4.3.8 SAIK Fotboll ............................................................................................ 24 
4.3.9 Ackes Dansskola ..................................................................................... 24 
4.4 Bokning och nyttjandegrad ........................................................................ 24 
4.4.1 Parkhallen: .............................................................................................. 24 
4.4.2 Jernvallen B-hallen .................................................................................. 24 
4.4.3 Jernvallen A-hallen .................................................................................. 24 
4.4.4 Totalt ....................................................................................................... 25 

5 Synpunkter och förslag från föreningar ................................... 25 

5.1 SAIK Innebandy ......................................................................................... 25 
5.2 SGA (Sandvikens Gymnastikavdelningar) ................................................. 26 
5.3 Storviks IF .................................................................................................. 27 
5.4 Sandvikens Tennisklubb, STK ................................................................... 27 
5.5 Sandviken Badmintonklubb ....................................................................... 28 
5.6 Sandviken Basket ...................................................................................... 28 
5.7 Sandviken Volleybollklubb ......................................................................... 28 
5.8 Sandviken Atletklubb .................................................................................. 28 
5.9 Futsal ......................................................................................................... 29 

6 Krav och synpunkter från specialidrottsförbund .................... 29 

6.1 Innebandy .................................................................................................. 29 
6.2 Gymnastik .................................................................................................. 30 
6.3 Tennis ........................................................................................................ 31 



Sandvikens Kommun 
Datum 
2021-04-23 

Version 
      

Projektnr 
      

Sida 
5(32) 

 

Förslag inför nya hallar i Sandviken och Storvik 

6.4 Boule .......................................................................................................... 31 
6.5 Badminton .................................................................................................. 31 

 
  



Sandvikens Kommun 
Datum 
2021-04-23 

Version 
      

Projektnr 
      

Sida 
6(32) 

 

Förslag inför nya hallar i Sandviken och Storvik 

Sammanfattning 
De politiska partierna i majoriteten i Sandvikens kommun presenterade 2021-
03-16 en satsning på inomhushallar för gymnastik och bollsporter på Jernvallen 
och en allaktivitetshall i Storvik för möten, idrott och rörelse. Kommunstyrelsen 
har beslutat att justera planerade investeringar 2021 för att möjliggöra att 
arbetet med nya idrottshallar initieras.1 

Sandvikens kommundirektör har därefter identifierat ett behov av att 
konkretisera förslagen om nya hallar och beslutat att genomföra en förstudie för 
detta.2 Förstudien syftar till att ta fram förslag på övergripande inriktning och 
beskrivning av Jernvallen Multiarena och Storvik Allaktivitetshall.  

Förstudien har tagits fram av en projektgrupp med Kultur- och 
fritidsförvaltningen i Sandvikens kommun, Tekniska kontoret i Sandvikens 
kommun, Sandvikenhus (byggprojektledare) och Göransson Arena. 
Projektgruppen har utgått från tekniska kontorets planeringsunderlag för nya 
idrottshallar på Jernvallen (planskiss, situationsplan och volymstudie). 
Projektgruppen har sammanställt inkomna förslag och synpunkter från 
föreningar och idrottsförbund samt inhämtat kompletterande synpunkter och 
underlag från dem. Vidare har projektgruppen sammanställt bokningsstatistik 
och andra faktaunderlag samt genomfört studiebesök och en 
omvärldsbevakning. 

Förstudien föreslår att Jernvallen Multiarena bildas av att en ny hall för 
gymnastik, en ny sportarena för matcher och tävlingar samt att två nya 
idrottshallar som ersätter dagens B-hall uppförs. Det föreslås att de sammanlagt 
fyra nya hallarna placeras i anslutning till den befintliga A-hallen på Jernvallen 
och att de förbinds med varandra. Förstudien föreslår att de två nya 
idrottshallarna får ett brett idrottsligt användningsområde för bland annat 
skolidrott och bollsporter. Det föreslås att A-hallen anpassas för racketsporter 
och skolidrott. Den nya hallen för tävling och matcher, Sportarenan, föreslås av 
förstudien särskilt anpassas för matchspel för innebandyns allsvenska liga samt 
för uppvisningar och större tävlingar i gymnastik och andra idrotter. 
Sportarenan föreslås få en publikkapacitet om minst 500 sittande personer och 
max 700 personer. 

Förstudien föreslår att Storvik Allaktivitetshall bildas av att en ny hall med nya 
omklädningsrum anpassad för idrott uppförs i anslutning till eller fristående till 
den befintliga Parkhallen. Det föreslås att Parkhallen inklusive café och 
mötesplats för ungdomar rustas upp. Förstudien föreslår att en enklare hall för 
boulespel uppförs i anslutning till eller fristående till allaktivitetshallen. 
Idrottshallen föreslås få ett brett användningsområde för skolidrott och 
bollsporter samt ha en publikkapacitet på ca 200-300 personer.   

                                                      
1 Dnr. KS2021/88. 
2 Dnr. KN2021/100. 
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1 Grundläggande information 

1.1 Syfte 
Förstudien syftar till att ta fram förslag på övergripande inriktning och 
beskrivning av Jernvallen Multiarena och Storvik Allaktivitetshall. Förslaget 
ska utgå från tekniska kontorets planeringsunderlag (planskiss, situationsplan 
och volymstudie) samt presenterad budget för projektet.  

Jernvallen Multiarena föreslås bestå av en ny sportarena, en ny gymnastikhall 
och två nya idrottshallar vilka förbinds med den befintliga A-hallen. A-hallen 
kan behöva anpassas till den nya helheten och förstudien ska vid behov ge 
förslag på det. 

Storvik Allaktivitetshall föreslås bestå av en ny idrottshall som förbinds med 
den befintliga Parkhallen vilken ska anpassas och renoveras. Alternativ 
beroende på förutsättningar enligt detaljplan är att en ny fristående idrottshall 
uppförs. 

1.2 Bakgrund 
I kultur- och fritidsnämndens reglemente framgår att nämnden har som uppdrag 
att främja och utveckla idrotten inom kommunen.3 Kultur- och fritidsnämnden i 
Sandvikens kommun har ett uttalat politiskt mål att öka tillgången till 
idrottsytor för kommunens invånare. Detta mål har förtydligats genom 
målstyrning mot Vision 2025 samt genom flera av de underlag till kommunplan 
som nämnden har upprättat.4 År 2014 beslutades efter en skrivelse till nämnden 
av Storviks IF att remittera till förvaltningen att utreda behovet av en ny 
allaktivitetshall i kommunen.5 Därefter har förvaltningen också fått i uppdrag 
av nämnden år 2016 att undersöka förutsättningarna för gymnastik- och 
innebandylokaler i kommunen.6 I nämndens underlag till kommunplan 
framfördes sedan att investeringar borde genomföras i en ny hall för 
gymnastiken och en ny multihall för idrott då kommunens dåvarande kapacitet 
ansågs vara otillräcklig för idrottens behov, men att det också var viktigt att 
tillgången till spontanidrott ökade. Samma mål framkom i nämndens budget 
inför 2021 där det konstaterades ett behov av ökad tillgång till idrottsytor och 
idrottsanläggningar, både för förenings- och spontanidrott. De påtalade behoven 
har sedan utmynnat i viljan att uppföra en multihall för idrott inklusive 
specialhall för gymnastik i Sandvikens tätort, samt en idrottshall i Storvik. För 
att öka tillgängligheten till spontanidrott har nämnden bl.a. fattat ett beslut om 
att uppföra ett utegym i Trebo. 

I samband med detta har nämnden också sett ett behov av att upprätta ett 
program för utveckling av de kommunala idrottsanläggningarna under perioden 
2020-2022. Som ett första steg i detta arbete presenterades en utredning – Idrott 
                                                      
3 KS2014/504. 
4 Kultur- och fritidsnämndens underlag till kommunplan, KN2018/64 samt KN2021/84. 
5 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2014-02-17 § 8. 
6 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-09-27 § 77. 



Sandvikens Kommun 
Datum 
2021-04-23 

Version 
      

Projektnr 
      

Sida 
8(32) 

 

Förslag inför nya hallar i Sandviken och Storvik 

2030. Utredningen har redovisat idrottens nuläge i kommunen och har haft som 
syfte att kartlägga nuvarande utvecklingsbehov, men också att verka som 
underlag inför kommande planerings- och beslutsprocesser rörande kommunens 
idrottsanläggningar. Av utredningen framgår att 76 % av de svarande 
föreningarna uttrycker att de har ytterligare lokalbehov som ej kan tillgodoses i 
dagsläget. Detta kan bestå av renoveringsbehov, nya anläggningar och/eller 
hallar samt tillbyggnader. 

Idrotter som t.ex. innebandy och gymnastik påtalade i utredningen att de inte 
har anläggningar som tillgodoser deras behov då de inte kan arrangera tävlingar 
och matcher med önskad kvalitet och i önskad utsträckning. Sandvikens 
gymnastikföreningar påtalade även en platsbrist i nuvarande lokaler i 
förhållande till ett ökat medlemsantal i föreningen. En multihall i Sandvikens 
tätort inklusive en specialhall för gymnastik skulle tillgodose fler möjligheter 
till tävling och träning för invånare i kommunen. Därutöver ska det beaktas att 
uppförandet av en specialhall för gymnastik är en viktig jämställdhetsfråga då 
flickor är en stor majoritet av medlemmarna i SGA. En satsning på en ny 
specialhall för gymnastik kan därmed vara ett viktigt steg för att främja 
likvärdiga möjligheter för flickor och pojkar. 

En tillbyggnad av idrottshall vid Parkhallen i Storvik möjliggör idrottande även 
utanför tätorten. Storviks IF skulle kunna anordna matcher och tävlingar i egen 
arena med korrekta mått och fullstor plan. Kultur- och fritidsnämnden ser även 
möjligheten att en tillbyggnad vid Parkhallen skulle användas för fler ändamål 
än enbart idrott. En välplanerad satsning skulle kunna innebära en bredare 
verksamhet som t.ex. en mötesplats för ungdomar och andra verksamheter som 
en naturlig knutpunkt kan medföra.  

Tekniska kontoret genomförde 2018 en studie för att belysa möjligheter att 
anlägga nya idrottshallar på Jernvallenområdet. Studien utgick från kultur- och 
fritidsnämndens uttalade vilja att uppföra en multihall och en specialhall för 
gymnastiken i Sandvikens tätort. Studien resulterade i planeringsunderlag i 
form av planskiss, situationsplan och volymstudie med förslag på översiktlig 
disposition och placering av nya idrottshallar på Jernvallenområdet. 

De politiska partierna i majoriteten i Sandvikens kommun presenterade 2021-
03-16 en satsning på inomhushallar för gymnastik och bollsporter på Jernvallen 
och en allaktivitetshall i Storvik för möten, idrott och rörelse. Barn och 
ungdomar har drabbats hårt av pandemin, både på fritiden och när det gäller 
möjligheter att utöva idrott. Nya möjligheter för föreningslivet att locka barn 
och unga till rörelse anses därför viktigt motiv. I satsningen ingår en hall för 
gymnastik och inomhushall för olika idrotter och skolidrott på Jernvallen samt 
en inomhushall i närhet till den befintliga Parkhallen vilken kommer renoveras. 
Den nya hallen i Storvik och renoveringen av Parkhallen kommer att ge 
Hedängskolan bättre förutsättningar för skolidrott och stimulera till rörelse både 
under och efter skoltid. Investeringarna beräknas sammanlagt till 220 miljoner 
kronor, vilket är den största satsningen på idrottslokaler som gjorts av 



Sandvikens Kommun 
Datum 
2021-04-23 

Version 
      

Projektnr 
      

Sida 
9(32) 

 

Förslag inför nya hallar i Sandviken och Storvik 

Sandvikens kommun någonsin. Satsningen syftar till att stärka lokalsamhället 
samt utveckla kommunen, föreningslivet och folkhälsan. 

Kultur- och fritidsnämnden genomförde en workshop 2021-03-24 för att utifrån 
nämndens mål samt underlag från Idrott 2030 diskutera den presenterade 
satsningen på nya idrottshallar. Erfarenheter och synpunkter från workshopen 
har sammanställts av kultur- och fritidsförvaltningen.  

Kommunstyrelsen har beslutat att justera planerade investeringar 2021 för att 
möjliggöra att arbetet med nya idrottshallar initieras, KS DNR 2021/88 

Kommundirektör har identifierat ett behov av att konkretisera förslagen om nya 
hallar i Sandviken utifrån tekniska kontorets planeringsunderlag samt förslagen 
om ny hall och renovering av Parkhallen i Storvik och därför tagit initiativ till 
den här förstudien. 

1.3 Uppdrag och mål 
Kultur- och fritidsförvaltningen i Sandvikens kommun har av kommundirektör 
fått som uppdrag att ta fram ett förslag som ger konkretisering av nya hallar i 
Sandviken och Storvik. Förslaget ska tas fram tillsammans med Tekniska 
kontoret i Sandvikens kommun, Sandvikenhus (byggprojektledare) och 
Göransson Arena.  

Mål är att förstudien ger underlag och förslag till kommande politiska 
inriktningsbeslut samt fungerar som inledande underlag för kommande 
byggprojekt. 

Förstudien ska redovisas för beställaren senast april månads utgång. 

1.4 Beroenden av andra projekt 
Tekniska kontoret ska tillsammans med VGS utreda förutsättningar enligt 
detaljplan för att uppföra ny idrottshall som del av Storvik Allaktivitetshall. 
Tekniska kontoret ska göra preliminära kostnadsberäkningar för uppförandet av 
ny idrottshall i Storvik samt anpassningar och renovering av den befintliga 
Parkhallen. 

1.5 Omfattning 
• Övergripande inriktning och beskrivning av Jernvallen Multiarena och 

Storvik Allaktivitetshall.  

• Förslag på anpassningar av A-hallen till den nya helheten, vid behov. 

• Förslag på mått och allmän utformning av planer och idrottsytor.  

• Beskrivning av tänkt verksamhet i respektive hall. 

• Förslag på publikkapacitet i respektive hall.  

• Förslag på idrottsliga funktioner som omklädningsrum och förråd. 

• Förslag på övriga funktioner som caféer med mera. 

• Förslag på utomhusmiljöer i anslutning till idrottshallar. 
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• Sammanställning av bakgrundsfakta och statistik. 

• Sammanställning av synpunkter från föreningar och idrottsförbund. 

• Sammanställning av krav från aktuella idrottsförbund.  

1.6 Avgränsning 
Förstudien syftar inte till att ta fram lokalprogram eller projektering för nya 
idrottshallar utan endast förslag till övergripande inriktning och beskrivning 
som underlag för kommande beslut. 

Förstudien syftar inte till att analysera trafiksituation eller behov av andra större 
anpassningar av den yttre miljön. 

1.7 Metod 
Förstudien har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Kultur- och 
fritidsförvaltningen i Sandvikens kommun, Tekniska kontoret i Sandvikens 
kommun, Sandvikenhus (byggprojektledare) och Göransson Arena. 
Arbetsgruppen har utgått från tekniska kontorets planeringsunderlag (planskiss, 
situationsplan och volymstudie). Arbetsgruppen har sammanställt förslag och 
synpunkter från föreningar och idrottsförbund, statistik och andra underlag samt 
genomfört studiebesök och en omvärldsbevakning. 
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2 Jernvallen Multiarena 

2.1 Beskrivning 
Förstudien föreslår att Jernvallen Multiarena bildas av en ny hall för gymnastik, 
en ny hall för matcher och tävlingar samt två nya idrottshallar som ersätter 
dagens B-hall. Det föreslås att de sammanlagt fyra nya hallarna placeras i 
anslutning till den befintliga A-hallen och förbinds med varandra.  

Den idrottsverksamhet som idag bedrivs i B-hallen föreslås omlokaliseras till de 
två nya idrottshallarna och till A-hallen. Viss idrottsverksamhet som idag 
bedrivs i A-hallen föreslås omlokaliseras, dels från A-hallen till den nya 
gymnastikhallen och dels från A-hallen till de nya idrottshallarna. För att skapa 
en fungerande helhet föreslås anpassningar av A-hallen i form av nytt 
idrottsgolv lämpligt för racketsporter och andra bollsporter. Förstudien föreslår 
att A-hallen anpassas så att den enklare går att dela in i olika verksamhetsdelar 
som t.ex. bowling, kanslilokaler och atletklubbens lokaler.  

De två nya idrottshallarna föreslås få ett brett idrottsligt användningsområde 
med full linjering för skolidrott och bollsporter med mera. Det föreslås att A-
hallen anpassas för racketsporter med anpassad linjering och golv för detta.  

Det föreslås att den nya hallen för tävling och matcher särskilt anpassas till 
matchspel för innebandyns allsvenska liga samt för uppvisningar och större 
tävlingar i gymnastik och andra idrotter. Matcharenan föreslås få en 
publikkapacitet om minst 500 sittande personer och max 700 personer. 
Förarbeten visar att den tänkta byggplatsens kapacitetstak ligger runt 700 
sittande personer. Allsvenskt innebandyspel som TV-sänds bör ha en 
idrottsmatta med enbart linjering för innebandy. Arenan föreslås i första skedet 
inte anpassas för andra typer av evenemang - som t.ex. konserter - utöver 
idrottstävlingar. Men anpassningar och förberedelser i byggkonstruktionen som 
är svåra att göra i efterhand, som fästpunkter för tungt hängande last i taket, 
föreslås inkluderas. 

Förstudien föreslår att en ny hall anpassas särskilt för olika inriktningar av 
gymnastik som t.ex. artistisk gymnastik, truppgymnastik, parkour och olika 
former av motionsinriktad gymnastik. Om möjligt kan andra närliggande 
idrotter som har fördel av hög takhöjd som klättring placeras i hallen. 

Det föreslås att Jernvallen Multiarena, inklusive A-hallen samt hela 
Jernvallenområdet med Göransson Arena utformas för att främja möten mellan 
olika grupper av publik, besökare och brukare. Området bör utformas för att 
utjämna gränser mellan olika former av idrott och rörelse, organiserad idrott, 
spontanidrott och lek. Ett tillgängligt och inkluderande perspektiv föreslås 
genomsyra arbetet med att utforma Jernvallen Multiarena med A-hallen samt 
området i övrigt. 
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2.2 Omklädningsrum och förråd 
Vid A-hallen finns det idag 10 st. omklädningsrum. Av dessa nyttjar Sandviken 
Atletklubb två omklädningsrum och SAIK Innebandy ett omklädningsrum 
permanent. Övriga omklädningsrum används av skola, fotboll (utomhus), 
innebandy och badminton m.fl. Omklädningsrummen används flitigt och 
bedöms göra det även efter nybyggnationer av hallar.  

Den nya sporthallen och de två nya idrottshallarna föreslås få 4 st. nya 
omklädningsrum till respektive hall för att möjliggöra matchspel och skolidrott 
i respektive hall med korta ledtider mellan. Den nya gymnastikhallen föreslås 
ha 2 st. omklädningsrum. Sammanlagt föreslås 14 st. nya omklädningsrum. 
Varje hall behöver ett flertal förråd avsedda för föreningsverksamhet respektive 
skolidrott. HBTQ-klassade omklädningsrum bör finnas. 

2.3 Övriga funktioner 
Förstudien föreslår ett gemensamt café för de fyra nya hallarna. Cafét bör 
finnas lättillgängligt, inte minst för besökare vid publika arrangemang i 
matcharenan. Förstudien föreslår möjligheter till enklare försäljning eller 
liknande av kaffe/korv med tillgång till vatten/diskho i anslutning till varje hall. 
Det föreslås att det befintliga caféet vid A-hallen avvecklas.  

Förstudien föreslår ett studierum för läxläsning i multiarenan samt ett 
konferens- och medierum samt rum avsett för dopingtest/läkare i anslutning till 
matcher. 

Entrén till multiarenan ska ha en inbjudande utformning som främjar lek, 
rörelse, samvaro och trygghet. Förstudien föreslår att inom multiarenan 
möjliggöra annan spontanidrott med exempelvis en klättervägg.  

Multiarenan ska tillgänglighetsanpassas för såväl utövare som besökare så att 
personer med olika funktionsnedsättningar kan nyttja arenan. 

2.4 Utomhusmiljö 
I anslutning till A-hallen finns idag en arena för bl.a. skateboard. Arenan 
används flitigt och bör utökas med större åkyta anpassad för enklare åkning och 
nybörjare. Fler aktivitetsmöjligheter i anslutning till arenan föreslås för att öka 
nyttjandet ytterligare. Det föreslås också att ett utegym med möjlighet till 
parkour anläggs i anslutning till Jernvallen Multiarena. Om möjligt föreslås att 
två stycken asfalterade tennisbanor anläggs i anslutning till multiarenan, främst 
anpassat för spontanidrott. Möjlighet till graffitivägg i anslutning till området 
föreslås utredas. Förslag om anpassningar av utemiljö ingår inte i preliminära 
kostnadsberäkningar. 
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2.5 Idrottshall 1 (ersätter B-hallen) 

2.5.1 Inriktning  

• Skolidrott 

• Föreningsidrott 

• Privat bokning 

2.5.2 Verksamhet 

• Bollsporter: innebandy, futsal, övriga bollsporter vid behov 

• Övriga idrotter t.ex. friidrott, allmän fys- och konditionsträning  

2.5.3 Utformning 

• Spelyta 40×20 meter 

• Takhöjd minst 7 meter 

• Full linjering 

• Förråd och utrustning för skolidrott och föreningsidrott  

• Belysning anpassad för verksamheten 

• Lärarrum  

2.5.4 Publikkapacitet 

• Bänkar/läktare 200-300 sittande/stående (onumrerat) 

2.6 Idrottshall 2 (ersätter B-hallen) 

2.6.1 Inriktning  

• Skolidrott 

• Föreningsidrott 

• Privat bokning 

2.6.2 Verksamhet 

• Bollsporter: innebandy, futsal, övriga bollsporter vid behov 

• Övriga idrotter t.ex. friidrott, allmän fys- och konditionsträning  

2.6.3 Utformning 

• Spelyta 40×20 meter 

• Takhöjd minst 7 meter 

• Full linjering 

• Förråd och utrustning för skolidrott och föreningsidrott 

• Belysning anpassad för verksamheten 
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• Lärarrum 

2.6.4 Publikkapacitet 

• Bänkar/läktare 200-300 sittande/stående (onumrerat)  

2.7 Sportarena 

2.7.1 Inriktning  

• Match, tävling och träningsarena   

2.7.2 Verksamhet 

• Innebandy, träning och match 

• Gymnastik, tävling och uppvisningar 

• Basket, med nedsänkningsbara korgar 

2.7.3 Utformning 

• Spelyta 40×20 meter 

• Takhöjd minst 7 meter 

• Belysning anpassad för verksamheten 

• Underlag anpassat och linjerat för innebandy och eventuellt andra 
sporter. 

• Sekretariat/teknik 

• Fästpunkter i golv för artistisk gymnastik 

• Förråd och utrustning till föreningsidrott 

• Utformad i enlighet med seriespel i Allsvenskan för innebandy med t.ex. 
domarrum och omklädningsrum.  

2.7.4 Publikkapacitet 

• 500 – 700 sittande (numrerat) 

2.8 Nya gymnastikens hus 

2.8.1 Inriktning  

• Träning och tävlingsarena   

2.8.2 Verksamhet 

• Artistisk tävlingsgymnastik  
• Parkour 

• Truppgymnastik 

• Barn- och ungdomsgymnastik 
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• Trampolin  
• Motionsgymnastik (GymMiX)  

• Eventuell en klättervägg 

2.8.3 Utformning 

• Verksamhetsyta 40×36 meter? 

• Anpassade golv och redskap  

• Takhöjd 7-10 meter (olika krav för olika grenar) 

• Fästen i golv med mera 

• Hoppgropar etc. 
• Förråd för utrustning och material. 

• Sekretariat/teknik 

• Belysning anpassad för verksamheten 

2.8.4 Publikkapacitet 

• Bänkar/läktare 200-300 sittande/stående (onumrerat) 

2.9 A-hallen 

2.9.1 Inriktning  

• Föreningsidrott och skolidrott 

2.9.2 Verksamhet 

• Tennis och badminton 

• Övriga idrotter t.ex. friidrott, allmän fys- och konditionsträning 

2.9.3 Utformning 

• Spelyta 40×40 meter 

• Tennisbanor och badmintonbanor  

• Befintlig takhöjd 

• Linjerat för tennis och badminton 

• Golv anpassat för tennis och badminton 

• Förråd och utrustning för skolidrott och föreningsidrott  

2.9.4 Publikkapacitet 

• Befintlig, 974 st. 

2.9.5 Behov av anpassningar 

• GymMix verksamheten flyttas från källarlokal i A-hallen till nya 
gymnastikens hus. Atletklubben tar över nuvarande GymMix-lokaler 
och får ny egen ingång. 
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• Nytt golv anpassat för tennis och badminton samt andra racketsporter i 
A-hallen. 

• Belysning anpassad för verksamheten. 

Förslag om anpassningar av A-hallen ingår inte i preliminära 
kostnadsberäkningar. 
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3 Storvik Allaktivitetshall 

3.1 Beskrivning 
Förstudien föreslår att Storvik Allaktivitetshall bildas av att ny hall anpassad för 
idrott uppförs i anslutning till den befintliga Parkhallen. Om det inte är möjligt 
föreslås att en ny hall för idrott uppförs som fristående byggnad. Den nya 
idrottshallen föreslås ha ett brett användningsområde med full linjering för 
skolidrott och bollsporter samt ha en publikkapacitet på ca 200-300 personer 
(onumrerat).  

Förstudien föreslår att Parkhallen i dess helhet inklusive café rustas upp och 
befintliga ytor för mötesplatsen för ungdomar i Parkhallen utökas något. 
Förstudien föreslår att Storvik Allaktivitetshall utökas med fler 
omklädningsrum. Det föreslås även att en enklare och separat avdelad hall för 
boulespel uppförs i anslutning till eller fristående till allaktivitetshallen. Ett 
utegym och/eller andra ytor för spontan rörelse och lek föreslås byggas. 

3.2 Omklädningsrum och förråd 
Den nya hallen föreslås ha 4 st. omklädningsrum för att möjliggöra matchspel 
samt korta ledtider mellan matcher och med skolidrott. Idrottshallen behöver ett 
flertal förråd avsedda för föreningsverksamhet respektive skolidrott. HBTQ 
klassat omklädningsrum bör finnas. 

3.3 Övriga funktioner 
Upprustning av befintligt café i Parkhallen. Det bör finnas ett studierum för 
läxläsning inom allaktivitetshallen. Entrén till idrottshallen ska ha en 
inbjudande utformning som främjar lek, rörelse, samvaro och trygghet.  

Idrottshallen ska tillgänglighets anpassas för såväl utövare som besökare så att 
personer med olika funktionsnedsättningar kan nyttja arenan. 

3.4 Utomhusmiljö 
Det föreslås att ett utomhusgym uppförs i anslutning till allaktivitetshallen. 
Förslaget ingår inte i preliminära kostnadsberäkningar. 
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3.5 Idrottshall 

3.5.1 Inriktning  

• Skolidrott 

• Föreningsidrott 

• Privat bokning 

3.5.2 Verksamhet 

• Bollsporter: innebandy, futsal, övriga bollsporter vid behov 

• Övriga idrotter t.ex. friidrott, allmän fys- och konditionsträning  

3.5.3 Utformning 

• Spelyta 40×20 meter 

• Takhöjd minst 7 meter 

• Full linjering 

• Förråd och utrustning för skolidrott och föreningsidrott  

• Belysning anpassad för verksamheten 

• Lärarrum 

3.5.4 Publikkapacitet 

• Bänkar/läktare 200-300 sittande/stående (onumrerat) 

3.6 Parkhallen 

3.6.1 Inriktning  

• Skolidrott 

• Föreningsidrott 

• Privat bokning 

3.6.2 Verksamhet 

• Bollsporter: innebandy, futsal, övriga bollsporter vid behov 

• Skolidrott 

• Övriga idrotter t.ex. friidrott, allmän fys- och konditionsträning 

• Evenemang: musik, dans och bingo med mera 

• Mötesplats för unga 

• Verksamhet för pensionärer och äldre, kurser och möten 

3.6.3 Utformning 

• Spelyta 38×18 meter befintlig 
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• Takhöjd befintlig 

• Linjering befintlig 

• Förråd och utrustning befintlig 

• Belysning befintlig 

3.6.4 Publikkapacitet 

• Befintlig 

3.6.5 Behov av anpassningar 

• Något utökad yta för mötesplats för unga 

• Renovering av tekniska installationer samtliga ytskikt med mera 
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3.7 Konsekvenser av förstudiens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden har som uttalat politiskt mål att tillgången till 
idrottsytor i Sandvikens kommun ska öka. Det ingår även i nämndens uppdrag 
enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente att främja och utveckla idrotten 
inom kommunen. Målet att öka tillgången till idrottsytor har förtydligats genom 
målstyrning mot Vision 2025, samt genom underlag till kommunplan 2022-
2024. Detta mål har sedan utmynnat i viljan att uppföra en multiarena för idrott 
inklusive specialhall för gymnastik i Sandvikens tätort samt en idrottshall i 
Storvik. Kultur- och fritidsnämnden har utöver detta även som mål att 
möjliggöra spontanidrott i större utsträckning, bl.a. genom uppförande av ett 
utegym i Trebo (klart juni 2021). 

I kultur- och fritidsnämndens budget inför 2021 konstaterades ett behov av 
ökad tillgång till idrottsytor och idrottsanläggningar, både för förenings- och 
spontanidrott. En stor del av nämndens budget används idag till lokaler för 
kultur, idrott och föreningsliv. Därför är det viktigt att en strategisk 
lokalplanering tar hänsyn till och integrerar flera nämnders och bolags 
respektive behov av lokaler. Detta är väsentligt för ökad kostnadseffektivitet 
och för att klara kommande investeringsbehov. 

Den årliga befolkningsprognosen för Sandvikens kommun indikerar en positiv 
befolkningsutveckling mellan 2020-2030 – om Sandvikens kommun växer 
kommer också idrotten att behöva växa med den.[1] På sikt kommer 
befolkningsökningen innebära fler barn och unga i skolan, vilka i sin tur 
behöver fler och bättre utrustade idrottslokaler än nuvarande bestånd. 

Under 2020 genomfördes en översyn av idrottsanläggningarna i Sandvikens 
kommun genom en utredning, Idrott 2030. Syftet med utredningen var att 
upprätta ett program för utvecklingen av de kommunala idrottsanläggningarna, 
samt att verka som underlag för framtida politiska prioriteringar. För att få en 
fördjupad bild av idrotten i Sandvikens kommun har enkäter skickats ut till 
lokala föreningar samt specialidrottsförbund som är verksamma inom 
kommunen. Av utredningen framgår att 76 % av de svarande föreningarna 
uttrycker att de har ytterligare lokalbehov som ej kan tillgodoses i dagsläget. 
Detta kan bestå av renoveringsbehov, nya anläggningar samt tillbyggnader. Av 
utredningen framgår även att det finns ett stort engagemang hos föreningarna i 
Sandvikens kommun, som också i regel vill utveckla sin verksamhet.  

3.8 Nya anläggningar 
I Idrott 2030 framkom att idrotter såsom t.ex. innebandy och gymnastik inte har 
anläggningar som tillgodoser deras behov då de inte kan arrangera tävlingar och 
matcher med önskad kvalitet och i önskad utsträckning. Sandvikens 
gymnastikföreningar påtalade även en platsbrist i nuvarande lokaler i 
förhållande till ett ökat medlemsantal i föreningen. En multianläggning i 
Sandvikens tätort inklusive en specialhall för gymnastik skulle tillgodose fler 
möjligheter till tävling och träning för invånare i kommunen. Därutöver ska det 
beaktas att uppförandet av en specialhall för gymnastik är en viktig 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=sv-se&rs=sv-se&wopisrc=https%3A%2F%2Fsandviken2.sharepoint.com%2Fsites%2FFrstudienyahallariSandvikenochStorvik%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F1a7deac5d5bf49819848693a9f0aac38&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-1543&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F1413815661%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fsandviken2.sharepoint.com%252Fsites%252FFrstudienyahallariSandvikenochStorvik%252FDelade%2520dokument%252FGeneral%252FF%25C3%25B6rstudie%252FF%25C3%2596RSTUDIERAPPORT%2520nya%2520hallar%2520i%2520Sandviken%2520och%2520Storvik.docx%26fileId%3D1a7deac5-d5bf-4981-9848-693a9f0aac38%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D1543%26locale%3Dsv-se%26theme%3Ddefault%26version%3D21021008600%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1618830864583%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1618830864464&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4a99b832-99c0-4b1d-a284-1414498f7cff&usid=4a99b832-99c0-4b1d-a284-1414498f7cff&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1


Sandvikens Kommun 
Datum 
2021-04-23 

Version 
      

Projektnr 
      

Sida 
21(32) 

 

Förslag inför nya hallar i Sandviken och Storvik 

jämställdhetsfråga då flickor är en stor majoritet av medlemmarna i SGA. En 
satsning på en ny specialhall för gymnastik kan därmed vara ett viktigt steg för 
att främja likvärdiga möjligheter för flickor och pojkar. 

En tillbyggnad av idrottshall vid Parkhallen i Storvik möjliggör idrottande även 
utanför tätorten. Storviks IF skulle kunna anordna matcher och tävlingar på 
hemmaplan med korrekta mått och fullstor plan. Kultur- och fritidsnämnden ser 
även möjligheten att en tillbyggnad vid Parkhallen skulle användas för fler 
ändamål än enbart idrott. En välplanerad satsning skulle kunna innebära en 
bredare verksamhet som t.ex. en utökad mötesplats för ungdomar och andra 
verksamheter som en naturlig knutpunkt kan medföra.  

3.9 Möjligheter 
Om fler och nya hallar upprättas ger det en möjlighet att se över nuvarande 
idrottsanläggningar och renovera eller optimera de olika anläggningarna till 
effektivt nyttjande. Nya hallar kan även möjliggöra rivning av hallar som är 
slitna och har ett mycket stort renoveringsbehov – där kan marken istället 
nyttjas till t.ex. bostäder. Det stora renoveringsbehovet påtalas också i 
utredningen Idrott 2030. En satsning på idrottsanläggningar skulle därmed vara 
ett lyft för såväl kommunen i sin helhet som för föreningslivet.   

En nybyggnation av idrottsanläggningar skulle även främja tillgängligheten till 
idrott och rörelse. Med detta menas tillgänglighet i vid bemärkelse: om nya 
anläggningar upprättas så kommer de tillgänglighetsanpassas för personer med 
funktionsnedsättning samt parasport och därmed öka möjligheterna för fler 
målgrupper att idrotta eller ta del av idrott. Med nya anläggningar utökas också 
beståndet av idrottsanläggningar i kommunen och tillgängligheten till idrott 
främjas för alla invånare oavsett sociala och ekonomiska förutsättningar. Om 
möjlighet till träning och tävling finns inom kommunen behöver inte ungdomar 
i lika stor utsträckning byta föreningar när de vill utvecklas inom sin idrott. 
Idrottsrörelsen utvecklas också fortlöpande och nya idrotter dyker upp såsom 
t.ex. padel och futsal. Om fler anläggningar finns för idrottsutövande blir det 
lättare för nya idrotter att etablera sig och bokningstiderna kan spridas ut över 
flera hallar. Fler hallar skulle även kunna jämna ut tiderna för nuvarande 
idrotter i kommunen, vilket kan bidra till mindre trängsel för barn- och 
ungdomsträning vid attraktiva tider. 

Sandvikens kommun ska också vara en attraktiv kommun att leva och bo i. För 
många människor är fritidsutbud en viktig aspekt i vardagen. Med ett rikt 
kultur- och fritidsliv där flera möjligheter finns till idrottande och där idrotten 
får chansen att växa kan Sandvikens kommun fortsätta vara attraktiv som 
bostadsort för såväl nuvarande som kommande invånare. Kultur och idrott är 
också två områden som inte har några gränser där ett rikt idrottsutbud och stor 
tillgänglighet till idrott möjliggör möten mellan människor och bidrar till att 
skapa ett tolerant, inkluderat och öppet samhälle. 
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3.10 Motiv för förslag i förstudien 
Enligt det kultur- och fritidspolitiska programmet antaget av 
kommunfullmäktige ska barn och ungdomars idrottande vara prioriterat framför 
vuxnas. Förstudien föreslår att sportarenan får minst 500 sittplatser och max 
700 sittplatser, vilket bl.a. ger möjlighet till spel på allsvensk nivå för 
innebandyn samt till barn- och ungdomstävlingar och uppvisningar för 
gymnastiken. Förslaget ger dock inte möjlighet till spel i innebandyns högsta 
liga då förarbeten visar på att en arena med runt 700 sittplatser är vad som 
maximalt ryms på området. 

Förstudien föreslår att nuvarande B-hallen på Jernvallen rivs och ersätts av två 
nya idrottshallar. Det föreslås att A-hallen inriktas mot racketsporter. Förslaget 
att riva B-hallen motiveras dels av B-hallens nuvarande tekniska och 
arkitektoniska utformning, vilken inte anses möjlig att passa in i en tänkt ny 
helhet mellan multiarenan och A-hallen, dels av behov av fler och mer moderna 
idrottshallar med bred inriktning för skolidrotten och bollsporter. A-hallens 
föreslagna anpassning motiveras av behovet av ytor för tennis, badminton och 
andra racketsporter.  

4 Underlag 

4.1 Tekniska kontorets volymstudie 
Tekniska kontoret uppdrog 2018 åt Sandvikenhus att genomföra en studie för 
att belysa möjligheter att anlägga nya idrottshallar på Jernvallenområdet. 
Studien utgick från kultur- och fritidsnämndens uttalade vilja att uppföra en 
multiarena och en specialhall för gymnastiken i Sandvikens tätort. 
Sandvikenhus anlitade Skoog Arkitekter som tog fram planeringsunderlag i 
form av planskiss, situationsplan och volymstudie med förslag på översiktlig 
disposition och placering av nya idrottshallar på Jernvallenområdet. Studien 
visade på utrymmesmässiga möjligheter att anlägga en ny multiarena på 
Jernvallen i anslutning till den befintliga A-hallen samt en ny hall för 
gymnastik. Av studien framgick att B-hallen bör rivas för att skapa en väl 
fungerande arkitektonisk helhet. A-hallen har ett arkitektoniskt värde som bör 
vårdas och den nuvarande B-hallen skulle om den bevarades hamna illa till 
mellan en ny sportarena och A-hallen. Genom att föreslå rivning av B-hallen 
skapas utrymme att anlägga två nya idrottshallar. Underlag från Skoog 
Arkitekter är inte färdiga förslag på nya idrottshallar utan ger endast svar på 
frågan om vilka nya byggnader som kan rymmas på området.  

4.2 Omvärldsanalys 
Förstudien har genomfört studiebesök till Gavlehov i Gävle och till Lugnet i 
Falun samt haft kontakt med och inhämtat synpunkter från berörda föreningar 
och i viss mån deras specialförbund. 



Sandvikens Kommun 
Datum 
2021-04-23 

Version 
      

Projektnr 
      

Sida 
23(32) 

 

Förslag inför nya hallar i Sandviken och Storvik 

4.3 Befintliga idrottsarrangemang  
Förstudien har inte genomfört en fullständig analys av befintlig 
tävlingsverksamhet och evenemang med koppling till planerade nya hallar och 
krav på publikkapacitet på Jernvallenområdet och Parkhallen i Storvik. Viktiga 
sporter att ta hänsyn till är gymnastik och innebandy men även andra idrotter 
enligt följande. 

4.3.1 Gymnastik 
SGA anordnar en gång per år en större regional tävling i A-hallen på Jernvallen 
i truppgymnastik med ca 500-600 tävlande och med publik på ca 600 personer, 
SGA önskar utöka sina arrangemang till 4-5 tävlingar på nationell nivå samt 
genomföra fler samlingar för träningsläger. SGA vill på så sätt locka hit 
gymnastik-Sverige. SGA anordnar två större uppvisningar per år med en publik 
på ca 800-900 personer.  

4.3.2 SAIK Innebandy 
SAIK Innebandy har ett publiksnitt på ca 130 personer per hemmamatch. Vid 
eventuellt avancemang till Allsvenskan krävs en publikkapacitet på minst 500 
sittande personer. Föreningen anordnar Göransson Cup i innebandy en gång per 
år med ca 160 lag, 3 000 deltagare och 3 000 åskådare. Cupen pågår under tre 
dagar och föreningen nyttjar A-hallen, B-hallen och Göransson arena. 
Föreningen anordnar Lusseinnebandy en gång per år i A- hallen och B-hallen 
med ca 250 deltagare och 250 åskådare. 

4.3.3 Storviks IF 
Storviks IF har i Parkhallen ett publiksnitt för herr- och damseniorer om cirka 
90 personer, med toppar om ca 150 - 200 personer.  Ungdomsmatcher har i snitt 
cirka 70 personer i publik. 
 

4.3.4 Sandvikens Brottarklubb 
Sandvikens Brottarklubb anordnar tävlingen Stålfejden en gång per år i A-
hallen. Stålfejden är en tävling för barn och vuxna som pågår under en dag med 
ca 300 deltagare och ca 200-250 åskådare. 

4.3.5 Sandvikens Badmintonklubb 
Sandviken Badmintonklubb anordnar tävlingen Stålfjädern en gång på per år i 
A-hallen. Stålfjädern är en tävling för barn och vuxna som pågår under en dag 
med ca 200 deltagare och ca 150 åskådare. 

4.3.6 Sandvikens Atletklubb 
Sandvikens Atletklubb anordnar styrkelyftstävlingen Arne-pokalen i B-hallen 
en gång per år med ca 50 deltagare och ca 50 åskådare.  
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4.3.7 SIF  
SIF anordnar Göransson Cup i fotboll en gång per år med ca 325 lag, 3 500 
deltagare och över 10 000 åskådare. Cupen pågår under tre dagar och 
föreningen nyttjar A-hallen, B-hallen och Göransson arena. 

4.3.8 SAIK Fotboll 
SAIK Fotboll anordnar futsalcup en gång per år i A-hallen med ca 23 lag 150-
200 deltagare och ca 400 åskådare. Cupen pågår under 2 dagar. 

4.3.9 Ackes Dansskola 
Ackes Dansskola anordnar dansuppvisning 2 gånger per år med ca 500 
åskådare i A-hallen. Föreningen anordnar två danstävlingar per år med ca 400 
deltagare och ca 700 åskådare i A-hallen. 

4.4 Bokning och nyttjandegrad  

4.4.1 Parkhallen: 

• Hedängskolan 72 % 

• Storviks IF Innebandy 25 % 

Parkhallen nyttjas främst av Hedängskolan för skolidrott och Storviks IF:s 
innebandy. Utifrån detta är det viktigt att nybyggnationen möter såväl 
skolidrotten som innebandys behov gällande golv, utrustning, förråd och annan 
anpassning. 

4.4.2 Jernvallen B-hallen 

• Jernvallskolan 16 %  

• Montessoriskolan 4,5 %  

• Murgårdsskolan 4, 8 %  

• Sandvikens AIK Fotboll 1,7 %  

• Sandvikens AIK Innebandy 25 %  

• Sandvikens AIK Fotboll 2,5 %  

• Sandvikens Idrottsförening 8,5 %  

• Sandvikens Tennisklubb 17,5 %  

Jernvallens B-hall nyttjas främst för innebandy, tennis, skolidrott och 
innefotboll (futsal). Utifrån detta är det viktigt att nybyggnationen av 
idrottshallarna som ska ersätta B-hallen möter dessa användares behov gällande 
golv, utrustning, förråd och annan anpassning. 

4.4.3 Jernvallen A-hallen 

• Gästriklands Innebandyförbund 2,6 % 

• Göranssonska Skolan 6,4 % 
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• Jernvallskolan 15,5 % 

• Montessoriskolan 4,2 % 

• Murgårdsskolan 4,2 % 

• Sandvikens AIK Innebandy 27,8 % 

• Sandvikens Badmintonklubb 12,9 % 

• Sandvikens Idrottsförening 8,6 % 

Jernvallens A-hall nyttjas främst av innebandy, skolidrott, badminton och 
innefotboll (futsal). Innebandyn och futsal kommer främst förläggas i de två 
nya idrottshallarna samt sportarenan. A-hallen förbereds för racketsporter och 
skolidrott.  

4.4.4 Totalt 

• Total nyttjandegrad av Parkhallen 38 %. 

• Total nyttjandegrad av B-hallen 39 %, 

• Total nyttjandegrad av A-hallen 47 %, 

Skolidrott och innebandy är idag dominerande aktiviteter i samtliga hallar. I B-
hallen är även tennis och innefotboll (futsal) populära aktiviteter. I A-hallen 
spelas också badminton i relativt stor omfattning. Det är viktigt att kunna 
bedriva skolidrott med full utrustning och linjering i flertalet av de nya hallarna, 
främst i de två nya idrottshallarna på Jernvallen och i den nya idrottshallen i 
Storvik men även övriga hallar bör kunna nyttjas av skolverksamheten om 
behov föreligger. Utöver skolidrotten bör nybyggnationen av de nya 
idrottshallarna i Sandviken och i Storvik också beakta de behov som finns för 
innebandy, tennis, innefotboll (futsal) och badminton.  

5 Synpunkter och förslag från föreningar  
Förstudien har sammanställt inkomna förslag och synpunkter från föreningar 
och idrottsförbund samt inhämtat kompletterande synpunkter och underlag från 
dem. Förstudien har sammanställt bokningsstatistik och andra faktaunderlag 
samt genomfört studiebesök och en omvärldsbevakning. 

5.1 SAIK Innebandy 
• Önskemål om spelyta 20×40 meter samt säkerhetsyta runtom med 1,5 

meter per sida. 23×43 meter totalt.  

• Önskemål om takhöjden eller lägsta föremål minimum sju meter.  

• Önskemål om begränsad linjering i hallen.  

• Önskemål om golv anpassat för innebandy. 

• Önskemål om en hall med 1 000-1 200 sittplatser. 
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• Önskemål om ett café för föreningsverksamhet, gärna med ett kök för 
lättare förtäring vilket skulle kunna ligga till grund för större innebandy-
evenemang med mera.  

• Önskemål om anpassade förråd och kanslilokal. 

• Innebandyförbundet och SAIK Innebandy önskar vara delaktiga under 
processen. 

5.2 SGA (Sandvikens Gymnastikavdelningar) 
• Grundläggande önskemål är att hallen är 40 meter lång och helst 36 

meter bred om föreningen ska få plats med alla sina discipliner. 

• Önskemål om ”skumgropar” av olika slag.  

• Önskemål om nedsänkta trampoliner som byggs i anslutning till en 
”skumgrop”.  

• Önskemål om övrig utrusning utformad enligt de bestämmelser som 
Svenska Gymnastikförbundet har tagit fram för de olika disciplinerna 
som t.ex. tumblinggolv, AirTrack-golv, barrar, bommar, friståendegolv 
etc.  

• Önskemål om att hallen anpassas till den verksamhet som föreningen 
har idag, dvs. barn- och ungdomsgymnastik, artistisk tävlingsgymnastik, 
truppgymnastik och parkour. 

• Önskemål om intilliggande redskapsutrymme på uppskattningsvis 5×10 
meter. 

• Önskemål om tillgång till omklädningsrum 

• Önskemål om ledarrum/klubbrum på 8×5 meter inklusive minde pentry 
och kylskåp m.m. 

• Önskemål om tre kanslilokaler i anslutning till hallen.  

• Önskemål om tillgång till en cafeteria. 

• Önskemål om publikkapacitet beror vilken helhetslösning som väljs. En 
specialhall för gymnastik i kombination med en ”multihall” efterfrågas. 
SGA önskar en lösning med ”portabla” (utdragbara läktare) med 
kapacitet för 200-300 personer, men vid större arrangemang som 
uppvisningar och regionala tävlingar önskas en kapacitet på ca 700- 800 
personer. 

• Ambition om att öka sitt medlemsantal med ca 600-700 nya medlemmar 
i åldrarna upp till 20 år. Potential att växa finns inom 
parkour/freerunning.  

• Ambition att starta upp ”cirkusinriktade grupper”, grupper för 
funktionshindrade med mera. 
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• Föreningen önskar vara delaktiga under processen. 

Kombination med andra idrotter samt tävlingar 
En specialidrottshall för gymnastik kan enligt SGA användas av andra idrotter 
vid enstaka tillfällen, t.ex. simhopp, träning av förövningar till freestyle på 
skidor, etc. 

Gymnastikhallen kan enligt SGA användas dagtid av skolan för 
idrottsundervisning, men då behöver behöriga och kunniga lärare vara med 
under lektionen. SGA väcker frågan om finansiering av lös utrustning och 
idrottsredskap i hallen. I nuvarande gymnastikens hus har SGA investerat i alla 
redskap vilket är en kostnad om flera miljoner kronor.  Idrottsredskap för 
gymnastik slits hårt och behöver förnyas med jämna mellanrum. 

Gymnastiktävlingar kan till viss del hållas i gymnastikhallen, framförallt för 
mindre tävlingar i artistisk gymnastik där man tävlar individuellt i grenarna 
barr, bom, hopp och fristående. Vid större tävlingar framhåller SGA att dessa 
involverar ca 500-600 deltagare med en publik på ca 600-800 personer. Dessa 
arrangemang föreslås av SGA ske i den nya sportarenan, vilket kräver smidig 
passage mellan gymnastikhallen och sportarenan för förflyttning av 
idrottsredskapen. 

5.3 Storviks IF 
• Önskemål om en yta för idrott med golvyta 23×43 meter. 

• Önskemål om full linjering för olika bollsporter 

• Önskemål om publikkapacitet på 250-300 personer.  

• Önskemål om utrustning och linjering för skolidrott  

• Önskemål om att mötesplatsen för unga rustas och utökas.  

• Önskemål om att kunna arrangera verksamhet för pensionärer och äldre 
som boule, kurser och möten, café. 

• Önskemål om att kunna arrangera evenemang med musik, dans och 
bingo med mera  

• Önskemål om förråd för skolidrott och för föreningsidrott. 

• Föreningen önskar vara delaktiga under processen. 

5.4 Sandvikens Tennisklubb, STK  
• Föreningen bedriver sin verksamhet på Jernvallen i B-hallen. I B-hallen 

finns två banor och föreningen önskar flera. 

• Önskemål om att ha träningar för tävlingsaktiva ungdomar på så kallat 
hardcourtgolv som är anpassat för tennis 

• Föreningen pekar på att utöver tillgängliga tider i B-hallen, sker träning 
i den s.k. Ladan i Norrsätra och där är golvet inte anpassat för tennis. 
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• Sommartid ansvarar föreningen för en kommunal grustennisanläggning 
i Norrsätra 

• 60 ungdomar är i dagsläget aktiva i föreningen och tränar 1 till 4 timmar 
per vecka under inomhussäsongen. Av ungdomarna är 5 aktiva på 
tävlingar. De aktiva tränar merparten av sin tid på andra ställen än 
Sandviken för att få tillgång till rätt underlag för tennis.  

• Föreningen menar att B-hallen är en bra ”tennislada” vad beträffar att 
bollarna inte kan fara omkring på läktare etc. Men underlaget som är ett 
”allgolv” är inte lämpat för tennis. 

• Föreningen önskar kunna ha större omfattning på ungdomstennisen. 

•  Föreningen har tennisträning för ungdomar tre dagar i veckan inomhus 
i B-hallen. 

5.5  Sandviken Badmintonklubb 
• Föreningen bedriver sin verksamhet i A-hallen och det fungerar i stort 

bra.  

• Föreningen har tillgång till 10 banor samt eget förråd. 

• Föreningen påpekar att det är viktigt med bra ljus och anpassat golv. 

5.6 Sandviken Basket 
• Föreningen pekar på att Sandviken Basket bedriver en verksamhet som 

ökar i antal medlemmar och omfattning.  

• Föreningen pekar på att det idag endast finns två hallar i kommunen 
som är anpassade och utrustade för basket, Tallhallen i Österfärnebo och 
Björksätrahallen i centralorten.  

• Önskemål om fler tider i hallarna för att möjliggöra för dagens antal 
unga spelare att gå från halvplansspel till helplansspel.  

• Önskemål om att omvandla Björksätrahallen till ”basketens hus” när 
SGA lämnar hallen och flyttar sin verksamhet till Jernvallen. 

• Önskemål om att omvandla gamla bassänghuset till liten baskethall för 
barn- och ungdomsverksamhet.  

5.7 Sandviken Volleybollklubb 
• Föreningen bedriver sin verksamhet i den nysrustade idrottshallen i 

Björksätra. De är nöjda med det under överskådlig framtid. 

• Önskemål om fler halltider. Pekar på att det bör gå att frigöra tider när 
gymnastikverksamheten flyttar till Jernvallen.  

5.8  Sandviken Atletklubb 
• Önskemål om omklädningsrum för damer och herrar. 
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• Önskemål om kontor för försäljning, kortsystem osv. 

• Önskemål om förråd och nära till parkering. 

• Önskemål om egen ingång för att kunna välja öppettider. 

• Önskemål om större yta för sin verksamhet. Har 220 m2 tillgängligt, vill 
utöka till 400 m2. 

• Önskemål om utökad takhöjd i träningslokalen till 4 meter. 

• Önskemål om tillgång till rinnande vatten. 

• Önskemål om nytt kortsystem för in/utpassering. 

5.9 Futsal  
• Det finns ingen specifik futsalförening men sporten bedrivs av flera 

fotbollsföreningar. 

• Futsal kan bedrivas i flera olika typer av hallar men sker lämpligen på 
en spelyta om 40x20 meter där handbollsmål samt handbollslinjering 
finns.  

• De föreningar som bedriver futsal framför önskemål om fler halltider.  

6 Krav och synpunkter från specialidrottsförbund 
Förstudien har sammanställt krav och synpunkter från specialidrottsförbund 
inom aktuella idrotter. 

6.1 Innebandy 
• Krav på publikkapacitet för innebandy i Division 1 är 300 personer 

(SAIK Herrar och Storviks Damer spelar idag i Division 1). 

• Krav på publikkapacitet för innebandy i Allsvenskan är 500 personer 
(grundserie och kval) varav 80 % ska vara i form av sittplatser på 
läktare. 

• Krav på publikkapacitet för innebandyns kval till allsvenskan är 500 
personer. 

• Krav på publikkapacitet för innebandyns Högsta ligans grundserie är 
1000 personer och slutspel är 1 500 personer varav 80 % ska vara i form 
av sittplatser på läktare. I högsta ligan ska alla matcher spelas på PVC-
matta lämpligt för innebandyspel. 

• Golv bör vara lämpligt för innebandyspel med endast innebandylinjer. 
Alla matcher som sänds direkt i TV ska spelas på PVC-matta med 
endast innebandylinjer. 

• Innebandysargen bör vara svart. Reklamen på sargen bör ha vit text och 
svart grundfärg. 
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• Takhöjden eller lägsta föremål ska vara minimum sju meter. 

• Arenan ska ha fullgod belysning för TV- och filmupptagning enligt 
SKR:s krav i Måttboken. 

• Matcharenan ska vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem. 

• Varje lag ska ha tillgång till ett separat låsbart omklädningsrum, med 
plats för 25 personer och separat dusch. 

• Domarna ska ha tillgång till separat låsbart omklädningsrum med 
tillhörande dusch. 

• Särskilda platser för TV-kameror ska finnas på lång- respektive båda 
kortsidorna i alla hallar där Allsvenskan spelas. 

• Sekretariatet, utvisningsbåsen och avbytarbåsen ska alltid vara placerade 
på samma långsida som eventuell huvudkamerans placering vid TV-
produktion.  

• Matcharenan ska vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem. 

6.2 Gymnastik 

Takhöjd 
Takhöjden är av stor betydelse, speciellt i trampolin och rytmisk gymnastik. För 
tävling och träning i dessa två discipliner är säkerhetshöjden minst 10 meter. 
Inga nedhängande lampor, vajrar, ringar, bomsystem eller liknande bör finnas. 
Den fria takhöjden för övriga tävlingsdiscipliner bör vara minst 8 meter. För 
gruppträning kan takhöjden 4–6 meter räcka.  

Musik och ljudanläggningar 
Gymnastik utövas huvudsakligen till musik varför musikanläggningar och 
högtalare är en förutsättning. Musikanläggning ska vara lättillgänglig och 
förvaras lämpligtvis i låsbart AV-skåp. Högtalarna kan lämpligen placeras mitt 
på lokalens långsidor. Ljudet ska kunna spridas på ett balanserat sätt.  

Belysning  
För gymnastik ska belysningen ej vara riktad så att den stör/bländar 
gymnasterna. Speciellt viktigt är detta inom rytmisk gymnastik. Det är en fördel 
om ljusstyrkan går att reglera i lokalen. Viktigt! I en gymnastikhall där 
akrobatik förekommer, får det aldrig förbli helt mörkt vid till exempel 
strömavbrott. Det kan innebära livsfara för exempelvis en trampolingymnast 
som befinner sig flera meter i luften under ett hopp.  

Temperatur och luftkvalitet 
Dragfri luftväxling med en temperatur på ca 20°C är önskvärd. Vid träning och 
tävling i framförallt artistisk gymnastik används magnesium i händerna, i syfte 
att förbättra greppet. Magnesium ger upphov till dammpartiklar som bör 
ventileras bort.  



Sandvikens Kommun 
Datum 
2021-04-23 

Version 
      

Projektnr 
      

Sida 
31(32) 

 

Förslag inför nya hallar i Sandviken och Storvik 

Redskapsrum och förvaringsutrymmen 
Redskapsrum är en viktig förutsättning. Gymnastikverksamhet ställer krav på 
både fastmonterad utrustning som exempelvis ribbstolar, bomsystem, linor, 
ringar samt flyttbar utrustning/redskap. En nödvändig förutsättning för den 
flyttbara utrustningen är tillräckligt stora redskapsrum gällande såväl både höjd, 
djup och bredd. Förvaringsutrymmen bör finnas i direkt anslutning till 
aktivitetsytorna. Mängden och typen av redskap är beroende av antalet 
deltagare och verksamhetens inriktning. De flesta redskapen förvaras på vagnar 
och det är en stor fördel är om redskapen kan rullas rakt ut från 
redskapsförråden.  

Gymnastikförbundets övriga synpunkter 
Gymnastikförbundet anser att det är rimliga önskemål som SGA har framfört 
till Sandvikens kommun, men påtalar även att det går att hitta andra lösningar. 
Det är viktigt att fördela tillgängliga kvadratmetrar på bästa sätt och det går dela 
upp disciplinerna i flera mindre ytor. Gymnastikförbundet menar att 40 meter 
kan vara för kort. 

6.3 Tennis 
• En tennisplan skall vara 23,77 meter lång, 8,23 meter bred för 

singelmatcher och 10,97 meter bred för dubbelmatcher. 

• Tennisnätets höjd centralt på banan skall vara 0,915 meter. 

• Tennisnätet höjd vid sidostolparna skall vara 1,07 meter. 

• Bakom baslinjen måste det vara minst 6,4 meter till en vägg (officiella 
turneringar). 

• Vid sidolinjerna måste det vara minst 3.7 meter till en vägg (officiella 
turneringar). 

6.4 Boule 
• En tävlingsbana har måtten 4 x 15 meter, men bredare banor är att 

föredra om möjligt.  
• Minsta möjliga mått är 3 x 12,5 för att nyttja reglerna för boule. 

           Vanligaste underlag: 
• Befintligt grusunderlag, ex, parkering, fotbollsplan, gammal lekplats etc. 
• Kullersten eller torg 
• Limning inomhus 
• Gräsmatta 

6.5 Badminton 
• En kombinerad singel- och dubbelbana ska vara 6,1 meter bred och 13,4 

meter lång.  

• Anpassad och ej bländande belysning. 
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• Olika golvtyper finns för inomhusspel. Golvet skall vara elastiskt och 
stötdämpande för att minimera skaderisker. PVC-mattor eller mattor av 
gummi är lämpade som underlag för badmintonspel liksom lamellerade 
trägolv (parkettgolv) som används i många spelhallar.  
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https://sv.wikipedia.org/wiki/PVC
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parkettgolv


SESTADEN

H

e

d

å

s

v

ä

g

e

n

S

ä

t

r

a

g

a

t

a

n

4:1

Y

T

A

 

F

Ö

R

U

T

E

G

Y

M

?

H

U

V

U

D

E

N

T

R

É

S

P

O

R

T

A

R

E

N

A

S

P

O

R

T

E

N

T

R

É

J

E

R

N

V

A

L

L

E

N

E

N

T

R

É

T

O

R

G

A

N

G

Ö

R

I

N

G

 

M

M

N

Y

 

G

C

-

V

Ä

G

N

Y

 

I

N

F

A

R

T

S

V

Ä

G

"

S

E

E

-

H

A

L

L

E

N

"

G

Y

M

N

A

S

T

I

K

S

P

O

R

T

H

A

L

L

A

R

0 5 10 20 40 meter30

SANDVIKENHUS AB

SESTADEN 4:1 JERNVALLEN - NYBYGGNAD MULTIHALL OCH GYMNASTIKENS HUS - "SEE-HALLEN"

KONCEPTSKISS 2018-12-11

SITUATIONSPLAN  1:1000 (A3)

N


	FÖRSTUDIERAPPORT nya hallar i Sandviken och Storvik.pdf
	1 Grundläggande information
	1.1 Syfte
	1.2 Bakgrund
	1.3 Uppdrag och mål
	1.4 Beroenden av andra projekt
	1.5 Omfattning
	1.6 Avgränsning
	1.7 Metod

	2 Jernvallen Multiarena
	2.1 Beskrivning
	2.2 Omklädningsrum och förråd
	2.3 Övriga funktioner
	2.4 Utomhusmiljö
	2.5 Idrottshall 1 (ersätter B-hallen)
	2.5.1 Inriktning
	 Skolidrott
	 Föreningsidrott
	 Privat bokning

	2.5.2 Verksamhet
	 Bollsporter: innebandy, futsal, övriga bollsporter vid behov
	 Övriga idrotter t.ex. friidrott, allmän fys- och konditionsträning

	2.5.3 Utformning
	2.5.4 Publikkapacitet

	2.6 Idrottshall 2 (ersätter B-hallen)
	2.6.1 Inriktning
	 Skolidrott
	 Föreningsidrott
	 Privat bokning

	2.6.2 Verksamhet
	 Bollsporter: innebandy, futsal, övriga bollsporter vid behov
	 Övriga idrotter t.ex. friidrott, allmän fys- och konditionsträning

	2.6.3 Utformning
	2.6.4 Publikkapacitet

	2.7 Sportarena
	2.7.1 Inriktning
	2.7.2 Verksamhet
	2.7.3 Utformning
	2.7.4 Publikkapacitet

	2.8 Nya gymnastikens hus
	2.8.1 Inriktning
	 Träning och tävlingsarena

	2.8.2 Verksamhet
	 Artistisk tävlingsgymnastik
	 Trampolin

	2.8.3 Utformning
	 Hoppgropar etc.

	2.8.4 Publikkapacitet

	2.9 A-hallen
	2.9.1 Inriktning
	 Föreningsidrott och skolidrott

	2.9.2 Verksamhet
	 Övriga idrotter t.ex. friidrott, allmän fys- och konditionsträning

	2.9.3 Utformning
	2.9.4 Publikkapacitet
	2.9.5 Behov av anpassningar


	3 Storvik Allaktivitetshall
	3.1 Beskrivning
	3.2 Omklädningsrum och förråd
	3.3 Övriga funktioner
	3.4 Utomhusmiljö
	3.5 Idrottshall
	3.5.1 Inriktning
	 Skolidrott
	 Föreningsidrott
	 Privat bokning

	3.5.2 Verksamhet
	 Bollsporter: innebandy, futsal, övriga bollsporter vid behov
	 Övriga idrotter t.ex. friidrott, allmän fys- och konditionsträning

	3.5.3 Utformning
	3.5.4 Publikkapacitet

	3.6 Parkhallen
	3.6.1 Inriktning
	 Skolidrott
	 Föreningsidrott
	 Privat bokning

	3.6.2 Verksamhet
	3.6.3 Utformning
	3.6.4 Publikkapacitet
	3.6.5 Behov av anpassningar

	3.7 Konsekvenser av förstudiens förslag
	3.8 Nya anläggningar
	3.9 Möjligheter
	3.10 Motiv för förslag i förstudien

	4 Underlag
	4.1 Tekniska kontorets volymstudie
	4.2 Omvärldsanalys
	4.3 Befintliga idrottsarrangemang
	4.3.1 Gymnastik
	4.3.2 SAIK Innebandy
	4.3.3 Storviks IF
	4.3.4 Sandvikens Brottarklubb
	4.3.5 Sandvikens Badmintonklubb
	4.3.6 Sandvikens Atletklubb
	4.3.7 SIF
	4.3.8 SAIK Fotboll
	4.3.9 Ackes Dansskola

	4.4 Bokning och nyttjandegrad
	4.4.1 Parkhallen:
	4.4.2 Jernvallen B-hallen
	4.4.3 Jernvallen A-hallen
	4.4.4 Totalt


	5 Synpunkter och förslag från föreningar
	5.1 SAIK Innebandy
	5.2 SGA (Sandvikens Gymnastikavdelningar)
	Kombination med andra idrotter samt tävlingar

	5.3 Storviks IF
	5.4 Sandvikens Tennisklubb, STK
	5.5  Sandviken Badmintonklubb
	5.6 Sandviken Basket
	5.7 Sandviken Volleybollklubb
	5.8  Sandviken Atletklubb
	5.9 Futsal

	6 Krav och synpunkter från specialidrottsförbund
	6.1 Innebandy
	6.2 Gymnastik
	Takhöjd
	Musik och ljudanläggningar
	Belysning
	Temperatur och luftkvalitet
	Redskapsrum och förvaringsutrymmen
	Gymnastikförbundets övriga synpunkter

	6.3 Tennis
	6.4 Boule
	Vanligaste underlag:

	6.5 Badminton


	A-40-1-10 - Plan 1.pdf
	A-40-1-20 - Plan 2.pdf
	A-40-1-30 - Plan 3.pdf
	A-40-2-10 - Sektioner.pdf
	Situationsplan-Sehallen-2018-12-11.pdf

