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1. BAKGRUND 

UPPDRAGET

Ludvika kommun planerar att bygga en arena för idrott 
i stadsdelen Marnäs, Hillängets idrottsplats. För att 
fånga upp de behov man har idag och i framtiden så 
genomfördes en dialogprocess som sedan resulterat i 
ett funktionsprogram. Funktionsprogrammet  ska vara 
ett underlag i planprocessen och i ett senare skede ett 
underlag i planering och gestaltning av anläggningen.

Så här har vi arbetat

Projektet har drivits av en styrgrupp med representan-
ter från olika förvaltningar i Ludvika Kommun. Swecos 
Arkitekter har fungerat som processledare och sam-
manställt dialoger och funktionsprogram. För att nå ut 
till så många som möjligt genomfördes en enkät som 
riktade sig till Ludvikas idrotts- och kulturföreningar. 
Vidare har arbetsmöten kring funktioner och innehåll 
genomförts med olika referensgrupper. Spaningar har 
gjorts kring hur man planerar idrottshallar just nu

Parallellt  med Arenauppdraget har Ludvika kommun 
genomfört dialoger för utveckling av ett nytt bostad-
område  stora Hillänget.

Arbetet med dialogerna genomfördes under våren 
2021 och funktionsprogrammet sammanställdes 
under hösten 2021.

Varför ett funktionsprogram?

Funktionsprogrammet beskriver övergripande hur den 
valda platsen för en ny arena kan utvecklas över tid. 
Programmet beskriver också hur de olika funktionerna 
föhåller sig till varandra och deras innehåll. 

Värdeord för en ny arena i Ludvika

Under workshoparbetet har följande värdeord disku-
terats fram. Värdeoreden ska genomsyra hela an-
läggningne och de aktiviteter som ska rymmas. Det 
är röresleglädje, tillgänglighet, attraktivt, flexibelt, 
funktionellt och hållbart.
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR

RÖRELSEGLÄDJE

Ledordet i projektet har varit rörelseglädje. Anlägg-
ningen ska locka till rörelse både ute och inne. Den 
ska ge förutsättningar för rörelse, både i organiserad 
och mer spontan form.

Ludvika nya arena ska vara tillgänglig och attraktiv. 
Den ska utformas som ett landmärke med god arki-
tektur som blir ett signum för stadsdelen. Den nya 
arenan ska vara flexibel och funktionell för att kunna 
möta förändringar i framtiden. Hållbarhet både social, 
ekonomisk och ekologisk ska genomsyra projektet.

En annan viktig aspekt är inkludering - alla kan och får 
vara med. Det handlar så klart om hur verksamheten 
bedrivs men också utformningen av lokalerna.

UTFORMNING

God arkitektur

En god arkitektur ger långsiktigthet och hållbarhet 
genom att skapa byggnader och miljöer som lever över 
tid och skapar värde för medborgaren. Trots begräns-
ningar ska  arkitekten se möjligheter och forma en 
inspirerande byggnad och utemiljö.

Dagsljus och belysning

Dagsljus ska finnas där människor vistas stadigva-
rande. Det gäller också den stora hallen och navet. 
Överblickbarhet och utblickar är viktiga för att känna 
trygghet. I flera av ytorna krävs en varierad belysning 
för att rummen ska kunna användas mångfunktionellt.

Akustik

En god akustik ska uppnås med minimalt med buller 
från installationer. Ljudklass enligt senare besked

Trä

Trä ska övervägas som stommaterial när LCA analyser 
görs och inför klimatdeklaration.

Färgsättning och material

Färgsättning ska väljas så att den håller över tid och 
förstärker läsbarheten av olika rum. Material och 
ytskikt ska väljas ur ett hållbarhetsperspektiv.

Underhåll och städbarhet

Material och ytskikt ska kräva minimalt med underhåll 
och vara lätta att städa. Dammsamlande och svåråt-
komliga nischer ska undvikas.

Hållbarhet

Hela arenaanläggningen ska utformas så att man hus-
hållar både med de mänskliga och materiella resurser-
na på lång sikt.  Användningen av energi och naturre-
surser ska vara effektiv. Återbruk och cirkulär ekonomi 
kan vara en del av gestaltningen.  särskild händyn ska 
tas till barn och ungdomsperspektivet.

Tillgänglighet

Alla ska vara välkomna till arenan. Det gäller oavsett 
bakgrund, kultur, ålder eller funktionshinder. 
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GLOBALA MÅLEN

Projektet Ny Arena i Ludvika berör ovanstående globala mål och delmål.
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NULÄGE

OMRÅDET

Området för en ny Arena i Ludvika är idag ett redan 
etablerat idrottsområde, Hillängens idrottsplats, belä-
get i Marnäs ca 2,5 km öster om Ludvika centrum. 

Hillängens idrottsplats utgörs av en gräsplan med om-
givande löparbana, en öppen gräsplan, en konstgräs-
plan, en ishall (ABB Arena), boule och tennisbanor. 
Söder om området ligger Stensvedens idrottsplats med 
fotbollsplaner. Området nyttjas av föreningar i Ludvi-
karegionen och som resurs för skolan och idrottsun-
dervisningen. 

Området har också många besökare om kvällar och 
helger, då man använder planer och platser för spon-
tana aktiviteter. I närheten finns, förutom bostadsom-
råden och skolan, två förskolor, ett särskilt boende, en 
vårdcentral och ett rekreationsområde med motions-
slingor och elljusspår. 

Ludvika kommun planerar för ett nytt bostadsområde 
direkt öster om arena-området vilket kommer öka 
trycket på området ytterligare. 

Entré på befintlig ishall är på långsidan och vetter österut 

Befintliga löparbanor för friidrott på idrottsplatsenHillängens idrotsplats

Kommunikation 

Idrottsplatsen har idag en huvudentré där det finns 
möjlighet att parkera både cykel och bil. För gående 
och cyklister finns också andra entrepunkter. Buss-
hållplatser finns i område vid arena, skola och bostä-
der. 



10

Referensbilder från vänster till höger, uppifrån och ner; Superki-
len, Israels Plads och Superkilen, Köpenhamn 

3. FUNKTIONSBESKRIVNING
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UTEMILJÖ

ANALYS

Trycket på området kommer att öka med en ny arena 
och fler bostäder. Det finns förutsättningar att utveck-
la stadsdelen med aktiviteter och trygga gång och 
cykelstråk.

FÖRSLAG 

Vi föreslår att man i och med byggnation av Ny Arena 
Ludvika förstärker stråken i både nord-sydlig rikt-
ning som i öst-västlig. Motivet är dels att knyta ihop 
planerat bostadsområde öster om arena-området 
med befintliga, dels för att rörelsen skola-idrottshall, 
nord-sydlig, ska bli tydligare och upplevelsemässigt 
rikare. Ett centralt stråk ger de stora hallbyggnaderna, 
både befintliga och den nya, fler framsidor i och med 
fler målpunkter. 

Att förstärka stråken och krydda dem med funktioner 
på temat aktivitet och rörelseglädje, ökar både ge-
nomströmningen av människor och områdets attrak-
tionskraft. Att många människor rör sig genom och 
uppehåller sig i ett område bidrar med trygghet. En 
mångfald av attraktioner som lockar en bred målgrupp 
är eftersträvansvärt; platser som lockar små barn som 
är i sällskap av vuxna, aktiviteter som lockar äldre, ak-
tiviteter som lockar på kvällstid och helger; en blandad 
publik och vuxennärvaro bidrar till trygghet och trivsel. 
Att stärka upp området med platser där alla kan vara 
med och röra sig är också en fråga om folkhälsa och 

social hållbarhet. Genom olika verksamheter, kanske 
en fritidsbank där man kan låna utrustning och köpa/
byta begagnat, ger man möjlighet för fler att idrot-
ta. Då skulle Ludvika ny arena verkligen kunna göra 
skillnad. 

God tillgång på upplevelsevärden i närheten av 
bostaden har en positiv effekt på människors fysiska 
aktivitet och skattade hälsa. Det finns forskning som 
visar att åtgärder i den byggda miljön har goda förut-
sättningar att påverka människor levnadsvanor, t ex 
öka fysisk aktivitet och minska stillasittandet, jämfört 
med att enbart informera. Genom att utforma struktu-
rer som stödjer fysisk aktivitet ökar chanserna till att 
på lång sikt förbättra folkhälsan. 

Platser och stråk bör stödja den som rör sig till fots, 
cyklar, leker eller på annat sätt är fysiskt aktiv i sin 
utemiljö. Miljöer kan på flera sätt stimulera till ökad 
trivsel, utomhusvistelse och fysisk aktivitet genom att 
erbjuda mycket för många och gärna i en tilltalande, 
läsbar kontext. 

Stråk kan se olika ut; cykelbana i skogsmiljö; blandade stråk för 
skateboard, fotgängare, cykel; springstråk. 

FAKTA GÅNGVÄNLIGHET: Med gångvänlig 
miljö menas till vilken grad den byggda 
miljön stödjer och uppmuntrar människor till 
att gå. Genom att göra miljön bekväm och 
säker för gående och möjliggöra att till fots 
nå olika målpunkter inom rimlig tid och med 
rimlig ansträngning i en visuellt attraktiv 
omgivning (Berglund U. et al, 2011)
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Utemiljön har inte lika tydliga gränser som byggna-
den och är något som också är öppet och tillgängligt 
dygnet runt. För att använda utemiljön behövs inget 
medlemskap eller dylikt. Det är ett av skälen till att 
utemiljön är så viktig - den är rättvis, tillgänglig, demo-
kratisk, öppen. Att få utemiljön till att bli ett av motiven 
till att man som besökare åker hit till Marnäs, till varför 
man trivs här, skapar goda förutsättningar att genere-
ra möten mellan människor och grupper i samhället. 
Att komplettera en idrottshall med ytor för fler typer 
av rörelse kommer att locka hit flera grupper och inte 
bara de som utövar lagidrott och andra traditionella 
aktiviteter. 

Att bjuda ut idrotterna är också ett sätt för dem att visa 
upp sig och på så vis locka till sig nya medlemmar. 

Här kan vi stödja spontan och egen-organiserad akti-
vitet på en plats inte långt från centrum, dit man kan 
ta sig både till fots, på cykel eller med lokaltrafiken.  

I Marnäs behöver vi satsa på social hållbarhet och 
trygghet. Alla har inte möjlighet att vara med där akti-
viteter kostar pengar, där det krävs utrustning.

Att tänka på vid planering 

• Drift - vilken förvaltning är det som bygger och   
vem ska sköta och ta ansvar? Vad behövs i form av   
utrustningen för att sköta - plog, gräsklippare,   
lastbilar med flak osv. 

• Buller och störningar - vissa aktivitetsytor bullrar 
och därför behöver vi ägna en tanke åt var vi placerar 
dessa, hur vi förutser att ljudet studsar, vilka verksam-
heter ligger nära och vilka är lättstörda, bostäder osv. 

• Hur placeras funktioner och aktivitetsytor i för-
hållande till skola, gång och cykelväg, parkering; för 
vilka åldrar, hur tar man sig dit, vilka behöver mest 
vuxennärvaro. Vad har mest ut av att placeras bredvid 
varandra, var vill man sitta, var är bästa solläget och 
från vilken plats har man bra överblick. 

• Flöde mellan aktiviteter

• Fysisk tillgänglighet

• Trygghet. Blanda åldrar - bänkar för unga och 
gamla trötta ben, ”publik”-platser för de som vill vara 
med men inte delta, överblick, belysning, information. 

• Kunna se entréer till byggnader, att kunna läsa 
av utemiljön och hitta en logik i hur man tar sig fram. 
Orienterbarhet skapar trygghet. 

• Överblick – undvika hörn och ytor där man kan 
gömmas. Undvika buskar. Träd skapar rumslighet utan 
att hindra blicken. 

• Jämställdhet – olika aktiviteter lockar tjejer och 
killar. Att tänka på vid val av multiarena; form, sitt-
platser, hur programmerat. Beachplaner – handboll, 
volleyboll, beachfotboll. Generöst med hängplatser 
så att man kan vara med även fast man inte vill delta. 
Dans – kan man ha en spegelvägg på del av fasad, 
antingen huvudbyggnad eller förråd. 

• Flexibilitet – det som är en scen blir en sittplats 
blir en prispall och blir en mötesplats. Boule och 
kulstötning, beachplaner och längd/tresteg/höjdhopp, 
fotbollsplan och friskisgympa.

• Parkering cykel – generöst med cykelparkering, 
pump, väderskydd på utvalda frekvent använda plat-
ser, belysning, ramlåsning. 

• Parkering bil – kan delar vara målade för att upp-
muntra boll-aktivitet, teknikbanor, lek under dagtid för 
att under kväll/helg när bilburna besökare ökar i antal 
fungera som bilparkering.

• Belysning – allmän trygg belysning, aktivitetsstyrd 
belysning på bollplaner, skateplats, streetbasket och 
dylikt.

• Väderskydd för både regn och sol förlänger sä-
songer och ökar attraktiviteten. 

Dimensionerande uppgifter 

Vad i innemiljön kan vi komplettera med ute? Vad har 
vi för behov? 

Olika aktivieter tar olika stor yta i anspråk. Med en 
friare form på ytorna ger man möjlighet för olika slags 
användning. Det skulle kunna vara friidrott, bollplaner, 
utegym, rink, beachplaner, samlingsplatser, rörel-
seglädje, lekfullhet, boule, klättring, hinderbana, dans 
(scen, speglar), yoga, gruppträning typ Friskis och 
Svettis, tai chi/chi gong, kampsport, slackline mm. 
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FAKTA: Användbara begrepp. Här 
redovisar vi några begrepp som 
kan användas som parametrar 
för beskrivning och som ana-
lysverktyg för att fånga kvaliteter 
och brister i befintlig miljö samt i 
planering och genomförande.

MASKVIDD: Avståndet mellan korsnings-
punkterna i ett nät, ett gångvägsnät eller ett 
cykelvägsnät, kallas maskvidd. Stor mask-
vidd innebär att det är långt till nästa länk 
eller stråk och liten maskvidd att det finns 
god möjlighet till att hitta alternativa vägar 
och välja en gen förbindelse. Ett finmaskigt 
nät ger variation och valfrihet i det dagliga 
cyklandet och gåendet. Begreppet maskvidd 
gör den generella framkomligheten för cy-
klister och gående tydlig liksom möjligheten 
att fritt välja väg genom landskapet oavsett 
start- och målpunkt. För att gång- och cykel-
resan ska bli lika gen eller genare än bilre-
san måste cykel- och gångnätets maskvidd 
vara lika med eller mindre än bilnätets. En 
förutsättning för att gatunätet ska fungera 
bra för fotgängare och cyklister är att kvar-
teren är lagom stora. Maskvidden påverkas 
också av topografin i landskapet. I ett flackt 
landskap kan maskvidden i cykelvägnätet 
vara större än i mer kuperat landskap. 

KONNEKTIVITET: Konnektivitet är ett vär-
de på hur många kontakter ett stråk har 
gentemot andra stråk – ju fler kopplingar 
till kringliggande närmiljöer, desto hö-
gre konnektivitet. Om stråken ligger rätt i 
förhållande till målpunkter blir det lättare 
att gå och cykla. Fler kontakter ökar antalet 
valmöjligheter vilket skapar en större genhet 
och kan förbättra den upplevda tryggheten 
eftersom det går att välja olika vägar på 
dagen respektive kvällen. 

ORIENTERBARHET: Tydliga och överblickbara 
offentliga rum gör det lättare för människor 
att orientera sig. Trygga, säkra och attrak-
tiva färdvägar är starkt förknippade med 
orienterbarhet. Det gäller att ta tillvara och 
utveckla siktlinjer och vyer som ger rumsliga 
sammanhang och kopplar ihop mötesplatser, 
stråk och viktiga målpunkter i den byggda 
miljön. Dessa siktlinjer och vyer är viktiga för 
att kunna orientera sig, identifiera färdrikt-
ning och utvärdera alternativa vägval. En god 
orienterbarhet bidrar till att man lättare kan 
läsa av sina närmiljöer och identifiera sig 
med dem. Såväl tydlig skyltning av geogra-
fiskt avstånd som tidsavstånd kan förenkla 
valet av färdväg. 

GENHET: Smarta förbindelser som inte 
är längre än nödvändigt gör gående och 
cyklande mer attraktivt. Genhet påverkar 
både restid och avstånd och det kan avgöra 
beslutet att gå eller cykla (Lindelöw, 2009). 
Det upplevda avståndet kan skilja sig från 
det faktiska avståndet beroende på kvalitet 
och upplevelsevärde (Gehl, 2010). 



15

Övrigt 

Förstärka status: ge området en stark identitet och 
attraktionskraft. Bygga stolthet, bygga för unga och 
gamla, tjejer och killar. 

Nyttja fasaden: klättra, solceller, spegelvägg för dans, 
basketkorgar, bollplank, information, ute bio mm. 

Välkomnande entréer åt flera håll: öppenhet, samla 
upp människor för att sedan sprida ut till respektive 
mål. 

Hälsofrämjande: reducerar stress, solljus, återhämt-
ning.

Visuell kontakt: mellan inne och ute, utblickar, belys-
ning, siktlinjer, vyer. 
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Fördelen med ett mer avlångt fotavtryck är att det ger plats till rörelse utomhus vid både entréerna samtidigt som vägg frigörs till båda 
hallarna. Det ger besökande möjligheten att kunna se in på aktiviteter oberoende på vilken entré de använder. Orienterbarheten ökar 
samtidigt som gaveln mot gatan blir mindre dominerande. 
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BYGGNADEN - EN NY ARENA

Här finns det rum för olika aktiviteter och rörelse. 
Arenan planeras och utformas för att bjuda in till 
rörelseglädje. För att skapa rum för mycket och många 
så är volymeffektivitet och flerfunktionalitet en förut-
sättning. Den schematiska bilden till vänster ger en 
förenklad bild av innehåll och samband i relation till 
befintlig ishall. 

Det är viktigt med fortsatt dialog med föreningar, skola 
och andra aktörer för att säkerställa innehåll och 
kapacitet.

Rörelseglädje från första stund

Den röda tråden är att gestalta för att skapa rörel-
seglädje.  Från utsida till insida. Använd tak och 
fasader för att för att bjuda in till lek. Det kan vara 
klätterväggar, bollspel eller basketkorgar. Utformning 
för självinstruerande rörelse sänker tröskeln för att 
komma igång och ger mer till många.

Entréhallen är knutpunkten, navet. Här ska man ha 
god överblick och snabbt kunna orientera sig. Härifrån 
kan man komma direkt in i den stora hallen. Entréhal-
len är väl upplyst och man kan utifrån se in i både hall 
och entrérum.

Hallrummets storlek ger utrymme inte bara för match-
sporter men även för en friare rörelsezon. 

Volymeffektivitet och flerfunktionalitet

Rummen utformas så de kan rymma flera funktioner 
i en. Genom att även utnyttja höjden i exempelvis 
hallrummet så kan man på gradänger ställa tränings-
utrustning och under teknik, omklädningsrum  och 
förvaring. Resultatet blir en arena som ger mer nytta 
och innehåll för en mindre insats.  

Det är inte bara hallrummet som kan utformas fler-
funktionellt, ett annat exempel är de kommunikativa 
stråken, där kan väggar tak och golv anpassas för att 
locka till rörelse. Omklädningsrummet är ytterligare ett 
exempel som kan utformas för att möjliggöra plats till 
teori, möten, träning i tillägg till det att byta om. 

En plats för möten och vardagsliv

Arenan blir för en del en aktiv del av vardagen där det 
behövs plats för att äta, göra läxor och träffa vänner, 
både före och efter träning. Andra kanske kommer hit 
för första gången för att se en match. Orienterbarheten 
och läsbarheten är viktig för att skapa en trygg miljö 
både för de som deltar i idrott regelbundet och de som 
är tillfälliga besökare.

Arenan har en möjlighet att stärka föreningsgemen-
skap, skapa förutsättningar för nya möten genom 
aktiviteter på olika nivåer.  

Arenan tillsammans med utemiljön ger möjlighet till 
möten och rörelse som är oberoende av bokningar 
eller arenans öppettider.

En arena som erbjuder mycket för många

Arenan är placerad på en redan etablerad idrottsplats 
med närhet till kollektivtrafik och cykel-och gångstråk. 
Skolans närhet är av stor vikt för att den skapar trygga 
vägar till arenan från skolan samt ökar nyttjandet av 
den. 

Hållbar och attraktiv

De material som används i Arenan ska vara långsiktigt 
hållbara och följa högt uppställda krav. Arenan ska nå 
upp till Miljöbyggnad nivå silver. Återbruk och en tanke 
om hur en varsam demontering kan ske i framtiden - 
cirkulär ekonomi ska beaktas. Byggnaden ska ges en 
attraktiv gestaltning och vara ett landmärke i staden.

Teknik en del av vardagen

Det ska finnas uppkoppling för läxläsning och arbete. 
Ljudanläggning både i hall och i multirum. Riktade lju-
danläggningar möjliggör att musik kan begränsas till 
en del av hallen, vilket innebär en möjlighet att spela 
olika musik i olika delar av hallrummet. 
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Fotavtryck med möjlighet till 2 hallar. Inkluderar ej påbyggnad befintlig ishall.
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ARENANAS FOTAVTRYCK

Anläggningen planeras för en hall i första skedet med 
möjlighet att i framtiden kunna bygga ut med ytterli-
gare en hall. Ett starkt önskemål har varit att behålla 
fotbollsplanerna. Befintliga boulebanor och tennisba-
nor ger plats  för den nya byggnaden.

Behovet av att eventuellt bygga på/ renovera den be-
fintliga ishallen behöver utredas. Det finns stora förde-
lar att koppla ihop den nya entréhallen med  ishallen. 
Café och omklädningsrum kan då samnyttjas.

Det avlånga fotavtrycket ger möjlighet till att se akti-
vitet i hallen oberoende av vilken entré som används, 
den från friidrottsplatsen i söder eller från skolan i 
norr. 

Fotavtryck med 1 hall. Inkluderar ej påbyggnad befintlig ishall.

Gaveln mot vägen blir kortare och mindre dominerande 
samtidigt som förvaring och omklädning kan nås från 
båda sidor av byggnaden. Byggnaden får två aktiva 
sidor. Den ena som vänder sig mot friidrottsfältet och 
den andra mot konstgräsplanen och skolan i norr. 

Om en fotbollsplan offras så kan kopplingen till den 
befintliga ishallen skapa en större arena, där inte bara 
entré med café kan samnyttas utan även omkläd-
ningsrum. Caféets placering i anslutning till ishallen 
gör att anhöriga och vänner kan se in i och ta del av 
aktiviteten där, samtidigt som de är en del av ett större 
social mötespunkt. 



ENTRÉ OCH CAFÉ

HALL 1
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Nedan: Virring Skole, Danmark
Fotograf: Jacob Due och Leif Tuxen

Ovan: Multihuset Pulsen i Salling,Danmark
Fotograf: LOA Fonden, Esben Zollner
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ENTRÉ-NAV

Arenans knutpunkt  

Entrén fungerar som en knutpunkt för att ta sig till oli-
ka aktiviteter. Det är en trygg och välkomnande entré 
som bjuder in till rörelse för alla åldrar. Den ger också 
utrymme för att landa innan en aktivitet. Rörelseglädje 
skall prägla hela arenan, inte bara hallrummet.

Inblick, utblick, överblick. Det skapar trygghet och 
orienterbarhet. Att kunna se in i entré och hall och se 
vad som händer lockar också besökare liksom att det 
ger ljus in i lokalerna. 

Knutpunkten är en plats som skapar möjlighet till 
möten. En plats att fördriva tiden i väntan på ett pass, 
en lektion eller sin vän. Här går det även att ta en paus 
inför träningspasset, en plats att äta och dricka. 

Att tänka på vid planering

• Glasad fasad för öppenhet och transparens

• Det direkta flödet in till hallrumet är viktigt för en 
tydlig orientering

• Ett rikt innehåll, lekfullt, aktiviteter för alla åldrar

• Flerfunktionalitet = yteffektivitet

• Orienterbarhet

• Samling inför träning, stretcha före och efter pass.

• Korridorer och passager kan nyttjas till möjliga 
platser för rörelse, samling eller paus. 

• God ljudmiljö 

• Viktigt att kunna vara i flödet som går genom 
knutpunkten men också att kunna ta ett steg åt sidan 
och observera på ett avstånd

Funktionskrav

• En samlingsplats där många människor ska kunna 
passera och vistas. 

• I och kring knutpunkten placeras café, kök för 
föreningar fritidsbank, stora hallen, multirum och 
kommunikation till plan 2. 

• Möjliggöra access ishall

• Utrustning för grundmotorisk rörelse såsom 
klätterrep, mjuka och hårda golv, ribbstolar, balansut-
rustning, m.m

• Platser att sitta och vara på exempelvis sittvänliga 
trappor, lösa stolar och bord, bänkar längs väggar, i 
fönsternischer. 

• Tillgång till RWC och WC.

Utformning: öppet och transparent, välkomnande, 
tryggt, orienterbarhet, lekfullhet, volymeffektivt och 
flerfunktionalitet

Dimensionerande uppgifter 

• Sittplatser för ca 120  personer (inklusive cafédel). 
Sittplatserna kan utformas som del av fönsternisch 
och trappa.

• Total beräknad kapacitet för att 500 personer ska 
kunna vistas i navet vid större evenemang.
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CAFÉ OCH KÖK 

En plats för att fylla på med energi

Cafét  och köket skapar en plats för att värma mat själv 
eller köpa sig en matbit och är en viktig del av knut-
punkten.  

Att tänka på vid planering

• Planera för möjligheten att tillfälligt kunna öppna 
upp mellan den vanliga bemannade cafét-köket och 
delen som föreningarna använder så att det vid behov 
kan utöka kapaciteten.

• Möjliggöra sittplatser som inte är i det direkta 
flödet igenom knutpunkten vid caféet

• I knutpunkten planeras sittmöjligheter som också 
kan anävdas av caféet.

Funktionskrav

• Möjlighet att värma mat och fylla på vattenflaskan, 
självbetjäningsdel.

• Servering med kök för lättare förtäring. Disklina. 
förråd.

• Förråd till serveringsutrymme med plats för extra 
stolar

• Mindre pentry/kök för föreningar att använda vid 
olika evenemang. Kyl, frys, diskmaskin

Dimensionerande uppgifter 

• Möjlighet att värma mat för 10 personer samtidigt

• Sittplatser för 35 personer i direkt anslutning till 
café/kök

• Uttag och möjlighet uppkoppling Wifi för läxarbete 
och arbete

Övrigt

Eventuellt kan personen som bemannar café/kök även 
bemanna knutpunktens fritidsbank/låneservice

FRTIDSBANK/LÅNESERVICE

En plats för att byta eller sälja begagnad utrustning 
och kläder för föreningar. Låneservicen ger möjlighet 
att kunna hyra utrustning som bollar, skor, hopprep 
eller dylikt.

Funktionskrav

• Låsbart utrymme. 

• Hyllor



HALL OCH OMKLÄDNING

HALL 1
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möjligheten att ha fler skolklasser igång 
samtidigt minskar. Att planera för ännu 
mindre hallar än så ger ännu större 
begränsningar för föreningsidrotten och 
rekommenderas inte.

Utrustning för många
Olika typer av idrottsverksamhet kräver 
olika typer av inredning och redskap 
i hallen. Men en hel del utrustning 
används brett över olika verksamheter 
och möjliggör lustfylld och effektiv 

träning anpassad för olika nivåer och 
åldrar. Då idrottshallar används av olika 
verksamheter och idrotter så ställs krav 
på utrustningen och det finns också 
stora möjligheter till samnyttjande och 
användning för flera, inte minst mellan 
skola och föreningar. Utrustningen 
sorteras ofta också i fast och lös, 
där fast inredning och redskap (ex 
bomsystem, fasta mål och korgar, 
klätterutrustning) vanligtvis bekostas 
och sköts av fastighetsägaren medan 

mått och den frizon för friare rörelse, 
hoppgrop, samling och paus som är 
basen i Framtidens idrottshall. Jämfört 
med det större måttet så medför en 
mindre hall med dessa mått färre akti-
viteter och färre individer (såväl elever 
som föreningsaktiva). Besparingarna 
blir mindre än begränsningarna det 
ger. Möjligheterna till övningsplaner för 
bollsporterna försämras, med kortare 
övningsplaner på tvären samt endast 
tre volleybollplaner för övning. Även 

Ett hallrumsmått på 43x26 meter möjliggör yta 
för både regelstyrd idrott och fri rörelse. En 
zon med tävlingsmått för bollsporter (20x40 
meter) placeras centralt, med rumshöjd på 8 
meter. Utanför det kring- och säkerhetsytor i 
tre riktningar. Längs ena långsidan en något 

mindre zon för friare rörelse, samling, paus 
mm. Mindre entresollösning finns. Den kortare 
hallbredden gör att basketplan och kortplaner 
för handboll och innebandy begränsas. Rum-
met kan delas av med ridåvägg. 

Det mindre hallrumsmåttet

25

STORA HALLEN

Ett rum som ska kunna användas på många olika sätt 
och användas av många. Förutom idrott i olika former 
även större kulturevenamang och mässor. Hallen ska 
kunna erbjuda möjlighet till regelstyrd idrott och spon-
tan utforskande rörelse.

Hallrummet är flerfunktionellt och och volymeffektivt 
och kopplar ihop ute med inne.

Ett träningspass består av flera delmoment samling, 
uppvärmning, träning nedvarvning och teori. Flera 
av momenten kan göras i den friare zonen. Då frigörs 
halltid för den aktivitet som verkligen behöver ytan. De 
friare ytorna ger också ett hängutrymme i väntan på 
en lektion eller ett tränigspass början.

I den fria rörelsezonen kan det finnas plats för enklare 
träningsmaskiner, motorikträning, stora mjuka mattor.

Hallens volym kan utnyttjas genom att göra ett smalt 
entresolplan som kan utformas som en klätter-eller 
hinderbana.

En delbar större hall ger två fullgoda hallrum för 
skolämnet idrott.

Att tänka på vid planering

• Hallrummet ska ge plats för mer än bara spelytan.

• Hallen planeras för en regelstyrd zon och en zon 
för friare rörelse. Den friare zonen har flerfunktionali-
tet.

• Med en större yta kan spelplaner läggas i tvärrikt-
ning.

• Hallrummet behöver inte vara rektangulärt

• Stora förråd för utrustning placeras i direkt   
 anslutning till hallen.

• Klisterrum för rengöring av handbollar i närheten

• Motoriserad förvaring av utrustning sparar halltid

Funktionskrav

• En fullstor hall som ska kunna användas både för 
skolidrott och tävlingar och andra evenemang. Hallen 
ska vara delbar med vikvägg och storleken medge 
plats för sidofunktioner.

• Plats för sittande publik på gradänger. Övre delen 
av gradängen kan användas för aktiviteter.

• Plats för gruppträning, styrketräning, mjuka mattor 
längs med sida av hallen.

• Flexibel och enkel förvaring av utrustning. ska gå 
snabbt och lätt att ta fram och ställa tillbaka.

• Golv för idrott

• Dagsljus

• Utblick till navet

• Ljud och ljusanläggning

• In och utlastning av utrustning

Dimensionerande uppgifter

• Hallmått 46x32m

• Fri rumshöjd min 11 m ovan huvudspelplanen. 

• En fast läktare för ca 300 personer. En motoriserad 
teleskopläktare för ca 200 personer.

• Förvaring av utrustning i tak, väggar, golv, förråd. 
Delar kan vara motoriserad.

• Klocka, ljud och ljusanläggning, resultattavla,  
digital skärm, internetuppkoppling, eluttag

• Plats för lös och fast utrustning

Övrigt

• En del av skolidrotten kan utföras i multirummet i 
mindre grupp.

• Gradängerna kan också användas för träning.

• Det ska finnas plats för röreslehindrade
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Translucent glasparti

Skrivyta

Entré

Omklädning

Skorum

Hallrum

Sluss

Omklädning Omklädning

Bra insynsskydd behövs 
mellan allmänna ytor 
och omklädningsrum. 
Genom att göra väggar 
av ljusgenomsläppligt 
glas mot korridor och 
en inre skärmvägg av 
ljusgenomsläpplig plast eller 
glas får man indirekt dagsljus 
in i omklädningsrummet 
och samtidigt en 
användbar skrivtavla i 
omklädningsdelen.

Utgång mot hall bör utformas 
så att dörrar inte slår upp i 
hallrummet, en sluss mellan 
hall och omklädning blir 
också en lämplig plats för en 
vattenstation.
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Skrivyta

Entré

Omklädning

Skorum

Hallrum

Sluss

Omklädning Omklädning

En attraktiv och annorlunda utformning av inredning och rum höjer trivseln i 
omklädningsrummet. Omklädningsrum för flickor, Fremad Valby, Danmark. 

Foto:  LOA Fonden, Rune Johansen

funktion, man har genomgångar, enklare 
uppvärmning eller rundar av dagen 
gemensamt. Här finns en stor potential 
att utveckla flerfunktionella omkläd-
ningsrum, rum med högre trivselfaktorer 
och verktyg för tex teorigenomgång 
såsom skrivtavlor. 

Att kunna ha större omklädningsrum 
har flera fördelar. Ett större omkläd-
ningsrum för 30-40 personer kan skapa 
en anonymitet som är mer bekväm 
samtidigt som rummet kan bli så stort 
att det skapar förutsättningar för en 
större variation i flerfunktionalitet när det 
inte används för ombyte. Kostnader för 
dyra ytkrävande och tekniska lösningar 
kan också hållas ner.

Som alternativ eller komplement till 
omklädningsrum med duschar för en 
grupp kan individuella duschbås vara 
ett alternativ. Det skapar möjlighet för 
den som inte tillhör majoritetsbrukaren 
att byta om på ett bekvämare sätt, 
eller för de som inte behöver ett 
omklädningsrum för att byta om i utan 
bara vill duscha snabbt efter en träning. 
Duschbåset i sig tar större yta i anspråk 
per person än omklädningsrum för 
grupper, men skapar å andra sidan 
förutsättningar för en mer flexibel 

placering i hallen. Till detta kan man ha 
ombytesrum, dvs helt utan angränsande 
duschrum. Ett rum som får ännu bättre 
förutsättningar att kunna bli mer än ett 
rum för bara omklädning.

Omklädning för alla
Det faktum att många idag av olika 
anledningar inte kan eller vill byta om i 
grupp gör lösningen med en tillgäng-
lighetsanpassad toalett med dusch i 

ett omklädningsrum till en bra lösning. 
Förutom att möta tillgänglighetskraven 
så får man också ett individuellt omkläd-
ningsrum med dusch som blir enkelt att 
använda för en person i en grupp. 

Idag måste vi också möta det behov 
av egna omklädningsrum som männ-
iskor som varken identifierar sig som 
män eller kvinnor har. Här blir också en 
tillgänglighetsanpassad toalett med 
dusch nåbar från samma plats som 
övriga omklädningsrum en bra lösning. 
Om ett sådant rum får tilltagna mått så 
kan det också bli ett omklädningsrum 
för en funktionsnedsatt besökare 
med medhjälpare. Det kan också bli 
omklädningsrum för gästande domare. 
Ett omklädningsrum nåbart från utsidan 
är också en bra lösning för att stötta 
uteidrott och vardagsmotion, såsom 
löpning.

 Att skapa olika omklädningsmöjlig-
heter i en idrottshall är helt enkelt ett 
bra sätt att möta olika besökares olika 
behov. 
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OMKLÄDNINGSRUM

Omklädningsrummen används av elever, funktionärer, 
domare, lärare, Arenans personal samt övriga besö-
kande. Med god planering kan omklädningsrummen 
göras flerfunktionella och ge möjlighet att byta om om 
på flera sätt.

Omklädningsrummet ska vara attraktivt och tryggt. 

Att tänka på vid planering

• God ljudmiljö

• Bra belysning

• Insynsskydd för att skapa en trygg miljö

• Möjlighet att gå in till hallen och  även gå direkt ut. 
Axess till uteidrott kan lösas via korridor.

• Möjlighet till delad våtrumskärna som delas mel-
lan 2 ombytesrum

Funktionskrav och dimensionerande uppgifter

• Åtta omklädningrum för 20 personer i närheten av 
stora hallen.

• Till varje omklädningsrum kopplas tre duschut-
rymmen, ett RWC och 1WC 

• Ett av duschbåsen skall vara ”låsbart” i varje 
omklädningsrum.

• Två låsbara omklädningsbås planeras till varje 
omklädningsrum.

• Ett rum, utöver de åtta, utformas som ett flerfunk-
tionellt rum för användning inte bara till att byta om 
men även teori, möten och träning.

• Två omklädningsrum för personal för sex personer 
som används både av lärare och arenans personal. Där 
finns ett duschutrymme och ett RWC.

Övrigt

Dagtid används omklädningsrummen främst av elever 
och övrig tid av föreningar inklusive funktionärer och 
domare.

För många människor är det idag inte självklart att klä 
om inför andra. Beroende på vem man är, den kulturel-
la bakgrunden, självkänslan, ålder, tillhörighet till en 
grupp etc känner man sig olika bekväm med att vara 
naken i grupp. Av den anledningen kan kan det vara 
bra med två låsbara bås för omklädning i rummet.

I konceptprogrammet Framtidens idrottshall ger man 
flera exempel på hur inkluderande och flerfunktionella 
omklädningsrum kan utformas och organiseras.
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En välutrustad multisal som ett bra komplement till det stora hallrummet.
Stokkebaeksskolen, Hesselager, Danmark. Foto: LOA Fonden, Leif Tuxen

Fast utrustning och banor för grundmotorisk träning utmanar och inspirerar. 
Foto: Unisport 

Gruppträningsrum med direkt anslutning till det stora hallrummet förenklar användandet 
avsevärt. Spiralen, Kalundborg, Danmark. Foto: LOA Fonden,  Rune Johansen

Gruppträning i mindre skala
För att maximera nyttjandet av en 
hall kan flera delar av framförallt 
gymnastikens verksamheter bedrivas 
i en till hallrummet angränsande 
gruppträningslokal. Det gäller främst 
gruppträningsverksamheten och 
friståendeverksamheten inom trupp-
gymnastik. Ett sådant mindre multifunk-
tionellt rum, ibland kallat en multisal, 
utgör också ett bra komplement både 
för skol och övrig föreningsidrott. Här 
kan uppvärmningar, fysträning i grupp, 
mindre ytkrävande idrotter, dans mm 
utföras. Den bör utrustas med tanke 
på flerfunktion med musikanläggning, 
speglar och anslutande förråd. Med en 
bra rumshöjd kan den också användas 
av bollsporterna som en minihall för 
de yngre aktiva, vilket är ytterligare 
ett exempel på hur mervärde skapas 
genom att tillföra plats för fler och olika 
funktioner.  

En gruppträningssal bör placeras 
så att den enkelt nås från det stora 
hallrummet, så att en mindre grupp kan 
vara där utan att komma för långt ifrån 
den större. Till exempel när en skolklass 
eller en träningsgrupp delas upp. Den 
bör också utformas så att den kan nås 
och hyras ut separat. För att maximera 
nyttjandet av en sådan lokal kan den 
med fördel utformas så att den även 
går att använda för annan verksamhet, 

28
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MULTISAL

Ett rum som kan användas för olika sorter aktiviteter 
som ett komplement till den stora hallen. Här kan man 
har gruppträning i olika former och i mindre skala.

Om rummet placeras intill stora hallen så kan upp-
värmning inför en match eller träningspass göras här. 
Eller fungera för den klass som delas upp i två grupper.

Rummet kan också användas för teater, dans, kamp-
sport eller som teorisal. Skolans fritidsverksamhet 
skulle också kunna ha nytta av rummet.

Rummet kan hyras ut.

Att tänka på vid planering

• Rummet ska nås direkt från navet. Kan ligga på 
plan 2 om takhöjden är tilläcklig.

• Ljusinsläpp

• God akustik. 

• Ett golv som medger flera olika träningsformer

• Ett stort förråd i anslutning av rummet för förva-
ring av stolar, mattor och annan utrustning.

Funktionskrav

• Inga pelare som stör överblick.

• God ventilation som kan forceras beroende på 
antal personer.

• Belysning som kan anpassas utifrån olika aktivi-
teter.

• Rummet ska kunna användas för grupptränng, 
dans, teater, möten, gruppövningar, utbildning, konst-
utställningar mm.

• Vikvägg ger möjlighet till flera aktiviteter samti-
digt.

Dimensionerande uppgifter 

• Ca 200 m2 stort.

• Takhöjd för att klara vissa bollsporter för yngre 
barn

Övrigt 

• Spegelvägg, ribbstolar

• Plats för liten flexibel scen

• Skrivtala, ljudanläggning, digitala skärmar
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Förvaring

Gropar med flyttbara golv.
Sdr. Felding Hallen, Sönder Felding, Danmark. 

Foto: LOA Fonden,  Rune Johansen

Tumblinggolv upphissat i tak och läktare nedfällbara från vägg.
Foto: Unisport

I Framtidens idrottshall 
får fler tillgång till mer. 
Rymliga förråd i direkt 
anslutning till hallrum-
met samt nåbara från 
utsida samnyttjas av 
föreningsliv och skola. 
Genomtänkta lösningar 
ger volymeffektiv förva-
ring nära till hands. 

Skolans och föreningsidrotternas 
behov av förvaring utgår ifrån samma 
grundläggande principer, det skall 
finnas tillräckligt med förvaringsutrymme 
och det skall vara lättåtkomligt. Detta 
för att spara tid vid igångsättning av 
träningspass eller lektioner. Men vad 
som skall förvaras skiljer sig lite åt. 
Bland föreningsidrotterna så är det 
innebandyn med matchsargen och 
framförallt gymnastiken med alla mattor, 
hoppredskap med mera som har mest 
skrymmande utrustning. Likaså har 
skolans idrott stort behov av förvaring 
av det som kan ses som en idrottshalls 
basutrustning. Skolans och gymnas-
tikens utrustning är till viss del den 
samma, utrustning som gärna andra 
idrotter också vill ha tillgång till. Såväl i 
skolans idrott som föreningsidrotten är 
barnen med och plockar fram och tar 
undan utrustning. Det gör att förvaring 
och transport måste utformas så att 

den är säker så att inga olyckor sker. 
Att plocka fram redskap är inte enbart 
något som barnen ser som jobbigt utan 
har också ha ett värde som något roligt 
de gör tillsammans med sina vänner, för 
att förbereda en aktivitet de längtar till.

Förrådsförvaring
Att kunna ha utrustning tillsammans 
åtkomlig för flera är något som kan 
skapa stora mervärden och komma till 
glädje för flera brukare. En bra lösning 
är att den gemensamma utrustningen 
placeras i ett eller flera förråd i vilka 
föreningarna och skolan sen kan ha 
mindre låsbara delar för det man inte 
anser sig kunna dela. Det i form av skåp 
eller ett flexibelt gallerbursystem som 
kan anpassas över tid. Här behöver 
man då utgå från antalet föreningar som 
kommer ha tillgång till hallen. 

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. Är hallen delbar bör det 
finnas likvärdiga förråd till alla delar. 

Mängden och typen av redskap 
i föreningsidrotten är beroende av 
antalet deltagare och verksamhetens 
inriktning. De flesta redskapen förvaras 
på vagnar och det är en stor fördel 
om redskapen kan rullas rakt ut från 
förråden in i hallen och att öppningen 
utförs minst 3 meter bred gånger 2.5 

meter hög, tröskelfri, med motordriven 
rullport. Riktvärde för ytan är minst 75 
kvm, fördelat över eventuella halldelar. 
Om annan verksamhet än idrott skall in 
i hallen (tex kulturverksamhet) så måste 
extra utrymme tillskapas som inte tar yta 
från idrotten. 

De stora förråden kompletteras med 
mindre låsbara förvaringsutrymmen 
för tex det som krävs för respektive 
föreningsadministration, domarklockor 
etc. 

Förvaring i hallrummet
Att nyttja hallens volym för förvaring 
är en outnyttjad möjlighet. Det finns 
idag vanliga lösningar för att hissa 
upp viss typ av utrustning, till exempel 
tjockmattor eller tumblinggolv men det 
skulle kunna göras med mycket fler 
redskap, framförallt inom gymnastiken. 
Även utrymmen under läktare, trap-
por, gradänger kan användas. Att 
sprida ut redskap i hallen med smarta 
förvaringslösningar underlättar också i 
den vardagliga träningen, när allt skall 
fram på kort tid, tex volleybollstolpar på 
vägg nära planen. Gymnastikutrustning 
gör sig också bra nedfälld i gropar, tex 
mattor och trampoliner.

Uteförråd
Förrådsrum nåbart utifrån bör också 
finnas för att tillgodose uteidrotten för 
att öka möjligheten att ha organiserad 
och mångfacetterad träning på hallens 

HALL 1
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Förvaringsmöjligheter

Låsbar del

Öppen del

Entré

Hallrum

Låsbar del

Öppen del

Entré

Hallrum

Låsbar del

Öppen del

Entré

Hallrum

Låsbar del

Öppen del

Entré

Hallrum

utsida. Genom att göra det nåbart från 
utsidan så besparar man sig långa 
transporter och smuts in i byggnaden. 

Personlig förvaring
Utöver förvaring av idrottsutrustning så 
finns behov av personlig förvaring. Idag 
är det snarare regel än undantag att 
föreningsidrottare och allmänheten tar 

med sig personliga tillhörigheter, såsom 
väskor ytterkläder mm, in i hallen. Ofta 
grundat i att man kommer ombytt direkt 
utifrån utan att passera omklädnings-
rummet eller att man inte vågar lämna 
kläder mm inne i omklädningsrummet. 
Därför behövs plats för detta inne i hal-
len, antingen i form av golvyta som inte 
inkräktar på idrotts eller aktivitetsytan, 

Lättillgänglig förvaring 
i förråd med rullport för 
alltmöjligt.

Förvaring upphissad 
i tak mellan takbalkar 
eller längs väggar 
utanför spelytor. För 
tex mattor, trampoliner, 
tracks, mål mm.

Närförvaring i 
infällda utrymmen i 
vägg för tex väskor, 
mindre utrustning och 
redskap.

Förråd i källarplan nåbar med 
hiss, samordnas med hisspla-
cering i byggnaden.

Förvaring under fast inred-
ning såsom läktare, trappor 
gradänger, för mattor och 
annan lös utrustning.

Förvaring infälld i vägg bakom 
ribbstol, spegelvägg etc, 
för mattor och annan platt 
utrustning.

Förvaring nåbar utifrån.Förvaring nedfälld 
under flyttbart golv, 
för mattor, trampoliner 
med mera. 

det kan vara på läktarplats om sådan 
finns eller gärna i inbyggd anpassad 
förvaring med laddningsmöjlighet för 
mobiltelefoner väl synliga. Låsbara 
skåp i omklädningsrum, korridorer mm 
tenderar till att mest stå oanvända.
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FÖRVARING  OCH FÖRRÅD 

Rymliga och samnyttjade förråd som både ansluter till 
hallrummet och utsidan kompletteras med små låsba-
ra enheter. Förvaring sker dessutom med platsspecifi-
ka och integrerade lösningar i hela hallen.

Att tänka på vid planering

• Förvaring i anslutning till hallrummet, se bild med 
olika förvaringsmöjligheter och i hallrummet. Väggar, 
golv och tak kan nyttjas. Liksom utrymmen under 
läktare.

• Mer praktiskt med plats för personlig förvaring i 
direkt anslutning till aktivitetsytan så som på golvet 
(ryggsäckar) eller på läktaren eller gärna inbyggd 
anpassad förvaring med laddningsmöjligheter för 
mobiltelefoner. 

• Stora hallen  är delbar och då bör förråd finnas i 
båda ändar av hallen.

Funktionskrav

• Förvaring utrustning, sarg, stolpar, nät, bollar. 
Förråd för skola, föreningar. 

• Större förråd i direkt anslutning till stora hallen.

• Små enheter i anslutning till hall för verksamhets-
specifik utrustning.

• Förvaring av utrustning för utomhusrörelse. Till-
gängligt från utsidan.

• Personlig förvaring synlig och i direkt anslutning 
till aktivitetsytan exempelvis i form av fack.

• Förvaring vid multirummet för stolar och utrust-
ning

• Förvaring i anslutning till navet för extra stolar, 
bord och kapphängare

Dimensionerande uppgifter 

Förråd i anslutning till hall ca 100 m2. Ska vara delbart 
i flera med trådväggar.

Förråd vid multirum ca 50 m2. Ev. delbart i flera förråd 
med trådväggar.

Klisterrum ca 5 m2 placeras i anslutning till hall

Förråd för styrketräningsutrustning i anslutning till hall 
eller multirum.

Övriga storlekar på förråd och antal klargörs i fortsatt 
arbete med lokalprogrammet. 

Tänk på höjd och bredd på öppningen till förrådet så 
att utrustning lätt kan rullas ut.

Övrigt 

Skola, idrottsföreningar och hyresvärd behöver se 
över och klargöra möjligheten till samnyttjande och 
samverkan när det gäller utrustning.
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Spontan möjlighet till fysträning i direkt anslutning till hallrummet.
Sdr. Felding Hallen, Sönder Felding, Danmark. 

Foto: LOA Fonden,  Rune Johansen

Korridor med träningsutrustning och uppvärmning i 
anslutning till hall . Tornhöj idrottscenter, Aalborg, Dan-

mark. Foto: LOA Fonden,  Rune Johansen 

finns det till exempel en skrivtavla eller 
en digital skärm så kan det också bli 
en teorisal för skolundervisning eller 
en samlingslokal för tex klubbens 
föreningsmöten. En multisal är också 
användbar för de minsta skolbarnen 
eller skolans fritidsverksamhet som 
rörelserum. Även här kan vikväggar 
skapa fler möjligheter i samma rum.

Styrketräning
Allt mer fokus inom träningen läggs 
på styrketräning som komplement till 
den mer idrottsspecifika träningen. 
Den är viktig som skadeförebyggande 
träning och även rehabilitering efter en 
skada. Den är också viktig för att stärka 
kroppen och därmed utvecklas inom 
idrottandet. På senare tid har också 
styrka blivit populärare som enskild 
träningsform allt längre ned i åldrarna. 
Flera idrotter erbjuder idag den typen 
av träning i högre grad för att ge mer 
variation och en större bredd, och 
därmed göra idrotten och träningen mer 
attraktiv. 

Att i en idrottshall utforma ett 
specifikt rum för styrketräning ger bäst 
möjligheter för att skapa de bästa 
förutsättningarna bland annat vad gäller 

utrustning, material på väggar och golv. 
Ett sådant träningsutrymme bör ligga i 
direkt anslutning till hallrummet, så att 
en eller flera personer kan träna där 
utan att splittras från gruppen. Det ger 
också bra möjlighet för en lärare eller 
ledare att ha uppsikt över träningsrum-
met. Rummet får med fördel också 
ligga nåbart från entrén för att göra det 
lättillgängligt. Styrketräning sker både 
med fria vikter, med maskiner, med 
enkla redskap som bollar och gum-
miband eller med kroppen som motvikt. 
I vissa moment och med vissa maskiner 
krävs det att en ledare eller lärare är 
med, vilket gör att ett styrketräningsrum 
gärna får utformas som två zoner, 
en yttre lätt tillgänglig med enklare 
redskap och en inre med utrustning 
som kan stängas om. Med bra kontakt 
till kringliggande rum och en zonering 
för enklare respektive mer avancerad 
träning blir styrketräningen också mer 
tillgänglig och inkluderande.

 Som ett komplement, eller ett 
enklare alternativ till detta bör enklare 
styrketräningsmöjligheter finnas i andra 
delar av en idrottshall också, den skall 
kunna finnas i det stora hallrummet, 
i korridorer, biytor, entré, omkläd-

ningsrum med mera.  Att till exempel 
ha motionscyklar i eller alldeles intill 
hallrummet ger möjligheten att kunna 
värma upp eller hålla värmen under ett 
träningspass. Cyklarna kan då även 
användas av till exempel föräldrar som 
tittar på sina barns träningar. Ständig 
närhet till individuell träning, oavsett 
form, förenklar också för den i en grupp 
som tillfälligt vill eller behöver göra 
något annat än övriga gruppen.
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 Som ett komplement, eller ett 
enklare alternativ till detta bör enklare 
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ningsrum med mera.  Att till exempel 
ha motionscyklar i eller alldeles intill 
hallrummet ger möjligheten att kunna 
värma upp eller hålla värmen under ett 
träningspass. Cyklarna kan då även 
användas av till exempel föräldrar som 
tittar på sina barns träningar. Ständig 
närhet till individuell träning, oavsett 
form, förenklar också för den i en grupp 
som tillfälligt vill eller behöver göra 
något annat än övriga gruppen.
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Styrketräning på ett entresolplan med utblick mot hallrummet gör 
träningen mer lättillgänglig.

Runavik, Färöarna. Foto:  LOA Fonden, Martin Sirkovsky

Styrketräningsrum med betoning på enklare utrustning, 
hög rumshöjd ger möjlighet till effektiv förvaring. 

Foto:Unisport

Låsbar del

Öppen del

Entré

Hallrum

Exempel på styrketräningsrum intill hallrum. Tillgängligt både från entré 
och hall, överskådligt och med möjlighet att stänga och öppna efter behov 
beroende på vem som tränar. Yngre kan själva träna i den öppna delen, 
tillsammans med ledare eller lärare kan man vara i den stängda delen som 
mer utformas som ett regelrätt gym. Den öppna delen kan också fungera 
som förvaring för balansbollar, step-brädor, rollers med mera. Med möjlig-
het att dra för en gardin kan man också välja grad av insyn.

STYRKETRÄNING / TRÄNING I MINDRE SKALA

Någon speciell yta för styrketräning planeras inte in. 
Utrustning finns i förråd och befintliga ytor används. 
Det kan vara i stora hallen eller i multihallen. Eller 
varför inte i en korridor?
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KAMPSPORTRUM 

Ett rum med mjuka mattor. Här kan man också leka 
och slå kullerbyttor.

Att tänka på vid planering

• Förvaring i rummet och i förråd.

• Inga pelare som skymmer sikt och hindrar utöv-
ning av sporteran.

Funktionskrav

• Rum för utövande av olika kampsporter.

Dimensionerande uppgifter 

• Storlek min 250 m2
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LÄRARRUM/KANSLI/DOMARRUM: ”Behov av kansli är väldigt 
beroende av lokala förutsättningar och föreningars behov, men 
ett rum med arbetsplats och förvaring är grunden. Kansliet kan 
även det vara delvis bemannat vissa tider på dagen, eller tas i 
bruk när det är aktiviteter i hallen. Då kan rummet även få funk-
tion som domarrum eller funktionärsrum. Låsbara skåp är alla 
betjänta av, kanske också en tillgänglig skrivare/kopiator. Direkt 
dagsljus är förstås eftersträvansvärt och är också ett lagkrav om 
det är ett arbetsrum för lärare. Rummet bör också utrustas med 
omklädningsdel med dusch. Att kombinera lärarrum, kansli och 
domarrum bör rätt utformat inte vara ett problem, utan snarare 
en möjlighet att få till trevligare rum och samnyttjansmöjligheter 
kring skrivare, duschar mm”

- Konceptprogram Framtidens idrottshall, White Arkitekter 2020
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För att anläggningen ska fungera behövs också ad-
ministrativa ytor. Här gäller också samnyttjande och 
mångfunktionalitet. 

Lärararbetsrum och kansli bör finnas. Kansliet nyttjas 
vanligtvis del av dagen och kan på andra tider fungera 
som funktionärs- eller domarrum. Verksamheterna 
delar på personalrum, omklädningsrum, mötesrum, 
vilrum och kopiering/förråd.

WC grupper och RWC placeras vid de publika utrym-
mena i plan ett och två. Två RWC och fem WC placeras 
på plan ett. Ett RWC och två WC placeras på plan två.

När det finns behov av en garderob för att hänga av 
sig ytterkläder löser man det med hjälp av rullbara 
kappställningar som finns i förråd nära navet. 

Utöver dessa ytor krävs tekniska utrymmen för anlägg-
ningens drift.

Mötesrum

Möten kan hållas i många olika lokaler. Rätt utformat 
så kan omklädningsrum, café, korridorer, multihall 
med flera ytor fungera som en plats att ha möten på. I  
den nya arenan planeras det för ett mötesrum för ca 15 
personer och ett mötesrum för ca 25 personer. De här 
rummen kan användas av skolan och föreningar.

ÖVRIGA FUNKTIONER
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SAMMANFATTNING ENKÄT         
  

4. MER INFORMATION

Enkäten som skickades ut våren 2021 skickades till 
både idrotts samt kultur- och idrottsföreningar. Av de 
166 tillfrågade föreningarna så svarade 28 st.

Utdragen som presenteras här är en komprimerad 
samling av åsikter och kommentarer som är bra att ha 
i åtanke vidare i processen. 

Vissa svar tyder på att ett flertal av anläggningar-
na idag har behov av åtgärder för att göra dem mer 
ändamålsenliga. Flera föreningar påpekar avsaknaden 
av högtalare och ljudanläggningar. Segelsällskapet 
saknar toaletter med avlopp som inte krånglar, Flera 
uppmärksammar bristen på förråd. Simsällskapet 
påpekar brist i kapacitet både för träning och plats för 
åskådare på läktare liksom dålig akustik. 

I Folkets hus poängteras det bland annat att det är 
svårt för scenarbetare att arbeta, att hörslingan inte 
fungerar, att handikappsanpassningen är dålig och 
att det är svårt med ljudet. Konstföreningen lyfter 
utmaningen med vakt av utställning efter att bibliote-
ket flyttade 2010. De föreslår att en reception skulle 
kunna vara en lösning. Föreningarna uttrycker även en 
brist på förvaring i Folkets hus. 

Ridklubben saknar tävlingsanpassade lokaler. Man 
behöver lokaler både för de som siktar mot toppen och 
de som har ridningen mer som en hobby eller vardags-
aktivitet.

UTMANINGAR

I enkäten frågade vi också vad man tror är den största 
utmaningen med Arenan. Här följer några svar.

• Förvaltningen av anläggningnen. Det får inte bli för 
dyrt

• Att fylla ett verkligt behov som inte tillfredställs i 
nuvarande lokaler

• Att passa väl för olika aktiviteter som idrott och 
konstertverksamhet

• Att få till dubbla planer så att träning och match 
kan spelas parallellt. Båda med pubikmöjligheter.

ÖVRIGA KÄLLOR

Konceptprogram för framtidens idrottshall.  Gymnas-
tikförbundet, Basketbollförbundet, Volleybollförbundet, 
Innebandyförbundet, Handbollförbundet och White 
Arkitekter AB. Augusti 2020

Stockholms stad lokalprogram för idrott

Planera för rörelse Boverket april 2013

Ny idrottshall i Trosa, Sweco 2021

Ari Halinoja, specialist lokaler för idrott och evene-
mang, Sweco.
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ENKÄT SVAR

Idrott och skola

Kapacitetsbristen, brist på hallar/tider, bristande 
tillgänglighet och ej anpassade lokaler är de huvud-
sakliga bristerna som ett flertal föreningar uppmärk-
sammar.

Föreningar har omtalat ett generellt behov av:

• Omklädningsrum

• Mötesrum / Konferensrum

• Styrketräningsmöjligheter

• Lokaler för utbildning/teori/genomgång

• Förråd

• Utrymme för samling och uppvärmning

• Sjukvårdsrum

• Möjlighet att dela av aktivitetsytor

• Tvättställ för rengöring och vattenpåfyllnad vid 
hall

• Högtalarsystem för musik och speaker (wifi)

• Toaletter i anslutning till den aktiva ytan

Boule

Flera föreningar utryckte behov av tak/tält över banor 
för att förlänga säsongen. Även inomhusbanor står på 
listan över funktioner som de saknar med dagens an-
läggning. De befintliga banorna på Hillängens idrotts-
plats omtalas som att ha rätt material på banorna samt 
att det finns underhållsmaterial som krattor och spa-
dar på plats dock behövs förvaring av övrig utrustning, 
låsbar förvaring finns ej. Finns behov av en redskaps-
bod. SPF och PRO är villiga att dela banor, utökar gärna 
antalet banor som finns idag på platsen.

Bågskytte

Bågskytteklubben utrycker behov av träningsmöj-
ligheter både inomhus och utomhus. Placeringen av 
utomhusträningen gör att föräldrar måste skjutsa ut 
till Björnhyttan, fördelaktigt med tillgängligare trä-
ningsplats. Deras nuvarande lokal för inomhusträning 
saknar fast målvägg och plats då flera andra förening-
ar skall passera under träningspasset.

Behovet av aktivitetsyta är 10x20 m för själva skjut-
platsen men det innebär att målvägg behöver vara 
fastmonterad på vägg. Fördel om ett skynke kan dras 
för när utrustningen inte används. Utrycker ett behov 
av utrymme för bågar, pilar samt extra målmaterial, 
reparationsutrustning som kan låsas in. 

De utrycker även behov av plats för att sitta och vänta 
samt plats för att diskutera teknik vilket de bedömmer 
gör att de behöver lägga till 5 m till uppskattad area 
behov.

Cricket

Utryckte i enkäten att de främst saknar :

• Tider på vardagar

• Plats att ställa grejer

• Diskussion om plats (otydligt vad de behöver, teori 
möten? eller om de ber om att ta ett samtal om deras 
behov)

Det framkommer även att de behöver ”cricket nets” 
som är viktigt för att kunna träna. Behövs för personlig 
säkerhet och för att hallen inte skall ta onödig skada, 
monteras i taket.
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Curling

Curling föreningen har uttalat behov av 5,5x45 m per 
bana. De saknar 2 separata curlingbanor i tillägg till 
uppvärmt samlingsrum med med utblick över banorna 
så man kan byta skor, titta på matchen och fika. Just 
nu är tider för ungdomsträning bristfällig. Kvalitén på 
isen är bristfällig. 

I den streckade påbyggnaden till den befintliga 
ishallen finns det möjlighet att studera närmare vad 
behoven är samtidigt som att entrén med café kan 
samnyttjas.

Föreningen informerar om att skolorna är idag mycket 
intresserade av att få tider med curlingen för frilufts-
dagar. Många unga är intresserade men för få och 
sena tider hämmar denna möjlighet till tillväxt.

Innebandy

Föreningen lyfter kvalitéer som möjlighet till ett förråd 
för föreningar och sargplaceringen i anslutning till 
hallytan i Lorensberga (inte bra i sporthallen).

De saknar:

• Fullstora planer (Lorensberga/Högbergshallen)

• Möjlighet till försäljning/kiosk för föreningar (inkl 
rinnande vatten, el, frys/kyl)

• utrymme vid sidan om planen i dagens anlägg-
ning, t.e.x avbytarbänk, närhet till ribbstol utgör 
skaderisk)

Andra brister med befintliga lokaler är risken för ska-
derisk med handbollsmål som sticker ut även i infällt 
läge, klockans placering i Lorensberga gör att den 
inte syns från avbytarbänken och svårighet att ta fram 
sargen i sporthallen på grund av förrådets placering. 

Friidrott

Representatant från föreningen ställer gärna upp för 
att bolla idéer.

Utryckte i enkäten att de främst saknar:

• Fungerande löpträningsmöjligheter inomhus

• Kunna träna hopp inne (längd, höjd, stav)

• Kastträning inne (kula, diskus, spjut)

De poängterar att de idag inte har någon fungerande 
inomhus-träningsanläggning för friidrott i kommunen. 
De åker till Falun (ca 7 mil från centrala Ludvika) där 
det finns rundbana 200m, raka banor 60m, hoppgropar 
och kastträningsmöjligheter inomhus. 

De skulle behöva en hall där man kan träna löpning 
med spikskor.

För de minsta barnen fungerar deras befintliga lokal 
inomhus i Högbergsskolans idrottshall.
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Fotboll

De 3 fotbollsföreningarna som svarade på enkäten 
var i huvudsakligen eniga. Konstgräsplan inomhus 
i kommunen skulle förlänga säsongen, refererar till 
grannkommunens  Barken arena som de använder 
idag för inomhusträning.  Ett alternativ till inomhus-
plan är en uppvärmd plan, det finns inte idag i kommu-
nen. Elbelysningen vid befintliga planer på Hillängens 
idrottsplats är bra. Samtliga planer A-C på Hillängens 
IP är bra, behåller helst alla.

Stensvedens idrottsplats söder om Hillängens idrotts-
plats är i stor behov av omklädningsrum, även planer-
na behöver bli i bättre skick. Idag beskriver fotbollsför-
eningarna att omklädning sker i omklädningsrummen 
till ABB Arenan och att kapaciteten samtidigt som 
avståndet mellan de 2 idrottsplatserna är en utmaning. 
Styrketräningsmöjligheter och lokaler för utbildning/
genomgångar/teori lyfts också som en brist.

Utvecklingen av Stensvedens idrottsplans skulle med 
fördel behöver undersökas närmare, speciellt om den 
nya arenan tar i anspråk den ena fotbollsplanen. 

Futsal i hall för att kunna spela inomhus vintertid. 

Mattcurling

Uttrycker behov av skåp för att låsa in matta och mate-
rial. De har det i dagens lokaler och därmed möjlighet 
att spela året runt. De saknar idag en fullstor lokal. 

MMA (Kampsport)

Uttrycker i enkäten att de främst saknar:

• tillgänglighet till större lokaler

• tillgång till förråd för utrustning

• anpassade lokaler

Solviksskolan

Uttrycker i enkäten att de inte har några bra kvalitéer 
med dagens anläggning och att de främst saknar :

• Ordentliga bomsystem med tillbehör

• Storlek på hallen

• Förrådsutrymme 

Kultur

Styrgruppen har efter sammanställningen av svaren på 
enkäten tagit beslutet att innehållet i arenan huvud-
sakligen fokuserar på idrottsföreningars och skolans 
behov.

Många föreningar utrycker att de är nöjda med sina 
befintliga lokaler även om det finns en del utveckling-
spotential. 

Andra uttrycker ett större behov, som teaterföreningen 
som uttrycker ett behov av en Black box i likhet till den 
som finns på Dalateatern i Falun med kapacitet åskå-
dare 250 personer. Behöver stor scen för teater. 

Vissa behov till kulturföreningarna som eventuellt kan 
rymmas i arenan:

• Lokal för föreläsning, 30-50 personer

• Fritidsgård

• Kiosk/café/kök

• Dansmatta för att kunna visa dansföreställningar, 
behöver matta som passar golv


