
FRITIDSFÖRVALTNINGEN  2017-10-25 

REDOVISNING AV UTREDNING  

BAD- OCH SPORTANLÄGGNING  

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

SAMMANFATTNING .............................................................................................................. 3 

1. INLEDNING .......................................................................................................................... 3 

2. DISPOSITION ...................................................................................................................... 3 

3. BAKGRUND OCH UPPDRAGSBESKRIVNINGAR ......................................................... 4 

4. ARBETSPROCESS ............................................................................................................... 4 

4.1 MEDBORGARDIALOG - SPORTDIALOG ...............................................................................................5 

4.2 BRUKARDIALOG FÖRENINGSLIV ............................................................................................................5 

4.3 SAMTAL VERKSAMHETSUTÖVARE/KUNDER ......................................................................................6 

Synpunkter från funktionshinderverksamheten socialförvaltningen ....................................................................... 6 

Synpunkter från Barn- och utbildningsförvaltningen ................................................................................................... 6 

4.4 UTVÄRDERING SIMHALLSFÖRÄNDRING 2016 – ”SÅ BLEV DET” ...............................................6 

5. BEHOV BAD- OCH SPORTANLÄGGNING .................................................................... 7 

5.1 BAD- OCH SIMCENTER ...............................................................................................................................7 

Badstatistik .............................................................................................................................................................................. 7 

Rumsfunktionsprogram ....................................................................................................................................................... 8 

Total yta bad- och simcenter ............................................................................................................................................. 9 

5.2 MULTIARENA ...................................................................................................................................................9 

Bokningsgrad sporthallar Gislaveds kommun ............................................................................................................. 10 

Hallmått större idrottslokaler i Gislaveds kommun 2017 ....................................................................................... 10 

Samlingslokaler i Gislaveds kommun ............................................................................................................................ 10 

Rumsfunktionsprogram ..................................................................................................................................................... 11 

Total yta Multiarena .......................................................................................................................................................... 12 

6. PLACERING ENL. LOKALISERINGSANALYS .............................................................. 12 

6.1 ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG TILL PLACERING .............................................................................. 12 

7. PRISINTERVALL ................................................................................................................ 12 

8. TACK ................................................................................................................................... 13 

 

  



UTREDNING BAD- OCH SPORTANLÄGGNING GISLAVEDS KOMMUN 

 

 

 
 3 [13]   

SAMMANFATTNING 
Slutsatsen av utredningsarbetet är att Gislaveds kommun behöver ersätta befintliga simhallar med ett 

nytt bad- och simcenter för hela Gislaveds kommun samt komplettera sporthallarna i kommunen 

med en multiarena. För att tillgodose verksamheternas behov har förslag till rumsfunktionsprogram 

för ett bad- och simcenter och en multiarena utarbetats. Dessa redovisas i kapitel 5. Utredningen 

förespråkar en samlokalisering av bad-och simcenter och multiarena. Placeringen av en ny bad- och 

sportanläggning i kommunen har varit en av utredningens knäckfrågor. Möjliga platser har genomlysts 

ur olika perspektiv och placeringen, som arbetsgruppen föreslår, har stark förankring utifrån de olika 

perspektiven. Vad gäller investeringsvolym för en ny bad- och sportanläggning har utredningen inte 

kunnat få fram några siffror. För att ta fram en kostnadsbild för investering av en ny bad- och 

sporthall måste en förstudie först göras.       

1. INLEDNING  
Denna rapport redovisar fritidsförvaltningens utredning kring en ny bad- och sportanläggning för hela 

Gislaveds kommun. Det är med stolthet vi har arbetat med utredningen i närmare ett år. Det är 

många processer som har varit i gång under året. Många yrkesprofessioner inom Gislaveds kommun 

har involverats och alla tänkbara målgrupper för en bad- och sportanläggning har engagerats. 

Resultaten från de olika processerna har sammanfattats i enskilda rapporter. I denna redovisning 

hänvisar vi till flera av dem samt byggtekniska rapporter som har genomförts över befintliga 

simhallslokaler. Rapporterna är följande:   

 Statusbedömning Smålandsstenars badhus 2012, Weedo 

 Statusbedömning Anderstorps badhus 2012, Weedo 

 Statusbedömning Gislebadet 2012, Weedo 

 Fuktteknisk utredning Smålandsstenars badhus 2015, Conservator AB 

 Fuktteknisk utredning Anderstorps badhus 2015, Conservator AB 

 Fuktteknisk utredning Gislebadet 2017, Conservator AB  

 Sportdialog i Gislaveds kommun 2017, fritidsförvaltningen 

 Brukardialog med föreningslivet i Gislaveds kommun 2017, fritidsförvaltningen 

 Utvärdering simhallsförändring 2016 – ”Så blev det”, fritidsförvaltningen 

 Lokaliseringsanalys ny bad- och sportanläggning 2017, arbetsgrupp   

Fritidsförvaltningen har anlitat en extern konsult med erfarenhet inom både byggbransch och 

fritidssektor för stöd i arbetet med utredningen. Konsulten har bidragit med många olika idéer och 

gett en oberoende syn på utredningen.  

Utredningen tar sin utgångspunkt i ett framtidsperspektiv med ett tempererat inomhusbad i Gislaveds 

kommun, ett temperererat utomhusbad i Gislaveds kommun och befintliga sporthallar kvar. 

2. DISPOSITION 
Kapitel 3 ger en bakgrund till utredningen och beskriver de uppdrag som fritidsförvaltningen har fått 

förhålla sig till successivt under utredningen. 

Kapitel 4 beskriver utredningens arbetsprocess och ger sammanfattningar av de olika dialogerna och 



UTREDNING BAD- OCH SPORTANLÄGGNING GISLAVEDS KOMMUN 

 

 

 
 4 [13]   

samtalen som har genomförts under utredningsarbetet. För mer information om dialogerna hänvisas 

till respektive sammanställda rapport. Det är dialogerna och samtalen, tillsammans med byggtekniska 

rapporter, som ligger till grund för kommunens behov av en bad- och sportanläggning. Behoven 

presenteras i kapitel 5. 

Kapitel 5 beskriver behoven dels för ett bad- och simcenter, dels för en multiarena i Gislaveds 

kommun. Under respektive rubrik redovisas statistik och andra förutsättningar samt avslutas med 

förslag till rumsfunktionsprogram.  

Kapitel 6 ger en sammanfattning av arbetet kring placering av en framtida bad- och sportanläggning i 

Gislaveds kommun. Arbetet genomfördes av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän i Gislaveds 

kommun. Kapitlet avslutas med arbetsgruppens förslag till placering. 

Kapitel 7 gör ett försök att säga något om den investering som en ny bad- och sportanläggning 

innebär. 

Rapportens sista kapitel framför ett tack till alla som har ställt upp med tid och engagemang för 

utredningen.     

3. BAKGRUND OCH UPPDRAGSBESKRIVNINGAR 
Under början av 2016 genomförde fritidsnämnden radikala simhallsförändringar. Förändringarna 

innebar att stora bassängen i Smålandsstenars simhall stängdes för bad och att Anderstorps simhall 

övergick i föreningsdrift. Gislebadets öppettider utökades.  Parallellt med beslutet om 

simhallsförändringen tog den politiska ledningen ett helhetsperspektiv på samtliga simhallar i 

kommunen. Som ett led i arbetet med statusbedömning och utredning om åtgärder för simhallarnas 

överlevnad fick fritidsnämnden i uppdrag att göra en utredning för att skapa en helt ny bad- och 

sportanläggning för hela Gislaveds kommun, för att ersätta de tre nuvarande uttjänta simhallarna.  

Fritidsnämnden fick också anvisningar att uppdraget, rörande utredningen, skulle föregås av en 

medborgardialog. Fritidsnämnden beslutade den 15 december 2016 § 87 om ett upplägg för den 

medborgardialog, som blev startskottet för arbetet med utredningen.  

Medborgardialogens resultat låg därefter till grund för fritidsnämndens uppdrag till 

fritidsförvaltningen. Den 4 april 2017 § 13 beslutade fritidsnämnden att ge fritidsförvaltningen i 

uppdrag att genomföra en utredning och en behovsinventering med fördjupning utifrån följande 

punkter som grund: 

• Verksamhet (Vilka olika verksamheter ska inrymmas?) 

• Teknik (energisnålt, flexibla lösningar) 

• Volym/area (vilka storlekar ska de olika verksamhetsytorna ha?) 

• Grov indikation på kostnader - investeringsvolym  

Utredningen ska fokusera på tre alternativ; bad- och simcenter, multiarena, samlokalisering bad- och 

simcenter inklusive multiarena. Utredningen ska också peka på möjliga platser i Gislaveds kommun 

för placering av bad- och sportanläggningen.  

4. ARBETSPROCESS  
En ny bad- och sportanläggning berör många människor i Gislaveds kommun. En sådan anläggning 

påverkar också hela organisationen Gislaveds kommun. Utredningen har därför tagits fram i dialog 

med flera olika målgrupper och i samtal med nyckelpersoner för de olika verksamheterna som 

traditionellt finns i en bad- och sportanläggning samt nyckelpersoner utifrån samhällsperspektiv. Alla 

dialoger och samtal som har ägt rum presenteras sammanfattningsvis nedan. De olika dialogerna är 

sammanställda i separata rapporter. Detta material har legat till grund för utredningen. 
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4.1 MEDBORGARDIALOG - SPORTDIALOG 

Syftet med Sportdialogen var att kommuninvånarna som grupp identifierade vilken inriktning en ny 

bad- och sportanläggning kan tänkas ha utifrån frågeställningen ”Vilken typ av bad- och 

sportanläggning vill du ha i Gislaveds kommun?” Dialogen tog också fram vilket fokus anläggningen ska 

ha såsom träning och tävling/match, upplevelser och evenemang, avkoppling och hälsa eller lek och 

äventyr. Metoden för Sportdialogen var idéverkstäder och webbenkät.  

Sammanfattningsvis visade resultatet från webbenkäten att en stor andel av de som har svarat (1193 

personer) vill ha en simhall (44,5 %) men att en stor andel även vill ha en sporthall (41,7 %). På frågan 

vad medborgarna gör när de besöker anläggningarna svarade en stor andel att de simmar (18,6 %), 

badar (12,2 %), bastar (12,4 %) och att de deltar i simskola/annan simhallsverksamhet (5,0 %). Vidare 

svarade ungefär en tredjedel att den typ av bad- och sportanläggning som är viktigast är en simhall. På 

frågan vilket fokus en bad- och sportanläggning i så fall ska ha svarade närmare hälften att tävling och 

träning/match är viktigast och att lek och äventyr är minst viktigt.  

Bland de som är utövare (479 personer) och som utgör en stor andel av de som har svarat (44,4 %) 

vill de flesta ha en simhall (72 %). När det gäller frågan vad utövarna gör när de besöker en anläggning 

så har den största andelen svarat att de simmar (24,8 %), badar (14,2 %), bastar (16,1 %) och att de 

deltar i simskola/annan simhallsverksamhet (4,6 %).   

När det gäller fritextsvaren i webbenkäten så har en andel av de som har svarat uppgett att en 

multiarena är ett alternativ. Det är önskvärt att den i så fall är anpassad efter olika typer av aktiviteter 

och evenemang. Här kan tilläggas att andelen av de som är publik och de som är både utövare och 

publik tillsammans utgör 40,2 %. En större andel fritextsvar berör en simhall. Det är i så fall önskvärt 

att det är en större badanläggning med läktare som inrymmer bassänger för många aktiviteter samt 

att de är anpassade efter olika åldrar och behov.  

Resultatet från idéverkstaden visade att många vill ha en multiarena anpassad för olika typer av 

aktiviteter och evenemang. Önskvärt är också en större badanläggning anpassad efter olika åldrar och 

behov.  

Sammanfattningsvis visade resultatet från webbenkäten samt fritextsvaren och idéverkstaden att en 

större andel vill ha någon form av badanläggning. En viss andel vill även ha någon form av multiarena 

anpassad efter olika aktiviteter, åldrar och behov. En mindre andel vill ha en sporthall.  

4.2 BRUKARDIALOG FÖRENINGSLIV 

Till brukardialogen inbjöds de föreningar som säsongsbokar idrottshallar i kommunen. Tretton 

föreningar deltog. Syftet med brukardialogen var att få en gemensam syn av hur en framtida bad- och 

sportanläggning bäst ser ut vad gäller olika verksamheter som ska inrymmas samt behov av innehåll 

och storlekar för de olika verksamhetsytorna. Målsättningen var också att brukardialogen skulle ge 

förståelse för föreningarnas verksamheter.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns många önskemål om vad ett framtida bad- och 

simcenter och/eller en arena ska innehålla och vilka behov som finns bland de olika föreningarna. 

Det som har framkommit när det gäller ett bad- och simcenter är en bassäng som är delbar med 

storleken 52 meter och 10 banor. Det som också önskas är två höj- och sänkbara mindre bassänger. 

Önskad publikkapacitet i bad- och simcentret är 500 platser. 
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Då det gäller multiarena har gymnastiken påtalat brist av ändamålsenliga lokaler. Detta är något som 

begränsar deras möjligheter att växa. Gymnastikens behov och bättre anpassade lokaler bör 

fortsättningsvis beaktas, men det kan vara svårt att kombinera detta i en multiarena. Multiarenan bör 

annars innehålla två fullgolv. Publikkapaciteten som önskas i multiarenan är mellan 500-1 500 fasta 

platser. 

Slutsatsen är att föreningarna anser att det finns behov av både ett sim- och badcenter och en 

multiarena. Under redovisningen framkom det även att placeringen av anläggningen har stor 

betydelse. 

4.3 SAMTAL VERKSAMHETSUTÖVARE/KUNDER 

Samtal har genomförts med nyckelpersoner för de olika verksamheterna som traditionellt använder 

en bad- och sportanläggning samt med nyckelpersoner utifrån samhällsperspektiv. Vid dialogerna har 

framförallt synpunkter kring ett nytt bad- och simcenter framförts. Dessa synpunkter är: 

SYNPUNKTER FRÅN FUNKTIONSHINDERVERKSAMHETEN SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Vid dialog med representanter för funktionshinderverksamheten framkom önskemål om att kunna 

bedriva rehab i en ny simanläggning. Verksamheten påtalade av egen erfarenhet att människor med 

funktionsvariation har stor glädje och nytta av vattenträning. Det är viktigt med en varmterapibassäng 

med höj och sänkbar botten samt liftfunktion eller hiss. Verksamheten påtalade också värdet av en 

genomtänkt miljö utifrån sinnesintryck och god akustik runt omkring bassängen och sträckan mellan 

omklädningsrum och bassäng. Omklädningsrum för brukare och personal bör ligga i när anslutning till 

bassängen.  

Verksamheten framförde önskemål om att kunna bedriva verksamhet på kvällstid och i små grupper 

samt även kunna använda gym för träning. 

SYNPUNKTER FRÅN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan ett år tillbaka en upparbetad struktur vad gäller 

simundervisningen. Det handlar om intensivsimskola för förskoleklass och elever i årskurs 1 i 

samarbete med fritidsförvaltningen.  Elever i årskurs 2-9 erbjöds simning inom ramen för 

idrottsundervisningen vid två tillfällen per termin. För elever som inte lärt sig simma eller är 

nyanlända erbjöds uppsamlingsheat. Särskolans elever har särskilda tider i simhallen. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen framför att nuvarande simundervisningsstruktur fungerar bra. 

Verksamheten skulle underlättas med två undervisningsbassänger och ett utrymme för samlingar och 

genomgångar inför och efter lektionerna. Miljön i befintlig simhall (Gislebadet) kan upplevas 

”stressig”. Man påtalar värdet av att omklädningsrummen till en ny simhall ska upplevas trygga.  

 

4.4 UTVÄRDERING SIMHALLSFÖRÄNDRING 2016 – ”SÅ BLEV DET” 

Utvärdering genomfördes för att se över verksamheterna i Gislebadet efter simhallsförändringen 

2016, i syfte att lyfta fram eventuella förbättringsmöjligheter till dess att en ny simhall står klar. 

Sammanlagt 30 intervjuer gjordes med lärare som brukar närvara vid skolans simundervisning, 

idrottslärare, ledare från föreningsliv, simhallspersonal och badgäster. Vid intervjuerna framkom 

synpunkter som bör beaktas i utredning av ett nytt bad- och simcenter. Dessa synpunkter handlade 

om värdet av möjlighet för lek, förutsättningar för människor med funktionsvariation att besöka 

simhallen och möjligheterna för omklädning i trygga utrymmen.  
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5. BEHOV BAD- OCH SPORTANLÄGGNING 
Med dialogerna och samtalen som bakgrund konstateras följande behov vad gäller bad- och simcenter 

samt multiarena.    

5.1 BAD- OCH SIMCENTER 

Befintliga badanläggningar i Gislaveds kommun byggdes under perioden 1969 - 1971 vilket var 

perioden före den stora kommunsammanslagningen i Sverige. Till dags dato har byggnaderna uppnått 

en ålder av 46 - 48 år. Trots normalt underhåll och skötsel kan anläggningarna anses på sikt vara 

uttjänta och i behov av utbyte eller omfattande renovering. Många kommuner står inför denna fråga 

idag.  

Enligt besöksstatistik har kommunens badanläggningar hittills under sin livstid haft ca 5,2 miljoner 

besökare. Dessa har genererat 10,4 miljoner duschningar. Simhallar och badhus är anläggningar som 

slits i mycket högre grad än andra byggnader, ofta talar man om att livslängden är mindre än hälften 

jämfört med ett ”vanligt” hus. De medför ofta höga driftkostnader eftersom driftmiljön är aggressiv 

med fuktig och klorhaltig miljö. Kommunen har låtit göra statusbedömningar av badanläggningarna 

(Weedo 2012) vilka pekat på brister och stora renoveringsbehov. Även fukttekniska utredningar 

(Conservator 2015 – 2017) pekar på brister och omfattande stora åtgärder behöver vidtagas. 

Åtgärder för att trygga säkerheten tillsvidare för badgäster och personal är genomförda. 

Om kommunens inomhusbad ska samlas i en anläggning torde simverksamheten inrymmas om man 

bygger en simbassäng med 10 st 50-metersbanor och 2 st undervisningsbassänger. Detaljer redovisas 

i förslag till rumsfunktionsprogram. 

BADSTATISTIK 

 

I statistiken ligger de av kommunen arrangerade simskolorna i Gislebadet i gruppen ”Övrigt” 

Utöver inomhusbaden finns Hörsjöbadet i Smålandsstenar som är ett tempererat utomhusbad. Detta 

är öppet under sommarmånaderna och har en genomsnittlig besöksfrekvens på ca 10 000 besök per 

år. Som alla utomhusbad är besöksfrekvensen väderberoende. På anläggningen bedrivs simskolor. 

Anläggningen är i huvudsak en anläggning för motionssim och lek. Anläggningen renoveras under 2017 

med bl a ny liner (tätskiktsfolie) och inför säsong 2018 kommer en ny bassängtäckning (minskad 

energiförbrukning) att monteras. 

Antal bad inomhus de senaste 5 (statistiskt mätbara) åren

Badanläggning Skolan Föreningar Övrigt Totalt

Gislaved 15714 4851 44008 64573 2012-2016

Anderstorp 10521 6596 15614 32731 2012-2016

Smålandsstenar 7427 2719 13427 23573 2010-2014

Totalt 33662 14166 73049 120877

28% 12% 60%
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I kommunen finns dessutom 12 st friluftsbad belägna i Stengårdshult, Valdshult, Öreryd, Kroksjön 

(Hestra), Kyrksjön (Båraryd), Tokarp och Gläntan (Anderstorp), Långhult, Borlången 

(Smålandsstenar), Örsjön (Broaryd), Hensnäs (Gryteryd) samt Flaten (Kållerstad). 

Befolkningsutvecklingen 1970 – 2015 har gått från 26 231 till 29 272, en ökning med 11,6 %.  

RUMSFUNKTIONSPROGRAM 

Ett nytt bad- och simcenter ska ersätta de tre tidigare simhallarna (Gislaved en 50-metersbassäng och 

en undervisningsbassäng, Anderstorp en 25-metersbassäng och en undervisningsbassäng, 

Smålandsstenar en 25 metersbassäng och en undervisningsbassäng). Publikkapacitet skall vara ca 700 

sittplatser varav ca 500 fasta och 200 på mobila läktare.  

Bassängrum med 50 m bassäng: 

Rummet skall vara delbart med mobil vägg. Vattentemperatur 26-27 grader. Läktaryta ovan 

omklädningsrum ca 500 platser, Toalett HWC samt toaletter, läktaryta/landträningsyta på 

bassängplan med utfällbara/mobila läktare ca 200 platser. 

50-metersbassängen kan utforma med måtten 50x25 m, djup 2,0 m, där man simmar alternativt på 

längden eller tvären. Denna lösning medger 10 st 50-metersbanor eller 20 st 25-metersbanor. 

Flyttbara startpallar, simlinor dras ner under golvet via linbrunnar när de inte används. Toalett HWC 

på bassängplan.   

Undervisnings-/varmbassängrum: 

Bassängyta 12,5x8 m, höj- och sänkbar mellanbotten max djup 1,8 m. I anslutning till rummets 

kringytor bör HWC finnas. Vattentemperaturen bör lätt kunna justeras upp och ned i 

temperaturspannet 30-34 grader för att på ett bra sätt tillgodose funktionhinderverksamhetens 

behov. 

Undervisnings-/hoppbassängrum: 

Bassängyta 11x12 m, höj- och sänkbar mellanbotten max djup 3,8 m. Vattentemperatur bör lätt 

kunna justeras upp och ned i temperaturspannet 27-32 grader. Fast hopplattform 3 m samt en 

enmeterssvikt.  

Barnbadlandskap: 

Badlandskap för åldrarna 2-5 år med olika vattendjup för vattenlekar. Vattenyta 80 m2, HWC i nära 

anslutning.  

Omklädningsrum: 

Omklädningsrum som är dimensionerade för 500 badbesök per dag. 300 st låsbara omklädningsskåp. 

Två omklädningsrum för skol- och föreningsverksamhet samt särskilda utrymmen för 

funktionshinderverksamheten. WC, RWC och duschutrymmen i erforderlig omfattning.  

Minirelax: 

Bubbelpool, ångbastu, liten kallvattenbassäng och två temaduschar samt WC och RWC. Relaxen 

ligger i anslutning till omklädningsavdelningarna.  

Personallokaler: 

Omklädningsrum med duschar och toaletter, lunchrum, vil-/pausrum, kontor och förråd.  
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Entréfunktion: 

Entrén skall innehålla kassa/reception, plats för köande och väntande, RWC och WC, mindre 

samlingslokal samt förråd.  

Föreningsutrymmen: 

Kansli, RWC, förråd, mindre samlingslokal med minikök.  

Teknikutrymmen: 

Lokaler för vattenrening, ventilation, värmecentral, förråd, avfallsrum, tvättstuga mm.  

Kommunikationsytor: 

Korridorer mellan de olika bassängerna och omklädningsrummen.  

Inventarier: 

Drunkningslarm, möbler, passagesystem, viss idrottsutrustning mm. 

TOTAL YTA BAD- OCH SIMCENTER 

I enlighet med rumsfunktionsprogram blir den totala ytan för ett bad- och simcenter 6 200 m²  

I ytan ingår inte ytor för gymverksamhet, caféverksamhet och samlings-/teorilokaler. 

5.2 MULTIARENA 

I Gislaveds kommun finns ingen sporthall som ytmässigt klarar kraven för att spela nationella 

matcher. I A-hallen i Anderstorp är det sk friområdet utanför spelplanen för litet och man har hittills 

fått dispens från Svenska Handbollsförbundet. I AB-hallen i Gisle Sportcenter är takhöjden för låg i 

förhållande till fri balk och volleybollen behöver begära dispens. Från föreningarna med 

drillverksamhet och gymnastikverksamhet har det framförts önskemål om högre fri takhöjd, 10 m, 

om ny sporthall byggs. Gymnastiken har också framfört andra behov t ex höj- och sänkbara 

nedslagsbäddar. Detta föreslås att lösas efter särskild utredning. 

Föreningslivet fyller idag de stora hallarna och ett tillskott av en multiarena kommer att fyllas med 

verksamhet. Ofta flyttar föreningslivet till större hallar med godkända mått varvid de mindre öppnas 

upp för mindre organiserade verksamheter t ex pensionärs- och företagsgrupper, dans i olika former, 

kompisgäng mm. Ett halltillskott skulle dessutom öka föreningslivets utvecklingsmöjligheter avsevärt.  

Vid arbetet med denna utredning har det också synliggjorts att kommunen har begränsningar vad det 

gäller lokaler med publikkapacitet. Enligt uppgifter från Räddningstjänsten är den i dagsläget största 

samlingslokalen Gislerinken där 1 355 personer får vistas samtidigt. I brukardialogen har önskemål 

om lokal för större publikantal framkommit, minst 1500 personer. 
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BOKNINGSGRAD SPORTHALLAR GISLAVEDS KOMMUN  

      

    

2015 2015 
 

2016 2016 
 

    

% Timmar 
 

% Timmar 
 Anderstorp A-hall 

 
81 898 

 
99 1100 

 Anderstorp Törås 
 

95 1049 
 

95 1049 
 Gislaved 

 
AB-hallen 

 
78 861 

 
98 1092 

 Gislaved 
 

D-hallen 
 

70 773 
 

76 848 
 Gislaved 

 
E-hallen 

 
70 780 

 
73 806 

 Smålandsstenar A-hallen 
 

65 718 
 

78 868 
 

          

Räknat på veckorna 1-18 + 34-52 (säsong), måndag-fredag klockan 16.00-22.00. Totalt 1110h 
 

          

           

HALLMÅTT STÖRRE IDROTTSLOKALER I GISLAVEDS KOMMUN 2017 

   

       

    

Hallmått Hallmått Spelmått 

     

Exakt 
 Anderstorp A-hall 

 
21x41 21.00x41.00 20x40 

Anderstorp Törås 
    Gislaved 

 
AB-hallen 

 
21x40 20.80x40.25 19x38 

Gislaved 
 

D-hallen 
 

18x36 17.90x35.50 17x34 

Gislaved 
 

E-hallen 
 

21x36 20.90x36.20 19x34 

Smålandsstenar A-hallen 
 

20x40 20.00x40.00 18x38 

Reftele 
 

Rönneljung 20x40 20.00x40.00 18x38 

Hestra 
 

Isamon 
 

18x38 19.95x39.85 18x38 

       

        

SAMLINGSLOKALER I GISLAVEDS KOMMUN 

Avser lokaler + 500 personer (information från Räddningstjänsten) 

        Ort 
 

Lokal 
 

Personantal Kommentar 
 Anderstorp A-hallen 

 
540 

   Burseryd 
 

Sporthallen 900 
   Gislaved 

 
Gislerinken 1355 

   

  

Rest. Ströget 720 
 

Våning 1 
 

  

Glashuset 
 

1250 
 

Scenrum 
 

  

Konsertsal 
Lundåkerskolan 540 

   Hestra 
 

Höganloft 
 

900 
 

Bottenvåning 

  

Isamon  
 

550 
 

Sporthall 
 Smålandsstenar Torghuset 

 
600 

 
Stora festsalen 
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RUMSFUNKTIONSPROGRAM 

En multiarena ska komplettera befintliga sporthallar som finns i kommunen. Publikkapacitet skall vara 

ca 1500 sittplatser varav ca 400 fasta och 1100 på mobila läktare. Vid vissa arrangemang med publik 

på golvet skall man kunna ta in ca 2500 personer i hallen. 

Sporthallen: 

Hallgolv med total golvyta 46x48 m, består av 2 träningsytor á 20x40 m. På hallgolvet kan i 

tävlingsläge 2 st mobila läktare köras ut som i träningsläge förvaras i en nisch under ”balkongen”. 

Sportgolvet skall vara ett kombinationssportgolv för tävlingsbruk. Sporter (linjemarkering och hylsor): 

Handboll, volleyboll, gymnastik, innebandy. Fri takhöjd minst 10 m. Dubbel ridåvägg för delning av 

hallgolvet i två lika delar. God akustik. Nätridåer mot långsidor, skyddsnät mot kortsidor. Hallen skall 

kunna användas för t ex musikarrangemang, utställningar och andra arrangemang. God ljus- och 

ljudanläggning som kan anpassas för TV och filmupptagningar. Platser för media och kameraplatser. 

Resultattavlor i erforderlig omfattning. Hallen skall vara i grunden reklamfri, arrangerande förening 

monterar och avlägsnar reklambudskap vid respektive arrangemang. Till hallen finns lastintag minst 

2,5x3m med utvändigt tak som väderskydd och mellanlager.  

”Balkong” runt hallen på plan 2 inkluderande läktarplatser för personer med funktionsvariation. Ytan 

fungerar som insläpp för publik och passager till mobila läktare via trappor ovanifrån. Hissar och 

trappor i erforderlig omfattning.  

Fasta läktare med fällbara stolar, ingång ovanifrån via fasta trappor.  

I anslutning till publika ytor finns 2 st kioskutrymmen som kan användas av arrangerande förening. I 

dessa finns köksutrustning samt goda möjligheter till hygien samt föreningsförråd för varor. 

Publika toaletter: HWC, WC för damer och herrar i nära anslutning till läktare.  

Omklädningsrum: 

8 st varav 4 st för 25 personer (1 st HWC och 1 st WC) samt 4 st för 15 personer (1 st HWC) alla 

rum har 4 st duschpaneler. Spelarentré skild från publika utrymmen. 

Domar-/funktionärs-/läraromklädningsrum: 

2 st avsedda för 4 personer inkl duschutrymmen och HWC. Utformas så att enskild dusch- 

/omklädning kan ske. Placeras i anslutning till separat entré. 

Föreningslokaler: 

Förenings-/lokaler/kanslier inkl pentry. 3 st samt föreningsförråd 3 st. Tvättstuga och torkrum 

gemensam HWC. 

Förråd: 

Redskapsrum/förråd i anslutning till sporthallen. Golvnivå lika hallgolvet. 2 st. Förråd för 

arrangemangsutrustning, golvtäckning mm.  

Personalutrymmen: 

Utrymmen för personal städ, kontor mm. 

Entréytor: 

Välkomnande yta för publik vid arrangemang med trappor och toaletter (1 st HWC och 8 st WC 

samt urinoir). 
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Övriga ytor: 

Café och enklare restaurang inkl kök, för 100 sittande personer. Egen entré utifrån. 

Samlings-/teorilokal inkl pentry.  

Yta för gymverksamhet. 

Kommunikationsytor korridorer mm.  

Teknikutrymmen för ventilation, värme, el och tele mm. Sporthallen utrustas med tillämpliga larm-, 

kommunikations-/ och passagesystem, hörslingor, legionella-spolning, sprinkler, golvvärme i 

våtutrymmen, mediaförsörjning vid arrangemang. 

TOTAL YTA MULTIARENA 

I enlighet med rumsfunktionsprogram blir den totala ytan för multiarena 5 000 m²  

I ytan ingår ytor för gymverksamhet, caféverksamhet och samlings-/teorilokal 

6. PLACERING ENL. LOKALISERINGSANALYS 
En arbetsgrupp bestående av representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, bygg- och 

miljöförvaltningen, fastighet- och serviceförvaltningen, tekniska förvaltningen och fritidsförvaltningen 

har studerat nio tänkbara placeringar för en ny bad- och sportanläggning i kommunen. Placeringarna 

har genomlysts ur olika perspektiv. Dessa har handlat om samhällsbyggnad (som bl.a. avser vilka 

planeringsförutsättningar som finns gällande översiktsplaner, detaljplaner och markägarförhållanden), 

verksamhet (både vad gäller skola, föreningsliv och allmänhet), infrastruktur, tillgänglighet och 

kommunikationer, synergieffekter, driftsamordning och miljö.  

En del i analysarbetet var att med hjälp av kommunens geografiska informationssystem (GIS) ringa in 

antal medborgare, totalt och i åldern 7-25 år, med räckvidd på 2 och 3 km till respektive placering.    

6.1 ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG TILL PLACERING 

Arbetsgruppen menar att Gisleområdet är den bästa placeringen för ett nytt bad- och simcenter 

och/eller multiarena för Gislaveds kommun. Gisleområdet som placering ger flera fördelar: 

 

• Breddidrottsperspektivet i kommunen kommer att stärkas. 

• Området som utpekad mötesplats och idrottsområde kommer att stärkas. 

• Många skolor kommer att ha gångavstånd till anläggningen. 

• Många barn- och ungdomar och kommer att ha gång- och cykelavstånd till 

 anläggningen. 

• Flera synergieffekter kommer att ske. 

• Flera driftsamordningsvinster kommer att göras. 

7. PRISINTERVALL 
I arbetet att få fram ett prisintervall för investering av en ny bad- och sportanläggning är tänka ytor en 

väsentlig faktor. I förslag till rumsfunktionsprogram framgår hur stora ytor som ska utgå för bad- och 

simcenter och multiarena. Dessa ytor har kvalitetssäkrats och har inte ifrågasatts. Vid 



UTREDNING BAD- OCH SPORTANLÄGGNING GISLAVEDS KOMMUN 

 

 

 
 13 [13]   

kvalitetssäkringen av rumsfunktionsprogram konstateras kostnadsbesparingar vid sammanslagning av 

projekten. Kostnadsbesparingarna består i samnyttjande av ytor (entré, teknikutrymmen och förråd) 

och minskade byggaktörs-kostnader. Det ska dock tilläggas att den stora besparingen ligger i 

driftskedet. 

Förövrigt är det omöjligt att ge en kostnadsbild för investering av ny bad- och sportanläggning innan 

en förstudie har gjorts. Förstudie görs av fastighet- och serviceförvaltningen efter att lokalprogram 

har antagits. 

Under arbetet med utredningen har referensobjekt (både badanläggning samt multiarena) studerats. 

Man kan konstatera olika former av entreprenadlösningar som påverkar investeringsvolymen och 

olika samarbetsavtal kring driftfrågan. 

8. TACK 
Uppdraget att genomföra en utredning för en ny bad- och sportanläggning kan liknas vid att lära sig 

simma. I början simmar man på de grundaste vatten, men med simträning lär man sig behärska 

simkonsten allt bättre och man vågar sig ut i de djupare vattnen. I skrivande stund har jag simmat 

klart och från att ha simmat på grunt vatten har jag gett mig ut på det djupa. När jag kände att jag 

behövde vila gav jag mig in mot bassängkanten. Ibland hände det att jag fick gå upp ur vattnet för att 

torka. Men känslan av att känna vattnet omsluta hela kroppen när jag åter dök ner i vattnet lockade 

mig att gång på gång återvända ner i det.  

Utredningsarbetet med många dialoger och mångas idéer och förslag har varit lärorik och 

stimulerande. Jag ska dock inte glamourisera arbetet genom att påstå att allt har varit lätt. Visst har 

jag fått kramp i simhuden flera gånger och ett och annat tillfälligt andningsuppehåll som följd av alla 

kallsupar. Men tack vare de många badvakter och simlärare som hjälpt mig har jag slutfört min 

simkurs.  

Badmästaren med stort B har varit Johan, extern konsult, som gett goda råd i simmandets konst. 

Tack alla badvakter som lånade mig en badring i början av kursen. Tack också till alla ni som under 

utredningen har ställt upp med tid och engagemang.  

Anna Gamlén, simkunnig fritidschef  

 


