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Utredning av placering av specialhall för gymnastikens
behov
I denna rapport redovisas resultatet av den utredning som kommunkontoret
har genomfört på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott den 17
december 2018. Utredningen har omfattat alternativa placeringar för en
specialhall för gymnastikens behov, vilken typ av hall som bör byggas och hur
stora investeringsutgifter och driftskostnader de olika alternativen innebär.

Gymnastikens behov
Lund har fyra föreningar vars huvudsakliga verksamhet är gymnastik: Lugi
gymnastik, Dalby gymnastik, Veberöds gymnastik och gymnastikföreningen
Kometen (Genarp). Utöver dessa finns det fem föreningar med vissa
gymnastikaktiviteter.

Aktiviteter i föreningsregi i Lunds kommun
Idrott

Föreningar som
bedriver aktuell
verksamhet i
Lunds kommun

Fotboll

Deltagartillfällen
7-20 år

Andel
pojkar

Andel
flickor

17

185 994

78%

22%

Handboll

5

123 688

50%

50%

Gymnastik

9

50 628

29%

71%

Simidrott

2

46 584

46%

54%

Innebandy

6

38 415

73%

27%

Ridsport

7

38 121

4%

96%

Tennis

7

33 277

65%

35%

Basket

4

31 822

52%

48%

10

19 812

74%

26%

5

14 110

42%

58%

Budo & Kampsport
Friidrott

Antalet utövare av gymnastik växter och gymnastik är den tredje största
idrotten för barn och ungdomar i Lunds kommun räknat i antal
deltagartillfällen. Gymnastikföreningarna har enligt uppgifter från kultur- och
fritidsförvaltningen fått fler medlemmar de senaste åren vilket ger ett ökat
lokalbehov. I dagsläget är Fågelskolans gymnastikhall den enda hallen i
kommunen med hoppgrop. I övrigt är gymnastiken hänvisad till träning i
idrottshallar utan hoppgropar eller till andra kommuner.
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Baserat på uppgifter om antalet deltagare (se tabellen nedan) bedömer
kommunkontoret och kultur- och fritidsförvaltningen att
gymnastikföreningarna har ett behov av ytterligare lokaler anpassade specifikt
för gymnastik. Lugi gymnastik har till kultur- och fritidsförvaltningen uppgett
att de har en kö på cirka 800 barn och ungdomar.

Lugi gymnastik
Under 7 år
7-20 år
21-25 år
Över 25 år
Totalt:

162
987
55
24
1228

Dalby
Gymnastik
151
235
5
17
408

Veberöds
gymnastik

Gymnastikf.
Kometen
(Genarp)

123
102
12
27
264

25
25
0
5
55

Medlemsstatistik och deltagare (enligt IOK-stödsansökningar våren 2018, avseende aktiviteter
2017).

Val av hall
Kommunkontoret fick i uppdrag att närmare undersöka vilken typ av
gymnastikhall som ska uppföras. Serviceförvaltningen har tagit fram underlag
för tre typer av hallar.
Alt 1: Kombihall
Alt 2: Kombihall i vinkel.
Alt 3: Dedikerad hall för gymnastik.
Generellt gäller för alla hallarna att de innehåller utrymmen för omklädning
för gymnastik och skola.
Det finns behov av ytterligare en lokal med hoppgropar för träning.
Hoppgropar används inte för tävling och det går därför inte att ha tävling i
alternativ 3. För tävling behövs läktare. Alternativ 1 och 2 har en mindre
läktarkapacitet för tävling. Fördelen med att kunna träna och tävla i samma
hall är att föreningen inte behöver flytta på utrustningen inför tävling.
Gymnastiken har önskat en liten lokal med en arbetsplats för mindre
administration i anslutning till den nya gymnastikhallen.
Kapaciteten mellan hallarna är endast approximativ. Det går inte att ge en
exakt kapacitet utan en fördjupad utredning.
De nedan skissade hallarna illustrerar exempel på utformning. Den exakta
utformningen arbetas fram under genomförandet. Syftet med skisserna är
endast att få ut en ungefärlig yta och en grov investeringsutgift till denna
tjänsteskrivelse.
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Kombihall (Alt 1)
I en kombihall finns möjlighet att ställa om från plant täckgolv till hoppgrop.
Förlaga är den kombihall som Malmö stad uppfört vid Hyllieskolan. Alternativ
1 är en fullstor idrottshall med två positioner för skolidrott med täckgolv som
kan ställas om till hoppgrop under kvällar när gymnastiken använder hallen.
Hallen kan därmed nyttjas av skolidrotten på dagtid och gymnastiken på
kvällstid
Prognostiserad investering:
Prognostiserad årshyra:

100 - 115 mnkr
9,8 mnkr

Bilden ovan visar hur golvet fälls upp.
Bilden nedan visar exempel på planlösningen.

Kommunkontoret bedömer att alternativ 1 inte har tillräcklig kapacitet med
tanke på antalet utövartimmar som redovisas av kultur- och
fritidsförvaltningen.
Gymnastikföreningarna är negativa till en hall enligt alternativ 1 då de
upplever det som tidskrävande att ställa om hallen inför varje träning.
Hallens storlek och utformning begränsar antalet hoppgropar.
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Vinkelhall med hoppgropshall (Alt 2)
Alternativ 2 är en fullstor idrottshall med en hoppgropsdel i vinkel. Fördelen
är att det mesta av gymnastikredskapen kan stå framme medan hallen dagtid
nyttjas för skolidrott. På kvällar och helger delas idrottshallen och en position
kan användas fristående medan den andra positionen med hoppgroparna
bildar en enhet.
Prognostiserad investering:
Prognostiserad årshyra:

121-132 mnkr
11,1 mnkr

En överskådlig skiss visas nedan. Kommunkontoret vill poängtera att läktare
för hoppgropsdelen inte är nödvändiga då den delen endast kan användas för
träning. Alternativ 2 bedöms ha en större kapacitet än alternativ ett.

Dedikerad hall för gymnastik (Alt 3)
Alternativ 3 innebär en hall som bara nyttjas av gymnastiken. Denna hall
bedöms ha den störst kapacitet för gymnastikträning.
Nackdelen är att den inte kan användas för skolidrott dagtid.
Prognostiserad investering:
Prognostiserad årshyra:

89-99 mnkr
8,0 mnkr
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Ny geografisk placering av gymnastikhallen
Arenan är fortfarande en möjlig placering för en hall dedikerat till
gymnastiken. Det kommer att behövas omfattande utredningar kring
arenaområdets framtid och expansion. Dels utifrån de centrala skolornas
behov av skolidrott, och dels utifrån behovet av att utveckla arenaområdet för
att kunna ta emot större evenemang. Det behöver också utredas hur driften av
ett utbyggt arenaområde ska organiseras.
Eftersom det av logistiska och ekonomiska skäl inte är lämpligt att påbörja
byggnation av en gymnastikhall utan att samtidigt investera i eventuella
idrottshallar och ytor för evenemang, kan en byggnation vid Arenan dra ut på
tiden. Därför kan en annan placering av gymnastikhallen möjliggöra en
snabbare byggnation.
Kommunkontoret har efter dialog med stadsbyggnadskontoret och kultur- och
fritidsförvaltningen tagit fram ett antal kriterier att beakta inför en
rekommendation av ny placering.
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Gymnastikhallen bör integreras med en skola. Detta för att kunna
samnyttja lokaler som teorisal, samlingssal, kafélokal och matsal som
finns i skolan. Även omklädningsrum och ytor för skolidrott kan
samnyttjas.
Placeringen bör stödja den omgivande staden. Varje kväll kommer
föräldrar för att hämta och lämna barn och gymnaster från hela Lund
kommer att röra sig till och från hallen. Detta bör planeras så att det
stödjer annan samhällsstruktur och näringsliv.
Den bör vara placerad geografiskt så att den stödjer gymnaster från
hela Lunds kommun. En betydande andel av gymnasterna kommer från
kommunens östra tätorter.
Hallen ska enkelt nås med Kollektivtrafik. Särskilt ska kollektivtrafik
från de östra tätorterna beaktas.
Hämtning och lämning måste enkelt kunna ske med bil.
Parkering bör finnas i omedelbar närhet.
Detaljplan måste finnas eller snabbt kunna antas för att snabbt kunna
genomföra byggnation.
Tillräcklig markyta måste finnas för att kunna rymma gymnastikhallen
på fastigheten.

Placeringsalternativ
På KSau den 17 december 2018 redovisades en analys genomförd av
serviceförvaltningen om möjliga placeringar. Kommunkontoret har därefter på
uppdrag av KSau genomfört en fördjupad undersökning kring följande
alternativa placeringar:
 Fågelskolan
 Södra Råbylund
 Brunnshög
Alla tre placeringar anses alla vara möjliga.

Fågelskolan
Fågelskolan har redan en hoppgrop och gymnastikverksamheten skulle
därmed bli koncentrerad till en plats. Skolan har flera skolidrottslokaler som
kan nyttjas av gymnastiken.
Däremot tillför inte en placering av specialhall för gymnastiken vid
Fågelskolan något större mervärde för stadsutvecklingen.
Fågelskolan har idag inte något behov av ytterligare halltider för
idrottsundervisning. En analys bör göras av det framtida skol- och
idrottsbehovet i området med anledningen av närheten till det stora
utbyggnadsområdet Västerbro.
Möjlighet till parkering och hämtning är utmärkt vid Fågelskolan.
Kollektivtrafik går till skolan men det är längre restid och sämre tillgänglighet
från kommunens östra tätorter.
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Den befintliga detaljplanen medger en byggnation av gymnastikhallen.
Däremot måste en fördjupad utredning genomföras om var på tomten
gymnastikhallen bäst placeras och hur hallen ska kopplas till befintliga
idrottslokaler.
Nedan visas volymstudier att gymnastikhallen skulle kunna få plats vid
Fågelskolan.

Brunnshög
Gymnastikhallen skulle bidra till ett positivt mervärde för stadsdelen på
Brunnshög. Den enda placering som är möjlig sett till tidsaspekten är på
befintlig skolfastighet. Andra placeringar kräver ny detaljplan. Ett uppförande
av en ny gymnastikhall på befintlig skolfastighet kräver dock vissa mindre
planändringar.
För kollektivtrafik finns busshållplats Solbjer inom knappt 300 meter från
planområdet. Spårvagnshållplatsen Brunnshög centrum ligger inom 250 meter
från skolan. Föräldrar kommer ha möjlighet att hämta och lämna barn som ska
till hallen med bil, cykel, till fots, med buss eller med spårväg. Däremot
passerar inte region buss från Dalby och de omgivande tätorterna Brunnshög
utan byte kommer att krävas.
I beslutet för Brunnshögskolan ingår en fullstor idrottshall med bedömd
investeringsutgift på cirka 50 mnkr. Idrottshallen behövs för
Brunnshögskolans skolidrott. Den fullstora idrottshallen ersätts i sin helhet i
alternativ 1 och 2. I alternativ 3 måste den fullstora idrottshallen byggas i sin
helhet för att klara skolidrotten men då kompletteras med den dedikerade
gymnastikhallen.
Det som talar emot en byggnation på skoltomten är att skola och
gymnastikhall bör byggas samtidigt och att byggnationen redan är
projekterad. Den planerade idrottshallen är fullt ut integrerad i skolan.
Antingen måste skolan byggas i sin helhet med alternativ 3 eller måste hela
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skolprojektet arbetas om. Det är redan nedlagt 5,7 mnkr i projektet som till
stora delar måste nedskrivas om projektet ska omarbetas.
Skolan och gymnastikhallen bör även integreras för att dra nytta av
gemensamma lokaler som omklädningsrum, kiosk och försäljningsytor och så
vidare. Även tekniska installationer kan delas om byggnaderna integreras. Det
är inte önskvärt att genomföra byggnationer i etapper då det är dyrare och
svårare att samordna alla funktioner för att få en bra helhetslösning.
Dessutom behövs ytor för fristående gymnastik vilket skolans idrottshall löser
om man väljer att endast gå vidare med alternativ 3.
Skolan på Brunnshög är pausad. Enligt den senaste befolkningsprognosen
bedöms behovet av skolan infinna sig senare än år 2023. Skolan är beroende
av Brunnshögsområdets utbyggnadstakt. Om det är så att skolan byggs
tidigare än behovet så tillkommer det en kapital- och driftskostnad för skolan
motsvarande cirka 17 mnkr per år.
Oavsett om idrottshallen byggs på tomten eller inte måste delar av skolan
projekteras om för att integrera byggnaderna med varandra.

Södra Råbylund
Även på Södra Råbylund ger en specialhall för gymnastiken ett mervärde i den
omgivande stadsdelen. Intill skolan kommer det att planeras en torgbildning
där handel ska etableras. Att lägga anläggningen på skoltomten är ett utmärkt
sätt att stärka den planerade handeln vid platsen.
Detaljplanen är i ett slutskede och det går att bifoga gymnastiklokaler till
pågående detaljplan. Skolan ska uppföras så fort det är möjligt då det redan nu
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finns behov. Fördelen är att skolan och gymnastikhallen kan projekteras och
uppföras som ett projekt vilket sparar både tid och bör innebära lägre
investeringsutgifter. Av alla alternativ är det detta alternativ som bedöms att
gå snabbast.
Kommunfullmäktige har beslutat om en fullstor idrottshall vid skolan,
samtidigt som skolan endast har behov av en liten skolidrottsal. Att förlägga
specialhallen för gymnastik vid skolan kan möjliggöra att skolidrottens behov
kan tillgodoses utan att det byggs en fullstor skolidrottsal.
Hämtning och lämning löses framför skolan i samverkan med platserna för
handeln och omgivande verksamheter väster om sydvästra vägen. Ett exempel
är Komvux parkering som huvudsakligen används dagtid på vardagar medan
gymnastiken har behov kvällar och helger.
Det är också en fördel att de flesta regionbussarna från de östra
kommundelarna passerar på Dalbyvägen.
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Ekonomi och finansiering
Investeringsutgiften och driftkostnaden för gymnastikhallen bestäms av både
placering och val av halltyp. Det är viktigt att kommunens olika verksamheter
samordnar sina lokalbehov för att uppnå så hög nyttjandegrad av varje
kvadratmeter som möjligt. Gymnastikhallen bör placeras vid en skola för att
samnyttja omklädningsrum, entréer, lokaler för eventuell kiosk,
försäljningslokaler och så vidare.
Kommunen genomför investeringen i egen regi och äger hallen långsiktigt.
Hallen hyrs sedan ut genom kultur- och fritidsnämnden till
gymnastikföreningarna. Hallen byggs främst för barn- och ungdomars
idrottande och det är då kommunen som normalt står för investeringen.
För föreningsverksamhet som bedrivs i anläggningar och lokaler som ägs av
Lunds kommun betalar föreningen en fastställd taxa. Eftersom kultur- och
fritidsnämnden ger föreningarna ett verksamhetsbidrag som täcker deras
lokaltaxor för barn- och ungdomsidrott så kan inte en ökad hyreskostnad
finansieras via ökade hyresintäkter från föreningarna. Att det skulle vara
annorlunda för gymnastikföreningarna jämfört med andra idrotter anses inte
vara skäligt.
Kommunkontoret bedömer att det inte går att kapitalisera på en träningshall
för gymnastikföreningar då det är en träningshall som främst kommer att
användas av barn- och ungdomar. I beräkningarna nedan har hyran fördelats
mellan barn- och skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden i förhållande
till skolans nyttjande.
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Ekonomisk bedömning vid placering av gymnastiken vid Fågelskolan
varav
Investering

Alt 1, kombi
Alt 2, vinkel
Alt 3, dedikerad

115 000
132 000
84 000

varav

Driftskostnad Hyra KoF

9 800
11 200
7 100

Hyra skola

9 800
11 200
7 100

0
0
0

Vid Fågelskolan behövs inte ytterligare lokaler för skolidrott. Det enda aktuella
alternativet för placeringen är därmed alternativ 3 och hela driftkostnaden
belastar därmed kultur- och fritidsnämnden. En investering vid Fågelskolan
bidrar därmed inte till att minska de sammanlagda driftkostnaderna för
idrottslokaler i kommunen.
En placering vid fågelskolan betyder att samordningen med tillkommande
planerade idrottshallar uteblir. Det betyder att den dedikerade hallen blir
något billigare då skolidrottsalen inte behöver byggas. Den totala
investeringsutgiften för kommunen blir däremot högre på grund av att
samordningen med de investeringsmedel som avsatts för byggnation på
Brunnshög eller Södra Råbylund uteblir.

Ekonomisk bedömning vid placering av gymnastiken på Brunnshög
Investering

Alt 1, kombi
Alt 2, vinkel
Alt 3, dedikerad

115 000
132 000
115 000

varav
Driftskostnad Hyra KoF

9 800
11 200
9 800

5 200
8 000
7 500

varav
Hyra skola

4 600
3 200
2 300

Alla alternativ ovan är inklusive den redan planerade fullstora hallen med två
idrottspositioner för skolidrott. Den planerade hallen kan användas av
gymnastiken för träning men även tävling då den har mindre läktare.
Den fullstora idrottshallen är beställd och investeringsbeloppet bedöms till
cirka 50 mnkr. Det motsvarar ett behov av cirka 4,2 mnkr i årliga driftmedel
och barn och skolnämndens andel är cirka 1,9 mnkr och kultur och
fritidsnämndens andel är cirka 2,3 mnkr per år. Dessa driftmedel är inte
beaktade i befintlig EVP 2019-2021 då skolan driftsätts först efter nuvarande
EVP period.
Om skolan och gymnastikhallen byggas samtidigt innebär det ytterligare en
tillkommandeårlig driftskostnad på cirka 17 mnkr tills att behov av skolan
finns.
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Ekonomisk bedömning vid placering av gymnastiken på Södra Råbylund
varav
Investering

varav

Driftskostnad Hyra KoF

Hyra skola

Alt 1, kombi

115 000

9 800

7 400

2 400

Alt 2, vinkel

132 000

11 200

9 500

1 700

99 000

8 300

7 100

1 200

Alt 3, dedikerad

Sedan tidigare finns det beslut om att en idrottshall vid skolan på Södra
Råbylund. Beslutad investeringsutgift för idrottshallen är 55 mnkr med en
årlig driftskostnad på 4,7 mnkr. Kultur- och fritidsnämndens
andel är 1, 2 mnkr. Dessa driftmedel är redan beaktade i befintlig EVP 20192021.
Nettoeffekten, förutsatt att hallen ersätter den fullstora idrottshallen som
kommunfullmäktige har beslutat om, innebär att denna investering ger en
tillkommande investeringsutgift för kommunen på 44 mnkr och en
nettokostnadsökning på 3,7 mnkr årligen, varav kostnadsökningen för kulturoch fritidsnämnden blir 3,7 mnkr respektive ingen (0 mnkr) för barn- och
skolnämnden.
Alternativ 3 innehåller även en skolidrottshall för skolidrotten som kan
användas för fristående gymnastikträning.

Placering vid Arenan
Investeringsutgiften för en hall dedikerad för gymnastikens behov bedöms till
cirka 84-99 mnkr vilket resulterar i en årlig hyra på cirka 8 mnkr, inklusive en
position idrottssal för fristående och skolidrott.
Om det byggs två idrottshallar för Hedda Andersson gymnasiet finns det inget
behov av denna position för skolidrott. En av de stora skolidrottshallarna kan
då användas av gymnastiken för fristående träning.
Däremot innebär en placering vid Arenan att gymnastikhallen och skolidrotten
belastas med cirka 70 mnkr i investeringsutgifter för att knyta ihop
gymnastikhallen och hallarna för skolidrott med Arenan (för att möjliggöra
utbyggnad enligt alternativ 3, vilket totalt beräknas uppgå till 340 mnkr). I de
70 mnkr ingår det även en merkostnad för att flytta på Arenans inlastning. Av
dessa 70 mnkr kan cirka 35 mnkr anses belasta gymnastikhallen.
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Investeringsutgiften för en dedikerad gymnastik hall vid Arenan bedöms
därmed vara 124 -134 mnkr beroende på storlek och utformning inklusive de
följdinvesteringar som belastar på projektet för att knyta ihop hallen med
Arenan. Det innebär att Kultur- och fritidsnämnden får en årlig hyra på cirka
11,4 mnkr om den dedikerade hallen byggs vid Arenan.
varav
Investering

Alt 3, dedikerad

134 000

varav

Driftskostnad Hyra KoF

11 400

11 400

Hyra skola

0

