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TILLÄGGSFÖRSLAG 

Nya isytor i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden hemställer till Lokalförsörjningsnämnden att 

förhandla med fastighetsägaren för Kilsund 4 om ett förslag till ett långsiktigt 

hyresavtal för en ny Ishall med två isytor. Avtalsförslaget gäller under 

förutsättning av Fritids- och folkhälsonämnden, Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktiges godkännande. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar för egen del att förvaltningen ges 

uppdrag att utreda var ytterligare en isbana kan förläggas. 

        

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige gav Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag 2020 att 

”förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och möjlighet 

till alternativ driftsform prövas.” 

 
Som bakgrund till hemställan finns ett förstudiearbete som beskrivs nedan och 

som ligger till grund för framställan.  

Sammantaget har Fritids- och folkhälsoförvaltningen, i en gemensam analys och 

i nära samråd med berörda förvaltningar, bedömt att den bästa placeringen för 

nya isytor är vid fastigheten Kilsund 4. Bevekelsegrunden är bland annat att 

fastigheten har en godkänd detaljplan för ändamålet. På fastigheten tillåts en 

byggrätt på ca 5 400 m2, med en bygghöjd på 12 m för idrottsändamål. De 

övriga två alternativen (Boda idrottsplats och vid Borås Simarena) kräver nya 

detaljplaner, som kan ta 2-5 år att förverkliga, innan byggnation kan vara 

aktuellt. På dessa tomter finns också många andra konkurrerande intressen. En 

annan bevekelsegrund är att investeringen inte belastar stadens 

investeringsbudget och således inte behöver konkurrera med andra 

investeringsbehov.  

I den förstudie som genomförts och som studerade ett 20-tal olika fastigheter, 

så fanns tre alternativ kvar till den slutliga processen. Förutom fastigheten vid 

Kilsund 4, så har Borås Simarena samt Boda idrottsplats studerats ingående.   
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I förutsättningarna för ett eventuellt hyresavtal, så regleras principerna för hur 

ägandet och driften av anläggningen ska se ut. Under arbetets gång har 

tjänstepersoner på Fritids- och folkhälsoförvaltningen och berörda 

förvaltningar deltagit i samtal med fastighetsägaren för att säkerställa de 

principer som ska gälla vid en förhyrning av anläggningen.  

En av de viktigaste frågorna i anslutning till byggnationen av två nya isytor har 

energi- och miljöaspekten varit, utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. En 

energiutredning är i praktiken klar och bifogas denna skrivelse.  

Byggnationen av de två nya isytorna med tillhörande faciliteter kommer att 

konkurrensutsättas.  

 

Nämnden kommer fortsätta utreda var en ytterligare isbana kan förläggas. 

Denna isyta är tänkt att möjliggöra för fler idrotter att utvecklas i Borås, såsom 

skridskoåkning, long och short track, samt andra sporter som kräver is. Med 

ytterligare en isyta skulle ännu fler tider för allmänhetens åkning kunna 

tillgodoses.             

Ärendet i sin helhet 

Sedan 2015 har Fritids- och folkhälsonämnden lyft behovet av nya isytor i 

lokalresursplanen, hittills utan resultat. Borås har en betydligt lägre grad av 

tillgänglig konstfrusen isyta, utslaget per kommuninvånare, jämfört med 

motsvarande städer/kommuner i Sverige. Vid en jämförelse 2016 låg Borås på 

en mindre smickrande placering. Invigningen av Boda isbana i januari 2019, 

blev ett gott tillskott på mer isyta. En normal vintersäsong kan planen hållas 

öppen mellan november-mars, dock är vädret helt avgörande när isen kan 

spolas upp och underhållas. Under den senaste vintern fungerade planen 

utmärkt som en aktivitetsyta för såväl barn som vuxna, då flera tusen besökare 

kunde räknas in. 

1972 byggdes A-hallen i Borås, vilket innebar att Borås fick två konstfrusna 

isytor, varav en av dem var en utomhusrink. 2003 byggdes B-hallen i direkt 

anslutning till befintlig Ishall samtidigt som utomhusrinken försvann. 

Tillgången till konstfrusna isytor är fortfarande två, dock inomhus båda två. 

2017/2018 investerade Borås Stad i en kombinerad fotbollsplan/isyta på Boda 

Idrottsplats, ytan används för fotbollsspel (konstgräs) på sommarhalvåret och 

isbana (konstfrusen) under de kallare månaderna. På denna plan är Borås 

Bandyförening aktiva samt att det finns tider för allmänheten. 

 

Föreningar i nuvarande Ishall 

Idag finns fyra föreningar i Borås som bedriver verksamhet på is. Det är BHC 

(Borås Hockey klubb), BKK (Borås konståkningsklubb), KB (Konståkarna i 

Borås). Dessa tre föreningar har sin verksamhet förlagd till Ishallen i Borås. 

Dessutom finns Borås bandy, som har sin verksamhet på Boda isbana.  

 

Redovisning av antalet aktiviteter och medlemmar i den bidragsberättigade 

åldern 6 – 20 år. 

 2018 2019 2020 
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 med-

lemmar 

aktivi-

teter 

med-

lemmar 

aktivi-

teter 

med-

lemmar 

aktivi-

teter 

Borås HC 412 1 692 314 1 390 246 1 526 

Konståkarna 

i Borås 

182 1 721 183 1 610 180  1 880 

Borås Konst-

åkningsklubb 

268 1 164 225 1 144 237 1 692 

 

I samband med att bidragsreglerna ändrades den 1 mars 2020, så sänktes kravet 

på att en sammankomst bestod av fem deltagare till tre deltagare, vilket gynnar 

de individuella sporterna. Detta innebär till exempel att konståkningsklubbarna 

fick fler aktiviteter med färre deltagare godkända. BHC har, för kännedom, 455 

medlemmar totalt - nästan hälften är över 20 år.    

 

Nuvarande Ishall är den mest utnyttjade idrottsanläggningen av samtliga 

anläggningar i Borås, från kl 06.30-23.00 på vardagar och från kl 07.00-22.00 på 

helgerna. Av 101 tillgängliga timmar varje vecka i respektive A- och B-hall , 

utnyttjas 93,5% respektive 97,5% av tiderna. Förutom de föreningshyrda 

timmarna så finns skolverksamhet och allmänhetens åktider i de båda hallarna.  

 

Exempel på verksamhet en normalvecka i Ishallen; 

 
 

Föreningarnas behov – i samband med tillkomsten av två nya isytor 

De två konståkningsföreningarna har redovisat sina behov för att verksamheten 

ska kunna fungera fullt ut. Förutom de två isytorna så tillkommer kanslilokaler, 

6 omklädningsrum, förråd, sliprum, torra uppvärmningsytor för dans/gym, 

caféyta med beredningskök som fungerar vid träningsläger och arrangemang, 

musik- och ljudanläggning samt en läktare för ca 200 personer. Sliprum och 
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kanslilokaler kan eventuellt utgå, genom närheten till nuvarande Ishall och 

samordning av lokaler. 

 
”No Fall”-utrustningen, en hoppsele som underlättar teknikträning samt är ett 

extra stöd och till stor nytta för personer med funktionsvariationer, som idag 

finns i B-hallen bör monteras ned och följa med till den nya Ishallen.  

 
Den nya Ishallen ska vara möjlig att använda både med och utan klubba. Båda 

isytorna ska vara anpassade för konståkning, vilket är den prioriterade 

verksamheten i den nya Ishallen. Likaså är det viktigt att det ges möjlighet att 

göra studiebesök i åtminstone en ishall anpassad för konståkning samt ta hjälp 

av Svenska Konståkningsförbundet som kan bistå med kunskap, erfarenhet och 

information om hur isytor avsedda för just konståkning bör utformas. Det är av 

stor vikt att de båda konståkningsklubbarna ges möjlighet att ha synpunkter när 

det är dags att planera utformningen av den nya Ishallen, dels själva isytorna 

men då även biytor och andra träningsytor är av stor vikt för att helheten ska bli 

bra och fungerande. Mycket träning samt teori med mera sker även utanför 

isen/rinken.  

 

Likaså bör enklare mindre arrangemang kunna hållas i den nya Ishallen. 
 
Förstudier  

2016 utförde Borås Konståkningsklubb en gedigen förstudie, med ekonomiskt 

stöd från Fritids- och folkhälsonämnden. Förstudien resulterade i ett förslag på 

Alideberg med en komplett inomhusanläggning med en isoval med måtten 115 

x 65 m, med tillhörande vandrarhem/bostäder. Närheten till Borås Simarena 

skulle ge stora och positiva miljö- och energieffekter för både Ishall och 

Simhall, då man bland annat tar vara på överskottsvärmen Ishallen producerar 

till att värma upp badvattnet i Simhallen. Borås Konståkningsklubb engagerade 

sig också starkt i ett Arvsfondsprojekt kring ”Jämlik Ishall” och blev en 

pilotförening inom Svenska konståkningsförbundet, för att inkludera fler 

målgrupper i verksamheten.  

Föregångare till idén är anläggningen på Kviberg Arena i Göteborg. Här har det 

gjorts ett par studiebesök i olika konstellationer med berörda politiker och 

tjänstepersoner från Borås Stad.   

Under våren 2020 genomförde Borås Stad en lokaliseringsutredning inom 

ramen för en projektstudio. I utredningen studerades många tänkbara alternativ 

för placering av ny isyta. Samtliga berörda förvaltningar, Tekniska, Miljö, 

Samhällsbyggnad, strategisk samhällsplanering, Lokalförsörjning och Fritid och 

folkhälsa har deltagit i arbetet. Ett 20-tal olika fastigheter studerades som 

tänkbara alternativ för placering av en ny isyta. Skövde Ishall fick utgöra ett 

referensobjekt, för såväl kostnadsbilden som utformningen.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att två ytor kännetecknade en bättre 

placering än övriga. En av platserna är Boda Idrottsplats och den andra är 

fastigheten Kilsund 4.  
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De föreslagna platserna 
 
Kilsund 4 
Fördelar;  
- detaljplanen tillåter idrottsverksamhet inom en viss byggrätt 

- markyta finns för 2 isytor 

- nära Ishallen med samordning av vaktmästare och fastighetsskötare. 

- lättare att växla mellan arenorna, god flexibilitet med närheten vid större    

  arrangemang 

- närhet till skolor som idag har särskilda idrottsklasser för konståkare 

- bra kommunikationer 

- ligger inom radien för evenemangsområdet/stråket  

- bra möjligheter till övernattning för träningsläger med mera ligger inom  

  gångavstånd  

- möjlig tidshorisont; 2 år  

- placerad i en tätbefolkad stadsdel, kort avstånd till Norrby  

- konkurrerar ej med andra objekt i investeringsbudgeten 

- föreningarnas förstaval 

  

Utmaningar; 

- staden äger inte fastigheten 

                                                                  

 
Boda IP 

Fördelar;        

- markyta finns för 2 isytor, staden äger marken   

- samordning av befintlig personal (vaktmästare och fastighetsskötare) på plats 

- kan samordna verksamhet med Bodaskolan, med inriktning Idrottslinje 

- bra möjligheter för övernattning i Bodaskolan vid träningsläger   

- bra kommunikationer 

- kompletterar en befintlig IP med etablerad föreningsverksamhet                                                                                                                                                 

- möjlig tidshorisont; 4-7 år  

- placerad i en tätbefolkad stadsdel 

 

Utmaningar; 

- inte första prioritet bland de boende i området 

- ny detaljplan behövs för området 

 

Borås Simarena 

Fördelar; 

- staden äger marken 

- relativt nära Ishallen och samordning av personal 
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- bra kommunikationer 

- ligger inom radien för evenemangsområdet/stråket 

- bra möjligheter till övernattning för träningsläger ligger inom gångavstånd                                                                                                            

- möjlig tidshorisont; 4-7 år  

- placerad i en tätbefolkad stadsdel 

- avsättning för överskottsvärmen till Simhallen 

Utmaningar; 

- endast plats för en isyta, alternativt isyta i två plan – men ett betydligt dyrare  

  alternativ. 

- samma problemställning återkommer om ytterligare en isyta på en annan plats 

- dyr investering i förhållande till utfall (1 isyta) 

- ny detaljplan behövs för området 

På Borås Simarena har vi skisser på hur en fullstor Ishall (2 isytor) kan se ut. 

För att effektivisera markanvändningen, så har vi även en skiss på en anläggning 

i två plan. Kostnaden för denna är dock betydligt högre, uppskattningsvis 250-

300 mkr, och är inte försvarbar i detta projekt. I bilaga 2 redovisar vi de båda 

skisserna. 

 

Energiutredning 

Fastighetsägaren på Kilsund 4 har anlitat EKA, Energi- och kylanalys AB, för 

en djupstudie i ärendet. EKA har stor erfarenhet från liknande projekt i Sverige 

och Europa. EKA har tillfrågats om att ta fram ett ”energiprogram” för den 

tilltänkta Ishallen. Detta innebär att EKA, baserat på sin erfarenhet, väljer bästa 

möjliga teknik i ett första funktionellt koncept med avseende på prestanda, 

miljö och investeringskostnad. Baserat på befintliga arkitektritningar och detta 

koncept, så görs en beräkning/simulering av anläggningen och dess system 

vilket ger energianvändning och driftkostnader för de tekniska systemen. 

Innehållet vad gäller olika delmoment för genomförandet framgår av 

beskrivningen av fas 1 nedan. Vidare så listas olika ytterligare påbyggnader och 

potentiella vidare steg under rubriken ”Potentiellt innehåll för kommande 

faser”. Bilaga 1. Företaget har också, i samråd med fastighetsägaren, studerat 

möjligheten till en solcellsanläggning på ett eller båda taken, vilket visar sig vara 

en mycket intressant miljö- och energiinvestering för anläggningen. Den totala 

elenergiförbrukningen uppgår preliminärt till 700-850 MWh per år, beroende på 

om vi investerar i en solcellsanläggning eller inte, och försörjer hela 

anläggningen med kyla, värme, ventilation, avfuktning samt belysning. 

Dessutom genereras ett värmeöverskott från kylanläggningen med ca 480 

MWh, som kan användas och ”försäljas” för uppvärmning av andra  lokaler i 

anslutning till anläggningen eller till fjärrvärmenätet.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ishallsverksamheten med god 

marginal kan producera mer värme än vad den själv behöver. Hur denna värme 

ska hanteras för att även kunna täcka övriga verksamheters behov och 

eventuellt exporteras på bästa möjliga sätt rekommenderas bli föremål för en 

fortsatt studie, fas 2, där övriga verksamheternas kyl- och värmebehov kan 

beräknas för att sedan tillsammans med ishallsverksamhetens behov fungera 
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som input för val av bästa systemlösning och dess dimensionerande kapaciteter. 

Solcellsanläggningens utformning kan då även vidare optimeras. 

 

Nedan visas en principskiss på hur vi kan energioptimera Ishallen. De fem 

”stora” energiförbrukarna, belysning (lighting), värme (heating), kyla 

(refrigeration), avfuktning (dehumidification) och ventilation, ska samverka för 

att ge mesta möjliga energinytta.    

 

 

 

 
  

 

Ekonomi  
 
De ekonomiska förutsättningarna kommer att redovisas i samband med att 

hyreskontraktet tas fram och återkopplas till Fritids- och folkhälsonämnden, 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

 

Fortsatt utredningsarbete 

 
Det framgår tydligt i ovan beskrivning att de tillkommande två isbanorna 

tillsammans med isytor i nuvarande ishall endast täcker behovet för de 

föreningar som för nuvarande bedriver sin verksamhet i ishallen. Nämnden 

kommer därför fortsätta utreda var en ytterligare isbana kan förläggas. Denna 

isyta är tänkt att möjliggöra för fler idrotter att utvecklas i Borås, såsom 

skridskoåkning, long och short track, samt andra sporter som kräver is. Med 

ytterligare en isyta skulle ännu fler tider för allmänhetens åkning kunna 

tillgodoses. 
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Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Energianalys av företaget EKA 
 
Bilaga 2. Brev från de tre berörda föreningarna 
 
Bilaga 3. Preliminära skisser på Kilsund 
 
Bilaga 4. Skisser på isytor vid Borås Simarena 

 
                        

Samverkan 

Förstudien har genomförts med samtliga berörda förvaltningar i staden. Likaså 

har berörda föreningar varit aktiva i förarbetet. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Moderaterna 

 

Annette Nordström 

Marita Bäck 

Lars Andersson 

Hakam Alakraa 

 

 

 

 

 
 


