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Sammanfattning
Sportcentrum i Vänersborg är en levande mötesplats där alla människor, oavsett
bakgrund och kultur kan träffas, mötas och utvecklas på lika villkor. I början av
2016 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett Program för fortsatt utveckling av
Sportcentrum 2017-2027.
Program för fortsatt utveckling av Sportcentrum är ett politiskt antaget program
som stakar ut, förtydligar och förankrar kommande utveckling av området och
mötesplatsen utifrån trender, kommunal viljeambition, medborgares intressen och
önskemål såväl som politiska och ekonomiska förutsättningar.
Programmet kommer ligga till grund för förslag på investeringar och utveckling
av området i syfte att säkra anläggningarnas attraktivitet, öka tillgängligheten och
möjliggöra för fler att delta.
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Program för fortsatt utveckling av
Sportcentrum
Sportcentrum i Vänersborg etablerades 1964 och var, genom att samla flera
anläggningar på samma plats en unik satsning i Sverige. Vänersborgs kommun ville
skapa ett samlat centrum för idrottsanläggningar för att skapa bra och konkreta
synergieffekter både inom lokalanvändning såväl för verksamhet mellan aktiva
föreningar i området, mellan idrottsdiscipliner och kommunala förvaltningar. Vid
starten fanns både anläggningar för inomhusidrott, bandy, hockey, skrinning,
friidrott och fotboll.
Med ett fortsatt program för utveckling av Sportcentrum säkerställer Vänersborgs
kommun som ett unikt levande centrum och mötesplats för idrott, rekreation och
samverkan mellan föreningsliv, kommun och näringsliv.
Att säkerställa attraktionskraft och livskraft vid Sportcentrums idrotts- och
föreningsanläggningar såväl som att öppna upp området för flera verksamheter
sammanflätar området med övriga centrum, och kringliggande stadsdelar och
skapar på så sätt ett område där alla kommunens invånare kan mötas, aktivera sig
och umgås.
Sportcentrum som en bred mötesplats med idrotts- och
föreningsperspektiv
Idrotten är en viktig del av Vänersborg. Inom idrotten och föreningslivet får barn
och ungdomar dagligen upplevelser och fysisk stimulans. En utveckling av
Sportcentrum till att bli en större mötesplats och ett samlat centrum för kommunens
idrotts- och föreningsliv är en viktig framgångsfaktor till att skapa en attraktiv
kommun. Sportcentrum är även en naturlig plats som samlar människor i alla åldrar
och från olika bakgrunder, där förutsättningarna till att mötas och utvecklas blir
bättre.
Att tillhandahålla ett centrum för kommunens idrotts- och föreningsliv är också en
särskilt viktig faktor för att möjliggöra för att fler barn och ungdomar stannar i
idrotten längre, då möjligheten till att byta idrott förenklas genom att de utövas på
samma ställe. Samtidigt är Sportcentrum en viktig mötesplats för att främja
integrationen i kommunen. Ett attraktivt Sportcentrum bidrar till det framåtriktade
integrationsarbetet genom sitt fokus på att skapa mötesplatser och nå människor
genom sina fritidsintressen. Föreningslivet tar ett stort ansvar för integrationsarbetet
och en fortsatt förutsättning för deras verksamhet är att det finns anläggningar som
är anpassade till föreningarnas behov.
Verksamheten vid Sportcentrum bidrar till att skapa förutsättningar för att invånare
ska kunna motionera och idrotta i syfte att få ett friskt liv. Idrotts- och föreningsliv
inklusive idrottsevenemang ska kunna besökas av alla då inte bara fysisk aktivitet
utan också social samvaro som påverkar hälsan.
För framtiden är ett samlat centrum för kommunens idrott- och föreningsliv en
nyckelfaktor för kommunens utveckling, och för att säkerställa ett livskraftigt
föreningsliv. Sportcentrum ska vara en grön och miljömässigt hållbar plats där
tillgängligheten för kollektivtrafik prioriteras, promenadstråk och grönområden
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utvecklas såväl som att anläggningarna ska vara energieffektiva och miljövänliga.
Sportcentrum har funnits på samma plats under flera decennier och för att
säkerställa att Sportcentrum fortsatt ska vara en attraktiv och levande mötesplats
måste den vara hållbar ur flera aspekter, både anläggningsmässigt såväl som
verksamhetsmässigt. En viktig del i det är att kommunen fortsatt investerar i
miljömässigt hållbara verksamhetsanpassningar och utvecklingsprojekt på området.
Ett attraktivt Sportcentrum bidrar till en levande stad
För att bidra till att kommunens attraktionskraft ska öka är det viktigt att bibehålla
Vänersborg som en cup- och lägerstad som satsar på idrottsevenemang.
Sportcentrum är en plats som har bra förutsättningar till att utveckla och befästa
Vänersborg som en växande besöksstad. Idrottstävlingar och idrottsliga evenemang
ger kommunen en chans att visa upp staden och kommunens verksamheter.
En satsning på idrotts- och lägerverksamheten skapar synergieffekter för hela
kommunen och näringslivet. Genom att stärka Sportcentrum som ett område som
möjliggör fler evenemang och läger över hela året får Vänersborg en naturligt
levande mötesplats som bidrar till att utveckla Vänersborg som en besöksstad även
när det inte är turistsäsong.
Att erbjuda arrangörer, föreningar och förbund professionell service och
tillgängliga högkvalitativa anläggningar vid Sportcentrum så kommer det att bidra
till ett ökat renommé.
Sportcentrum 2017- 2027
Nedan visas en framtidskarta över området med de investeringar i nya och
befintliga anläggningar som kommer möjliggöra att Sportcentrum blir en
attraktiv mötesplats för idrott - och fritidsverksamhet och evenemang.
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Öppnare och inbjudande plats
För att Sportcentrum ska bli en inbjudande mötesplats och ett tydligare landmärke
för Vänersborg behöver området bli en grönare och öppnare plats än vad som är
idag. För att skapa en helhetskänsla kommer även utomhusmiljön utvecklas och
tanken kring ett centrum för idrotts och fritidsverksamhet konkretiseras.
Fyra entréer förtydligas på området A-B-C-D

Idag saknas en tydlig entré till området vilket behövs för att skapa en inbjudande
plats och för att förtydliga helhetsbilden av ett tydligt område som Sportcentrum är.
Fyra entréer förtydligar ingångarna till Sportcentrum och markerar området. Två
stora infotavlor sätts upp vid huvudentréerna till Sportcentrum.
Utemiljö

Hela områdets utemiljö kommer att ses över och förskönas. Hänsyn tas till området
vintertid med hänseende på säkerhet. Då området används under hela dagen och
kvällen, under hela året kommer det vara särskilt viktigt att skapa en inbjudande
och trygg plats med mycket grönområden och öppna och fria ytor.
En gång- och cykelväg från Edsvägen och som går genom hela området mot
Arenan och vidare mot rugbyplanerna och Tärnanskolan skapas. Detta möjliggör att
Sportcentrum blir en knutpunkt till andra delar av kommunen på ett tillgängligt och
attraktivt sätt. Det skapar också förutsättningar för fler mötesplatser och för att
naturligt öppna upp området.
Aktivitetslekplats

För att möjliggöra till spontanidrott och icke organiserad aktivering såväl som att
tillgängliggöra området byggs en aktivitetslekplats för alla åldrar med lekplats och
ett utegym. Aktivitetsplatsen kombineras med en minikonstgräsplan.

Bättre förutsättningar för fotbollen
Fotbollsverksamheten har idag maximerat sin kapacitet på de planer som finns och
behöver skapa mer utrymme för att kunna möta ett ökat behov. Detta är framför allt
viktigt ur ett integrationsperspektiv.
Vänersvallen Nord
Vid Vänersvallen Nord skapas fler fotbollsplaner. Konstgräsplanerna kommer att
verksamhetsanpassas och kunna erbjuda fotbollsutövande för olika nivåer och
lagformationer. Samtidigt byggs en ny entré och omklädningsrum och belysningen
över planen ses över för att ge en ökad tillgänglighet och ökad trygghet.
Vänersvallen Nord kommer på sätt bli kommunens huvudarena för fotboll.
Vänersvallen Syd
Vänersvallen Syd görs om till en fungerande fotbollsarena utifrån nationellt
godkända mått och med nytt konstgräs. För att skapa en bättre plats för publik och
åskådare kommer läktardelen ses över och anpassas.
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Konstgräsplaner Tärnan
Två konstgräsplaner med omklädningsrum samt spontanytor som kan användas
både av skolan och föreningslivet skapas vid Tärnanskolan. Konstgräsplanerna
skapar en förlängning av Sportcentrum och genererar ett naturligt flöde och
genomströmning mellan skolan, bostadsområdet och Sportcentrum.
Ytor för spontanidrott och motion
Skolidrottsplats
För att möjliggöra för skolverksamhetens ökade behov såväl som en plats för
spontanidrott etableras en skolidrottsplats vid Rugby B-plan som också innefattar
skidspår och motionsspår.
Multiarena Tärnan
En ny Multiarena kommer att användas av, enskilda grupper, skolverksamhet och
fritidsverksamhet vilket tillfredsställer behovet där fler kan delta utifrån sina egna
förutsättningar. Då trenden visar på att idrottsutövandet blir mer individuellt
anpassat så bygger vi en arena som kan anpassas utefter de behov och
förutsättningar som varje verksamhet efterfrågar. Multiarenan möjliggör närvaro
och aktivitet under både dagtid och kvällstid i området vilket skapar förutsättningar
för en ökad trygghet. Multiarenan medför samtidigt att barn och ungdomar kan
befinna sig på flera platser i området samtidigt utan att det ska bli koncentrerat till
en plats.
Folkhälsopark
Vid området runt Arenan, nuvarande gymnasiehall och Gymnasieskolan etableras
en Folkhälsopark med en amfiteater. Folkhälsoparken blir en naturlig mötesplats
för både spontanidrott såväl som en plats för arrangemang och aktiviteter.
Folkhälsoparken tillgodoser de behov som finns av platser för icke organiserade
idrotter såsom Parkour eller Skate och anpassad för nya verksamheter och trender.
Anpassningar för befintliga verksamheter
Tennisbanor
Tennisbanorna flyttas från befintligt läge till området mellan Torpaskolan och
Arenan. Detta gör att befintliga omklädningsrum i tennishallen kan
nyttjas för utomhusaktiviteter och man får ett helhetsperspektiv för både inomhus
och utomhus.
Rugbyplan
För att skapa en attraktiv och inbjudande plats byggs en ny läktare vid Rugby Aplan

Program för fortsatt utveckling av Sportcentrum 2017-2027
Sida 6

Ishallen
Nuvarande ishallen får ny entré med handikapptoalett och sittplatsläktare. För att
skapa bättre förutsättningar byggs fyra nya omklädningsrum i ishallen.
Klubblokal/förråd/Omklädningsrum
En ny klubblokal för föreningslivet med omklädningsrum och förråd för Arena
fritids verksamhet placeras vid Aktivitetsplatsen för att säkra behovet av
förrådsutrymmen vid en växande verksamhet.
Nya anläggningar för att tillgodose nya behov
Träffpunkten/Aktivitetshus
I ”Träffpunkten” skapas en mötesplats där både barn, unga och vuxna kan mötas
och samverka. Mötesplatsen är en tillgång för föreningslivet där föreningarna kan
informera om sina verksamheter och på så vis få flera ungdomar att utöva idrott.
Träffpunktens placering på Sportcentrum har stor betydelse då det är den naturliga
mötesplatsen för kommunens föreningsliv. Huset ligger i nära anslutning till Ahallen och fotbollsplanerna, där många ungdomar som redan idag har en
föreningstillhörighet samlas.
Curlinghall
Curling är en växande sport och som idag saknar rätt förutsättningar för sin
verksamhet. För att tillgodose curlingverksamhetens växande behov byggs en ny
anläggning vid Arenan. Curlinghallens placering i närheten av Arenan möjliggör
samnyttjande av både omklädningsrum och lokaler.
Gymmixhallen
Gymmixhallen kommer behöva att byggas ut för att möta gymnastikverksamhetens
växande behov och stärka deras förutsättningar för sin verksamhet.
Gymnastikverksamheten är idag den idrott som har sin verksamhet vid
Sportcentrum som är mest kvinnodominerad. Det är viktigt att det finns
förutsättningar för sporten att växa och kunna möta fler ungdomar som vill aktivera
sig.
40x20hall
En sporthall (40x20) byggs ut som en förlängning av B-byggnaden i befintliga
Idrottshuset. En ny hall och en förlängning av B-huset tillgodoser ett
anläggningsbehov från både skolan och föreningsliv. Befintlig B-byggnad kan då
med fördel användas till brottning, boxning, kampsport eller annan
fritidsverksamhet.
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Aktuella investeringar 2017-2022
Program för fortsatt utveckling av Sportcentrum ligger till grund för förslag på
investeringar och utveckling av området utifrån att säkra anläggningarnas
attraktivitet, öka tillgängligheten och möjliggöra för fler att delta i relation till
kommunens övriga styrdokument.
Nedan följer en investeringsordning över de investeringar och
verksamhetsanpassningar och underhåll som behöver göras. Alla investeringar
kommer att lyftas inför kommunens budgetarbete och investeringsordningen kan
komma att ändras beroende på förutsättningar och behov
Investeringsordningen bygger på olika faktorer som påverkas utifrån brukarnas och
föreningarnas behov, trygghet, säkerhet och trivsel såväl för att anpassa
verksamheterna och anläggningarna utifrån aktuella trender och forskning och att
skapa förutsättningar för en förbättrad hälsa och bättre miljö.
2017
Renovering av Vänersvallen Syd
Ishallen, läktare
2018
Renovering av B-hus i idrottshuset
2019
Ishall, avser fyra stycken omklädningsrum, ny entré och handikapptoalett
Nybyggnation av en 40/20 hall
2020
Åtgärder för ytterligare event i Arena Vänersborg
2021
Folkhälsopark – en mötesplats för alla
2022
Konstgräsplan som placeras i närheten av Sportcentrum

