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1. Inledning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-01-17 (Dnr 2006:551) att ge barn-och ungdomsnämnden 
och kommunstyrelsens presidium gemensamt i uppdrag att utreda och föreslå hur en ny 
inomhusarena och Vänersvallen skall gestaltas, utformas och utrustas inom en kostnadsram på 
90 Mkr. 
 
En projektstyrelse har bildats med uppgift att genomföra uppdraget. Gruppens medlemmar 
består av S Anders Larsson, Marianne Karlsson, Andreas Vänerlöv, Karl-Johan Höjer, Håkan 
Alfredsson, Peter Nilson, Thomas Fridén samt konsulterna Erik Myhrberg (arkitekt) och 
Magnus Bengtsson (projekt och byggledare) 
 
 

2. Verksamhetsbeskrivning 
 
Arena-Fritid äger, förvaltar och hyr ut samtliga kommunala fritidsanläggningar i kommunen. 
År 2002 påbörjades en nysatsning på Sportcentrum. Sveriges modernaste bandyläktare 
(kombi) byggdes med fyra moderna omklädnings- och domarrum, helt i anslutning till 
Isstadion. Säsongen 2002-2003 utnämndes Isstadion till "Årets arena" av Svenska 
Bandyförbundet. 
 
År 2003 framtogs en Masterplan (visionsplan) för Sportcentrum, vilket ökade intresset 
ytterligare för det unika området. 
Sportcentrums tre största byggnader är Idrottshuset, Ishallen och Gymmixhallen (från och 
med 2007 även den ansluten till fjärrvärme). Hela Idrottshuset är sedan 2006 försett med helt 
ny takbeläggning och A-hallen är invändigt nyrenoverad och rymmer 2100 åskådare (1500 
sittande vid evenemang). Ventilation och ljus styrs till 100 procent av närvarodetektorer. 
 
Ishallen har en helt ny frysanläggning (helt datoriserad) och ett hypermodernt 
ventilationssystem samt en ny isolerad ispist. spillvärmen från frysanläggningen försörjer 
ishall och ismaskiner (även bandy) med varmvatten. Hallen rymmer 1200 åskådare. I februari 
månad 2007 invigdes en tillbyggnad på 450 m2 med moderna omklädningsrum i anslutning 
till ishallen. 
 
Gymmixhallen är en gymnastikanläggning med bra standard som bidragit till att föreningens 
medlemsantal har ökat rejält. Därför byggs anläggningen till med en ny 40 x 20 m hall. 
 
Den största delen av Sportcentrum domineras av utomhusanläggningar, Bandybana med 
toppmodern frysanläggning och isolerad pist, som sommartid april-oktober förvandlas till 
fotbollsarena med konstgräs (Sveriges första anläggning av detta slag), ytterligare tre 
fotbollsplaner med gräs, två rugbyplaner med gräs och en fotbollsplan med grus. 
 
Sportcentrum besöks varje vecka av 11 000 aktiva besökare (publik och föräldrar ej 
medräknade), vilket gör 500 000 besökare per år.  
85 % av all verksamhet är socialt fostrande ungdomsverksamhet (en av Sveriges största 
ungdomsgårdar). Skolan är största hyresgästen 
 
Arena-Fritid är organiserat med ett kansli med chef och en assistent som har hand om: 



• investeringar 
• drift 
• lokaluthyrning 
• logistik för föreningar 
• föreningskontakter 
• lotteriregistrering 
• resultat och aktivitetsplaner: verka för utveckling i samverkan med föreningar och 

brukare, stimulera fler och nya grupper till aktivitet och engagemang, aktivt bidra till 
bättre hälsa med fokus på ungdomar och fler utövare av spontana aktiviteter, utveckla 
Sportcentrum, fler evenemang (evenemangsgrupp bildad) 

 
Övrig driftsorganisation består av vaktmästare och lokalvårdare. Vaktmästarna är 
specialinriktade och idrottsintresserade. Verksamhetsvaktmästare sköter daglig drift, samt det 
mesta av reparationer och mindre renoveringar. När det gäller el och ventilation samt större 
reparationer av frysanläggningarna anlitas externa tjänster. 
 
Under året delas tre vaktmästare med Gatukontoret, vintertid Arena-Fritid och sommartid i 
Parkförvaltningen. Vid vissa arbeten anlitas AME, särskilt under våren inför 
sommarsäsongen.  
 
Även föreningarna kan under vissa tidpunkter vara behjälpliga mot kompensation, speciellt 
vid utläggande och intagande av det mobila konstgräset.  
 

 

3. Behov-utrymmesbehov 
 
Skissförslagen som presenterades i december 2006 har legat som utgångspunkt för gruppens 
arbete. Efter träffar med föreningsbrukarna, skolidrotten, näringslivet, handikapprörelsen samt 
Arena-Fritids egen personal och den målbild som tidigare skapats i den s.k. Masterplanen från 
2003 har detta programförslag formats.  
 
Föreningarna har hittills träffats vid tre tillfällen; ett första där idén med Arena Vänersborg 
presenterades samt ett återföringsmöte där föreningarna hade uppmanats att återkomma med 
sina idéer och synpunkter. Slutligen har ett återföringsmöte hållits där arenahallen och 
utvecklingsplanen i detta dokument redovisades. Minnesanteckningar från dessa möten har 
gjorts.Dessutom har projektstyrelsen under arbetets gång utvecklat idéer och synpunkter. 
Resultatet redovisas i bilagda ritningar på Arenahallen samt den övergripande 
utvecklingsplanen över hela området Sportcentrum. 
 
Kortfattat kan man säga att byggnaden har vuxit i omfång samt att fotbollens och friidrottens 
områden har fått en delvis ny gestaltning inom området. Det sistnämnda är till största delen 
beroende av att den nya Arenan och Gymmixhallen tar i anspråk ytor som idag används av 
fotbollen. 
 
Arena har växt med anledning av behov för omklädningsrum för övriga idrotter än bandy. 
Under kontakter med klubbar och näringsliv har önskan kommit fram om sittplatser, loger och 
mötesplatser kring arenan för publik och företag. För att tillmötesgå dessa önskemål har ett 



förslag på en större Arena tagits fram Dessutom har det under detaljplanearbetet framkommit 
att det är önskvärt med ett nytt formspråk, också det mer kostsamt. 
 
Föreliggande program är naturligtvis en kompromiss som inte kan tillgodose allas önskemål 
fullt ut, men vi vill ändå påstå att den fångar upp många önskemål och goda idéer. Dock skall 
även påpekas att allt på utvecklingsplanen inte kan genomföras omedelbart men den visar 
ändå på framtida möjligheter. Vi vill även framhålla det positiva i arbetet med föreningarna 
och vi imponeras av kraften som finns i dessa och deras företrädare. 
 
 

4. Huvudfunktioner 
 
Arena Vänersborg utgörs av dels den nya Arenahallen, men även ett delvis omdanat 
Sportcentrum där fotbollen blir mer koncentrerad till Vänersvallen.  
 
Den nya hallen kommer med naturlighet att ha issport och då i första hand bandy som 
huvudnummer. Att Vänersborg har ett elitlag är ju det tydligaste fundamentet i denna satsning 
men även bandy som breddidrott och andra issporter gör Arenan till en värdefull tillgång. 
Uthyrning till träningsläger för föreningar från såväl inom som utom landet blir en möjlighet 
till intäkter och PR för hela kommunen. I det sammanhanget bör noteras att en mycket stor del 
av tillgänglig istid kommer de lokala föreningarna att belägga för sin verksamhet, vilket är det 
som i första hand måste prioriteras. Dock torde dagtidsläger kunna anordnas utan alltför stora 
konflikter med det lokala föreningslivet. Därutöver blir den stora byggnaden en tillgång för 
andra aktiviteter såsom annan idrott, kulturevenemang, mäss och kongressaktiviteter.  
 
Ett område där vi, efter flera samråd med företrädare för handikappidrotten, har sett stor 
utvecklingspotential är en arena med utövare av olika handikappidrotter samt angränsande 
aktiviteter såsom läger, assistentutbildning och anhörigaktiviter. En handikappanpassad 
lekplats inomhus kommer att inrymmas i arenahallen. Glädjande nog förefaller Vänersborg ha 
ett gott rykte inom handikapprörelsen och samtalen med dess företrädare har varit 
inspirerande och vi är övertygande om att här finns en stor potential på det framtida 
Sportcentrum. 
 
Slutprodukten blir en flexibel arena med bandy som huvudnummer som tillsammans med 
utvecklingsplanen kommer att komplettera Vänersborg med ett tydligt och säljande 
landmärke.  
 
Skisser samt utvecklingsplan redovisas i bilagorna 1 och 2 
 
 

5. Tillgängliga handlingsalternativ 
 
Två huvudalternativ har framkommit (utan prioritering): 

• Alternativ ett är att bygga en bandyhall enligt de skisser som presenterades i 
december. Ett rimligt antagande är att uppdragets kostnadsram då kan hållas.  

• Alternativ två är att planera för en utbyggnad med ett etappvis genomförande. Den 
ursprungliga kostnadsramen kommer då att överskridas.  



6. Fastigheten 
 
Den planerade Arenahallen ligger till största delen på befintliga fotbollsplaner. Under ytlagret 
utgörs grunden av lera som vilar på friktionsjord ovan berggrunden. 
 
Inom området finns ett antal ledningsstråk av allmän karaktär varav vissa måste flyttas (främst 
fjärrvärme i östra delen).  
 
Läget av byggnaden kommer att göra Arenan väl synlig även från Edsvägen i samband med 
infart söderifrån till Vänersborgs centrum. 
 
 

7. Infrastruktur 
 
Området är väl försörjt fjärrvärme och elkraft. 
 
Det finns god tillgång på allmänna kommunikationer med buss. I övrigt kan noteras att cykel 
och gångvägar finns inom området och tillgängligheten är god.  
 
Parkeringsmöjligheterna är bra under ”vardagligt verksamhetsutövande”, dock bör 
möjligheterna till evenemangsparkering förstärkas.  
 
Området ligger med tämligen många bostäder inom gångavstånd. 
 
 

8. Planfrågor 
 
Ny detaljplan krävs för den nya hallen. Byggnadsförvaltningen arbetar med en ny detaljplan 
som beräknas vara färdigställd och vinna laga kraft innan årsskiftet. Läget bedöms inte som 
störande för närboende. 
 
I detta arbete ingår att utforma en ny genomfart för trafik via en kvartersgata med 
långsamgående trafik samt en torgbildning framför den nya hallen. Detta kommer att medföra 
en förbättrad situation då främst bussarna slipper att vända. Trafikhastigheten kommer att 
hållas nere med hjälp av farthinder som även förbättrar säkerheten i området. 
 
Även parkeringsfrågan blir belyst och förbättrad. Dessutom kommer en uppgraderad GC-väg 
att byggas på norra delen av Brättevägen. 
 

9. Teknik och miljö 
 
En översiktlig geoteknisk undersökning har gjorts som resulterat i ett planeringsunderlag. 
Djupet till berg varierar mellan 9 och 20 meter och leran under ytlagret är torrskorpefast ner 
till ca 2 meters djup. 
 



Hallens stomme kommer att grundläggas med hjälp av pålar slagna till berg. Bågformens 
statik medför att tvärgående dragstag förmodligen kommer att erfordras under ispisten mellan 
fundamenten.  
 
Ispisten kan förmodligen grundläggas direkt i jordlagren eller med viss kompensation. Detta 
förutsätter att lerans, som enligt tidigare undersökningar har visat en överkonsolidering, 
verifieras. 
  
Istillverkning bör ske med CO2 som köldmedia, det finns en referensanläggning i landet med 
hockeymått (Katrineholm) som visar på goda miljövinster och energibesparingar. 
Spillvärme från istillverkningen kommer att främst utnyttjas inom anläggningen men det bör 
undersökas vidare om det finns samordningsfördelar med det befintliga fjärrvärmenätet.  
Vänersvallens konstgräsplan värms troligen kostnadseffektivast med sekundärvärme från den 
befintliga anslutningspunkten i idrottshuset. 
 
Ett närmare samarbete och utredning tillsammans med huvudmannen för fjärrvärmen bör 
göras i samband med projekteringsfasen. 
 
Innetemperaturen i och omkring ispisten och läktare bör ej överstiga 9 grader då det med 
högre temperaturer blir alltför höga driftskostnader och osäkra byggnadsfysikaliska effekter 
främst p.g.a. de fuktbelastningar som då uppstår. I övriga lokaler som omklädningsrum, 
mötesplatser etc. kommer normal rumstemperatur att hållas. 
 
Byggnadens läge, höjd och stora takyta gör den särskilt lämplig att utnyttja solenergi. Främst 
kanske genom solfångare för varmvattenproduktion men även för elenergi genom solceller. 
Främst det senare är dock fortfarande tämligen dyrt men staten kan för närvarande ge bidrag 
på upp till 70 % av investeringskostnaden. 
Förutsättningarna för en god miljöprofil kan betraktas som gynnsamma. 
 
 

10. Huvudmannaskap 
 
Ett antal huvudspår kan ses; 

1. Hallbyggnaden införlivas i Arena-Fritid och organisation förstärks och uppdateras. 
Det senare blir ändå aktuellt inom en snar framtid då betydande pensionsavgångar står 
för dörren. 

2. En utförsäljning av projektet i en sale/leaseback affär där en upprustningsbudget med 
utgångspunkt i utvecklingsplanen ingår.  

3. Ett trestegshopp där steg ett är en genomförandefas av hall och fotbollsplaner, steg två 
är upphandling av finansiering och steg tre är en upphandling alternativt bildande av 
ett drifts och förvaltarbolag med kommunen som huvudsaklig hyresgäst. Även här 
måste utvecklingsplanen inklusive upprustning och underhåll ingå i åtagandet. 

 
Organisation, beläggningssituationen och anläggningar redovisas i bilagorna 3 och 4a-c. 
 
 



11. Osäkerhet-risk 
 
Detaljplanrisken;  

• Bedöms som liten. 
De tekniska riskerna;     

• Är främst inom grundläggning där överraskningar kan dyka upp samt 
konstruktionsprinciper för stomsystem.  

• Under förstudien har en första grundundersökning gjorts och principdiskussioner med 
konstruktörer/statiker har hållits. Resultaten från detta har varit som förväntat. De 
tekniska riskerna bedöms hanterbara, dvs. på normala projektnivåer. 

Ekonomiska risker; 
• En åtminstone i dagsläget klart överhettad byggmarknad. 
• Kalkylerna har gjorts på tidiga handlingar.  
• Inga systemhandlingar har tagits fram ännu.  
• Fåtal prisuppgifter.  

Finansiella risker; 
• Ränteläget. 
• Udda objekt – hur är finansieringsintresset hos marknaden 

Idrottsliga risker; 
• Elitbandyn nationellt tappar sin dragningskraft 
• Vänersborg tappar sin elitbandy 
• Hallbrist i övriga landet. 

Klimatrisker; 
• Driftskostnaderna rusar i höjden för istillverkningen. 
• Bandy-Sverige blir alltmer mindre och ”norrorienterat”. 

 
 

12. Kommunikation/information 
 
Det är viktigt att Arenan omgående börjar marknadsföras på ett konsekvent och genomtänkt 
sätt. Det kan röra sig om allt från information/dialog till invånarna i Vänersborg, till att skapa 
intresse hos sponsorer, klubbar, boka evenemang samt att ge Arenan en bra start genom en 
spektakulär invigning och en inledning full av aktiviteter som lockar mängder av nyfikna. 
Omvärldens blickar riktas mot Vänersborg tack vare bygget av Arenan. Det gäller att ta vara 
på det och se till att marknadsföringen av Arenan förstärker helheten av de värden som lyfts 
fram i Vision Vänersborg. 
 
Marknadsföringen kan med fördel hållas ihop av en extern kraft gärna med erfarenhet av 
evenemang, eventuellt någon projektanställd. 
 
En kommunikationsplan för tiden fram till invigningen bör tas fram i samråd med 
kommunens informationsenhet. Det bör också göras klart hur marknadsföringen av Arenan 
ska ske även efter den är i drift och vem som ska vara ansvarig. 
 
 



13. Tidsplan 
 
Om de uppsatta tidsmålen skall nås måste upphandling av projektörer starta omgående.  
Upphandling av grundläggning och de nya fotbollsplanerna på Vänersvallen måste ske så 
dessa arbeten startas i december 2007 respektive oktober 2007. 
 
En preliminär tidsplan redovisas i bilaga 5. 
 
 

14. Ekonomi 
 

a. Projektkostnaden för ett Arenabygge enligt det nu presenterade förslaget ligger runt 
140 miljoner kronor därtill kommer ytterligare ca 10 miljoner kronor för de p.g.a. 
projektet nödvändiga fotbollsanläggningarna. 

b. Driftsbudgeten (exklusive kapitaltjänstkostnader) ökar med kostnader för drift med ca 
4 miljoner och intäkter bedöms öka med ca 3 miljoner kronor. 

c. Investeringsvolymen avseende genomförandet av utvecklingsplanen inklusive 
upprustning av nuvarande anläggningar bedöms till mellan 80 och 100 miljoner 
kronor. 

d. För att hålla de av kommunen uppsatta tidsmålen krävs att medel frigörs redan år 2007 
på 10 miljoner.  

 
PM från ekonomikontoret redovisas i bilaga 6. 
 
 

15. Analys/utvärdering 
 

a. Behov och önskemål överstiger kostnadsramen 90 miljoner. 
b. Tidplanen är pressad och medger inte en totallösning från början. 
c. Huvudmannaskapet är en komplicerad fråga som kräver vidare utredning som tar tid. 
d. Arenan är intimt förknippad med en utvecklingsplan för hela Sportcentrum 
e. En etappindelning av projektering och byggnation är nödvändig. 
f. Att definiera och handla upp upprustning och utvecklingsplanens genomförande 

kräver ett noggrant utarbetat upphandlingsunderlag. 
g. Hallen som byggs måste vara flexibel och kunna användas till annat än bandy. Både 

med snabba omställningar men även med viss varaktighet. 
h. Arenabygget har mottagits mycket positivt av de flesta grupperna som mötts, även av 

dem som inte har bandy som sin huvudgren.  
i. Arenan kommer att kräva att medel tillförs från såväl den offentliga ekonomin som 

ekonomiskt tillskott från den privata sektorn. 
j. Det är viktigt att se arenahallen som en del av sportcentrum och ha en helhetssyn på 

verksamhetsområdet Arena-Fritid. Verksamheterna som drivs och kommer att drivas 
på Arena Vänersborg och övriga anläggningar som ligger under Arena-Fritids uppdrag 
är till sin, beläggningsmässigt, största del kommunala angelägenheter, dvs. nyttigheter 
som kommuninnevånarna betalar främst för via skattsedeln som en viktig del av det 
goda samhället.  



k. Dock skall det från början ingå en basutrustning för omställning från issport till annan 
idrott. Denna bör omfatta; ett övergolv av typen ”mobilt, isolerat, vändbart idrotts och 
evenemangsgolv”. Detta införskaffas i en omfattning av ca en hockeyrinks storlek. 
Kompletterande utrustning: badmintonnät, handbollsmål, basketkorgar, 
innebandysargar blir av den typ som förankras med motvikter vilket gör att inga 
speciella fästpunkter behövs i golvet. 

l. Evenemangsspecifika utrustningar och komplement som övergolv, scener mm bör, 
åtminstone inledningsvis hyras in vid behov. 

 
 

16. Rekommendation/beslut 
 
Vi rekommenderar att Arena Vänersborg genomförs i omfattning som det nu presenterade 
förslaget och i enlighet med följande; 
 

a. Medel tas fram för att kunna starta arbetet omgående 2007. 
b. En etappindelning planeras där grundläggningen och Vänervallen blir de två första 

etapperna. Övriga etapper får utarbetas efterhand övriga delar faller på plats. Målet 
blir att genomföra de etapper som vi kan finansiera och möjliggöra att det rent tekniskt 
går att komplettera delar senare under förutsättning att det är ekonomiskt försvarbart.  

c. Upphandling av de viktigaste projektörerna görs omgående (med förbehåll för 
framtida beslut). 

d. Projektering av grundläggning och systemhandlingar påbörjas direkt när beslutet i juni 
är taget.  

e. En fördjupad kalkyl handlas upp av en oberoende kalkylkonsult. 
f. Upphandling av fotbollsplanerna görs för start i oktober 2007 
g. Upphandling av grundläggning görs för start till årsskiftet. 
h. Omgående starta arbetet för att erhålla utökad finansiering, så att erforderliga medel 

från privatsektorn erhålls. 
i. Starta arbetet med en kraftfull organisation för ”Sälj Vänersborg” 
j. Fördjupa och utred frågan om organisation och huvudmannaskap 
k. Att samarbetet med handikappidrotten förstärks för att utveckla Vänersborg till en 

arena för aktiv handikappidrott. 
l. Att den plan för långsiktiga investeringar avseende Arena-Fritid som redovisats i KS 

protokoll Dnr 2006.58 tillsammans med den prioriteringslista för investeringar 2007-
2012 fortsatt bearbetas och genomförs. Denna plan anpassas till och inarbetas i 
utvecklingsplanen redovisad i denna rapport. Dessa dokument redovisas i bilaga 7 a-b. 

 
Arenan är ett ytterligare ett viktigt steg mot Vision Vänersborg. Den kommer att bli en viktig 
symbol för kommunen i sin helhet och gör att Vänersborg får ett tydligt landmärke i regionen. 
Arenan betyder mer för vänersborgarna än den betyder för bandyn och idrotten. 
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   2007-05-03 
 
Ekonomikontoret 
Thomas Sannemalm 
 
 
 
 
 
 

PM 
Arena Vänersborg - Kalkylerad årskostnad 
 
Uppdrag 
En arbetsgrupp bestående av Leif Selin, Anders Andersson och Thomas Sannemalm har 
gjort en kalkyl över finansierings- och driftkostnader för en planerad investering avse-
ende Arena Vänersborg. Beräkningar avseende driftkostnader och intäkter för uthyrning 
har skett i samråd med Peter Nilson, barn- och ungdomsförvaltningen. Arbetet har skett 
på uppdrag av kommunchef Guy Mahlviker. Avrapportering av uppdraget sker till pro-
jektledare S Anders Larsson. 
 
 
Beräkningsförutsättningar 
Projektledaren har i samråd med arkitekt och byggkonsulter bedömt investeringsutgiften 
för arenahallen till 140 Mkr. Av dessa bedömer projektledningen att 20 Mkr kan finan-
sieras av sponsorer via ett investeringsbidrag. Den kommunala nettoinvesteringen blir 
då 120 Mkr. Dessa summor utgör underlag för beräkning av finansieringskostnaderna. 
Att göra någon egen bedömning av storleken på investeringsutgiften har inte ingått i 
arbetsgruppens uppdrag. 
 
I anslutning till projektet planeras ytterligare investeringar om 10 Mkr avseende fot-
bollssatsningar kring Vänersvallen i anslutning till Sportcentrum. Driftkostnader avse-
ende denna del av investeringen ingår inte i driftkostnadskalkylen. 
 
Beräkningsförutsättningar 
Avskrivningstid 33 år
Ränta Se nedan
Yta 14 000 Kvm
Kubik 392 000 Kbm
Bruttoinvestering Kr 140 000 000
Huvudsponsor/investeringsbidrag, Kr -20 000 000
Investeringsnetto, Kr 120 000 000
 
Avskrivningstiden bedöms till 33 år baserat på byggnadsmaterial och funktion. Av ytan 
på totalt 14 000 kvm avser 8 210 Kvm ren golvyta, vilket har betydelse vid bedömning 
av årliga kostnader för reparationer och underhåll. Antalet kubikmeter är en uppskatt-
ning baserat på de innermått som presenterats i ritningar från arkitekten.  
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Räntenivåerna baserar sig på priser 2007-04-26, avseende en upplåning med lånestart 
april 2009. Fördelningen av räntebindningstiden är anpassad till kommunen finanspoli-
cy, där det för begränsning av ränterisk anges en genomsnittlig räntebindning på 2-4 år. 
Skillnaden mellan rörlig och bunden ränta för lån som startar om två år är för närvaran-
de mycket låg. 
 
Ränteberäkning: 
Ränteform Belopp Räntesats Ränta år 1 
Rörlig ränta 40 000 000 4,57% 1 828 000 
3 årig ränta 40 000 000 4,61% 1 844 000 
5 årig ränta 40 000 000 4,62% 1 848 000 
S:a/snittränta 120 000 000 4,60% 5 520 000 
 
 
Driftkostnader 
Baserat på ovanstående beräkningsförutsättningar, samt utifrån erfarenheter från drift av 
befintliga fritidsanläggningar, kan årlig driftskostnad beräknas till 13,7 Mkr.  
 
Kostnadskalkyl Kr

Kapitalkostnad: 
Ränta 5 520 000
Avskrivning 4 000 000
S:a kapitalkostnad 9 520 000

Driftkostnad 
El,  1 500 000
Värme, VA  1 200 000
Försäkringar 90 000
Underhåll, reparationer 400 000
Verksamhetsservice, renhållning 600 000
Städ 400 000
S:a driftkostnad 4 190 000

Summa årskostnad år 1 13 710 000
 
Elkostnader har beräknats utifrån 86 öre kwh och fjärrvärme utifrån 42 öre kwh. Dessa 
poster är starkt påverkade av gällande prisnivåer men även vilken ambitionsnivå som 
väljs vad gäller uppvärmning av olika ytor i lokalen.  
 
Försäkringskostnaderna baserar sig på en prisindikation från kommunens försäkrings-
mäklare. Underhåll och reparationer avser en bedömd genomsnittskostnad under en 10-
årsperiod. De räntekostnader som frigörs i takt med att byggnaden skrivs av bör avsättas 
till en successivt ökad underhållsbudget.  
 
De kostnader som tagits upp för verksamhetsservice och städ förutsätter en per-
sonalmässig samordning med befintliga verksamheter på sportcentrum. 
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Intäkter 
Årliga driftintäkter har beräknas enligt följande: 
 
Intäktskalkyl Kr
Sponsorer 1 600 000
Extern uthyrning, netto 1 200 000
Övriga intäkter 300 000
Summa intäkter 3 100 000
 
För planhyror har beräknats 600 000 Kr. För tillkommande större event har beräknats 
600 000 Kr i hyresintäkter. Några tillkommande interna hyresintäkter från barn- och 
ungdomsnämnden och gymnasienämnden har inte räknats in i kalkylen. 
 
Nivån på årliga sponsorintäkter baserar sig på en översiktlig bedömning från projektle-
daren. 
 
Posten övriga intäkter avser försäljning av spillvärme till övriga delar av sportcentrum, 
samt arrenden avseende kioskytor m.m.  
 
 
Driftkalkyl 
Baserat på ovanstående förutsättningar och beräkningar uppgår den totala nettodrifts-
kostnaden för Arena Vänersborg till 10,6 Mkr netto. 
 
Driftkalkyl Kr
Verksamhetens intäkter 3 100 000
Verksamhetens kostnader -4 190 000
Avskrivningar -4 000 000
S:a Verksamhetens nettokostnader -5 090 000
 
Finansiella kostnader -5 520 000
 
Resultat -10 610 000
 
 
Känslighetsanalys 
Större investeringsprojekt är förknippade med olika typer av risker som på olika sätt kan 
förändra driftkostnadskalkylen. För att visa hur olika former av kalkylavvikelser påver-
kar driftkalkylen har följande känslighetsanalys tagits fram. 
 
Känslighetsanalys Kr
En fördyrning av investerings- 
utgiften med 10 Mkr 793 000
En höjd ränta med 1% 1 200 000
Uteblivet investeringsbidrag (20 Mkr) 1 586 000
Ökat elpris med 10 öre Kwh 168 000
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