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Bakgrund & förutsättningar

Sweco Architects har under våren 2019 tagit fram denna programhandling
på uppdrag av Karlstads kommun. Projektet innebär i korthet en utveckling
av sportområdet på Sannafältet, som detaljplanelades 2004 (del av
Sandbäcken 1:1). Till detaljplanen fi nns även ett gestaltningsprogram
framtaget av Tengbom.

Projektet omfattar en fl ytt av de idrotter och föreningar som verkar på den
befi ntliga Tingvalla IP, i form av friidrott, amerikansk fotboll och fotboll, då
ytan vid Tingvalla IP på sikt kommer att användas för andra ändamål än som
idrottsområde. En ny utomhusarena med läktare ersätter Tingvalla IP. Därtill
innehåller programhandlingen en ny inomhusarena med föreningslokaler
och omklädningsrum, samt en träningsplan för fotboll. ÅF ansvarar för
projektering av intilliggande mark (gator, parkeringar mm) i ett separat
projekt som genomförs parallellt med vårt arbete. Helhetsgrepp och en del
utformning av parkeringar och angöring har dock hamnat inom vårt projekt.

Handlingen har tagits fram i dialog med andra teknikkonsulter, Karlstads
kommun och berörda föreningar, som lämnat önskemål om innehåll utöver
grundkraven.

Fokus på arbetet i detta skede har varit att få funktioner och samband på
plats. En noggrann genomlysning av olika möjligheter till stomlösningar bör
göras som ett första steg i fortsatt projektering. I detta förslag redovisas en
bågformad limträkonstruktion för inomhusarenan och en limträkonstruktion
för läktarna på utomhusarenan.

Utformningen av den nya anläggningen tar fasta på dessa
samverkansmöjligheter i syfte att skapa ett effektivt utnyttjat sportområde
och social mötesplats för både aktiva, motionärer och åskådare.

I2�SKOGEN

RÅTORP

E18

FRISKIS &
SVETTIS

Flygfoto över området. Lantmäteriet
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Hållbarhet

Den sociala aspekten
Projektets syfte är att utveckla det Sannafältets sportcenter. Det handlar om
efterfrågade och välbehövliga anläggningar till olika idrottsverksamhet bedriven
genom den föreningsverksamhet som är en väsentlig del av stadens sociala
hållbarhet.

Karlstads kommun lägger stor vikt vid tillgänglighet. Utöver normal standard med
RWC, rullstolsplatser för publik mm fi nns möjlighet att byta om i enskilda bås
med egen WC/dusch. De rummen möjliggör också att den, som på grund av olika
skäl inte är bekväm med att duscha med övriga i laget, ändå kan delta på ett fullt
integritetsskyddat sätt.  Grunden för god tillgänglighet fi nns i de presenterade
planerna, detaljerna kvarstår att lösa i den fortsatta projekteringen.

En viktig del av en modern idrottsanläggning är möjligheten att träffas och hänga
med kompisar före och efter själva träningen. Idrottsrörelsens förmåga att skapa
sociala band är väldokumenterat men för att utveckla denna på ett ännu bättre
sätt behövs ytor samlingar och spontanmöten.

Miljöaspekter
Genom att samla verksamheten på det här sättet skapas en samlad plats
för stadens arenor (Löfbergs arena borträknad). Möjligheten att skapa goda
förbindelser med kollektivtrafi ken fi nns därmed. Sannafältet föreslås knytas
närmare mot centrum genom en uppgradering av GC-stråket ner mot Norra fältet.
Hela Sannafältet är mycket komprimerat för att spara så mycket naturmark som
möjligt.

I förslaget är stommen uppbyggd av limträ vilket ger mindre negativ
miljöpåverkan än stål och betong. Träkonstruktion föreslås även till läktare.
Inomhusanläggning förses med 300 kvm solceller på södra fasaden eller på
taket. Dagvatten hanteras i uppsamlingsytor ”Raingardens”.

Till uppbyggnad av ytterväggar föreslås plåtbaserade väggar typ Paroc av
kostnadsskäl. De lägre delarna har fasader av träpanel. Trämaterialet går igen
inomhus i form av plywoodskivor i publika delar och andra delar med behov
av slagtåliga ytor. Materialval på mer detaljerad nivå kommer att göras i nästa
skede.

Ekonomisk hållbarhet
Målsättningen med anläggningarna har varit att få ut mesta möjliga
aktivitetsutnyttjande i relation till investerade medel. Anläggningarna kan i
princip köras dygnet runt större delen av året. Utomhusarenan kan förses med
hybridgräs som förlänger säsongen avsevärt. Ytan ska vara uppvärmd och utförd
med bevattnngssystem. Inomhusarenan har förstklassiga förhållanden för
friidrott samt ett antal andra sportgrenar inklusive parasport.

Kombinationen av utomordentligt bra omklädningsfaciliteter och fi na tränings
och tävlingsarenor gör att det blir en god samhällsinvestering. Projektet har
genomsyrats av strävan att skapa ändamålsenliga och effektiva lokaler utan
överytor.
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Situationsplan
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INOMHUSARENA
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Översikt

Sanna Inomhusarena är en multifunktionell anläggning
som innehåller ytor för tävling och träning samt kontors-,
utbildnings- drifts- och möteslokaler.
Anläggningen delas upp i en tränings- och tävlingsdel i
bottenplan och övriga ytor på övre plan.
Väster om den föreslagna hallen ligger ett kastfält.
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Driftsutrymmen

Kommunikationsytor

Publika ytor

Klubbverksamhet

1. Huvudentré & Omklädning

Entré/Angöring och omklädningsrum är i hallens östra del. Ett
trapphus förbinder de bägge planen. Trapphuset är också huvudsaklig
utrymningsväg för övre plan och leder ut till det fria.
I trapphuset fi nns en fullstor hiss för person och gods.
Närmast entré fi nn tre större förråd som kan användas både för
inomhus och utomhusbehov.
Omklädningsdelen består av tre olika alternativ.
1.) Traditionella Herr och Dam omklädningsrum med duschar och
wc/rwc fullt tillgängliga och möjligt att extrautrusta med skåp
2.) Båsomklädnad som kan användas av de som klä om enskilt.
Det ena är för de som har behov av yta för rullstol. Om man klär om i
bås skall man förvara sina saker i ett skåp.
3.) Omklädnad hemma och förvaring av ytterkläder mm i skåp
Alla tre omklädningsvariationerna ligger längs samma korridor. Intill
oklädnadsdelen ligger också 4 toaletter som är avsedda för aktiva och
publik vid arrangemang.
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2. Driftslokaler

Driftslokalerna ligger dockat till Inomhusarenan i ett
läge mellan Inomhus och utomhusarenaorna. Från
lokalerna har man utblickar mot utomhusarenan.
Driftslokalerna består av omklädningsrum, personallokaler,
arbetsledning/kontor samt verkstad, förråd och garage.
Personallokalen har ett enkelt pentry med kyl och
uppvärmningsmöjligheter för mat.
Omklädningsdelen är könsneutral och består av tre bås
för ombyte/dusch. I ett gemensamt förrum fi nns skåp för
personliga tillhörigheter.
Städutrymmet är placerat i driftdelen men nås från stora
hallen. Städutrymmet rymmer plats för större städmaskiner

Driftsutrymmen

Kommunikationsytor

Publika ytor

Klubbverksamhet
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3. Arena

Driftsutrymmen

Kommunikationsytor

Publika ytor

Klubbverksamhet

Aktivitetsytan (Arena) domineras av en stor
löparbana med lutande kurvor. I mitten av
löparovalen ligger en 60 m bana för tävling. Längs
östra sidan fi nns en 120 m lång träningsbana för
löpning. Kastgrenar är samlade längs södra sidan.
Kast sker på betryggande sätt med skyddsnät och
andra skyddsanordningar.
Hopp fi nns längs löparbanan och i nordöstra
hörnet. Alla olika banor, kast- och hoppytor skall
markeras på ett tydligt och reglementsenligt sätt.
I det nordvästra hörnet fi nns en yta avsedd för
styrketräning. Denna yta kan ev avgränsas med
staket eller låsbart stängsel.

Intill entrén och förråden fi nns en enklare
receptionsdisk avsedd för ledare och funktionärer.
Längs västra långsidan fi nns en teleskopläktare
med en kapacitet på 1000 personer.
Från arenagolvet har man visuell kontakt mot
söder, väster och norr.
Utrymning sker via stor port vid teleskopläktare
samt utrymningstrappor på övre plan
Hallen har en fri höjd på 9 m under takfackverk.
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Driftsutrymmen

Kommunikationsytor

Publika ytor

Klubbverksamhet

4. Servering & Föreningslokaler/uthyrning (Plan 2)

Övriga lokaler på övre plan består av utbildningslokaler/ Gemensamma lokaler och kontorslokaler.
Utbildningslokalerna kan kombineras mellan skola/universitet och föreningsliv.
De gemensamma lokalerna består av ett föreningskök, personalrum, samlingslokal/cafe samt en
öppen yta för samling, cafe och publik.
Föreningsköket är för enklare behov. Samlingslokalen har utblickar mot utomhusarenan samt direkt
kontakt med inomhusarenans arenaområde på bottenplan.
Samlingslokalen är fl exibbel och rymmer drygt 30 personer. På balkongytor utanför fi nns möjlighet
att komma ut och få överblick över aktiviteterna på utomhusarenan.
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Översikt Plan 1
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Översikt Plan 2
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Interiör vy.

Fasadutsnitt vid entrén.
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Fasader

Mörkgrå plåtLaserad träpanel Solceller på söderfasad Limträarkad
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Sektioner
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UTOMHUSARENA
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Plan utomhusarena

Utomhusarenan är en multifunktionell
arena för bollsporter och friidrott. Det är inte
möjligt att skapa en helt konfl iktfri situation
mellan olika sporter. Den föreslagna lösning-
en är den bästa kompromiss vi kunnat hitta i
samråd med berörda föreningar. På sikt skall
en ny Fotboll/ Am fotbollsarena byggas och
därför har vissa mer omfattande publikfacili-
teter fått stå tillbaka i denna anläggning.
Den föreslagna anläggningen kommer att
klara dagens arrangemangsbehov med olika
faciliteter så som mediabevakning, publik-
hantering, hospitality ytor mm.
Hela anläggningen är inhägnad med ett
1,8m högt stängsel med minst 4 större grin-
dar som kan stå öppet under dagen. Runt
själva tävlingsytan fi nns ett enklare 0,9 m
högt staket.
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Planer huvudläktare

Driftsutrymmen

Kommunikationsytor

Publika ytor

Klubbverksamhet

Plan 3: Detta plan består av ytor för
funktionärer och media samt kameradäck.
I norra delen fi nns ett måldomartorn vid
mållinjen för 100m.

Plan 2: Publika ytor. Publiken leds upp
till ett fördelningsdäck där man sedan
kan fördela sig till olika sektioner.
Rullstolsbundna når publikdäcket
med hjälp av hiss på södra gaveln. Vid
hisstornet fi nns platser anvisade för
rullstolsbundna. På fördelningsdäcket
fi nns enklare tillfälliga försäljningsytor.
I mitten ligger en inbyggd hospitality yta
med RWC samt en kiosk.
I mittdelen fi nns en enkel hiss som
försörjer plan 2 och 3.
Hela läktaren ät täckt av ett fribärande tak.
Läktaren föreslås byggd i trä med CLT trä
eller liknande.

Plan 1: Omklädningsrum, toaletter
och funktionärs- förråds- och
serviceutrymmen. I gavlarna fi nns publika
toaletter för arenans behov. Två dubbla
omklädningsrum går att öppna upp till två
stora för Am fotboll. Alla omklädningsrum
är försedda med RWC.
På plan 1 fi nns också
funktionärsutrymmen, tvättrum,
förrådsutrymmen och utrymmen för
dopingtester.

På västra långsidan fi nns en
ståplatsläktare utan tak och på norra
sidan fi nns en mindre ståplatsläktare
med resultattavla. Under denna läktare
fi nns utrymmen för återvinning och
transformator.
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Sektioner & Fasader Huvudläktare

Laserad träpanel Svart träpanel Limträ
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Gestaltningsmässiga utgångspunkter

Utgångspunkten för gestaltningen av inomhusarenan har varit att
bryta ner den stora byggnadsvolymen i mindre delar som svarar upp
mot detalplanens krav på uppbruten fasad mot norr och bidrar till ar
en human skala. Vi har valt att öka detaljeringsgrad i de delar som
ligger närmast stråk och vistelseområden.

Den genomgående känslan i fasaden skall vara trä. Limträ och
målade träpaneler används i de två nedersta planen medan
parocelement blir synliga över 8 m. Trä är ett hållbart material ur fl era
aspekter. Det ger en fasadyta som är tålig och ”vänlig” att mötas av
samt är ett bra miljöval.

Utomhusarenan är en byggnad med ett lätt och luftigt anslag.
Visionen har varit att skapa en öppen, luftig anläggning som
genomsyras av hållbarhet från funktion till gestaltning. Den öppna
designen ger utblickar och ljus. Öppenheten gör att arenan känns
mindre och elegantare med sina rytmiserande bärverk i trä.
Trä är det genomgående synliga materialet i stomme och ytskikt.
Färgskalan är återhållsam och består av synligt limträ, laserat trä
samt grafi tsvart målning/lasering.

Anläggningen är förbered för att hantera olika typer av event med
ytor för aktiviteter och försäljning runt om. En sektionering av hemma
och bortasupportrar är också möjlig.

Referensbilder OBS ej egna projekt
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ÖVERSIKT INOMHUS  OCH UTOMHUSARENA


