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1. Bakgrund, uppdrag och mål 
Oskarshamns kommun har i två tidigare förstudierapporter [1], [2] utrett förutsättningarna för att bygga ut 
Arena Oskarshamns ishallsdel, vidare benämnd Be-Ge Hockey Center, respektive att bygga en ny träningsishall. 
I den första rapporten [1] som redovisades 2020 genomfördes en analys av vilka uppgraderingar som 
bedömdes nödvändiga för att Be-Ge Hockey Center ska vara väl anpassad för IK Oskarshamns behov. I 
rapporten berördes även områden som inte direkt kopplar mot IK Oskarshamns behov men som ändå är viktiga 
för Be-Ge Hockey Centers framtida drift. Utöver detta utreddes även Oskarshamns kommuns egna behov av 
personalutrymmen. Kostnaderna för de åtgärder som föreslogs var 67 000 000 kr. I den andra rapporten [2] 
som redovisades 2021 utreddes möjligheten att utveckla simhall och idrottsparken samt möjligheten att bygga 
en träningsishall. Rapporten redovisade två alternativa utformningar på träningsishall där det enklare 
alternativet kostnadsberäknades till 37 000 000 kr och det mer påkostade alternativet till 70 000 000 kr.  

En projektgrupp med GHAB Arkitekter & Ingenjörer AB som huvudansvariga har haft uppdraget att med 
utgångspunkt i dessa båda rapporter utreda hur de föreslagna åtgärderna kan genomföras och vilka synergier 
det finns då åtgärderna i rapporterna samordnas. Vidare har även uppdraget omfattat att beakta IK 
Oskarshamns kommentarer på rapporten gällande Be-Ge Hockey Center [1],  samt utvärdera nya behov som 
uppkommit efter att rapporterna tagits fram. Kostnaden för genomförandet av åtgärderna som slutligen 
föreslås ska inte överstiga 137 000 000 kr. 

Målsättningen är att rapporten ska utgöra erforderligt beslutsunderlag (ett av flera) då Oskarshamns kommun 
ska fatta beslut hur man avser att gå vidare i arenafrågan.  

  

2. Omfattning och avgränsning 
Som underlag för att utreda arenafrågan har Oskarshamns kommun skapat 6 delprojekt. Denna rapport 
redovisar utredningen från delprojektet vars uppdrag varit att utreda möjligheten att uppgradera Be-Ge 
Hockey Center samt möjligheten att bygga en ny träningsishall. Rapporten omfattar således inte 
infrastrukturfrågor såsom trafik och yttre logistikfrågor. Dessa frågor hanteras i andra delprojekt.  

Rapporten omfattar inga åtgärder för att förbereda hallarna ytterligare för evenemang, vare sig i Be-Ge Hockey 
Center eller i ny träningsishall.  

Föreslagna tillbyggnader på södra kortsidan av Be-Ge Hockey Center förutsätter att fastigheten Grönsiskan 6 
(f.d. Scoutgården) köps in. Kostnader för inköp, rivning och markåterställning är inte medräknade i kalkylen. 

Markarbeten förutom i anslutning till ny träningsishall på tidigare Ängsknarren 2 (f.d. Jysk) omfattas inte av 
utredningen. 

Förutom ovan nämnda avgränsningar finns även andra områden som inte ingår i totalbudgeten men som 
omfattas av rapporten.  

  

3. Organisation  
Rapporten har tagits fram av en projektgrupp där GHAB Arkitekter & Ingenjörer AB har haft huvudansvaret. 
Projektgruppen har bestått av: 

Mikael Brorson, uppdragsansvarig GHAB Arkitekter & Ingenjörer AB  
Daniel Stenberg, fritidschef Oskarshamns kommun  
Olof Eriksson, anläggningschef Oskarshamns kommun 
Niclas Lundström, organisationsstrateg Oskarshamns kommun 
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På GHAB har Mikael Brorson varit uppdragsledare och huvudansvarig. Övriga som medverkat är Lisa Tisell-
Sundberg och Anna-Lena Larsson. GHAB har i huvudsak arbetat med utredning, skisser, illustrationer samt till- 
och ombyggnadskalkyler.  

När det gäller kalkyler för tillbyggnader har dessa tagits fram av BK Beräkningskonsulter AB. Vid utredning av 
befintliga takstolar har SWL Stålkonstruktioner AB medverkat och när det gäller brandskydd har Brand och 
Riskanalys konsulterats. 

Baserat på byggnadskalkylerna har Oskarshamns kommun räknat fram drift- och kapitalkostnader. 
Oskarshamns kommun har även levererat underlag och kalkyler gällande uppgradering av tekniska 
installationssystem och ispist.  

Projektgruppen har rapporterat till projektets styrgrupp. 

I diskussionen med IK Oskarshamn har föreningens klubbchef Martin Åkerberg varit representant.  

 

4. Viktiga slutsatser i utredningen 
• I utredningen föreslagen träningsishall bedöms uppfylla IKO:s behov. 

• Den nya träningsishallen bedöms följa detaljplanen. 

• Föreslagna om- och tillbyggnadsförslag av Be-Ge Hockey Center uppfyller inte fullt ut IKO:s behov. Det 
största gapet är att förslaget inte omfattar en utökning av publikkapaciteten.  

• En förutsättning för en tillbyggnad av södra kortsidan är att fastigheten Grönsiskan 6 förvärvas. 

• En om- och tillbyggnad av Be-Ge Hockey Center utan att nu utöka publikkapaciteten innebär att en sådan 
utökning i ett senare skede skulle vara mycket kostsam och knappast försvarbar. Dock finns ytor där det är 
möjligt att expandera andra delar av verksamheten. 

• De största riskerna med projektet är: 

- att vissa delar av tillbyggnaden av Be-Ge Hockey Center görs på prickad mark, vilket kan försvåra 
bygglovsprocessen. 

- om befintliga takstolar omfattas av nybyggnadskrav med hänsyn till om- och tillbyggnadens omfattning 
och byggnadens livstidsförlängning. 

- om pågående utredning av befintlig ispist visar att denna måste bytas ut, vilket blir en stor 
tillkommande kostnad. 

• Föreslagen ny-, om- och tillbyggnation bedöms kunna genomföras utan allt för stor påverkan på 
verksamheten eller stora kostnader för provisoriska lösningar.   

• Redovisade planskisser utgör endast ett alternativ på hur en om- och tillbyggnad av Be-Be Hockey Center 
respektive en nybyggnad av en träningsishall kan utföras. Det slutliga utförandet tas fram i samråd med 
nyttjaren varför funktioner och ytor kan flyttas och omdisponeras under förutsättning att byggnationen inte 
fördyras. 

• Kostnaden för ny-, om- och tillbyggnad hamnar på 136 300 000 kr där budgettaket för utredningen är på 
137 000 000 kr 

• Det finns ytterligare investeringar som sannolikt är nödvändiga på kortare eller längre sikt som inte finns 
medräknade i totalbudgeten. Det finns även avgränsningar i rapporten som måste beaktas. 
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5. Förutsättningar 
 
5.1 Förstudie Arena Oskarshamn 2019 
2020 redovisade Oskarshamns kommun en förstudie [1] vars syfte var att ta fram förslag på åtgärder som 
bedömdes nödvändiga för att Be-Ge Hockey Center ska vara en anläggning som håller god klass för att bedriva 
elitverksamhet inom ishockey. Inkluderande i detta arbete var även att se över personalutrymmen för 
fritidskontorets personal som inom Oskarshamns kommun ansvarar för driften av Arena Oskarshamn. Olika 
förslag analyserades och värderades. Slutligen presenterades ett förslag med tre tillbyggnadsytor samt 
ombyggnadsytor:  

- Huvudentrén, tillbyggnad. Befintligt skärmtak utökas. Det tillskapas en souvenirshop samtidigt som entrén 
gavs ett generellt ansiktslyft där fläktrummet som är placerat på dagens skärmtak byggdes in och nya 
exponeringsytor för skyltar tillskapas.   

- Västra skeppet, tillbyggnad (långsidan mot fotbollsplanen). På plan 1 tillskapas två nya omklädningsrum 
med förråd. På plan 2 tillskapas nya ytor för IKO:s kansliverksamhet. På plan 3 tillskapas serveringsytor med 
koppling mot arenarummet både vad gäller passage och glasytor. För att logistiken mellan våningarna ska 
fungera så rivs det befintliga trapphuset inklusive hiss för att ge plats åt ett nytt trapphus med ny hiss. Det 
nya trapphuset är även större för att möjliggöra ett bättre flöde mellan de olika planen.  

- Annexet, tillbyggnad. Över befintliga omklädningsrum som i dag i första hand används för fotboll/bandy 
tillskapas ett nytt våningsplan med utrymmen för omklädningsrum och personalrum för fritidskontorets 
personal.  

- Östra långsidan plan 1, ombyggnad. Innanför entrén avvecklas en kiosk för att tillskapa fler toaletter, 
samtidigt så byggs befintlig gymyta om till kiosk. 

- Södra kortsidan plan 1, ombyggnad. Inom befintliga ytor på plan 1 görs ombyggnader för att tillskapa 
förrådsyta, ett mindre ledarrum samt ett nytt omklädningsrum avsett för dam/flicklag. På plan 2 utökas 
storköket rejält. Vidare så rivs logerna och ersätts med serveringsytor för sittande publik. 

Om- och tillbyggnadskostnaden för åtgärderna bedömdes till 67 000 000 kr.  

Förutom om- och tillbyggnadsalternativ omfattade även rapporten kommentar kring takstolarna kopplade till 
snölast och mediakub. Takstolarna är underdimensionerade med hänsyn till dagens snölast som tillämpas vid 
nybyggnation. Rapporten redogör specifikt för problematiken med vikten av mediakuben. En uppskattning är 
gjord att det skulle kosta upp till 1 000 000 kr per takstol att förstärka dessa. Kostnaden var inte medräknad i 
totalkostnaden på 67 000 000 kr.  

Vidare så berör rapporten arenans elkraftsmatning, ventilation- och kylsystem, dagvattensystem, ispist samt 
mediahylla, dock är inga kostnader för eventuella åtgärder på dessa områden medräknade i den tidigare 
kalkylen. 

 

5.1.1 IK Oskarshamns kommentarer på den tidigare rapporten 
Baserat på rapporten tog IK Oskarshamn fram följande synpunkter:  

- Tillbyggnad av östra skeppet (långsidan mot IK-grillen). I och med att utredningen inte omfattade östra 
långsidan så kvarstod problematiken med logistiken mot mediahyllan vilken bedömdes vara en arbetsmiljö- 
och säkerhetsrisk. Vidare var bedömningen att en tillbyggnad hade tillskapat nya serveringsytor vilka hade 
löst problemet med trängsel vid supporterbaren på plan 1. Det hade även skapat en bättre balans av 
serveringsytorna mellan västra och östra sidan.  
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Det ska här påpekas att den största anledningen till att man i den förra utredningen inte gick vidare med 
östra långsidan var att delar av tillbyggnaden hamnar på prickad mark (mark som inte får bebyggas enligt 
detaljplanen). Dåvarande styrgrupp bedömde att projektrisken var för stor vid en kommande 
bygglovsprocess.  

- Huvudentrén. Tillbyggnaden bedömdes vara för liten. 

- Omklädningsrum. Säkerhetsrisken då bortalagets omklädningsrum är placerade på ett sådant sätt att 
motståndarlaget måste passera publika ytor för att komma till omklädningsrummen kvarstod. Några nya 
omklädningsrum för att ändra detta förhållande fanns inte med i den tidigare förstudien. 

- Konferensyta. Konferensytan blev mindre. IK Oskarshamn önskade i stället flera konferensrum. 

- Utrymmen för herr A-laget. A-lagets ytor bedömdes som för små och några nya ytor tillfördes inte. 

- Ventilations- och kylsystem. Synpunkter lämnades på att besökare och personal upplever klimatet för kallt i 
arenarummet. Rapporten berörde förhållandet men detta inkluderades inte i budgeten. 

- Takstolarna. Synpunkter lämnades på att takstolarna är en svag punkt vid framtida upphängning av ny 
mediakub m.m. 

- Gym. Synpunkter lämnades på avsaknaden av ett tillräckligt stort gym. I den tidigare utredningen togs 
gymmet bort helt. 

- Övrigt. Vidare lämnades kommentarer på bland annat domarrum, placering av omklädningsrum, kökets 
placering samt hantering av inventarier. 

 

5.2 Förstudie Arena Oskarshamn våren 2021  
2021 genomförde Oskarshamns kommun en förstudie [2] vars syfte var att utveckla simhallsdelen, 
idrottsparken och förutsättningarna för en ny träningsishall. När det gäller träningsishallen så togs två förslag 
fram. Det första förslaget omfattade en enkel hall med endast de mest nödvändiga funktionerna. Förutom isyta 
försågs byggnaden med två till tre omklädningsrum, mindre förråd och utrymme för ismaskin och teknik. Totalt 
var byggnaden på ca 2470 m2 och kostnaden för hallen bedömdes vid en grov uppskattning till 37 000 000 kr. 

Det andra förslaget var en mer påkostad hall. I detta alternativ försågs hallen även med löparbanor, 
föreningslokaler, flera omklädningsrum m.m. Totalt var byggnaden på ca 3500 m2 och kostnaden för hallen 
bedömdes vid en grov uppskattning till ca 70 000 000 kr. 

 

5.3 Sammanfattning tidigare rapporter 
IKO lämnade endast officiella kommentarer på den första arenarapporten [1) där det framgår att ett flertal 
behov inte tillgodoseddes alls eller endast till viss del. Vissa av dessa kommentarer omhändertogs i den andra 
rapporten där den viktigaste var en ny träningsishall. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det fanns ett 
gap mellan föreslagna åtgärder och IKO:s behov och önskemål. Det fanns även några områden som togs upp i 
rapporterna men som inte finns med i kalkylerna på 67 000 000 kr respektive 70 000 000 kr. Noterbart är att 
frågan gällande utökad publikkapacitet inte var en fråga/behov i de tidigare utredningarna.  

 

6. Nya förslag på ny-, om- och tillbyggnader 
Som framgår av delprojektets uppdragsbeskrivning ska det med utgångspunkt i de två tidigare rapporterna 
utredas hur de föreslagna åtgärderna kan genomföras och vilka synergier det finns då åtgärderna i rapporterna 
samordnas. Även IK Oskarshamns synpunkter på den första rapporten inklusive eventuellt nya behov ska 
beaktas. Totalkostnaden för förslagen i denna utredning ska inte överstiga 137 000 000 kr.  
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Som ett första steg i projektarbetet har en analys genomförts för att se vilka av IK Oskarshamns behov som inte 
finns med i de två tidigare förstudierna samt om det finns nya behov. När det gäller nya behov är en utökning 
av publikkapaciteten det helt dominerande. Behovet är att utöka kapaciteten från dagens 3275 åskådare till 
minst 4000 åskådare. Tidigt i utredningen kom denna frågeställning upp. Utan någon djupare utredning gjordes 
bedömningen att en sådan ombyggnad av Be-Ge Hockey Center inte är möjlig utan att överskrida 
projektbudgeten. Frågan om hur detta behov skulle behandlas ställdes till projektets styrgrupp. Beslutet från 
styrgruppen var att projektet inte ska beakta behovet. Om man väljer att genomföra om- och tillbyggnader 
enligt denna utredning utökas åskådarplatserna med ett tiotal. När det gäller ytterligare synpunkter på tidigare 
rapporter anser IK Oskarshamn att det är en stor brist att man inte gått vidare med tillbyggnad av östra 
långsidan. Även denna fråga lyftes till styrgruppen för beslut. Beslutet var att projektet ska se över möjligheten 
att bygga ut östra långsidan.  

En om- och tillbyggnad av Be-Ge Hockey Center utan att nu utöka publikkapaciteten innebär att en sådan 
utökning i ett senare skede skulle vara mycket kostsam och knappast försvarbar. Dock finns ytor där det är 
möjligt att expandera andra delar av verksamheten. Exempelvis finns det ytor på dagens plan 3 på södra 
kortsidan. Det finns även ytor på västra långsidan och ytor över den föreslagna tillbyggnaden av södra 
kortsidan   

 

6.1 Förslag på om- och tillbyggnad av Be-Ge Hockey Center 
Som en konsekvens av att projektet valt att gå vidare med en tillbyggnad av östra långsidan så måste ytor 
omdisponeras för att hålla stipulerat budgettak. Att behålla tillbyggnaden i tre våningar inklusive trapphus på 
västra sidan, vilken fanns med i den tidigare rapporten [1], bedöms inte som rimlig. Vid en prioritering av 
ytorna har även tillbyggnaden av annexet tagits bort helt jämfört med tidigare arenarapport. Två av IKO:s 
synpunkter på den tidigare arenarapporten var att herr A-lagets ytor var för små samt att det finns 
säkerhetsrisker med att motståndarlaget tvingas använda omklädningsrummen bakom båsen, vilket innebär 
publikkontakt vid in- och utpassering. I och med att fastigheten Grönsiskan 6 förutsätts förvärvas finns det 
möjlighet att lokalisera tillbyggnadsytor på södra kortsidan. Ett möjligt alternativ är då att förlägga nya 
omklädningsrum och nya ytor för herr A-laget på den södra kortsidan. I den tidigare arenarapporten så byggs 
det befintliga storköket ut och om och ytor som idag är IKO:s kansli tas i anspråk. Efter att den tidigare 
arenarapporten tagits fram har en ombyggnad av ytor gjorts vid befintligt storkök. IKO:s kansli har utökats på 
bekostnad av storköket samt på en loungeyta. Att flytta IKO:s kansli då detta nyligen är tillbyggt och renoverat 
bedöms som ett alternativ som ska undvikas av ekonomiska skäl. Sammantaget detta så har projektet gått 
vidare med ett om- och tillbyggnadsalternativ i två plan på södra kortsidan.  

Som en följd av att alternativet med östra långsidan tillkommit så görs även förändringar av entrén och 
ombyggnadsytor vid södra kortsidan i förhållande till den tidigare arenarapporten. Däremot så blir det inga 
större förändringar av ombyggnationsytorna på plan 1 vid huvudentrén.  

Logistiksituationen på södra kortsidan för exempelvis bussar har inte utretts i någon större omfattning. Det 
tillförs ett antal m2 då fastigheten Grönsiskan förvärvas samtidigt som en viss del av den befintlig ytan används 
i förslaget med tillbyggnaden av södra kortsidan. Sammantaget görs bedömningen att trafik och 
logistiksituationen inte kommer att försämras men ej heller förbättras nämnvärt. 

Det ska även här påpekas att föreslagna ytor endast utgör förslag på hur en om- och tillbyggnad kan utformas 
och kostnaden för denna. Om man skulle gå vidare med detta förslag så kommer den detaljerade utformningen 
utformas i samråd med IKO och övriga intressenter där olika prioriteringar kan ställas mot varandra. 
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6.1.1 Huvudentré 
Entrén, vilken i dag inte är speciellt tilltalande estetiskt för en så pass stor anläggning får ett rejält ansiktslyft. 
Följande ytor och funktioner tillskapas: 

Plan 1 

- Ny souvenirshop, 48 m2 (41 m2 inv.) 

- Tillbyggnad av skärmtak, 84 m2 

-  Ny kiosk 55 m2 

-  4 nya toaletter 

-  Nytt trapphus med hiss för logistik upp till den nya serveringsytan 

-  Ny yta för partnerexponering 

Plan 3 

- Ny serveringsyta som kopplas direkt till läktaren, 242 m2 

-  Ny utvändig skyltyta för exponering 

 

 
Bild 6.1.1.1 Plan 1, ytor med gulbrun ton anger tillbyggnadsytor. Ytor med blå ton anger ombyggnadsytor. 

 

Ett alternativ hade varit att bygga in ytan under skärmtaket. Den bedöms inte tillföra något större logistiskt 
värde då den är för liten. Dock är en inbyggnad fullt möjlig och kan göras på ett relativt enkelt sätt då tre väggar 
och tak redan finns. 

Syftet med det nya trapphuset är att åskådare ska kunna ta sig upp till den nya serveringsytan, men det kan 
också användas för att avlasta befintligt trapphus i sydväst för gäster som ska till serveringsytan på södra 
kortsidan. Tillskapandet att en serveringsyta vid huvudentrén gör att man kan minska eller helt ta bort 
alkoholserveringen vid supporterbaren i nordväst, vilken kan återgå till en traditionell kiosk. Med tanke på 
placeringen av trapphuset kan gäster som avser att besöka serveringsytan vid entrén gå direkt upp utan att gå 
via restaurangens ordinarie entré vid södra kortsidan. 

Invändigt så tillskapas nya toaletter där det tidigare varit en kiosk. Den befintliga gymytan görs om till en större 
kiosk. Ytterligare en kioskyta försvinner och kan användas för partnerexponering. 
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För att möjliggöra tillbyggnaden av serveringsyta på plan 3 måste fläktrummet som är beläget på befintligt 
skärmtak flyttas. Det finns flera alternativa placeringar. Exakt placering får utredas i nästa fas, dock är en 
kostnad medräknad i totalbudgeten då det gäller nytt fläktrum och flytt av aggregat. 

 
Bild 6.1.1.2 Plan 3, ytor med gulbrun ton anger tillbyggnadsytor. Ytor med blå ton anger ombyggnadsytor 

 

6.1.2 Östra långsidan 
Att bygga till östra långsidan löser flera av IKO:s behov. Ytorna för media med flera kan angöras från passagen 
bakom mediahyllan och kan ske via trappor eller hiss, man behöver inte som det är i dag gå upp och 
transportera utrustning via läktaren. Tanken är att man via plan 3 på södra kortsidan transporterar 
utrustningen. Vidare så skapas ytterligare ytor för servering vilket ger en bättre balans av serveringsytor mellan 
arenans sidor. Serveringsytorna kan angöras direkt från läktaren alternativt via trapphuset vid huvudentrén.  
Även nya toaletter kommer att tillskapas på ytan, vilket kommer avlasta toaletter på plan 1.  

Följande ytor och funktioner tillskapas: 

Plan 3 

- Nya mediaytor med möjlighet att transportera utrustning via hiss, 58 m2 

- Ny passage/serveringsyta, 150 m2 

- Passage mellan huvudentré och serveringsytan på södra kortsidan 

- 6 toaletter, förläggs inom den nya ytan. 

 
Bild 6.1.2.1 Vy från serveringsyta vid huvudentrén/östra långsidan   



 10 Utredning avseende om-och tillbyggnad av Be-Ge Hockey Center och ny träningsishall 

En del av tillbyggnaden placeras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Dock är större delen av 
denna yta redan i dag bebyggd, något som gjordes i samband med den stora ombyggnaden 2004. Den nya 
tillbyggnaden har diskuterats med samhällsbyggnadskontoret vilka bedömer att byggnationen eventuellt kan 
ses som en mindre avvikelse. För att minimera projektrisken i bygglovsprocessen så byggs ytterväggen på den 
delen utan fönster. Som en effekt av att tillbyggnationen sker på plan 3 skapas ett utrymme mellan taket på 
befintlig gång och golvet för ny serveringsyta, vilken inte har fönster åt något håll. Med tanke på detta  är 
användning begränsad, men disponibel för framtida funktioner där dagsljusinsläpp inte är nödvändig. Här finns 
utrymme för exempelvis, teknikrum, skottramp, förråd, löparbana m.m. 

 

6.1.3 Södra kortsidan 
Södra kortsidan byggs till i två plan där nya omklädningsrum, gym, personalrum och utökade ytor för IKO:s herr 
A-lag placeras på plan 1. På plan 1 görs även vissa ombyggnader för tränarrum m.m. Totalt får södra kortsidan 
två omklädningsrum för herr A-laget, två omklädningsrum som kan användas för fast disponering av lag samt 
två flexibla omklädningsrum. Det finns sedan tidigare även två omklädningsrum under västra läktaren. 

 

 
Bild 6.1.3.1 Plan 1, ytor med gulbrun ton anger tillbyggnadsytor. Ytor med blå ton anger ombyggnadsytor 
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På plan 2 tillskapas ett nytt storkök. Kostnaden för storköket som är upptagen i denna utredning omfattar inte 
inventarier. I den tidigare arenarapporten så byggdes befintligt storkök ut men detta bedöms inte som rimligt 
då IKO:s kansli utökats på bekostnad av befintligt storkök. I stället kan delar av kvarvarande storkök användas 
för att utöka IKO:s kansli. En effekt av att behålla storkökets placering som i dag blir att man hindrar passagen 
mellan östra långsidan och södra kortsidan. På plan 2 tillskapas även nya serveringsytor samt ytor för 
konferens. 

Entrén till serveringsytorna på plan 2 byggs om för att tillskapa fler toaletter samt för att ändra logistiken så att 
toalettkön separeras från inpassagen till serveringsytan. 

 

 
Bild 6.1.3.2 Plan 2, ytor med gulbrun ton anger tillbyggnadsytor. Ytor med blå ton anger ombyggnadsytor 
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Befintliga loger rivs och ersätts med publikplatser för ätande gäster. Det tillskapas även en läktarhylla. Då 
logerna rivs så kommer även den befintliga väggen att rivas och ersättas med en glasyta för att skapa en 
koppling mellan serveringsytan och arenarummet. 

 

 
Bild 6.1.3.3 Vy från serveringsyta på södra kortsidan 

 

Följande ytor och funktioner tillskapas: 

Plan 1 

- 2 nya flexibla omklädningsrum, 157 m2 

- Personalrum för fritidskontoret, 67 m2 

- Nytt gym, 88 m2 

- Utökat sjukvårdsrum 

- Utökat domarrum 

- Utökat tränarrum för J18/J20 

-  Ny yta för A-lag herr, 110 m2 

Plan 2 

- Två nya kontorsrum till IKO:s kansli samt yta för möte och förråd. 

-  Storkök, 153 m2 

-  Ny serveringsyta, 134 m2 

-  Ny konferensyta, 103 m2 

-  6 nya toaletter 

-  Publikplatser för ätande gäster 

-  Passage till östra långsidan 

-  Läktarhylla med ca 30 platser  
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6.2 Förslag på ny träningsishall 
I den tidigare rapporten [2] så har två olika alternativ av träningsishall redovisats. Placeringen är på den tidigare 
fastigheten Ängsknarren 2, f.d. Jysk. Någon annan placering bedöms inte som rimlig med givna förutsättningar. 
Detaljplanen anger att en byggnad med en byggnadsarea på maximalt 3200 m2 och en maximal byggnadshöjd 
på 11 meter får uppföras. Detaljplanen är framtagen 2019 och anger bland annat att fastigheten kan bebyggas 
med byggnader för idrottsändamål.  

 

 
Bild 6.2.1 Placering av ny träningsishall  

 

Träningsishallen som föreslås i denna rapport är en variant på det mer påkostade alternativet från den tidigare 
utredningen [2]. Byggnaden har en byggnadsarea på 3026 m2 samt ett skärmtak på 60 m2, totalt 3086 m2. 
Byggnadens totalhöjd är 9,5 m. Sammantaget detta gör att risken för ett avslag vid en kommande  
bygglovsprocess bedöms som små. 
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Bild 6.2.2 Vy från Döderhultsvägen på ny träningsishall 

 

Följande funktioner finns i den föreslagna träningsishallen: 

- Isyta 60x30 meter, fri takhöjd på 7 meter och ca 90 åskådarplatser 

- Avbytarbås, utvisningsbås och bås för sekretariat  

- Fyra omklädningsrum med duschar och toaletter 

- Ett omklädningsrum med dusch och toalett som kan tilldelas ett enskilt lag 

- Tränarrum 

- Två domarrum 

- Förråd 

- Sliprum 

- Sjukvårdsrum 

- Tvättrum 

- Föräldracafé 

- Utrymmen för teknik och ismaskin 

Utformningen ska ses som en möjlig utformning av träningsishallen. Om man skulle gå vidare med detta förslag 
så kommer den detaljerade utformningen fastställas i samråd med IKO och övriga intressenter. Detta gäller 
både interiör och exteriör.   
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Bild 6.2.3 Plan 1, ny träningsishall 

 

I den tidigare förstudien så innehåller träningsishallen förutom ovan nämnda funktioner även löparbana och 
utrymmen för föreningslokaler. I den här utredningen har det inte varit möjligt att få in dessa funktioner i 
budgeten på 74 200 000 kr, vilken träningsishallen i denna utredning kostnadsbedömts till. Förvisso hade det 
varit möjlig att omdisponera pengar från Be-Ge Hockey Center till träningsishallen men detta bedöms inte som 
ett alternativ då behovet av om- och tillbyggnad av Be-Ge Hockey Center är likvärdigt behovet av träningsishall. 
Motivet att inte gå vidare med en enklare hall har varit att en ny träningshall ska kunna fungera fristående av 
Be-Ge Hockey Center. Detta innebär att vissa lag och föreningar har sin huvudsakliga hemvist i träningshallen 
och behovet av transporter av utrustning mellan hallarna blir minimal.  

Hallen får totalt fem omklädningsrum vilket gör att ett av dessa kan tilldelas ett enskilt lag. 

I denna utredning är inte den nya träningsishallen utformad som en eventarena. Detta skulle dock vara möjligt 
med vissa ändringar och kompletteringar. 
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Bild 6.2.4 Plan 2, ny träningsishall 

 

7. Kostnadskalkyl  
 

7.1 Allmänna förutsättningar 
Kalkylerna är framtagna för kostnadsläge hösten 2021. Alla priser är exklusive moms. Det ska påpekas att priser 
på vissa byggmaterial under en tid gått upp kraftigt. Enligt SCB ökade kostanden för byggmaterial med totalt 
6,5 % mellan maj 2020 och maj 2021. Inom byggmaterialgrupperna trävaror och armeringsstål steg priset med 
34,3 respektive 23,1 %. Det ska dock påpekas att priset för vissa grupper på senare tid har sjunkit. Detta 
medför att det finns viss osäkerhet gällande priserna ur ett indexperspektiv. 

Kostnadskalkylen när det gäller ombyggnad har beräknats via kvadratmeterpris baserade på 
erfarenhetsvärden. Kalkylen för tillbyggnad baseras på mer detaljerade underlag.  

I totalkostnaden är en generell budgetreserv om 10-20 % medräknad beroende på typ av yta.  

Byggherrekostnad inkluderande framtagning av förfrågningsunderlag, byggledning, kontroll, besiktning och 
bygglovskostnad har medräknats med 8 % på summan av byggkostnader inklusive budgetreserv vilket bedöms 
som konservativt. 

 

7.2 Byggkostnader 
I nedanstående tabell redovisas om- och tillbyggnadskostnader för Be-Ge hockey Center samt kostnader för ny 
träningsishall. Sammanställningen visar att de föreslagna åtgärderna kostar 136 300 000 kr.  
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Tabell 7.2.1 Byggnadskalkyl 

 

I nedanstående tabell redovisas vissa kostnader som kan antas uppstå på kortare eller längre sikt. Dessa 
kostnader finns inte medräknade i den totala byggkostnaden på 136 300 000 kr. 

 
Tabell 7.2.2 Eventuella investeringar i befintlig anläggning 

Om- och tillbyggnad av Be-Ge Hockey Center och ny träningsishall

Be-Ge Hockey Center

Del Yta (m2)
Kostnad exkl. 
budgetreserv (kr) Budgetreserv (kr)

Kostnad exkl. budgetreserv  
(kr/ m2)

Kostnad inkl. budgetreserv  
(kr/ m2)

Södra kortsidan nybyggnad 782 20 345 000 kr 2 186 500 kr 26 017 kr 28 813 kr

Södra kortsidan ombyggnad 469 6 769 000 kr 676 900 kr 14 433 kr 15 876 kr

Huvudentré och östra långsidan 
nybyggnad 636 22 680 000 kr 3 491 000 kr 35 660 kr 41 149 kr

Huvudentré och östra långsidan 
ombyggnad 71 1 145 000 kr 171 750 kr 16 127 kr 18 546 kr

Totalt 1958 50 939 000 kr 6 526 150 kr

Totalt inkl budgetreserv 57 465 150 kr
Byggherrekostnad 8 % 4 597 212 kr
Totalt inkl budgetreserv och 
byggherrekostnad 62 062 362 kr

Träningsishall

Del Yta (m2)
Kostnad exkl 
budgetreserv (kr) Budgetreserv (kr)

Kostnad exkl. budgetreserv 
(kr/ m2)

Kostnad inkl. budgetreserv 
(kr/ m2)

Ny hall 3086 62 486 116 kr 6 248 612 kr 20 248 kr 22 273 kr
Totalt 3086 62 486 116 kr 6 248 612 kr

Totalt inkl budgetreserv 68 734 728 kr
Byggherrekostnad 8 % 5 498 778 kr
Totalt inkl budgetreserv och 
byggherrekostnad 74 233 506 kr

TOTALT
Till och ombyggnader av Be-Ge 
Hockey Center 62 062 362 kr
Nybyggnad av träningsishall 74 233 506 kr
Total byggkostnad 136 295 868 kr

   Totalkostnad/ m2: 31 697 kr/ m2

  Totalkostnad/ m2: 24 055 kr/ m2

Investeringar befintlig anläggning
Investerings 

kostnad Mkr låg
Investerings 

kostnad Mkr hög
Kommentar

Takstolar förstärkning 0,60 0,60
Förstärkning av tre takstolar för ökad hängande 

last.

Långtidsstudie och utredning pist 0,15 0,30 Utredning 18 till 24 månader

Utbyte ispist 10,00 15,00 Ny pist Utbyte från brine till ex. glykol

Byte stolpar och polykarbonat sarg 0,90 1,10 PC 10 mm, höjd 350 cm

Utbyte belysning 1500 LUX 1,50 2,00 Dali 1,5 Mkr med DMX 2,0 Mkr

Kyla LA01, 02 och 03 1,00 1,50 Kyla utan avfuktning, ev. avfuktning LA01

Renovering läktarstolar 1,00 2,00 Låg byte tyg/stoppning, hög även lackering

Snölastsystem (Bevakning) 0,25 0,50 Bevakningssystem för snölaster

Ta bort löparbanor västra korridoren 0,20 0,30 Ej inkluderat nya banor på annan plats
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7.3 Drift- och kapitalkostnader 
Arena Oskarshamn består av flera huskroppar och verksamheter som är sammankopplade med varandra 
såsom Be-Ge Hockey Center, simhall och idrottspark, vilket ger många synergieffekter driftsmässigt, främst 
gällande personal och värmeåtervinning. Detta medför också att de exakta driftskostnaderna för själva 
ishallsdelen är svåra att få fram. Dock visar beräkningar på att nuvarande Be-Ge Hockey Center kostar 
Oskarshamns kommun som fastighetsägare cirka 7 200 000 kr att driva årligen (drift, ränta och avskrivningar). 
IK Oskarshamn är den enskilt största hyresgästen i Be-Ge Hockey Center och betalar via nuvarande 
hyreskontrakt och namnrätt cirka 1 100 000 kr årligen för hela sin verksamhet, uthyrning till andra hyresgäster 
bidrar med cirka 100 000 kr årligen.  

Normalt är att en hyresvärd ska täcka sina årliga kostnader för en lokal och även göra en viss vinst. När 
verksamheter inom Oskarshamns kommun hyr lokaler internt tillämpas ett internhyressystem som bygger på 
en beräkningsmodell, vilket innebär att hyra utgår efter självkostnadsprincipen. Arena Oskarshamn ägs och 
drivs inom Oskarshamns kommun av bildningsförvaltningen. Denna anläggning bär inte sina egna kostnader 
utan här skjuts skattemedel till årligen för att finansiera de totala kostnaderna. Nuvarande hyresnivå för IK 
Oskarshamn har fastställts via olika hyresförhandlingar genom åren, senast i juni 2021 för att hamna på 
nuvarande hyresnivå för spel i SHL.  

För att skapa en total bild på vad föreslagna åtgärder i denna rapport skulle kosta i årliga driftskostnader för 
fastighetsägaren har Oskarshamns kommun använt sig av de till- och ombyggnadskalkyler som finns 
presenterade i tabell 7.2.1. Därefter har Oskarshamns kommuns modell för att beräkna en internhyra använts.  

Internhyresmodellen bygger på olika poster såsom: 

- Area på ombyggnaden (antal) kvm x byggkostnaden (mellan 15 000 -41 000 kr beroende på 
ombyggnad eller nybyggnad) 

De årliga driftskostnaderna räknas också ut med kr/kvm och då räknas poster såsom exempelvis:  
- Media (vatten, el) 1 

- Fastighetsskötsel  
- Underhåll (akut och planerat) 1 
- Försäkring  
- Kommunens internränta (1,5 % 2022) 
- Avskrivningstid (33 år är vanligt för denna typ av fastighet) 2 
- Kapitalkostnad  

1 Då ishallar har ett större kylbehov än jämförbara fastigheter och ett högre slitage har högre kostnader 
beräknats i modellen. 

2 För nya träningsishallen vilket är en nybyggnation är avskrivningstiden beräknad på 33 år. För till- och 
ombyggnationerna i Be-Ge Hockey Center är avskrivningstiden beräknad på 20 år för att bättre matcha 
avskrivningstiden som återstår på de äldre delarna i fastigheten.   

Den totala kostnaden för de nytillkomna ytorna blir betydligt högre än för de ombyggda ytorna. Detta beror på 
att byggkostnaderna är högre per kvm för nybyggnation än för ombyggnation. Dessutom tillkommer de årliga 
driftskostnaderna enligt modellen ovan för de nybyggda ytorna. För de ombyggda ytorna tillkommer ingen 
driftskostnad eftersom fastighetsägaren redan har kostnader för de befintliga ytorna. 

Skulle en om- och tillbyggnation bli aktuell efter denna rapport kommer nya förhandlingar att ta vid för att 
fastställa hyran. Detta medför att nettokostnaderna som presenteras i denna rapport inte stämmer då IK 
Oskarshamns nya hyra inte är förhandlad utan endast uppskattade via räkneexempel av Oskarshamns 
kommun.   
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Tabell 7.3.1 Drift och kapitalkostnader 

 

Om en om- och tillbyggnation av Be-Ge Hockey Center genomförs enligt detta förslag skulle totalkostnaderna 
för Oskarshamns kommun öka med 4 732 000 kr/år. Med befintlig driftskostnad på 7 200 000 kr/år blir den 
totala kostnaden 11 932 000 kr/år. IK Oskarshamns nya hyra är inte förhandlad, men Oskarshamns kommun 
använder ett räkneexempel som bygger på en ny hyra om 3 600 000 kr/år och att övriga hyresintäkter på       
100 000 kr/år ligger kvar. Detta skulle innebära att en ny nettokostnad på Be-Ge Hockey Center för 
Oskarshamns kommun som hamnar på 8 232 000 kr/år.  

En ny träningsishall kostar enligt detta förslag 5 931 000 kr/år i totalkostnad. Här kommer IK Oskarshamns hyra 
bygga på hur mycket tider som bokas under ett år där taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Oskarshamns 
kommun räknar med att få in ca 300 000 kr/år via uthyrning till IK Oskarshamn, andra föreningar, 
privatpersoner och företag. Detta skulle innebära en nettokostnad för Oskarshamns kommun på 5 631 000 
kr/år.  

En nybyggd träningsishall och ett om- och tillbyggt Be-ge Hockey Center skulle enligt räkneexemplen ovan 
hamna på en total nettokostnad för Oskarshamns kommun på 13 862 000 kr/år. 

Ovan redovisade kostnader bygger på en total investering på 136 300 000 kr. Övriga kostnader enligt tabell 
7.2.2 har inte beaktats.  

 

8. Övrigt mm 
 

8.1 Be-Ge Hockey Center i allmänhet 
Att bygga om en anläggning som är uppförd för snart 50 år sedan och som byggts om och till genom åren 
innebär utmaningar och risker. Målet i denna utredning är att baserat på behov föreslå åtgärder och prissätta 
dessa, men har även varit att belysa de största riskerna som finns vid en uppgradering av Be-Ge Hockey Center. 
Utöver dessa finns alltid andra risker som är svåra att förutse. Att vissa tekniska system och installationer är 
kvar sedan ursprunget, även om en hel del har bytts ut genom åren, innebär alltid risk för ökade kostnader som 
inte kan förutses. I arbetet med kostnadskalkylerna har en rimlig budgetreserv medräknats för att täcka dessa 
risker. Det ska också påpekas att äldre tekniska system kräver och kostar mer att underhålla. 

 

 

 

 

Nybyggnation, 
kvm

Ombyggnation, 
kvm

Investerings-
kostnad

Driftkostnad, kr/år
Kapitalkostnad 

kr/år
Totalkostnad kr/år

Östra skeppet 636 28 264 425 kr 312 912 kr 1 837 188 kr 2 150 100 kr

Östra skeppet 71 1 422 107 kr 0 kr 92 437 kr 92 437 kr

Södra kortsidan 782 24 334 307 kr 384 744 kr 1 581 730 kr 1 966 474 kr

Södra kortsidan 469 8 041 512 kr 0 kr 522 698 kr 522 698 kr

Träningsishall 3 086 74 233 236 kr 2 567 552 kr 3 362 991 kr 5 930 543 kr

Totalt 4 504 540 136 295 587 kr 3 265 208 kr 7 397 043 kr 10 662 251 kr
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8.2 Takstolar Be-Ge Hockey Center 
Då ishallen byggdes 1974 dimensionerades takstolarna enligt då gällande konstruktionsregler för en snölast på 
100 kg/m2. Vid nyproduktion i dag skulle takstolarna dimensioneras enligt nu gällande konstruktionsregler, 
som föreskriver en snölast på 250 kg/m2. 2018 gjordes en större utredning [3] av takstolarnas 
lastförutsättningar och bärförmåga. Där konstaterades att takstolarna beräknade enligt dagens 
konstruktionsregler klarar cirka 100 kg snölast/m2 inklusive de installationslaster som finns. I dag finns baserad 
på denna utredning en utarbetad snöskottningsrutin som används vid snöfall. Detta förhållande är inte unikt 
för Be-Ge Hockey Center utan förekommer på många byggnader runt om i Sverige. Dock ställer det krav på 
fastighetsägaren att tillse att dessa rutiner i alla lägen tillämpas. 

IKO har flaggat för att dagens mediakub som är från 2013 snart måste bytas. En ny mediakub är ca 1000 kg 
tyngre än nuvarande. Det finns lättviktkuber som är ca 30 % lättare men dessa är då enligt uppgift cirka dubbelt 
så dyra. Generellt gäller att byggregler inte är retroaktiva men om nya laster påförs ett befintligt tak eller om 
ombyggnation görs av taket ska taket kontrollräknas enligt nu gällande konstruktionsregler. Åtgärden kan 
också vara anmälanpliktigt till kommunen och det är slutligen kommunens byggnadsnämnd som fattar beslut i 
dessa frågor. Hur man resonerade 2004 när taket höjdes är oklart. Dock borde takstolarna redan då varit 
underdimensionerade med hänsyn till då gällande snölast.  

I denna utredning har SWL, företaget som ursprungligen konstruerat och byggt takstolarna, konsulterats för att 
se över att vilka möjligheter det finns att förstärka de tre centrala takstolarna som bland annat bär 
mediakuben. Slutsatsen av deras utredning är att dom avråder från att förstärka takstolarna för att klara 
dagens snölast på 250 kg/m2 inklusive befintliga laster av installationer. Detta med hänsyn till teknisk 
komplexitet och kostnader. Dock finns möjligheten att förstärka takstolarna för mindre tillkommande laster. 
Detta innebär att exempelvis en ny tyngre mediakub skulle kunna monteras utan att påverka takstolarnas 
utnyttjandegrad vid en jämförelse med dagens utnyttjandegrad. En sådan förstärkning skulle för de tre berörda 
takstolarna uppskattningsvis kosta ca 600 000 kr. Kostnaden finns inte med i totalbudgeten men finns 
redovisad i tabell 7.2.2.  

Problematiken med takstolarna ska betraktas som en projektrisk. Det står helt klart att de är 
underdimensionerade med hänsyn till dagens konstruktionsregler, vilket förvisso inte på något sätt är ovanligt 
för äldre byggnader dimensionerande enligt äldre konstruktionsregler. Några krav på åtgärder finns normalt 
inte om förhållanden är oförändrade. Vid ändringar av konstruktionen eller förändringar av laster kan dock 
konstruktionen behöva kontrolleras enligt nu gällande konstruktionsregler. Kommunens byggnadsnämnd har 
det slutliga avgörandet. Även om snölasten kan hanteras via snöskottningsrutin så är det något som ställer krav 
på och innebär ett merarbete för driftorganisationen. Dock är en kommunal organisation normalt väl lämpad 
att hantera en sådan rutin. Det finns även möjligheter att införa digital övervakning som komplement till 
manuell kontroll. Att installera ett sådant system bedöms kosta mellan 250 000 kr och 500 000 kr. Kostnaden 
är inte medräknad i totalbudgeten men finns med i tabell 7.2.2 

Skulle man hamna i en situation att takstolarna och därmed hela yttertaket måste bytas är detta en mycket 
kostsam åtgärd. Några siffror har inte tagits fram men om detta scenario skulle uppstå bedöms det inte rimligt 
att gå vidare med en ombyggnation. 

Det ska också påpekas att när det gäller byggnadens statiska konstruktioner så är det endast takstolarna som 
sedan tidigare har kontrollerats och sannolikt är det också där det största riskerna finns med 
underdimensionerade konstruktioner. Att kontrollberäkna övriga konstruktioner hade inte varit rimlig i denna 
utredning.  

 

8.3 Elkraftmatning och belysning  
En ny-, om- och tillbyggnad kommer kräva en utökning av elkraftmatningen. I dag finns åtta matarledningar 
som inte används, dessa kan vid behov användas vid en om- och tillbyggnad av arenan. 
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Belysningen över ispisten är från 2004 och är av lysrörstyp. Belysningen klarar dagens krav på 1000 LUX. De nya 
kraven för SHL som beräknas komma inom ett par år kommer troligen ställa krav på  1500 LUX och då behöver 
belysningen bytas till LED-belysning till en kostnad mellan 1 500 000 och 2 000 000 kr. Kostnaden är inte 
medräknad i totalbudgeten men finns redovisad i tabell 7.2.2. Fördelen med LED är minskade driftskostnader.  

 

8.4 Klimat Be-Ge Hockey Center 
Enlig IKO har man fått skarp kritik från besökare och personal att klimatet i arenarummet är för kallt. Det har 
även förekommit svårigheter att frysa isen efter spolning. Under 2021 monterades ett avfuktnings- och 
kylpaket på ett av ventilationsaggregaten, ytterligare tre kylpaket skulle öka möjligheten att reglera 
temperaturen i hallen bättre. Installation av utrustningen bedöms kosta mellan 1 000 000 kr och 1 500 000 kr. 
Kostanden finns inte med i totalbudgeten men finns med i tabell 7.2.2. 

 

8.5 Ispisten Be-Ge Hockey Center 
Ispist och kylrör är från 1974 då hallen byggdes. Det finns inget tjälskydd under pisten vilket innebär att 
permafrost kan bildas. Tendenser till att pisten rör på sig har noterats. Bland annat förflyttar sig låg- och 
högpunkter på pisten från säsong till säsong. En ojämn pist skapar oönskade bieffekter, bland annat krävs en 
tjockare is vilket i sin tur leder till ökade driftkostnader. IKO har påpekat att isreklamen syns dåligt vilket är en 
konsekvens av en tjockare is. En fördjupad långtidsstudie av pist och underliggande konstruktion krävs för att 
kunna svara på hur lång livslängd befintlig ispist har. En sådan är nu initierad och kan vara klar 2023. Ett byte av 
pisten bedöms kosta mellan 10 000 000 kr och 15 000 000 kr, kostnaden finns inte med i den totala budgeten 
men finns med i tabell 7.2.2 

  

8.6 Löparbana Be-Ge Hockey Center 
Att riva befintlig löparbana på västra långsidan samt att bygga en ny löparbana finns inte medräknad i 
totalkostnaden då kostnaden inte inryms inom budgettaket. Kostnaden för att ta bort befintlig löparbana och 
återställa golvet bedöms dock till mellan 200 000 och 300 000:- och finns med i tabell 7.2.2 

 

8.7 Brandskydd allmänt 
Brand och Riskanalys har konsulterats gällande omfattningen av möjliga brandskyddslösningar vid till-, om- och 
tillbyggnationen, vilka har värderat och använts i kostnadskalkylen.  

 

8.8 Sarg 
Svenska hockeyförbundet har signalerat att nya regler kommer införas gällande sargen. För att leva upp till de 
nya reglerna behöver i så fall en ny sarg installeras i Be-Ge Hockey Center. Om detta blir nödvändigt och man 
samtidigt bygger en träningsishall kan den befintliga sargen flyttas till träningsishallen då kravet för den rinken 
är ett annat. Be-Ge Hockeys Centers sarg installerades så sent som 2017 och skulle den sargen flyttas till 
träningsishallen och en ny sarg skulle installeras i Be-Ge Hockeycenter bedöms nettokostnaden för detta till 
cirka 500 000 kr. 

 

8.9 Ytskikt Be-Ge Hockey Center 
Be-Ge Hockey Center har en varierande standard när det gäller anläggningens ytskikt. En viss 
ytskiktsrenovering ingår i den ordinarie underhållsbudgeten. Ytskikten vid om- och tillbyggnader blir nya. I 
tabell 7.2.2 finns vissa övriga underhållsposter prissatta. I totalbudgeten ingår ingen ytskiktsrenovering i övrigt. 
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9. IK Oskarshamns synpunkter på utredningen 
Under arbetet med utredningen har möten hållits med Martin Åkerberg från IK Oskarshamn. I slutskedet av 
arbetet så lämnade IKO synpunkter på utredningen. Det ska förtydligas att utredningen inte var helt klar och 
att kommentarer endast lämnades på skisserna framtagna på om- och tillbyggnadsförslag av Be-Ge Hockey 
Center samt skisserna på den nya träningsishallen. Nedan följer en sammanställning av synpunkterna med vissa 
kommentarer från projektgruppen. 
 

Synpunkt från IK Oskarshamn Kommentar från projektgruppen 
Att inte utredningen omfattar en ökad 
publikkapacitet. 

Enligt beslut i styrgruppen ska inte frågan utredas vidare. 

För liten huvudentré, avsaknad av luftsluss. Utrymmet bedöms som för litet för att byggas in med en 
tillräckligt bra logistik. 

Souvenirshopen är för liten. Minimibehovet 
bedöms vara som i den förra förstudien, dvs ca 
60 kvm. 

Föreslagen invändig storlek är ca 41 m2, men skulle kunna 
utökas något. 

Det behövs flera toaletter på plan 1, framför 
allt för damer. 

Totalt har 16 nya toaletter tillskapats varav 4 på plan 1. 
Detta bör minska belastningen på toaletterna då 
åskådarantalet inte förändras. 

Att inte västra långsidan längre inte finns med i 
förstudien försvårar logistiken till och från 
restaurangen via trapphuset. 

När den östra långsidan lades till i utredningen bedömdes 
det av budgetskäl inte möjligt att behålla västra långsidan, 
dock kan ytor omfördelas i nästa fas. Det nya trapphuset 
vid huvudentrén och passagen förväntas också avlasta 
trapphuset på västra sidan. 

Skottramp saknas helt. Är ej medtaget i totalbudgeten. Skulle kunna förläggas på 
mellanplanet på östra långsidan. 

Löparbana kvarstår på markplan i den befintliga 
arenan. 

Kostnaden för att ta bort banan finns inte med i 
totalbudgeten, dock finns den prissatt i tabell 7.2.2. 

Behov av ytskiktsrenovering. Är ej medtaget då detta inte ryms inom totalbudgeten. 
Vissa ytor borde kunna renoveras inom befintlig 
underhållsbudget. Ett alternativ är att utöka 
projektbudgeten. 

En uppgradering av klimatanläggningen då 
publiken upplever arenarummet som för kallt. 

Vissa uppdateringar är genomförda. Kostnaden för 
ytterligare graderingar finns inte med i totalbudgeten 
men finns prissatta i tabell 7.2.2. 

Ny medaikub behövs inom 1-2 år (nuvarande 
köptes 2013 av IKO). Klubben önskar att den 
investeringen tas av hyresvärden. 

En ny mediakub har inte varit med i delprojektets 
omfattning.  

Inventarier i storköket, klubben önskar att den 
investeringen tas av hyresvärden. 

Omfattas inte av delprojektet. 

I den tidigare förstudierapporten lyfts under 
övrigt behoven av ökad elförsörjning, 
byte/renovering av ispist och kylrör samt 
uppgradering av dagvattensystem. 

Utbyte av ispist inkl. kylrör är prissatt i tabell 7.2.2 men ingår ej i 
totalbudgeten. Projektgruppen kan i dagsläget inte avgöra om 
eller när ett byte av ispisten behöver göras. Dagvattensystemet 
omnämns inte i rapporten då detta inte direkt kopplar mot Be-
Ge Hockey Center utan är en del av hela Arena Oskarshamn. 
Kostnaden för ökad elförsörjning ingår i budgeten. 
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10. Byggtider och genomförande 
För att säkerställa att en isyta alltid är tillgänglig bör träningsishallen vara det första som byggs. Byggtiden 
bedöms vara ca 12-18 månader plus projekteringstid. 

Tillbyggnaden av södra kortsidan kan till vissa delar göras utan större påverkan på pågående verksamhet under 
förutsättning att ytan på Grönsiskan 6 iordningsställs innan byggnationen påbörjas. Vissa delar av arbetet 
behöver dock planeras så att de sammanfaller med speluppehållet mellan april och september för att minimera 
påverkan på befintlig verksamhet. Byggtiden bedöms till 12 månader. Den invändiga ombyggnaden av södra 
kortsidan måste förläggas till speluppehållet mellan april och september 

Till- och ombyggnaden av entré och östra långsidan måste även detta till största del förläggas till 
speluppehållet. Dock kan och måste vissa förberedande arbeten påbörjas innan matchspelet är avslutat. 

Sammantaget bedöms föreslagna ny-, om- och tillbyggnationer kunna genomföras utan allt för stor påverkan 
på verksamheten eller stora kostnader för provisoriska lösningar.   
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