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1 Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 ett uppdrag att 
utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum. Ett 
projektdirekt togs fram och beslutades under 2020 och där framgår följande: 
Rimnersområdet i framtiden ska  
- vara ett attraktivt sport- och idrottscentrum som möjliggör gemenskap, 

välmående, motion, undervisning, träning och tävling  
- ha ett brett utbud av anläggningar, hallar, lokaler och planer för olika sporter 

som erbjuder liv och rörelse för alla samt mötesplatser och närhet mellan olika 
intressen 

- vara en besöksanledning och en självklar destination i Uddevalla för alla som 
vill ha roligt, må bra och utvecklas i sitt idrottande 

Idag bedrivs följande verksamheter på Rimnersområdet: friidrott, fotboll, futsal 
klättring, cykel, motorsport, innebandy, gymnastik och parkour, handboll, skytte 
och bågskytte. 
Rimnersområdet är tillsammans med Bjursjöområdet en av de tre gröna zoner som 
särskilt pekas ut i den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort. Det är ett 
attraktivt grön- och naturområde med potential att utvecklas till ett centrum för 
friluftsliv, fritidsaktiviteter och naturupplevelser. 
Ett dialogarbete med allmänheten, föreningslivet och andra organisationer har 
genomförts för att identifiera behov och önskemål för Rimnersområdet. Dessutom 
har omvärldsbevakning gjorts och inläsning av fakta, styrande kommunala 
dokument samt forskning, utveckling och trender kring ungdomar och deras 
motionsvanor. Resultatet av dialogarbetet sammanfattas i den här behovsanalysen 
och finns även att ta del i sin helhet som bilagor. 
I behovsanalysen redovisas de föreslagna faktorer som använts för att kunna göra 
en prioritering av de inkomna behoven och önskemålen.  
Ett förslag på prioritering av de inkomna behoven och önskemålen finns med i 
behovsanalysen och ska tas med i kommande förstudiearbete. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Uddevalla (föreningar, organisationer och 
allmänhet), vill ha ett Rimnersområde som ser ut som syftet med uppdraget. Det 
är ett ovanligt men mycket bra utgångsläge när det gäller den här typen av projekt.  
Rekommendationen är att gå vidare med projektet och beställa en förstudie. 
 

2 Inledning och bakgrund 

Rimnersområdet är tillsammans med Bjursjöområdet en av de tre gröna zoner som 
särskilt pekas ut i den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort. Det är ett 
attraktivt grön- och naturområde med potential att utvecklas till ett centrum för 
friluftsliv, fritidsaktiviteter och naturupplevelser.  
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Rimnersområdet omfattar idag Rimnersvallen för fotboll och friidrott, 
Rimnershallen för friidrott, gymnastik, bollhallar, klättervägg, sammanträden och 
café. Dessutom finns utomhus- och inomhusbanor för skytte, bågskyttebana, 
kastplan för friidrotten, förrådsbyggnader och Dynamitbacken för biltävlingar. 
2024 beräknas därtill en ny simhall stå klar för invigning söder om Rimnershallen. 
Nedan visas en översikt över nuläget i området. 

 
Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 ett uppdrag att 
utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum.  
2020-05-12 godkändes förslaget till projektdirektivet för projektet ”Utveckling av 
Rimnersområdet” av styrgruppen för stadsutvecklingsprojektet Rimnersområdet. 
Förslaget togs fram med hjälp av representanter från Kommunledningskontoret, 
Kultur och fritidsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Projektet har startat med en behovsanalys vars resultat beskrivs i det här 
dokumentet för att klargöra och föreslå prioriterade behov innan förstudien startar. 
Förstudien ska beskriva förutsättningar, konsekvenser, ge förslag till lösningar 
och fortsatt arbete samt presentera övergripande kalkyler och tidplaner för 
genomförande. 
Behovsanalysen och förstudien bedöms utföras under 2020-2022. 
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Projektgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp 
I behovsfasen har följande personer ingått i projektgruppen: 
Robert Börjesson (projektledare Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Emil Palmqvist (projektledare Kultur och fritidsförvaltningen) 
Jörgen Wollbratt (lokalplanerare Kultur och fritidsförvaltningen) 
Jenny Nord (mark- och exploateringsingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Joakim Bergman (trafikingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Anna Djärv (trafikingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Johan Gadd (processledare) 
För framtagande av behovsanalysen har följande personer ingått i en arbetsgrupp: 
Robert Börjesson (projektledare Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Emil Palmqvist (projektledare Kultur och fritidsförvaltningen) 
Johan Gadd (processledare) 
I arbetet med faktorer och prioriteringar har dessutom följande personer ingått i en 
referensgrupp från Kultur och fritidsförvaltningen: 
Josefin Florell (utredare) 
Jörgen Wollbratt (lokalplanerare) 
Adam Gistedt (enhetschef, Fritidsavdelningen) 
Robert Wahlström (utvecklare friluftsliv) 
Maria Lehto (enhetschef, Fritidsavdelningen) 
Åsa Andersson (utredare) 
Carl Casimir (kommunantikvarie) 
 

3 Syfte 

I enlighet med projektdirektivet är det övergripande syftet med projektet att 
Rimnersområdet i framtiden ska  

• vara ett attraktivt sport- och idrottscentrum som möjliggör gemenskap, 
välmående, motion, undervisning, träning och tävling  

• ha ett brett utbud av anläggningar, hallar, lokaler och planer för olika sporter 
som erbjuder liv och rörelse för alla samt mötesplatser och närhet mellan 
olika intressen 

• vara en besöksanledning och en självklar destination i Uddevalla för alla 
som vill ha roligt, må bra och utvecklas i sitt idrottande 

Den övergripande målsättningen för projektet är att ta fram en förstudie med 
förslag till utvecklingsplan för Rimnersområdet som ett samlat sport- och 
idrottscentrum. Det ska ske på ett sätt som möjliggör en stegvis utveckling med 
sikte på helheten och syftet för området.  
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4 Tillvägagångssätt 

För att få input till behovsanalysen har allmänheten, föreningslivet och andra 
organisationer involverats. Hur ser de på sina behov, övergripande visioner för 
Rimnersområdet m.m.? Vad vill idrotten med flera? 
Dessutom har följande delar studerats i behovsanalysen 
- Styrande kommunala dokument 
- Nuläge bokningar och LOK-stöd (Statligt Lokalt aktivitetsstöd) i Uddevalla 

kommun 2011-2019 
- Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) 
- Bra exempel på liknande områden i landet 
- Forskning, utveckling och trender kring ungdomar, siffror på idrotterna 
 
Process och Innehållsmodellen 
Varje aktivitet i grupper har två sidor. 
Innehåll - vad som diskuteras, vilka uppgifter som ska lösas. 
Process - hur man diskuterar, hur grupper löser uppgifter. 
Hur beslut nås har i de flesta fall stor betydelse för det fortsatta arbetet med 
området. Har processen varit bra, alltså om många fått bidra med sina åsikter och 
känt sig delaktiga på något sätt, ger det ett bättre beslutsunderlag och större 
förståelse för de beslut som så småningom fattas. 
 

 

4.1 Dialog 

Dialogen kring utveckling av Rimnersområdet har skett på följande vis under 
februari och mars 2021. 

• Förenings- och organisationsdialog 

o Enkät och direktkontakter (så gott som alla har sedan fyllt i sina svar i 
enkäten) 

o Enkät uddevalla.se/tyckomrimners med affischer på aktivitetsplatser 
och fritidsgårdar med QR-kod, direktkontakter, nyheter och inlägg 
sociala medier 
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För förenings- och organisationsdialogen skickades enkäten till: Idrottsföreningar 
(ca 85 st), Friluftsfrämjandet, Funktionsrätt Uddevalla, Parasporten, Uddevalla 
Näringsliv, Destination Uddevalla, idrottslärare, UEIG (Uddevalla 
Elitidrottsgymnasium, idrottslärare och elever var för sig), Specialdistriktsförbund 
(fotboll och friidrott men inga svar från dessa), idrottsplatstekniker, föreningsstöd 
med flera, Kommunala rådet för äldre, Ungdomsfullmäktige och Ungdomsnavet. 
Totalt inkom ca 60 svar och det innefattar ca 10 000 medlemmar från 
föreningslivet. 
 

• Medborgardialog 
För medborgardialogen var den tillgänglig och öppen för alla via uddevalla.se/ 
tyckomrimners. Här har kommunens Kontaktcenter medverkat genom att 
strukturera frågorna, ta emot och sortera svaren på ett utmärkt sätt. 
Totalt svarade 295 st och fördelande sig enligt följande: 
181 pojkar/män 
114 flickor/kvinnor 
Åldersfördelning på de som svarade var 
7-13 år: 8 st 
14-20 år 28 st 
21-30 år: 37 st 
31-50 år: 161 st 
51-uppåt: 44 st 
Det ska tilläggas att p.g.a. pågående pandemi under den här perioden blev inte 
gensvaret från medborgarna och framför allt de yngre lika bra som det hade 
kunnat bli. Bland annat bedrevs distansundervisning på högstadiet och gymnasiet 
i hög grad och då fick projektet inte den draghjälpen från gymnastiklärare m.fl.  
Det hade säkert kunnat bli betydligt fler svar från övriga åldersgrupper också utan 
pandemin. Kvaliteten på inkomna svar bedöms ändå vara så bra att syftet med 
medborgardialogen uppfylldes. 
 
Föreningar, organisationer och medborgare fick besvara följande frågeställningar 
- Beskriv hur ett fullt utvecklat Rimners kan se ut?  
- Vilka idrotter eller verksamheter borde passa in där? 
- Beskriv vad det skulle kunna innebära för Uddevalla? 
- Era behov och önskemål? 
- Funktioner tillgängliga för alla? 
- Tillgänglighet, hur ska området upplevas tryggt och säkert? 
- Vad är viktigt att ta med sig i arbetet när det gäller hållbarhet? 
- Lämpliga studiebesök? 
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4.2 Styrande dokument 

Kommunen har ett antal styrande dokument som projektet behöver ta hänsyn till 
- Översiktsplan 2010 
- Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 
- Kommunens vision och Strategisk plan 
- Kommunfullmäktiges styrkort 
- Kultur och fritidsnämndens styrkort och verksamhetsplan 
Nedan nämns några citat från de styrande dokumenten som exempel på det som 
bedöms kunna ha en koppling till Rimnersområdet.  
”Mötesplatser som inspirerar, ”Samverkan och dialog”, ”Cykelvägar och 
kollektivtrafik knyts ihop”, ”Antal föreningsaktiviteter skall öka”, ”Egen 
finansiering av investeringar skall vara minst 30%”, ”Gröna zoner”, ”Tätortsnära 
natur och fritidsaktiviteter”, ”Stärka folkhälsan”, ”Attraktiva anläggningar som 
motsvarar föreningarnas behov”, ”Spontana aktivitets mötesplatser”, ”Sänka 
trösklarna” och ”Utveckla Rimners/Bjursjöområdet”. 
 

4.3 Nuvarande brukare i området 

Friidrott, fotboll, futsal, klättring, cykel, motorsport, innebandy, gymnastik och 
parkour, handboll och skytte och bågskytte. 
 

4.4 LOK-stöd Uddevalla 2011 – 2019 

I bilaga 4 kan man se de utbetalda LOK-stöden (Statligt Lokalt aktivitetsstöd) i 
Uddevalla kommun för åren 2011 – 2019. Det finns ett antal flikar för respektive 
år och även en sammanfattning där man kan se utvecklingen i olika idrotter under 
den här perioden. Det finns även en flik med andel per aktivitet i procent under 
2019 för Uddevalla. 
 

4.5 Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) 

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan man följa kommunernas och 
landstingens verksamheter från år till år. Här finns underlag för analyser och 
jämförelser utifrån över 4 500 nyckeltal. I Kolada finns en samlad ingång till 
nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i samtliga kommuners och regioners 
verksamheter.  
I verktyget ”Jämföraren” finns färdiga urval av nyckeltal med enkla 
analysfunktioner för de olika verksamhetsområdena i kommuner och regioner. 
Under fliken Kultur/Fritid kan man jämföra Uddevallas nyckeltal med andra 
kommuner. I bilaga 5 kan ses en jämförelse för 2019 mellan Uddevalla och övriga 
Sverige gällande fotbollsplaner, elljusspår, idrottshallar och ishallar. Observera att 
data för 2020 inte finns tillgängligt när denna behovsanalys skrevs. 
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4.6 Omvärldsbevakning 

I behovsanalysen har en omvärldsbevakning gjorts för att identifiera andra 
kommuner som har liknande områden som Rimnersområdet är tänkt att bli. 
Digitala möten har genomförts med representanter från följande kommuner: 
Stenungsund, Borås och en fysisk träff genomfördes med Trollhättan. 
Under 2022 planerar delar av projektgruppen att åka på studiebesök till Halmstad, 
Helsingborg, Växjö, Västerås, Uppsala, Nyköping, Linköping och kanske någon 
ytterligare plats. 
 

4.7 Forskning och utveckling kring ungdomar 

Eftersom området ska utvecklas över tid är det viktigt att kommunen har kunskap 
om de trender som forskningen ser. Det finns flera olika rapporter och studier man 
kan använda sig av. Här är några texter och bilder tagna från Ungdomsbarometern 
2021 där året 2020 utvärderas.  
 
Livet just nu 
Dagens unga, som ofta går under benämningen Generation Z, utmärker sig på 
flera sätt från tidigare ungdomsgenerationer. Vi ser bland annat att möjligheterna 
att påverka samhället och sin egen framtid ser annorlunda ut. Smartphones är en 
viktig förklaring, men dagens unga har också fått påverka mer hemma, i skolan 
och har ett större intresse för politik. Samtidigt kan mängden valmöjligheter och 
känslan av en osäker omvärld skapa behov av trygghet och kontroll i vardagen. 
Detta märks bland annat i att unga kollar upp innehållsförteckningar, följer 
antagningsprocesser och dokumenterar träningsupplägg. 
Att skaffa sig goda hälsovanor och en sund livsstil är en viktig del av vardagen 
enligt var tredje ung och över tid ser vi att fler intresserar sig för ämnen som kost 
och hälsa. År 2016 svarade varannan ung att de själva lever ett hälsosamt liv, 
vilket ökat till 7 av 10 unga år 2020.  
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Men skillnaderna inom dagens ungdomsgeneration är också stora. Att unga är en 
mer heterogen grupp märks i alltifrån medievanor till intressen, subkulturer och 
värderingar. Att alla skulle bänka sig framför något halvbra, likt 80-talisterna 
gjorde, är otänkbart. Ju större utbud, desto mer fragmentering. Att unga växer upp 
i ett samhälle med större olikheter bidrar såklart också, samtidigt som det ökar 
förväntan på att det ska finnas mångfald, såväl i samhället som i 
omklädningsrummet. 
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Tränings- och motionsvanor 
Antalet träningstillfällen bland unga låg kvar på samma nivå som man sett under 
några år, trots 2020 års förändrade förutsättningar med stängda hallar och inställda 
träningar. Åtta av tio unga tränade minst en gång i veckan utöver skolidrotten, 
varav en tredjedel tränade flera gånger i veckan och 17% i princip varje dag.  

 
 

Fler unga tränade i föreningsregi 2020 jämfört med tidigare. Men man ser motsatt 
trend för träning i privat regi som minskar, i synnerhet bland äldre unga. Vanligast 
bland unga är fortfarande att träna i egen regi. 
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Var tredje ung började på en ny idrottsaktivitet år 2020. Överlag var det 
utomhusaktiviteter/idrotter som gått att genomföra trots pandemirestriktioner som 
såg störst ökning, däribland paddel, löpning, yoga och golf.  
I första hand är det lust som styr när unga börjar på en ny idrott, vilket bland annat 
kan innebära att lära sig nya saker eller känna sig fysiskt och psykiskt stark. Men 
det sociala i form av möjligheten att träffa andra är också en anledning för var 
fjärde.  

 
 
Drivkrafter och hinder 
Unga tränar i huvudsak för att må bra och hålla kroppen i trim. Det är det 
vanligaste svarsalternativet oavsett grupp man tittar på. Att må bra handlar dock 
både om det fysiska och det psykiska. Att få energi av träning samt att koppla av 
och tänka på annat under ett träningspass är viktiga anledningar till att unga 
motionerar. Givet att unga är stressade över många saker i sina liv – inte minst av 
egna eller omgivningens förväntningar – kan träningen bli ett viktigt medel för att 
få lite andrum. 
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Över 5 års tid ses en minskning av antalet unga som tycker att tävlandet är viktigt 
för deras idrottsutövande. 1 av 3 anser att det är viktigare att tävla mot sig själv för 
att utvecklas och bli bättre än att tävla mot andra. Ett allt viktigare skäl till att 
unga, i synnerhet killar, tränar är för att se hur mycket de kan utvecklas inom sin 
idrott.  

 
Var tredje som inte tränar anger att ett skäl är att de inte känner att de duger eller 
är tillräckligt duktiga. Denna andel har ökat betydligt sedan 2016 och ökningen 
har framför allt skett bland tjejer som inte tränar. 

 
 
Att träffa och umgås med kompisar i samband med träning är ett skäl till att var 
tredje utövar en idrott/tränar. Och avsaknaden av träningskompisar är i högre 
utsträckning en anledning till att unga inte tränade 2020 jämfört med 2016. 
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5 Resultat 

Det kompletta resultatet från enkätsvaren från förenings-, organisations- och 
medborgardialogen kan läsas i bilaga 1 och 2. Nedan följer ett sammanfattande 
material från dialogerna.  
 

5.1 Citat från dialogerna 

Här nedan är några citat från de inkomna svaren. De representerar ganska väl 
helhetsintrycket från dialogerna. 
Hur skulle ett fullt utvecklat Rimnersområde se ut och vad skulle det innebära för 
Uddevalla? 
”Ett livfullt område som är aktivt med idrott, hälsa och lärande. Rimnersområdet 
har stor potential till att bli Bohusläns/Trestads ledande idrottsområde. Med de tre 
stora arenor som inom ett par år kommer att finnas på området möjliggörs 
idrottande för många idrotter att samverka och ge barn, ungdomar och vuxna 
chansen till ett mångfasetterat idrottande. Det är bra ur ett bredd perspektiv men 
också för att jobba mot en kommande elit för de som vill satsa för detta. Att samla 
många idrotter på samma ställe ger en positiv effekt på alla respektive 
idrottsgrenar”.  
”Att Uddevalla blir känt och erkänt som en stad som satsar på idrott för alla” 
”Uddevalla får ett mer levande centrum speciellt om det blir mer hopbyggt mot 
centrala delar, antingen genom gångvägar/ cykelbanor och/eller genom bra 
kollektiva kommunikationsmedel. Uddevalla får ett samlat idrottscentrum som 
gör det enklare att utöva flera sporter inom familjen” 
”Med en utveckling av området skapas främst en "feelgood" möjlighet för 
kommuninvånare, ett välplanerat område att mötas för idrott som främjar 
folkhälsa” 
”Viktigt att både ha ett friskvårdsperspektiv och idrottsperspektiv. Ta ansvar för 
folkhälsan i kommunen genom att ge invånarna möjlighet att träna även med 
funktions-variationer” 
”En ökad besöksnäring, innebär att invånarna får ta del av fler idrotter. skapar en 
stimulans och folkhälsa” 
”För Uddevalla skulle det säkerligen innebära att vi får fler invånare att motionera 
vilket har både sociala och hälsomässiga fördelar”. 
”Tillgång till ett komplett utbud av uteaktivitet utifrån områdets placering och 
omgivande natur skapar en helhet” 
”Som en kokande central punkt i staden för alla i kommunen. Där man kan träna, 
umgås, utvecklas, utmanas” 
”En stor och härlig mötesplats där alla som gillar att aktivera sig kan mötas” 
”Ett område där man samlar idrotter som kan mötas över generationsgränserna” 
”Parasporten ska inkluderas i ordinarie verksamhet och lokaler” 
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”Får en nära knutpunkt mellan stadsbebyggelsen och "vildmarken" - men också en 
knutpunkt in mot det stadsnära friluftslivet.” 
”Samla människor med olika perspektiv på kultur, idrott, motion, elit och bredd är 
att de som verkligen är intresserade att lära av varandra, för att utveckla sin egen 
verksamhet, enkelt kan knyta kontakter på ett naturligt sätt”.  
 

5.2 Framtidsvisioner från dialogerna 

Här nedan har arbetsgruppen sammanfattat hur Rimnersområdet kan se ut i 
framtiden utifrån enkätsvaren. Nästan alla som svarade var positiva till att 
området utvecklats till ett viktigt och centralt område för invånarnas aktiviteter, 
hälsa och friluftsliv. Observera att friluftsliv inte finns med i projektdirektivet men 
bör få en plats i förstudien. 
- Området ger stora möjligheter till spontanidrott på egna villkor i kombination 

med vanliga idrottsanläggningar. 
- Uddevalla är en lägerstad och i området finns det möjlighet för enklare 

boende. 
- De renoverade och nya idrottsanläggningar som finns stimulerar till fler 

aktiviteter för såväl bredd som elit. 
- Det finns ett strukturerat samarbete mellan idrotten, näringslivet och 

besöksnäringen. 
- Det finns stora möjligheter att kombinera idrott och studier ända upp till 

högskolenivå. 
- Delar av området ger en parkkänsla där det finns bl.a. promenad/ 

löpmöjligheter, utegym och lekplats för barnen. 
- Området är utformat så att det finns något för hela familjen, samtidigt. Det ger 

stora samordningseffekter för familjer.  
- Området upplevs som tryggt med bra belysning, stor närvaro av vuxna och 

tillgängligt dygnet runt. 
- Tjejer och killar har fått samma förutsättning att utöva sin idrott/motion. 
- Det finns sociala ytor både inne och ute. Området har bra knytning till 

Bjursjön, Bohusleden och Strandpromenaden. 
- Rimnersområdet har en funktionalitet för alla människor och har fått flera pris 

för detta. 
- Kollektivtrafiken är väl utbyggd och det finns trygga gång- och cykelvägar till 

och inom området. 
- Området har utvecklats över tid och det finns olika lösningar på investerings- 

och driftsformer. 
- Området har satt Uddevalla på kartan, besök från hela Sverige som både tränar 

och tävlar. 
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5.3 Medborgardialogen 

5.3.1 Nyckelord (ord som medverkar att nå syftet och är viktiga) 

Från medborgardialogen har följande nyckelord valts ut: 
För alla 
Trygghet 
Kollektivtrafik, gång, cykel 
Rörelse på egna villkor 
Hälsa 
Bjursjön 
Sociala umgängesytor inomhus 
och utomhus 
Bygger på forskning och 
utveckling 
Promenad-/löpmöjligheter 
Fler aktiva/aktiviteter 
Idrottsanläggningar 
Låga trösklar 
Ytor för allmänheten 
Tillgängligt och öppet 
Äntligen! Det alla har väntat på 
Känna stolthet 
Hela familjen kan vistas där 
Allt på samma ställe 

Stora samhällsvinster 
Klok investering 
Träna, umgås, utvecklas och 
utmanas 
Integration 
Tillgång för Uddevalla 
Spontanidrott 
Samordningseffekter 
Destination 
Tillgängligt friluftsliv 
Belysning 
Icke organiserat 
Unikt 
UEIG 
Anpassningsbart 
Marknadsföring 
Större möjligheter för 
skolungdomar 
Mer rörelse 
För kommunmedborgarna 

 

5.3.2 Allmänheten vill ha 

Här nedan kan man se vad allmänheten vill ha i stora drag i ett utvecklat Rimnersområde. 
o Konstutsmyckning 
o Uthyrning el-scootrar, typ 

Voi/Lime 
o Fokus på skolarna och 

skoleleverna 
o Multiarena med plats för 

spontanidrott 
o Graffittiplats 
o Hundrastgård 
o Hotell/spa 
o Snäckscen likt 

Margretegärde 
o Platser för spontanidrott 

och lek 
o Näridrottsplatser,  

glöm inte dessa 

o Västkustens centrum för 
extremsport 

o Grill-/picknickplatser 
o Fritidsverksamhet med 

inriktning hälsa/idrott 
o Bänkar, räcken, 

konstutsmyckning ska vara 
skatevänliga 

o Anpassningsbara 
anläggningar, popularitet 
varierar över tid  

o Gott om sittplatser i området 
o Bullerskydd mot 44 
o Belysning och trygghet 
o Något unikt 



 

 

o UEIG, ett sätt att behålla 
gymnasieungdomar i 
Bohuslän 

o Öppna löparbanor för 
allmänhet på Rimnersvallen 

o Information, marknadsföring 
och hemsida 

 
Det finns även en oro från några personer för 
- att de kommunala kostnaderna blir för höga. 
- att samla för mycket på samma plats och att andra områden 

nedprioriteras. 
- att området kan bli för trångt. 

 

5.3.3 Tänk extra på, glöm inte 

Allmänheten vill att kommunen i det här projektet ska tänka extra på 
o Föräldrar 
o Människor med 

funktionsnedsättning 
o Äldre 
o Psykisk ohälsa 
o Sjukskrivna 
o Tjejer 
o Vanliga människor som ej 

idrottar i förening 
o Alla som inte har egen bil 
o Elitidrottare 
o Motorsport 
o Staket mot järnväg och 

buller 
o Kommersiella företag 

Kombiträningskort för 
området 

o Behåll naturen 
o Toalett med handfat som 

nås 
o Tonåringar 
o Studenter 

o Pensionärer 
o Nyanlända 
o Besökare 
o Alla 
o Föreningar som finns i 

området idag 
o Skolverksamhet 
o Extremsportare 
o Mindre föreningar 
o De som inte tränar 
o De som har det svårt 

hemma 
o De som inte bor centralt i 

staden 
o De som inte har råd att 

delta i organiserad idrott 
o Barn och småsyskon 
o Ungdomar 
o Skyttar 
o Stödpersoner 
o Publik 

 

5.3.4 Åldrar som sticker ut 

Vid genomläsning av enkätsvaren kan man dra några generella slutsatser 
när det gäller olika åldersintervall. 
7-13 och 14-20 år 
Trycker på vikten av vuxennärvaro i området. 
Sociala ytor och låga trösklar, billigt att utöva sin idrott.  
21-30 och 31-50 år 
Familjevänliga aktivitetsytor. 



 

 

31 år och uppåt  
Behålla skyttet 
31-50 år  
”Hyridrott”, möjlighet att hyra banor och utrustning 
 

5.4 Förenings- och organisationsdialogen 

5.4.1 Ett fullt utvecklat Rimnersområde 

Kommunen ställde frågan till föreningar och organisationer hur ett fullt 
utvecklat Rimnersområdet skulle kunna se ut. Här nedan sammanfattas de 
inkomna svaren. 

o Spontanidrott 
o Folkhälsa 
o Utegym, hinderbana, 

lekplats 
o Friluftsliv, el-ljus 

 
o REHAB 
o Skademottagning 

 
o En idrottsstad 
o Idrottscentrum 
o Långsiktig plan 

 
o Livfullt område 
o Mångfasetterat område 
o Generationer 
o Kollektivtrafik 
o Gång- och cykelvägar 
o Tillgängligt 

 
o Friluftsaktiviteter 
o Idrott, motion, friluftsliv 

o Glädje och möjligheter 
o Friluftsliv 
o Mountainbike 
o Bjursjön 

 
o Tävling 
o Träning 
o Elit 
o Parasport 

 
o Samverkan 
o Synergi 
o Kansli 
o Lärande 

 
o Läger och övernattning 
o Hotell, vandrarhem etc. 

 
o Läxor 
o Sociala ytor 
o Mat 
o Kultur 

 

5.4.2 Betydelse för Uddevalla 

Föreningar och organisationer ger följande bild av vad ett utvecklat 
Rimnersområde skulle innebära för Uddevalla. 

o Ett enat Uddevalla 
o Integration 
o Stad som satsar på idrott 

för alla 
o Tänker nytt 
o E-sport 

o Sociala och hälsomässiga 
fördelar 

o Tillgängligt idrottsliv för 
alla 

 
o Minskad sjukfrånvaro 



 

 

o Bättre folkhälsa 
o Ökat välbefinnande 
o Ökad bättre aktivitet 
o Fler medlemmar och 

aktiviteter 
o Variation för invånare 

 
o Vildmark möter staden 
o Knutpunkt mellan 

stadsbebyggelse och 
vildmark 

o Kombo friluftsliv, motion 
och idrott 

 
o Gynnar centrum 
o Fler arbetstillfällen 
o Samarbete mellan 

idrotterna 
o Levande centrum 
o Intäkt till kommunen 
o Samordningseffekter 
o Utveckling 
o Enkel logistik för 

familjer/besökande 
 

o Idrottsstad 
o Attraktivare kommun 
o Fler inflyttade 
o Uddevalla på kartan 

o Ledande idrottsområde 
o Uddevalla, centralort för 

mellersta Bohuslän 
o Unik som idrottskommun 
o Känt och erkänt 
o UEIG utvecklas 
o Kompetensmotiverande 

miljö tillsammans med 
Högskolan 

 
o Lägerverksamhet från 

Norden 
o Läger/cuper/tävling/ 

turnering 
 

o PR för staden 
o Bra reklam för staden 

 
o Stor attraktionskraft i 

Idrottssverige 
o Ökad idrottsturism 

 
o Bra för näringslivet 
o Samverkan 

idrott/näringsliv 
 

o Besökare  
o Ökad möjlighet för 

tävlingar/arrangemang 
 

5.5 Föreslagna anläggningar, områden m.m. 

Alla tillfrågade föreningar, organisationer och allmänheten har fått 
möjlighet att ange vad för anläggningar, områden m.m. man ser ett behov 
av i Rimnersområdet i en framtid.  
Här nedan visas resultatet som två ordmoln. Det är inte viktat utifrån hur 
många som har nämnt de olika sakerna. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Från medborgardialogen 

 
 
 

Från förenings- och organisationsdialogen 



 

 

 

5.6 Faktorer och förslag till prioritering 

Behovsanalysen avslutas med de föreslagna faktorer som använts till 
prioriteringen av de föreslagna behoven. 
 

5.6.1 Faktorer som använts för prioriteringen 

Utifrån dialogerna, styrande kommunala dokument, projektdirektivet, 
forskning, trender och utveckling samt nuläge med bokningar och LOK-
stöd (Statligt Lokalt aktivitetsstöd) i Uddevalla kommun har ett antal 
faktorer använts för att kunna göra en prioritering av de inkomna behoven 
och önskemålen. Faktorerna är inte viktade mot varandra. 
Folkhälsa, funktionalitet för alla (i/på samtliga ytor och anläggningar 
utomhus samt i anläggningar inomhus i området), låga trösklar 
(ekonomiskt och tillgänglighetsmässigt), jämställdhet och jämlikhet har 
inte ansetts vara nödvändiga faktorer utan ses som självklarheter i ett 
utvecklat Rimnersområde i framtiden. 
Behovsanalysen tar inte hänsyn till möjlighet till markupplåtelse och 
inkomstbringande verksamhet utan det kommer hanteras i förstudien.  
 
Faktorerna som använts för prioriteringsarbetet är: 
 
Idrottsverksamheter och kultur 
- Ytor som leder till fler aktiviteter och ökad folkhälsa. Ej fler stora 

evenemangsarenor 
- Både egenorganiserad och organiserad aktivitet 
- Trender inom motion och träning, topplistor för olika åldrar i 

Ungdomsbarometern 2019 och 2021 
- Möjlighet till att kunna kombinera ytor med flera aktiviteter 
- Kö på grund av anläggningsbrist 
- Synergieffekter (om man skapar någonting så frigörs ytor på annan 

plats som möjliggör fler/nya aktiviteter) 
- Idrotter som ökar enligt Riksidrottsförbundet och forskningsstudier  

 
Spontanidrott, motion m.m. 
- Ytor som leder till fler aktiviteter och ökad folkhälsa 
- Både egenorganiserad och organiserad aktivitet 
- Möjlighet till att kunna kombinera ytor med flera aktiviteter 



 

 

- Trender inom motion och träning, topplistor för olika åldrar i 
Ungdomsbarometern 2019 och 2021 

- Gratis för utövaren, inkl. utrustning. Alla kan deltaga utan eller med 
minimal materialkostnad. 

- Bidrar till områdets helhetskaraktär 
- Kopplingen till Bjursjön 
- Lämplig placering med nuvarande utbud 
 
Faktorn "Aktivitet per krona för allmänheten (barn, ungdomar, vuxna och 
äldre)” kommer troligen att användas i förstudien. Olika verksamheter har 
olika investerings och driftskostnader.  
Detta samt möjligheten att det finns andra intressenter som eventuellt vill 
investera och drifta ska belysas i förstudien. 
 

5.6.2 Föreslagna prioriterade behov 

Behoven är grupperade i två områden, Idrottsverksamheter och kultur samt 
Spontanidrott, motion m.m. Behov/önskemål av ytor för enklare 
kulturaktiviteter typ snäckscen i Rimnersområdet har framkommit i 
dialogarbetet och arbetsgruppen anser att det kan vara relevant i ett 
utvecklat Rimnersområde och som därmed ska tas med i kommande 
förstudiearbete. 
Här nedan listas de verksamheter, aktiviteter m.m. som i första hand 
föreslås prioriteras i projektets fortsatta arbete. Här ser vi att många har 
både behov och önskemål samt ligger inom ramen för de föreslagna 
faktorerna. En mer tydlig prioritering ska föreslås i förstudien. 
Idrottsverksamheter och kultur 
- Beachvolleyplaner 
- Boxning 
- Brottning 
- Cykel – Downhill 
- Cykel – Mountainbike 
- E-sporthall 
- Fotbollsplaner ute. 

o Finns just nu olika bilder av tillgång och efterfrågan av ytor. 
Rössö har ingen hemvist sen B- och C-plan revs. Viktigt för 
UEIG med en fotbollsplan på Rimnersområdet. Även rimligt att 
en B-plan till Rimnersvallen behövs i området. 

- Frisbeebana 



 

 

- Gymnastik  
- Ishall (hockey, konståkning, curling) 
- Kastplan 
- Klättring - Bouldring, önskad utbyggnad av verksamheten i 

Rimnershallen 
- Kultur (snäckscen) 
- Parkour (inne och ute?) 
- Racketcenter (tennis, padel, badminton, bordtennis, squash). Ev även 

utebanor för tennis och padel 
- Rullskidbana, asfalterad (kan även fungera som rullstolsbana) 
- Skate/Kickpark inkl. skateramp utomhus 
- Skytteområde utomhus och inomhus 
- Styrketräning 
 
Dessutom finns det skäl att under förstudien fundera vidare på om 
nedanstående också ska prioriteras under arbetets gång alternativt när 
området har börjat växa fram. 
- Cykel – BMX 
- Fotbollsplan inomhus 
- Handbollsplaner inomhus (klisterhallar). Dialog pågår med 

handbollsföreningarna. 
- Orienteringsslingor i skogen 
- Skatehall 

 
För paraidrottens utveckling och för förbättrade förutsättningar för 
särskoleelever m.fl. föreslås att alla nya idrottshallar i kommunen samt 
vissa befintliga som t.ex. Rimnershallen ska anpassas fullt ut för 
paraidrott.  
Anpassningarna bör ske både för den organiserade paraidrotten och den 
egenorganiserade, på samma sätt som vi tänker för de människor som inte 
har någon funktionsnedsättning. 
Anpassningarna bör ske i dialog med experter inom paraidrott. 
 
Spontanidrott, motion m.m. 
- Aktivitetspark (basket, hinderbana, koordinationsbanor, parkour, 

streethockey m.m.) 
- Cykelleder 



 

 

- Dansyta utomhus 
- Friluftsliv (grillplatser m.m.) 
- Frisbeebana 
- Lekplatser 
- Löp/jogging/promenadspår som är belysta 
- Pulkabacke 
- Rullskidbana, asfalterad (kan även fungera som rullstolsbana) 
- Skate/Kickpark inkl. skateramp utomhus 
- Studsmattor 
- Utegym 
- Vandringsleder 
 
Dessutom finns det skäl att under förstudien fundera vidare på om 
nedanstående också ska prioriteras under arbetets gång alternativt när 
området har börjat växa fram. 
- Skidspår. Dialog pågår med skididrotten. 
- Studsmattor 
 
Det har från dialogerna även inkommit mycket relevanta förslag som inte 
har kunnat bedömas utifrån ovanstående faktorer. De här sakerna föreslås 
också prioriteras i projektets fortsatta arbete. 
- Boendemöjligheter (sovsal, små stugor, ställplatser för 

husvagnar/husbilar, hotell, vandrarhem, studentboende) 
- Café med t.ex. biljard och liknande 
- Sportshopar 
- Skademottagning och rehabcenter (sjukgymnastik, fysioterapeuter, 

naprapater, massörer) 
- Näringsidkarlokaler 
- Föreningslokaler med t.ex. cykeltvätt och liknande 

 
I förstudiearbetet ska även den konstnärliga gestaltningen av området börja 
planeras. För gestaltning av offentlig konst tillämpar Uddevalla kommun 
en version av den så kallade 1%-regeln. Det innebär att en procent av 
bygg- eller investeringsbudgeten avsätts till konstnärlig gestaltning i 
utvalda byggprojekt och infrastruktursatsningar, men också till konst i 
befintliga offentliga miljöer. 



 

 

6 Slutsatser och rekommendationer 

Området har stora förutsättningar att kunna utvecklas till ett sport- och 
idrottscentrum i enlighet med projektdirektivet och visionerna som 
framkommit från dialogerna. Dessutom finns goda förutsättningar att 
inkludera friluftsliv, enklare kulturaktiviteter och spontana aktiviteter i 
området. 
Sammanfattningsvis kan sägas att Uddevalla (föreningar, organisationer 
och allmänhet), vill ha ett Rimnersområde som ser ut som syftet med 
uppdraget. Det är ett ovanligt men mycket bra utgångsläge när det gäller 
den här typen av projekt. 
Rekommendationen är att gå vidare med projektet och beställa en 
förstudie. Förstudien ska beskriva förutsättningar, konsekvenser, ge förslag 
till lösningar och fortsatt arbete samt presentera övergripande kalkyler och 
tidplaner för genomförande. Förstudien ska utgå från de föreslagna 
prioriterade behoven som framgår av den här behovsanalysen. 
I Rimnersområdet finns ett stort område där det idag bedrivs 
skytteverksamhet. Rimnersområdets utvecklingsmöjligheter beror delvis 
på om skytteverksamheten ska vara kvar i nuvarande omfattning eller inte. 
Under projektets gång har styrgruppen gett i uppdrag till projektet att 
fortsätta utreda olika alternativ för hur skytteområdet och dess nuvarande 
verksamhet kan hanteras i området och utvecklas. Troligen kommer tre 
alternativ belysas i förstudien. 
1. Skytteområdet ser ut precis som det gör idag 
2. Delar av skytteverksamheten flyttas till annan plats, i första hand 

utomhusskyttet 
3. Hela skytteverksamheten flyttas till annan plats 
 

7 Källhänvisning 

 
RF-SISU 
Sanningar och konsekvenser (utbildningsmaterial) 
 
Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 
https://www.uddevalla.se/download/18.1eaf39b415e6f90b47e363f/151064
6417091/F%C3%96P%20Uddevalla%20T%C3%A4tort%20del%201.pdf 
(hämtad 2021-06-28). 
Kolada – jämföraren 
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16703
&tab_id=92539 

https://www.uddevalla.se/download/18.1eaf39b415e6f90b47e363f/1510646417091/F%C3%96P%20Uddevalla%20T%C3%A4tort%20del%201.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.1eaf39b415e6f90b47e363f/1510646417091/F%C3%96P%20Uddevalla%20T%C3%A4tort%20del%201.pdf


 

 

Kommunfullmäktiges styrkort 2020-2022 
https://www.uddevalla.se/download/18.79387d92152eec2bfc428f0/16157
99757576/Kommunfullm%C3%A4ktiges%20styrkort%202020-2022.pdf 
(hämtad 2021-06-28). 
Kultur och fritidsnämndens styrkort 2021-2022 
https://www.uddevalla.se/download/18.31e4ba9116caff680a5d2c/1615799
802451/Kultur-
%20och%20fritidsn%C3%A4mndens%20styrkort%202021-2022.pdf 
(hämtad 2021-06-28). 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2021–2023 med budget 
2021 
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795a3d6/161580
0648226/Kultur%20och%20fritidsn%C3%A4mndens%20verksamhetsplan
%202021-2023%20med%20budget%202021.pdf (hämtad 2021-06-28). 
Strategisk plan 2020-2022 
https://www.uddevalla.se/download/18.79387d92152eec2bfc428ee/16170
21167492/Strategisk%20plan%202020-2022.pdf (hämtad 2021-06-28). 
Uddevalla kommuns vision  
https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/politik-och-
demokrati/uddevallas-vision.html (hämtad 2021-06-28). 
Ungdomsbarometern, Riksidrottsförbundet 2021 
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-
dokument/mediearkiv/ungdomsbarometern/ungdomsbarometern-2021.pdf 
(hämtad 2021-09-22). 
Översiktsplan för Uddevalla kommun 2010 
https://www.uddevalla.se/download/18.ff7fab153734c28cc6075/14581277
38830/%C3%96versiktplan%20kommunen,%20f%C3%B6rord%20inneh
%C3%A5ll,%20inledning.pdf (hämtad 2021-06-28). 
 

8 Bilagor 

Bilaga 1: Svar från förenings- och organisationsdialogen i sin helhet 
Bilaga 2: Svar från medborgardialogen i sin helhet 
Bilaga 3: Förklaringstext till faktorerna 
Bilaga 4: LOK-stöd Uddevalla 2011 – 2019, utveckling i olika idrotter 
samt andel per aktivitet under 2019. 
Bilaga 5: Jämförelse i Kolada för 2019 mellan Uddevalla och övriga 
Sverige gällande fotbollsplaner, elljusspår, idrottshallar och ishallar. 
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https://www.uddevalla.se/download/18.79387d92152eec2bfc428f0/1615799757576/Kommunfullm%C3%A4ktiges%20styrkort%202020-2022.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.31e4ba9116caff680a5d2c/1615799802451/Kultur-%20och%20fritidsn%C3%A4mndens%20styrkort%202021-2022.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.31e4ba9116caff680a5d2c/1615799802451/Kultur-%20och%20fritidsn%C3%A4mndens%20styrkort%202021-2022.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.31e4ba9116caff680a5d2c/1615799802451/Kultur-%20och%20fritidsn%C3%A4mndens%20styrkort%202021-2022.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795a3d6/1615800648226/Kultur%20och%20fritidsn%C3%A4mndens%20verksamhetsplan%202021-2023%20med%20budget%202021.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795a3d6/1615800648226/Kultur%20och%20fritidsn%C3%A4mndens%20verksamhetsplan%202021-2023%20med%20budget%202021.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795a3d6/1615800648226/Kultur%20och%20fritidsn%C3%A4mndens%20verksamhetsplan%202021-2023%20med%20budget%202021.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.79387d92152eec2bfc428ee/1617021167492/Strategisk%20plan%202020-2022.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.79387d92152eec2bfc428ee/1617021167492/Strategisk%20plan%202020-2022.pdf
https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/uddevallas-vision.html
https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/uddevallas-vision.html
https://www.uddevalla.se/download/18.ff7fab153734c28cc6075/1458127738830/%C3%96versiktplan%20kommunen,%20f%C3%B6rord%20inneh%C3%A5ll,%20inledning.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.ff7fab153734c28cc6075/1458127738830/%C3%96versiktplan%20kommunen,%20f%C3%B6rord%20inneh%C3%A5ll,%20inledning.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.ff7fab153734c28cc6075/1458127738830/%C3%96versiktplan%20kommunen,%20f%C3%B6rord%20inneh%C3%A5ll,%20inledning.pdf


BILAGA 1















Inledning.

Barn- och ungdomsgrupper

Tävlingar

Motionsspela

Uddevalla badmintonklubb

Halltider.

Anläggningskrav



Summering

Förslag på åtgärder.

Kortsiktigt mål

Långsiktigt mål



Bilaga 1.



 

 

Vision kring Rimnersområdet 
Förutsättningar 

Vi utgår ifrån att simhallen kommer att byggas där den är planerad, vilket omedelbart 
innebär att två fotbollsplaner försvinner. Dessutom så utgår vi ifrån att någon form av 
infrastrukturplan måste tillkomma, vilket idag helt saknas. Vi talar då om tillfarts och 
genomfartsvägar, parkeringsplatser, busslinje, trafiksäkerhetsanpassningar m.m. Därför 
lägger vi halva dagens kastplan och fältet upp mot Blomsterlandet som en buffertzon för en 
framtida utbyggnad av parkeringsplatser, vändzon samt en framtida fortsättning av 
Exercisvägen upp till krysset vid Blomsterlandet. Bygget av simhallen saknar helt en 
detaljplaneutredning/granskning och innehåller därför en rad liknande ”landminor”. 

Motionsgård och stugby 

Men nåväl vi släpper detta. Nu tittar vi på hur man skulle kunna utnyttja Samnerödsområdet 
till att bli ett framtida sport och rekreationscentrum. Nere vid de gamla popplarna där det 
redan idag finns en lite större byggnad som är uthyrt till bostad, där tänker vi oss en 
motionsgård med omklädningsrum, utegym och toaletter. I motionsgården finns även 
reception till en stugby och en frukostmatsal/café Den har då till uppgift att serva alla 
aktiviteterna som finns öster om simhallen. Vid infarten till dagens skjutbaneområde finns 
ett vägskäl varifrån två grusvägar sträcker sig vidare österut. Den ena som går åt nordost och 



leder upp mot dagens kortbana för skytte och utmed dess vänstra sida vill vi se ett antal 4-
bädds och 6-bäddsstugor. Med denna kompletterande boendedel så vill vi öppna 
möjligheten till att exponera Rimners /Samnerödsområdet i sammanhang av både 
träningsläger och tävlings-event. Förutsättning för dessa byggnationer är goda. Här råder mycket 
bra markförhållande, vatten, el, fjärrvärme finns med korta anslutningsavstånd. Här råder inga 
markrestriktioner, möjligen lite arkeologiska grävningar. En del äldre barackliknande byggnader rivs, 
någon fastighet kan inlemmas i fastighetsbeståndet efter renovering och anpassning.   

Korthållsbana för pistol och gevärsskytte 

Den befintliga kortavståndsbanan för skytte påverkas inte utan ligger kvar, den används flitigt av 
sportskyttar men även av polisen. Däremot så byggs den in bättre för att öka säkerheten och minska 
det störande ljudet.  

Fotbollsplaner och kastplan 

Rakt fram vid vägkrysset nere vid den tänkta motionsgården ligger en 300m skjutbana för gevärs-
skytte som idag används ganska sporadiskt, mest då av jaktskyttar och frivilligförsvaret. Den är på 
totalt 18 000 kvadratmeter plan mark. Det innebär drygt 3 fotbollsplaner!  Här tänker vi att vi kan 
anlägga en gräsplan längst västerut (100x60m) , på mitten en konstgräsplan (95 x 60) och längst in 
mot den gamla skjutvallen, den nya kastplanen (80 x 60). Emellan planerna uppsätts staket, likaså så 
byggs planerna in med staket. Till fotbollsplanerna byggs också två enklare läktare för cirka 300 
personer under tak per plan. Elljusbelysning på samtliga planer. Marken är bra, redan nivåmässigt 
balanserad, jorden väldränerad, mycket näringsrik kalkjord. En enklare förrådsbyggnad för både 
fotboll och friidrott byggs invid anläggningen.  

 

Jag kan tänka att armén har ett visst återställande miljöansvar borta i den gamla skjutvallen, i övrigt 
så är området lättexploaterat. Med tanke på att konstgräsplanen hamnar intill ett skyddsklassat 
naturområde så kan jag tänka mig att konstgräset bör vara gummigranulatfritt alternativt att man har 
ett avskiljningssystem som inte låter granulatet läcka ut i omkringliggande bäckar. 

 



När det gäller 300m banan som försvinner så skall det sägas att den med avseende till skytte nästan 
uteslutande används för träning av enstaka skyttar. Vid dessa tillfällen så bryts alla tänkbara säker-
hetsregler.  Området är inte avspärrat vare sig med staket eller skjutvakter, man skjuter med grov-
kalibriga jaktvapen samtidigt som folk är strövar i området och rastar hundar. Och det finns åtmin-
stone ytterligare en permanent 300m bana i kommunen, nämligen vid Backamo lägerplats samt 
dessutom en äldre bana som kan återställas på Bulid.  

 

 

Joggingspår 

Det idag skräpiga området nere vid foten av Dynamitbacken, där en gång Samneröds herrgård låg, vill 
vi fräscha upp. Halva kastplanen finns kvar och fungerar bra som kompletteringsyta när barngrupp-
erna är många eller huvudarenan upptagen av fotboll. Bilvägen stängs av med bom. Dynamitbacken 
finns kvar men vägen fram smalnas av. Den största förrådsbyggnaden blir kvar, här har vaktmästarna 
traktorer m.m. Övriga gamla militära förrådsbyggnader rivs.  Området fixas till med lite planteringar, 
den gamlas herrgårdsparkens kvarvarande kastanjeträd hamlas och fixas till. På detta område 
inklusive sluttningarna upp mot Rimnersberget anläggs ett joggingspår 1,0 – 1,5km långt. Tydligt 
invallat spår med jämn gummi eller grusbeläggning samt elljusbelysning. Detta spår blir ett tryggt och 
säkert joggingalternativ för många som drar sig för att ge sig iväg med pannlampa in i skogarna. Och 
för friidrotten blir det ett perfekt spår för intervallträningen. Det skall betonas att Dynamitbacken 
finns kvar för de enstaka event som brukar genomföras någon gång om året. Däremot så stängs 
området av för illegal skräpdumpning och buskörning.  

Grusvägen upp mot Råhagen och Bjursjön iordningställs med ett jämnt, fast löpvänligt ytskikt. Finns 
resurser och förutsättningar så skulle en elljusbelysning av den här sträckan öppna upp fantastiska 
möjligheter för löpträning, motion, stavgång etc.  

 



 

Mountainbike 

Det finns redan idag flera fina spår i Bjursjöområdet för mountainbike, dessa skulle vara lätta att nå 
ifall man utgår ifrån Samneröd. Längst upp på Kolonnvägen, strax söder om skjutvallen på 300m 
banan finns idag två äldre militära byggnader, vilka kan rivas och ge plats för ändamålsenliga lokaler 
för mountainbike, dvs. förråd, verkstad, samlingslokal. 

Kompletterande idrottshallar 

Det finns önskemål ifrån en rad olika föreningar om specialhallar som skulle kunna lokaliseras till 
området, men jag har inte tagit höjd för detta utan tänker mig Samnerödsområdet som ett renodlat 
område för utomhusidrott. De flesta tankar om specialhallar är vaga och oklara både mot bakgrund 
av behov, utformning, finansiering, ägandeformer och drift. Att väga in dessa skulle innebära att 
Samnerödsprojektet skulle tappa tid och fokus. Längst i planeringen har förmodligen tankarna på en 
parasporthall kommit vilken i så fall skulle kunna inplaceras i sluttningen till höger om Kolonnvägen, 
nära den nya parkeringsplatsen. Vill man i framtiden skapa ett framtida kompletterande centrum för 
inomhusidrotter så skulle jag föreslå Anegrundsområdet, när det väl köpts in av kommunen. Här 
finns redan Stenab-arena och bowlinghallen, här skulle även t.ex. rackethallar och kampsportshallar 
kunna passa in.  

 

Uddevalla 2021-02-07 
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Sammanställning 2011-2019



Sammanställning 2011-2019



2019 ålder 7-20 andel av



Bilaga 5 

Jämförelse i Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) för 2019 mellan Uddevalla och 
övriga Sverige gällande fotbollsplaner, elljusspår, idrottshallar och ishallar. Observera att data 
för 2020 inte finns tillgängligt. 
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	Bilaga 1 Svar från förenings- och organisationsdialogen i sin helhet
	Bilaga 2 Svar från medborgardialogen i sin helhet
	Bilaga 3 Förklaringstext till faktorerna
	Bilaga 4 LOK-stöd Uddevalla 2011 – 2019
	Bilaga 5 Jämförelse i Kolada för 2019 för Uddevalla

