Återkoppling från SK Ägir på förfrågan att inkomma med underlag
med anledning av pågående utredning avseende ombyggnation av
Storsjöbadet
Bakgrund
SK Ägir har varit aktiva i flertalet av de processer som har föregått denna del av utredningen och är
fortsatt intresserade att få möjlighet att påverka den framtida utvecklingen. SK Ägir bedriver en
omfattande verksamhet med ca 1500 barn/år i verksamheter från babysim/simskola till teknikskola och
simträning samt vuxensimskola/träning. Vi bedriver en jämställd verksamhet där tjejer och killar
tränar tillsammans och vi har en jämn fördelning kvinnliga och manliga ledare. Simskola är en
livräddande verksamhet som bidrar till samhällsnyttan. SK Ägirs vision är att erbjuda livslång glädje i
vattnet för alla och klubben arbetar dagligen utifrån idén att uppnå glädje, framgång och hälsa utifrån
individens egna villkor. Vi riktar oss till alla som vill simma och vår övertygelse är att genom att vi får
rätta förutsättningarna kan vi nå målet med 100 % simkunnighet, en viktig pusselbit för att främja
folkhälsa.
Ett avgörande steg som Östersunds kommun tog var i samband med utredningen, som leddes av Ablix
Sverige AB/Liljewall, avseende utveckling av Storsjöbadet. Utredningen landade i tre alternativa
lösningar på simanläggningsfrågan i Östersund, varav ett nu aktuellt d.v.s. renovering och utbyggnad
av det befintliga Storsjöbadet. SK Ägirs bedömning var då och är fortsatt densamma, att det underlag
som låg till grund för att nuvarande beslut, hade betydande begränsningar vad gäller de tre alternativ
som lades fram och där egentligen bara ett av alternativen genomlystes utförligt. Vi ser också
betydande brister utifrån nödvändig omvärldsbevakning för ytterligare lyfta fram fler alternativa
förslag. Som ett resultat av detta tog SK Ägir fram en skrivelse i syfte att komplettera det underlag
som kommunen mottagit från Ablix Sverige AB/Liljewall där bl.a. betydelsen av en framtida simarena
helt separerad från äventyrsbad lyftes. Skrivelsen lämnades hösten 2017 till dåvarande ansvariga inom
Kultur och fritidsnämnden inom Östersunds kommun. Utebliven reaktion då samt att frågan nu
aktualiseras igen gör att vi ser det nödvändigt att på nytt lyfta delar av innehållet i denna skrivelse och
dess avgörande synpunkter för såväl simidrotten och som för folkhälsan. Dessa redovisas i följande tre
avsnitt.

1. Att bygga för framtiden
Redan 1986 då Storsjöbadet byggdes med sex banor försvann möjligheten att arrangera nationella
mästerskapstävlingar samt begränsade möjligheter att utveckla klubbens verksamhet i nödvändig
riktning. Med den plan som nu ligger för Storsjöbadet finns stor risk att utvecklingen av simidrotten i
Östersund åter blir lidande. Detta då övriga Sverige bygger 50 meters bassänger inomhus med 10
banor och 2,5 meters bredd alternativt 25 meters bassänger inomhus med 10 banor och 2,5 meters
bredd. Detta kommer att begränsa möjligheterna i 30–40 år framåt och då inte bara för SK Ägir och
annan potentiell föreningsverksamhet utan även för motionssim, skolsim samt övriga simidrottsgrenar
och växande sporter som Swimrun och triathlon. Östersunds kommun har i dagarna lanserat
Östersundspulsen som bl.a. syftar till att bygga ett starkt varumärke för Östersund. En satsning på en
idrott med stor potentiella men som hittills varit relativt anonym i kommunen skulle kunna vara en
innovativ del i denna uppbyggnad av varumärket Östersund med ledord såsom staden i Jämtland och
ett aktivt liv.

Vi ser också att Östersund som länets enda stad också har ett ansvar för simkunskapen och simidrotten
i länet. Vi tänker då framförallt på närliggande Krokoms kommun som idag i princip står utan
fungerande arenor för simning.

2. Behov av kompletterande omvärldsbevakning
Som tidigare nämnts gör SK Ägir bedömningen att det finns en begränsning i Ablix utredningen, som
nu ligger till grund för ombyggnationen av Storsjöbadet, såsom avsaknaden av analyser och
jämförelser med andra kommuners arbete med bassänger. Då SK Ägir har en kontinuerlig dialog och
omvärldsbevakning med övriga klubbar/föreningar i landet samt med Svenska Simförbundet är det
olyckligt att man inte lade större kraft i att omvärldsbevaka simanläggningsfrågan. Det är dock inte för
sent. Innan avgörande beslut tas bör kommunen inleda dialog med kommuner såsom Eskilstuna, Säffle
eller Umeå där man nyligen färdigställt eller är i färd med att färdigställa simanläggningar med hög
grad av flexibilitet, tillgänglighet och kapacitet för nutida och framtida behov. SK Ägir kan ombesörja
kontakt om så är önskvärt. Ett annat gott exempel att jämföra med är Borås Simarena som uppfördes
2010 med en 50 meters bassäng och undervisningsbassäng med höj och sänkbart golv till en kostnad
av endast 54 miljoner kronor. Ytterligare en möjlighet är att ta en dialog med Svenska Simförbundets
(SSFs) anläggningsgrupp vid detaljplanering av den framtida anläggningen i Östersund.

3. Betydelsen av en framtida simarena separerad från äventyrsbad
SK Ägir bedömer att det finns fördelar med att samla motionssim, rehabiliteringsverksamhet inom
andra idrotter, skolsim och föreningsverksamhet på samma ställe men separat från ett äventyrsbad med
kommersiella intressen och med en ambition att fortsatt vara en s.k. reseanledning. Att fortsättningsvis
blanda kommersiell verksamhet med föreningsverksamhet skapar fortsatta och framtida målkonflikter.
En separat arena för simidrotten skulle likställa simidrotten med övriga idrotter i Östersund. Mer
specifikt innebär ett sådant alternativ:


Kommunen omprövar sitt beslut och bygger en separat tränings-/tävlingsanläggning placerad
inom den s.k. Arenabyn



Anläggningen byggs i första hand med en 50 meters bassäng inomhus med 10 banor och 2,5
meters bredd alternativt i andra hand en 25 meters bassäng inomhus med 10 banor och
2,5meters bredd (konvertibel till 12 *2m banbredd). Kompletteras med en separat
undervisningsbassäng



Simbassängen bereds med höj och sänkbara botten för att möjliggöra bred verksamhet



Anläggningen möjliggör för en landträningsyta/stretch-yta (minimum 75m2) samt smarta
förvaringsmöjligheter för träningsutrustning



Utformar anläggningen för kapacitet för publik i enlighet med SSF: s standard vilket
motsvarar minimum 1000 personer. Här kan intryck tas exempelvis av Östersunds Sporthall
där man byggt justerbara läktare. På så vi kan ytan användas för annat då läktare inte behövs



I de ekonomiska beräkningarna behöver hänsyn tas till kostnader, helt avgörande för
arrangemang av simtävlingar, såsom:
o

integrerad eltidtagningsutrustning

o

ryggsimsplattformar

o

trackstartpallar

o

överväxlingsplattor

o

media skärm (som går utmärkt att sälja reklam på övrig tid)

Med en separerad arena för simidrott skapas en arena som kan bidra till den fortsatta utvecklingen av
eventstaden Östersund genom möjlighet att arrangera framtida regionala, nationella och t.o.m.
internationella simtävlingar, ökade möjligheter för gästande träningsläger m.m. Bägge dessa
möjligheter skulle innebära framtida turistekonomiska effekter som är helt oberoende av väder och
årstiden och kan fungera året om.
Placering av anläggningen skulle möjliggöra samutnyttjande av omklädningsrum och servering med
exempelvis curling och/eller skytte. SK Ägir är beredda att anta rollen som verksamhetsansvarig för
en framtida simanläggning med badvärdar och all icke teknisk relaterad verksamhet och välkomnar
därmed dialog med Östersunds kommun i frågan. En sådan dialog bör även inkludera möjligheterna
till ett samutnyttjande av fjärrvärme från Östersunds Arena och fotbollsplanernas överskottsvärme
som potentiellt bör kunna leda till kostnadsbesparingar för kommunen.

Befintlig plan för ombyggnation av Storsjöbadet kvarstår
Om kommunen, trots ovan nämnda utvecklingspotential och möjlighet att sätta Östersund på kartan i
en genre som tidigare inte varit i fokus, vill SK Ägir lyfta faktorer som är avgörande för utveckling av
simidrotten, likväl för motionssim och skolsim.


Anläggningen byggs i första hand med en 50 meters bassäng inomhus med 10 banor och
2,5meters bredd alternativt i andra hand en 25 meters bassäng inomhus med 10 banor och 2,5
meters bredd (konvertibel till 12 *2m banbredd). Kompletteras med en separat
undervisningsbassäng



Simbassängen bereds med höj och sänkbara botten för att möjliggöra maximal flexibilitet/flera
verksamheter



Anläggningen möjliggör för en landträningsyta/stretch-yta (minimum 75m2) samt smarta
förvaringsmöjligheter för träningsutrustning



Utformar anläggningen för kapacitet för publik i enlighet med SSF: s standard vilket
motsvarar 1000 personer. Här kan intryck tas exempelvis av Östersunds Sporthall där man
byggt justerbara läktare. På så vi kan ytan användas för annat då läktare inte behövs



I de ekonomiska beräkningarna tar hänsyn till kostnader, helt avgörande för arrangemang av
simtävlingar, i enlighet med punkter beskriva ovan



Separat entré och separata, enklare omklädningsrum för träningsanläggning med digital
inpassering – minimerar personalbehov. Bra för skolsim och motionsidrott också.

Med vänliga hälsningar
SK Ägir, genom Anna Jansson

