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Utredning – Ruddalens skrinnarhall 

Göteborg har under en rad år vuxit med drygt 7000 invånare per år. Det har gjort det svårt för staden 

att hålla jämn takt med kommunal service. Detta blev smärtsamt tydligt i våras då många elever och 

deras föräldrar inte blev placerade på de skolor de helst ville gå på och i många fall långt ifrån sina 

hem. Skolplatsbristen måste åtgärdas och vi har ett ansvar att förebygga att liknande situationer 

uppstår. I området runt Ruddalen planeras för många nya bostäder och Fastighetskontoret gör 

bedömningen att det inom en tioårsperiod kommer att behövas en skola med upp till 1000 elever för 

att kunna möta behovet. Fler bostäder i området kommer att föra Ruddalens idrottsområde än mer 

värdefullt för hälsa och motion och det är ur det perspektivet viktigt att området förvaltas på bästa 

sätt.  

Byggnationen av tak och väggar på bandypisten innebär att säsongen för skridskoåkning i området kan 

förlängas. Det är angeläget för att skapa fler timmar av möjlig skridskoåkning för göteborgarna. 

Eftersom efterfrågan ofta är större under korta perioder av året, såsom vid jullov och sportlov, 

behöver vi också tillgängliggöra fler ytor för skridskoåkning under högsäsongen. Därför bör 

möjligheterna att anlägga is på exempelvis löparbanor vid Slottsskogsvallen och den kommande 

friidrottsanläggningen i Björlanda utredas. Liksom förutsättningarna att använda andra ytor i staden 

för tillfällig is när efterfrågan är som störst. 

Mot bakgrund av klimatförändringar med mildare vintrar och ökade svårigheter att anlägga och hålla 

bra is är det också angeläget att genom omvärldsbevakning följa utvecklingen av tekniker och material 

av både underlag och skridskor som skulle kunna underlätta anläggning av is även vid mildare väder. 

Genom att så snart som möjligt påbörja arbetet med att anlägga i skrinnarbana med grusbädd i den 

nuvarande skrinnarhallen säkras en god tillgång på is för både långbaneskrinning och allmänhetens 

åkning under ett antal år framåt till en kostnad som ryms inom förvaltningens ram. Detta innebär 

också att det finns tid att utreda behovet av isanläggningar i staden i framtiden och att undersöka nya 

möjligheter att anlägga tillfälliga isar för utomhusåkning under högsäsong. Samtidigt blir den stora yta 

som dagens skrinnarhall tar i anspråk tillgänglig för att bygga både skola och fullmåttshall med 

åskådarplatser i framtiden om planerna med nya bostäder i området verkställs.  

 

 

  



FÖRSLAG TILL BESLUT   

Idrotts- och föreningsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att utreda behoven och 

förutsättningarna för att kunna möta behovet av is för såväl skrinnarsporten som för allmänhetens 

åkning under högsäsong på flera platser i staden samt 

Nyttja de 15 miljoner kronor i nämndens investeringsplanering för nya rör i grusbädd för is på 

skrinnarovalen till dess att eventuell byggnation av skola behöver påbörjas.  

 


