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EN FRAMTIDSMÖJLIGHET
FÖR
BACKHOPPNING OCH
NORDISK KOMBINATION

1. Allmänt
•

Backhoppningen är mycket populär bland sportintresserade runt om i världen och
framförallt i de länder där idrottsgrenen har aktiva utövare. Backhoppningen är den
näst populäraste vintersporten direkt efter utförsåkning.

•

Aktiva backhoppare finns i 25 länder.

•

Backhopparna på toppnivån är professionella yrkesmän.

•

De yttre omständigheterna är idag ett problem runt om i världen när det gäller
tävlingar i s.k. storbackar och skidflygningsbackar. På hösten söker backhopparna
backar med snö. En backanläggning av Aavasaksas typ skapar säkra yttre
förhållanden för backhoppning och innebär på så sätt besparningar för familjer och
föreningar. Dessutom kommer den här typen av anläggning säkert att intressera även
utländska föreningar och landslag.

•

Idrottsgrenens säkerhet kan inte garanteras när det gäller yttre förhållanden. Regler
för utrustning har inte kunnat lösa problemet.

•

Den globala uppvärmningen fortsätter och backhoppningen ställs inför flera problem.
Idrottsgrenen är hotad. Frågan är om vi har råd med det?

•

Backhoppningen bör följa samma utveckling som ishockeyn och skridskoåkningen,
vilka tidigare utövades utomhus. När det gäller internationella tävlingar har de
ovannämnda grenarna flyttats inomhus dvs. till idrottsarenor med tak.

•

Aavasaksa backanläggningsprojektet stöds av huvudtränarna i många länder
(Finland, Tyskland, Österrike, Schweiz, Norge, Japan, Tjeckien, Slovenien, Frankrike,
Ryssland, Canada, Polen, Korea och Italien). De bästa hopparna i World Cup och
bl.a. backhoppningsledarna i Österrike och Norge samt flera före detta topphoppare,
till exempel före detta ordförande för FIS backhoppningskommittén, har med sina
underskrift ställt sig bakom projektet.

1.1.
Dagsläget för backhoppningen
•

Backhoppningen skall följa det internationella skidförbundets regler för backhoppning.
Man har flera gånger brutit mot dessa regler, bevisligen bl.a. regler för överbackens
fartbegränsningar och vindkorridor. (Det sistnämnda är kanske inte helt
kontrollerbart.)

•

I förhållanden där vinden påverkar ger backhoppardräkten inte likvärdiga
glidegenskaper för alla backhoppare.

•

Vindförhållandena påverkar tävlingsresultaten i alltför stor grad. Vinden utgör ett hot
för professionell tävlingssport i framtiden. Intresset och respekten för
backhoppningen sjunker.

•

Ekonomiska intressen (finansiärer, sponsorer) styr genomförandet av tävlingarna
medan själva sporten förvandlas till cirkusnöjen.

1.2.
Backhoppningens säkerhet
•

Backhoppningens säkerhet har förbättrats i och med bättre utrustning (hållbarare
skidor, mer avancerade bindningar, heldräkt och hjälmtvång) och genom
hoppbackarnas omprofilering och spårmaskin, med hjälp av skyddsräcken runt
backen, genom preparering av backar och genom att speciellt utnämnda personer
(tävlingsorganisationer/namngivna personer) ansvarar för backarnas kondition och
kontroller.

•

Backhoppningens säkerhetsrisker, bl.a. vinden, orsakas dock huvudsakligen av
faktorer som människan inte kan påverka. Några backar har försetts med vindnät,
som delvis skyddar backarna för vind. Fungerande vindnät finns endast i storbacken i
Lahtis.

•

De tävlandes säkerhet skall vara högst uppe på prioriteringslistan. När man hoppar
med för hög fart är det framförallt topphopparnas säkerhet som riskeras. Några
idrottare har missat sin chans i tävlingen eller till och med förolyckats på grund av fall.
Säkerheten påverkas av fart i överbacken tillsammans med den aktuella
vindriktningen och rådande hastighetsfaktorer.

1.3. Faktorer som påverkar
backhoppningsförhållandena
•

Det är allmänt konstaterat att backhoppningen är en vintersport. Idrotten utövas
dock även på sommaren i backar med plast. Någon riktig publiksport har
backhoppningen ändå inte blivit under sommarhalvåret.

•

Den globala uppvärmningen är ett faktum. Den kommer att leda till ökade problem
för orter med backanläggningar när det gäller internationella tävlingar i början av
säsongen (tävlingar som Word Cup och Continental Cup)

•

På grund av snöbrist har flera tävlingar fått ställas in under de senaste åren. Även
för kraftigt snöfall har försvårat tävlingarnas genomförande. Snöfall har också skapat
olika bra förhållandena för hopparna under tävlingens gång.

•

Juryn vid internationella tävlingar har inte kunnat kontrollera dessa faktorer även
om den använt sig av moderna väderradar.

•

Väderleksförhållandena orsakar besvikelser och ekonomiska förluster för
allmänheten och för tävlingsarrangörer.

2

Förundersökning av
Aavasaksa
backanläggning

2.1. Allmänt

•

Byggprojektet är komplicerat och tidskrävande och det engagerar ett antal olika
intressenter. Byggprojektet är fördelat till flera faser och denna förundersökning är en
behovsutredning som i sin tur har olika delar. Förutom förundersökning ingår
projektplanering, byggplanering samt själva byggandet och idrifttagandet.

•

Under behovsutredningsfasen utreds projektets behov och ändamålsenlighet samt
projektets förutsättningar och möjligheter. Utredningsarbetets resultat sammanfattas i
en behovsutredning som ligger till grund för beslutet om projektplanering.
Behovsutredningen består av ett preliminärt: 1. byggprogram, 2. tidplan samt 3.
kostnads- och 4. lönsamhetskalkyl.

•

För byggherren/beställaren är behovsutredningsfasen kanske den ekonomiskt
viktigaste fasen, då ett beslut om byggande tas, vilket alltid innebär omfattande
investeringar.

•

Under behovsutredningsfasen utreds hur beställarens utrymmesbehov (i det här fallet
backanläggningens funktioner) kan tillfredsställas.

•

Under behovsutredningen utreds faktorer kring bygglovansökan samt hur platsen
passar för dess planerade funktion när det gäller trafik, geotekniska förhållanden osv.

•

Under behovsutredningsfasen framställs en preliminär tidplan samt en preliminär
budget för projektet. Samtidigt utreds möjligheterna till egen finansiering och övriga
finansieringskällor.

2.2. Aavasaksa som
backhoppningsarena
•

Det finns en lösning på backhoppningsanläggningarnas problem: Hoppbacken byggs
under tak.

•

I Aavasaksa byggs skidflygningsbackens överbacke i dess översta del in i en tunnel
på en sträcka av cirka 40-50 meter (horisontal längd) eftersom området i fråga är
skyddat enligt plan. I början av överbackens krökning (R1) kommer backen ut i en
bergskärning. Över bergskärningen monteras ett tak av ljusgenomsläppligt material.
Bergskärningen breder ut sig en bit innan uthoppet och den totala bredden av
skärningen är cirka 120 meter. Målet i de olika alternativen för tak är att använda
åtminstone delvis ljusgenomsläppligt material och att taket passar så bra som möjligt
in i omgivningen.

•

Taket byggs i häng- eller bågkonstruktion, vilket möjliggör maximal sikt upp till
skidflygningbackens underbacke. Det täckta området fortsätter ända fram till den s.k.
fallgränsen. Takens bärighet för snömassor samt avvattning skall planeras under
själva projektplaneringen.

•

I finska Lappland infaller de första köldperioderna redan i september-oktober. Med
hjälp av kyla och ett separat nedkylt utrymme kan cirka 8-9 månader långa
vinterförhållanden skapas vid anläggningen. För alla tre backar förutom
skidflygningsbackens överbacke monteras avkylningssystem för att säkra snön. I
nedre delen av backen, i avslutningsfasen utan tak kan gräs användas som
beläggning. Ett annat alternativ är att även avslutningsfasen kyls ned. Den
ekonomiska lönsamheten för detta alternativ säkras med energiekonomiska
beräkningar.

•

Problemet med vind försvinner när backen byggs under tak, liksom problemet med
snösmältning och snöns uppmjukning. I backarnas överbackar skapas likvärdiga glidoch snöförhållanden.

•

Vid tävlingar inomhus vinner den bästa hopparen (när det gäller yttre förhållanden).
Säkerheten förbättras, eftersom farten i överbacken kan regleras så att den blir rätt
för hopparna.

•

Som utgångspunkt för beräkning av backens profil har man använt normal K 185
profil som byggnadsarkitekt Pentti Väärälä, representant för FIS
backhoppningskommitté i Finland, har definierat. I den egentliga projektplaneringen
som följer utredningsfasen kan man simulera en poängsatt luftfärd för ett optimalt
hopp som sedan jämförs med planens profil i H/N området. Med hjälp av den kan
man genom underlagets kröknings- och radievärden tekniskt genomföra en så
naturlig underbackes profil mellan punkterna P-K som möjligt. Då kommer hopparen
inte ens vid långa hopp att hamna för högt under sin luftfärd. Å andra sidan är den
aktuella underbackens profil sådan att det inte blir lätt att komma till backens HSpunkt. Följden av det ovannämnda blir att det är tryggt att utföra upp till 240-245
meters hopp i den här backen.

•

Det finns liftar fram till skidflygningsbackens uthopp varifrån man sedan kan fortsätta
till storbacken och/eller till normalbacken. Rulltrappor används som transportsystem i
överbacken, om kostnaden för detta inte överstiger ROA (byggdelskalkyl). Flera
alternativ finns.

•

Överst i skidflygningsbacken byggs endast ett väntrum för hopparna,
eftersom de egentliga rast-/uppehållsutrymmen och övriga utrymmen
placeras under skidflygningsbackens uthopp.

•

Backanläggningen ger möjligheter till internationella utbildningar i
backhoppning och i nordisk kombination direkt på plats. Möjligheten till
sportgymnasium utreds. Finska skidförbundet borde ansvara för de unga
idrottarnas grundutbildning, t.ex. enligt det franska skidförbundets modell.
Efter den aktiva karriären kan endast få av de professionella backhopparna
leva ett bra liv eller ens klara sig på sina förtjänster som de skaffat under sin
idrottskarriär.

•

Backhoppningens finansiärer/sponsorer säkerställer sin synlighet när
tävlingarna blir av. Tävlingarna börjar och slutar enligt planerna.

•

På grund av TV-sändningar har backhoppningstävlingarna blivit mycket
populära. Under den egentliga projektplaneringen skall man i samarbete
med finska TV-bolag se till att bildvinklarna blir rätta så att det blir möjligt att
sända bilder från överbacken och från luftfärden så som traditionen bjuder.

•

Idrottsgrenen får tillbaka sin popularitet både hos publiken på plats och hos
TV-tittarna.

2.3. Uppdragsgivare, Ylitornio
kommun
•

Ligger cirka 90 km norr om Kemi, strax intill Torneälven, drygt 100 km från
Rovaniemi, 200 km från Uleåborg och 150 km från Luleå.

•

Ylitornios landsvägförbindelser har nationell standard. I närheten finns flera
Europavägar som leder till olika delar av Norden. Det finns 3 st. flygplatser i
närområdet. Kemi flygplats ligger cirka 85 km från Ylitornio. Järnvägsförbindelse finns
fram till foten av berget Aavasaksa och söderut till Torneå och därifrån längs kusten
på båda sidor av Bottenviken.

•

Kommunaltekniken för Aavasaksa är färdigbyggd.

•

Serviceutbudet runt Aavasaksa är vältilltaget:
– De närliggande Ylitornio och Övertorneå har service enligt finsk
stadsstandard.
– 2 simhallar och ett tempererat utomhusbad.
– Golfplan i Övertorneå (på andra sidan av Torneälven)
– Två ishallar
– Flera idrottshallar
– Utförsbackar
– I Svanstein i Övertorneå finns en normalbacke P 70 och i Pullinki
vinteranläggning finns 16 utförsåkningsbackar med fem liftar och en
speedskiingbacke
– Ainiovaara skidcenter, även spår med konstgjord snö
– 20 km belysta spår

– Olika slags vandringsleder, bl.a. Kanotleder

– På berget Aavasaksa finns naturstigar, vindskydd, vandringsleder,
utsiktskafé, scen med läktare, Kejsarens stuga, utsiktstorn och
minnesmärken.
– På berget Aavasaksa finns två stugbyar och dessutom ett stort planlagt
område för fritidsboende.
– Traditionella midsommarfester enligt folkfesttraditionen, som mest har
dessa haft ca 25000 besökare.
– Ett område vid foten av berget har reserverats för flygplats.
– I Ylitornio finns ett gymnasium med ishockeyinriktning
– I kommunen finns flera fritidsanläggningar och ett mindre hotell.

– Omfattande turistströmmar passerar trakten på väg till finska Lappland
och till Nordnorge.
– Torneälven är Europas största fritt strömmande älv.

2.4. Berget Aavasaksas och
backanläggningens topografi
•

Berget Aavasaksa ligger i mitten av kommunen vid Torneälven mittemot Övertorneås
kommuncentrum.

•

Berget är + 242 meter högt, enligt NS höjdsystemet. Ett utsiktstorn finns på toppen av
berget, det gamla kaféet är renoverat, det finns en scen och en parkeringsplats för
bilar samt flera utsiktsplatåer.

•

I nordost lutar berget på en sträcka av 150 meter cirka 20 meter nedåt och därefter
lodrätt i cirka 25 meter. Sluttningen med blockterräng fortsätter sedan nedåt och
gränsen för lite grövre träd ligger vid cirka + 70. Områdets mest låglänta del ligger på
nivån +55.

•

Det finns en fungerande utförsåkningsanläggning i sydöstra delen av berget.

2.5. Den planerade
backanläggningen
•

Backanläggningens linje ligger från toppen av berget mot nordost.

•

Skidflygningsbackens topp skjuter in i berget och storbacken K 120 har placerats
strax intill skidflygningsbacken. Båda backarna har en gemensam underbacke.
Normalbacken dvs. K 90 har placerats på den motsatta sidan och den använder
också en del av skidflygningsbackens underbacke och dess avlutningsområde.

•

Skidflygningsbackens övre del, en sträcka på cirka 40-50 meter, bryts in i en tunnel,
eftersom området i fråga är skyddat enligt plan. Slutet av överbacken täcks med ett
sluttande, ljusgenomsläppande tak. Backanläggningen breder ut sig efter uthoppet till
cirka 120 meter, varefter det bredare bågkonstruerade taket fortsätter ända fram till
R3 punktens bakersta tangentpunkt (= s.k. fallgräns).

•

Backanläggningens horisontella längd är nästan 600 meter. Vid backarnas
underbackar är bergskärningen som mest cirka 40–50 meter djup.
(Backanläggningen kan liknas vid en ishall som lutas i 36,5 graders vinkel).

2.6. Backanläggningens K 185
och K 120 och K 90 backar
•

Backanläggningen skall enligt planer ha tre hoppbackar:
– K 185 (skidflygningsbacke), där till och med 250 meters hopp är
möjliga. Underbacken är gemensam med K 120 och K 90 backar.
Hoppets luftfärd görs så låg som möjligt. Backarnas profiler planeras
utifrån de erfarenheter man har samt de befintliga
skidflygningsbackarnas profiler. Tränare och några erfarna hoppare är
med som experter i projektet.
– Storbacken dvs. K 120-backen, vars HS kommer att överstiga 140
meter. Överbacken placeras alldeles intill skidflygningsbacken. R 3
området har samma krökningsvärden, vilket möjliggör hopplängder upp
till 150 meter. (R3 = avståndet mellan tangentpunkter som klotoid)
– Normalbacken dvs. K 90 meters backen skall placeras till höger om
skidflygningsbacken nerifrån betraktad. Även normalbacken använder
skidflygningsbackens underbacke, i vilken man gör en öppning till för
normalbacken.
– Backanläggningens bredd möjliggör samtidig användning av
storbacken och normalbacken. Vid samtidig användning av de mindre
backarna kan skidflygningsbackens nedfartsområde delas/separeras
med staketkonstruktioner godkända av FIS.

2.7.
Backanläggningens användande
•

Skidflygbackens användare; Skidflygningsbacken används endast av hoppare på
World Cup-nivån. I dagsläget får man inte träna i skidflygningsbacken utanför
tävlingarna. I skidflygningstävlingarna varierar deltagarantalet mellan 40–60 hoppare.

•

K 120 backens användare; Backar används redan av 14-åringar, vilket gör att
användarantalet stiger flerfaldigt jämfört med skidflygningsflygbacken. I dag använder
även tävlande i nordisk kombination ofta den här storleken av backar.

•

K 90 backens användare: Backen används av hoppare i åldersgrupper ned till 12 år.

•

Skidflygningsbackens realistiska/genomsnittliga användningstid är cirka en vecka vart
annat år. Å andra sidan ligger styrkan med den här backen i säkerheten att
genomföra tävlingar.

•

Det är möjligt att använda backanläggningen som reserv för skidflygningsbackar
och storbackar världen över, när World Cup eller Continental Cup måste ställas
innågon annan stans på grund av snöbrist och/eller svåra vindförhållanden.

•

Backhoppningsanläggningen kan tack vare längden på skidflygningsbackens
underbacke även användas för träning i utförsåkning och freestyle. Den kan också
användas t.ex. i testning av skidvalla, eftersom konstgjord snö skiljer sig från
natursnö när det gäller kristallernas egenskaper. Idag är det ju nästan uteslutande
snökanoner med konstgjord snö som används i backhoppning och utförsåkning.

•

I Finland har backanläggningarna på de olika orterna inte fått några pengar för
ombyggnationer. Tränarna är oroliga över förhållandena i backar som används för
träning. Vindarna har varit ett problem för Ruka under sommartid, och i Lahtis är den
tempererade bassängen delvis ett hinder för storbackens sommarbruk. Det är endast
storbacken i Kuopio som kan användas under sommartid.

•

Det viktigaste för backhoppning är att förbättra förhållandena under vinterträning.
Faktorer som beror på klimatförändringen har försvårat vinterträningen såväl i Ruka,
Lahtis som i Kuopio K 120 backen.

Användning av Aavasaksa backanläggning:
 användningsperioden; > 9 mån => 25 dagar / mån = 225 dagar/år
 av användarna är det backhopparpojkar och -flickor i
åldersgrupperna 12 år, 14 år och 16 år samt ungdomarna i samma
åldersgrupper i nordisk kombination som utgör idrottsgrenens
framtid och för dem är säkra och trygga förhållanden
utomordentligt viktiga för utveckling av färdigheter.
 Användarna på World Cup- och s.k. Continental Cup-nivån består
av de nationella förbundens träningsgrupper. Enligt intervjuer
behöver backhopparna på A-cup och B-cup-nivån (finska
elithopparna dvs. de som får träningsstöd) före tävlingssäsongen
cirka 9000 hopp i backar med snö medan elithopparna i nordisk
kombination behöver cirka 8000 hopp i snötäckta backar.
 Den huvudsakliga träningstiden för elitidrottarnas
träningsgrupper börjar i slutet av september och fortgår till slutet
av november. Tävlingsperioden för såväl A-cup som för B-cup
börjar i november.
 Övriga användargrupper är nationella föreningar som tränar under
hela vintern.

Användning av Aavasaksa backanläggning:
 användningsperioden; > 9 mån => 25 dagar / mån = 225 dagar/år
 av användarna är det backhopparpojkar och -flickor i
åldersgrupperna 12 år, 14 år och 16 år samt ungdomarna i samma
åldersgrupper i nordisk kombination som utgör idrottsgrenens
framtid och för dem är säkra och trygga förhållanden
utomordentligt viktiga för utveckling av färdigheter.
 Användarna på World Cup- och s.k. Continental Cup-nivån består
av de nationella förbundens träningsgrupper. Enligt intervjuer
behöver backhopparna på A-cup och B-cup-nivån (finska
elithopparna dvs. de som får träningsstöd) före tävlingssäsongen
cirka 9000 hopp i backar med snö medan elithopparna i nordisk
kombination behöver cirka 8000 hopp i snötäckta backar.
 Den huvudsakliga träningstiden för elitidrottarnas
träningsgrupper börjar i slutet av september och fortgår till slutet
av november. Tävlingsperioden för såväl A-cup som för B-cup
börjar i november.
 Övriga användargrupper är nationella föreningar som tränar under
hela vintern.

•

Den största användargruppen är dock utländska A- och B-landslag i specialbackar
och nordisk kombination. Huvudvikten i vinterträningen ligger i stor- och
normalbackar. Det är mycket sannolikt att man kommer att boka träningstid i den här
backanläggningen för landslagsidrottare världen över, eftersom träningen här kan
utföras planenligt.

•

Den planerade backanläggningens huvudsakliga användningsområde är den
grenspecifika träningen. Man kommer givetvis att anhålla om att arrangera
tävlingar på alla nivåer (WC, COCJ, FIS och nationella tävlingar för backhoppning
och nordisk kombination) i samverkan med finska skidförbundets målsättningar för
tävlingsarrangemang.

•

Se lägerdagsberäkning, bilaga 15.
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Arkitekt- / regional
planering

3.1.
Backanläggningens utrymmen:
•

Domartornet med utrymmen för:
– Tävlingsledning
– Domarna (5)
– Två rum för resultaträkning
– Kaffe- uppehållsrum 2 separata utrymmen
– Längdmätning (video) och resultaträkning
– Personalutrymmen
– Förråd 2-3 st.
– Öppna utrymmen för biträdande tränare
– Öppna utrymmen för press

•

Utrymmen för hopparna:
– Utrymmen för skidservice för de olika lagen med tillhörande uppehållsrum; totalt
cirka 15–20 lika stora lokaler sammanlagt.

– Sanitetsutrymmen 2-3 st.
– De egentliga väntrummen, 1-2 st., i närheten av backanläggningens uthopp, där
även personalutrymmen finns
– Ett väntrum för hopparna i översta delen av överbackens tunnel
– Ett uppvärmningsrum typ gymnastiksal med en enkel styrketräningslokal samt
dusch- och tvättutrymmen mittemot backen.
– Utrymmen för servicepersonal samt för frivilliga funktionärer, både kontors- och
sanitets- och övriga personalutrymmen.

•

Utrymmen för allmänheten:
– Restauranger (serveringsutrymmen)
– Utomhusrestauranger, 3-4 st.
– Toaletter
– Läktare, 2-3 olika kategorier

– Utgångar enligt byggföreskrifter
– Högst uppe i anslutning till tunneln byggs ett turistled, till själva startplattorna har
turisterna inget inträde

•

TV-press-intervju- mm. allmänna medieutrymmen

•

Dopingkontroll- och sjukvårdsutrymmen + sanitets-/personalutrymmen

•

Allmänheten kommer att få fri sikt till hela luftfärden och det finns möjligheter att
bygga de bästa läktarna i hela världen med tillhörande sanitetsutrymmen (Jämför:
ishallarnas läktare med tillhörande service i lutning enligt underbackens profil).

•

När det gäller anläggningens täckta del skall man tänka på ytmaterialens akustiska
egenskaper i de utrymmen som finns inne i berget, eftersom dessa med fördel kan
användas för t.ex. mässor, konserter och övriga evenemang. Ylitornio och dess
närområde saknar en samlingsplats för större arrangemang.

•

När den egentliga projektplaneringen påbörjas inkluderas även gestaltnings- och
miljöplanering. Anläggningens omgivning gestaltas så att den passar så bra som
möjligt in i det nationella landskapet. Ingenting runt anläggningen skall förstöras eller
förändras i onödan.

•

Utsiktssektorer planeras separat och det som rör själva träningen planeras mycket
noggrant och detaljerat.

•

Se. Arkitektens bifogade ritningar nr 1-4.

3.2. Trafik
•

Vägar och parkeringsplatser byggs för tävlanden, funktionärer och servicepersonal.
Busstransporter ordnas som pendeltrafik.

•

En av styrkorna med Aavasaksa är det befintliga järnvägsnätet.

•

Platsen har redan riks-, stam- och regionalt vägnät med drygt en miljon
fordonspassager per år.

3.3.
VVA + EL och IT-teknik
•

Kommunaltekniken: vatten och avlopp, el- och liknande anslutningar finns i närheten
och kan monteras vidare till byggobjektet.

•

Backanläggningens utrustning: system för konstgjord snö, överbackens utrustning
(spårmaskiner, belysning mm.), maskiner för preparering av snö i underbacken,
utrustning för starttid, avkylningssystemen, screen för allmänheten, högtalarsystemen
osv. ingår i den egentliga projektplaneringen.

•

För internationella kommunikationer behövs bredband med optisk fiber.

•

För godkännande av profilen skall vindmätningar i höjd med luftfärden utföras under 2
år och skickas till FIS. Inne i backanläggningen skall ingen vind uppstå, men
lufttillströmningen skall ändå undersökas i överbackens tunnel och under tak med
hjälp av Mikko Virmavirta, dr. i idrottsvetenskap och hans specialist för aerodynamik.

3.4. AV-utrustning
(längdmätning, träningsverksamhet)

•

Längdmätningens montering på plats/fast montering (bl.a. japaner har sin egen
videolängdmätning), om kostnaderna blir rimliga.

•

För träningsverksamheten en fastmonterad video/TV-kamera, som spelar in
hopparen från den stund då den gröna lampan tänds. Hopparna kan direkt efteråt se
sitt eget hopp inspelat. Backhopparna har kontakt med tränaren från den lokal där de
tittar på inspelningar. Videoinspelningar flyttas över till den tränande gruppens dator
med digital teknik.

•

Vid överbackens startpunkt monteras TV-skärmar för kommunikation under tävling
samt stora screen för allmänheten. Utsiktssektorer och de nödvändiga direkta
utsikterna bör planeras i samverkan med TV.

3.5. Projektets utredningar,
planläggning och tillstånd
•

En regionalplan och en översiktsplan finns för byggområdet. En förändring av
översiktsplanen är på gång. I regionalplanen är området reserverad för turism med
hänvisning till området som lämplig för turistbyggnader. En ny översiktsplan är på
gång och går ut på remiss i slutet av det här året.

•

Projektet har presenterats till museiverket och till miljöcentralen, även på plats. En
MKB (miljökonsekvensbeskrivning) för området skall tas fram innan ansökan om
bygglov och miljötillstånd. Ylitornio kommun äger ena hälften av området och
Metsähallitus den andra. Kommunen har möjlighet att byta mark med Metsähallitus.

4

Konstruktion- och
geoteknik

•

En geoteknisk undersökning har utförts vid foten av berget sommaren 2007.
Bergsluttningens branta del har inte undersökts, men bergets djup kan beräknas
ganska pålitligt med extrapolering. Enligt geotekniska undersökningar ligger det fasta
berget som djupast i mitten av sluttningen på cirka 14,7…13,7 m djup och på botten
av backanläggningen på cirka 10,4…13,7 m djup. Jordmånen består av morän och
berget lämpar sig för krossning. Se geoteknisk undersökning i bilaga 5 (17.8.2007)
samt övriga bilagor 6-14.

•

Bergytans djup gör att det bildas markflikar som kan nyttjas för publikutrymmen under
det planerade taket.

•

Som tak för anläggningen har man planerat en båg- och hängkonstruktion.
Spännvidden som behövs för takkonstruktionen är cirka 100…120 m. Olika alternativ
för bågkonstruktionen är trä- eller stålstomme. Även kombinerade material kan
komma ifråga. I hängkonstruktionen används spända stålvajrar.

•

Takets form och material beskrivs och planeras i samband med den egentliga
projektplaneringen.

•

Taket har betydelse för det allmänna utseendet och målsättningen är att
anläggningen skall passa så bra som möjligt in i omgivningen.

5

Backhoppningens
utvecklingsbehov och
framtid

5.1.
Backhoppningens framtid
•

Internationella backhoppningstävlingar flyttas hela tiden till allt större backar (s.k.
storbackar > K 120 eller skidflygningsbackar). Å andra sidan har FIS övervägt att
fortsätta arrangera tävlingar även i normalbackar.

•

Idrottsgenens totalekonomiska tyngdpunkt överförs och har överförts till TV och
multimedia.

•

Finansiärer och sponsorer vill ha avtal som säkrar tävlingsarrangemangen. Det
huvudsakliga ekonomiska resultatet kommer genom tv-sändningar till olika delar av
världen.

•

Idrottsgrenen behöver globala innovativa lösningar för att idrottare, åskådare och tvtittare skall få tillbaka tilliten till tävlingarnas genomförande och till det som är det
viktigaste för själva idrotten, de idrottsmässigt rätta slutresultaten.

•

Tävlingsjuryn och de ansvarsfulla funktionerna behöver professionella funktionärer.
Före detta aktiva backhoppare har den bästa personliga erfarenheten av
idrottsgrenen.

5.2. Internationella regler
för backhoppning
•

Backhoppningen har internationella regler, som bör beaktas i alla beslut.
Reglementet och dess årliga genomgång är ännu viktigare än förut för idrottsgrenens
utveckling.

•

Dräkternas glidegenskaper bör särskilt beaktas eftersom största delen av tävlingar
utförs under vindpåverkan.

•

Domartornens placering är ofta problematisk. Monitortekniken har ännu inte
utvecklats så att den skulle fungera utan problem. Backdomarnas utsiktssektorer är
dåliga i många backar. I Aavasaksa planeras egna domartorn för både storbacke och
skidflygningsbacke, vilka skall placeras riktigt i förhållande till domarfunktionen. De
måste ligga rätt i förhållande till hopparnas luftfärd. I samband med detta projekt
utreds även hur videobedömningen kan utvecklas, eftersom inomhusförhållandena
sätter gränser för domarnas verksamhet.

5.3. Backhoppningens
professionalitet
•

Backhoppningen fortsätter tack vare penningpriser. Backhoppningen på världsnivån
är en professionell idrottsgren.

•

Idrottarna och tränarna i World Cup är professionella, medan tävlingsfunktionärer är
frivilliga.

6

Kostnadskalkyl och
projektets tidplan

•

Kostnadskalkylen påverkas av faktorer som har att göra med slutanvändningen av
jord- och bergmassor, takets form och material samt den slutliga spännvidden
(anläggningens bredd). Den geotekniska undersökningen visar att det fasta berget
passar till byggsten.

•

Den nuvarande kostnadskalkylen ROA (byggdelskalkyl) som utgår från
enhetskostnader och anläggningsarea, är cirka 30 miljoner Euro. Kostnadskalkylen
preciseras efter beräkning av massor. Takets form och spännvidd kan ännu medföra
tilläggskostnader.

•

Det är frågan om en satsning på backhoppningens framtid, säkerhet samt
avlägsnande av yttre faktorer beroende på yttre förhållanden samt mot målet
att nå idrottsmässiga slutresultat.

•

Budgeten består grovt indelat av följande delar:
– Egen finansiering (fastighetsbolag)
10 M euro
• Kostnadspost för massornas slutanvändning
• Enskilda finansiärer
• Finansiering från länder med backhoppning (intäkter från användarandelar)
– EU finansiering

10 M euro

– Finska staten
10 M euro
• Lapplands förbund
• Kalottområdets finansiering
• Utbildningsministeriets finansiering
• Handels- och industriministeriets finansiering

•

Tidplanen för projektets genomförande påverkas av remissvar från olika instanser,
finansieringsförhandlingar och utredningarnas genomförande, planering i samband
med olika finansieringsposter samt förhandsinformation om utländsk finansiering.

•

I tidplanen skall 1 år reserveras för den egentliga planeringen, vilket betyder att
byggbeslutet skulle kunna tas i slutet av 2008 och att själva byggandet skulle kunna
starta först under 2009.

•

Målsättningen är en byggtid på cirka 2- 2,5 år.

7

Övriga
användningsmöjligheter

7.1. Utbildning
•

Finland är världsledande i träning av backhoppning och nordisk kombination.

•

Målet är att bilda ett gymnasium för backhoppning och nordisk kombination i
Aavasaksa. Ungdomarna från länder med aktiva idrottare i dessa grenar kan söka sig
till detta gymnasium. På så sätt kan man se till att ungdomarna får en
grundutbildning.

•

Målet bör vara att ta hand om idrottarnas framtida studiemöjligheter. Man måste
kunna garantera att idrottarna har förutsättningar för yrkesstudier när
tävlingskarriären tar slut.

•

Niilo Halonen har utrett kontakter med motsvarande idrottsgymnasium:
– Sportgymnasium-Oherhof
– Sportgymnasium-Oberwiesenthal
– Sportgymnasium-Stams
– Sportgymnasium-Berchtesgaden

7.2. Backanläggningens övriga
användningsmöjligheter
En backanläggning inhuggen i berget är den första i sitt slag i hela
världen och som sådan en turistisk sevärdhet. Med sommarbruk
som varar knappt tre månader kan man fortsätta Aavasaksasommarfestivaltraditionen, i både mindre och större format, och
nu under tak. I Aavasaksa har man inte haft läktare med tak. En
skidflygningsbacke under tak skulle medföra vältilltagna
publikutrymmen som hela Lapplands län skulle ha nytta av.
Det skulle bli möjligt att arrangera olika typer av utställningar och
konserter utan den osäkerhet som väderförhållandena innebär.
Skidflygningsbackens underbacke skulle kunna nyttjas under
sommaren bl.a. för åkning av olika slag. Man kan ha freestyle på
snö, och snö kan förvaras i förråd för sommarevenemang och
för sprinttävlingar på skidor, underbacken kan även användas
som utförsbacke tack vare den stora höjdskillnaden.

Lahtis den 19. augusti 2007
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Vesa Ekholm

Projektet anlitar World cup tränare och en av världens för närvarande bästa hoppare som experter.
Förundersökningens foton ”Viistokuvat Hannu Vallas”

GEOTEKNISK
UNDERSÖKNING
1

UPPDRAG OCH OBJEKT

Denna geotekniska undersökning för backanläggningen i Aavasaksa har framställts på
uppdrag av Ylitornio kommun. Backanläggningen i Aavasaksa kommer att ha
sammanlagt tre backar med en gemensam underbacke: Skidflygningsbacke, HS = 207
m, storbacke, HS = 133 m och normalbacke, HS = 90 m. Backarna skall byggas från
Aavasaksas topp i nordostlig riktning. Backarnas överbackar byggs i tunnlar inne i
berget och alla har en gemensam underbacke som schaktas i foten av Aavasaksa i den
branta sluttningen. Underbacken skall byggas under tak ända fram till fallningsgränsen.
Backanläggningens placering syns i ritningen.

2

TOPOGRAFI, JORDMÅN OCH BERGGRUND
Som utredningsunderlag fick vi en digital karta över området i skala 1:2000.
Höjdkurvornas riktighet kontrollerades inte i det här förundersökningsskedet.
Backanläggningens plats i Aavasaksa valdes på grund av dess topografi. Landskapet är
som brantast just där, och bara berget syns till stora delar, och det förmodades att
berget fortsätter på rimligt djup ända fram till sluttningens nedre del.
Jordmånens och berggrundens förhållanden kontrollerades först med hjälp av
vibrationsborrningar och efter dessa ännu med stötborrningar, som utfördes på fjorton
punkter. Undersökningarna kunde göras endast vid byggplatsens underbacke.
Stötborrningar gjordes till minst 3,0 meters djup in i berget. Geobotnia Oy, företaget
som ansvarade förr stötborrningarna, har tagit fram en separat rapport över
borrningarna. I den finns följande uppgifter om jordmånen och berggrunden:

-

Markytans nivå ligger vid undersökningspunkterna på +108.11…+57.73. Markytans höjder
avviker med > 1 m jämfört med höjdkurvorna i kartunderlaget.

-

Markytans kvalitet: Jordmånen består huvudsakligen av siltig sandmorän med mängder av
stenar och block. – Bergytans djup räknat från markytan: Berget ligger 7…17 meter under
markytan.

-

Berggrundens kvalitet undersöktes genom sonderingsprov vid en punkt: Berget är
massformigt, översta delen är rösberg av skör granit. Nedre delen är av massformig,
glessprickig, skör granit. I graniten finns 4 stycken 0,1-1,2 m tjocka pegmatitränder. Stenen
är massformig och den har inga tydliga skjuvningar, huvudmaterialet i stenen är fältspat
och kvarts. Bergets övre del är rösberg ned till 18 m djup och mycket sprickigt ned till 37 m
djup. Därifrån och nedåt är berget glessprickigt. Sprickorna i översta delen är öppna och
vattenledande, längre ned blir de tätare. Berget är ovittrat, Rp 0. Bergets förklyftning är av
blandad typ. De flesta stupningarna är 10 och 60 grader. Slumpmässiga stupningar finns i
45 och 80-90 graders riktningar.

-

Bergartens lämplighet till byggande: Materialet är lämpligt som råmaterial i markbyggnad;
bergkross och olika slags stenkross. Lämplighet till asfalt är av klass IV. Stenmaterialets
lämplighet för obundna lager i vägbyggnad är enligt SFS-EN- klassificering LA35 dvs. av
klass IV enligt Vägförvaltningens klassificering..

3. GEOTEKNIKEN FÖR
BACKANLÄGGNINGSBYGGET
Skidflygningsbacke, HS = 207 m
Skidflygningsbackens översta del byggs på höjdnivån ca + 234, dvs. i cirka 8 m djup och
drygt 20 m från den skyddade delen av Aavasaksas topp. Överbacken huggs in i en tunnel.
I tunneln placeras även trapporna som idrottarna använder för att ta sig till starten.
Tunnelns tvärsektion skall vara 6 m och tunneln skall vara tillräckligt hög för att hopparna
skall kunna se fram till uthoppet. Tunnelns höjd är i till vissa delar cirka 12 m.
Uthoppet är på en höjd av +173. Den ligger i sluttningens brantaste del. Efter uthoppet
breder underbacken ut sig i bergsskärningen. Underbackens djupaste del dvs. backens
avslutningsfas ligger även den i bergsskärningen, på en höjd av cirka +43 m. Motbacken
stiger nästan till markytan och slutar på höjdnivån +48.

Storbacken, HS = 133 m
Storbackens topp ligger djupt inne i jorden på en höjd av +177. Passagen till övre platån
sker från ett utrymme nedanför skidflygningsbackens uthopp. Överbacken placeras också i
en tunnel som huggs in i berget. Tunnelns tvärsektion skall vara cirka 5 m och tunneln skall
vara tillräckligt hög för att hopparna från starten skall kunna se fram till uthoppet. Tunnelns
höjd är i vissa delar cirka 10 m.

Uthoppet är på en höjd av +129 meter. Från uthoppet kommer man till underbacken som
är gemensam med skidflygningsbacken. Efter uthoppet breder underbacken ut sig i
bergsskärningen och förenas med skidflygningsbackens underbacke på en höjd av cirka
+110 m. Sista delen av underbacken och bromsplanen är gemensamma med
skidflygningsbacken.

Normalbacken, HS = 90 m
Normalbackens topp ligger djupt inne i jorden på en höjd av cirka +151. Passagen till övre
platån sker från ett utrymme nedanför skidflygningsbackens uthopp. Överbacken placeras
också in en tunnel som huggs in berget. Tunnelns tvärsektion skall vara ca 5 m och
tunneln skall vara tillräckligt hög för att hopparna från starten skall kunna se fram till
uthoppet. Tunnelns höjd är i vissa delar cirka 10 m.
Uthoppet ligger på en höjd av cirka +105. Från uthoppet kommer man till underbacken
som är gemensam med skidflygningsbacken. Efter uthoppet breder underbacken breder ut
sig i bergskärningen och förenas med skidflygningsbackens underbacke på en höjd av
cirka +83 m. Sista delen av underbacken och bromsplanen är gemensamma med
skidflygningsbacken.

Utrymmen för allmänheten
På båda sidor av underbacken bredvid bergsskärningen kommer åskådarläktare som
byggs under tak ända fram till avslutningsfasen. Läktarnas lutning är cirka 1:2. Framför
läktarna byggs en ca 5m bred passage och ovanför läktarna en ca 10 meter bred passage
för allmänheten. Backanläggningens främre åskådarläktare placeras ovanför markytan på
en höjd av cirka + 70 meter.

Grundläggning av backanläggningens tak
Backanläggningens tak byggs antingen som häng- eller med bågkonstruktion. Båda
konstruktionerna skall grundläggas i berget. I alternativet hängkonstruktion förankras repen
in i berget, i bågkonstruktionen skall grundläggningen ske direkt mot berget.

4. JORD- OCH BERGSSCHAKTMASSOR
Underbackens schakt förutsätter också massbyte. Markfliken görs i lutning 1:2.
Jordschakten har preliminärt uppskattats till:
504.200 m3tfm.
Jordmaterialet är frostaktivt och duger till generellt fyllningsmaterial, jordflikens beklädnad,
bullerskydd osv. I samband med entreprenaden skall man vara beredd på att frakta
material 1…10 km från byggplatsen.
Tunnelschaktet har preliminärt uppskattats till:
19.500 m3tfm.
Förstärkning av tunnel med förhandsinjektioner skall tas med i beräkning.

Det öppna bergschaktet har preliminärt uppskattats till:
699.300 m3tfm.
Berkrosset kan användas till gatu-, väg- och järnvägsbyggen. Krossningen kräver ett
miljötillstånd. Krossningen lär ske i närheten av objektet. Vid behov kan krossat berg
tillverkas i olika stora kornstorlekar. Man måste vara beredd på att mellandeponera kross.
Krossat berg är värdefullt material och kan med lönsamhet transporteras även längre bort.
5. ÖVRIGT ATT BEAKTA
Backanläggningens konstruktioner måste dräneras. Dräneringsvattnet skall pumpas upp
från backanläggningens avslutningsfas. Grundvattnet skall ledas till pumpstationen med
hjälp av dräneringsrör och övriga torkningsanordningar. Båda takalternativen kräver
avvattning på sommaren och snöröjning på vintern .
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