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Återremiss - Fördjupad förstudie Centralbad i 
Göteborg 
Förslag till beslut 
I idrotts- och föreningsnämnden 

Att det återremitterade ärendet avseende komplettering till fördjupad förstudie - 
Centralbad i Göteborg samt jämförelse med andra badhus förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-16, i enlighet med yrkande från S + D i 
Kommunstyrelsen, om att återremittera ärendet om ett nytt centralbad i Göteborg. I 
yrkandet från S + D ska den fördjupade förstudien kompletteras med en belysning av 
alternativet Valhallagatan/Evenemangsområdet. Som en del i återremissen får idrotts- och 
föreningsnämnden i uppdrag att genomföra en jämförande studie med planerade eller 
nyligen uppförda badhus i andra kommuner. 

Under 2021 har priser och kostnader på byggmarknaden ökat markant vilket påverkar 
byggprojektkostnaden.  

I den fördjupade förstudien som redovisades i februari 2021 fanns en markant skillnad i 
tidsaspekten för detaljplanen mellan Gullbergsvass, Heden och Ringön. Det fanns då en 
möjlighet att inkludera ett centralbad i Gullbergsvass i ett nära förestående planarbete. 
Detta skulle kunna medföra projektstart två år tidigare i jämförelse med de två andra 
alternativen. Tidsaspekten för planprocesser bedöms nu vara likvärdig och har lyfts ur 
kalkylen som kostnadspåverkande. Kostnaderna uppstår fortfarande och förändras 
beroende på val av placering och prioritering av detaljplaner.  

Placeringen bedöms positiv utifrån platsens allmänt kända läge och identitet som idrotts- 
och evenemangsområde. Samtidigt behöver förutsättningarna beaktas utifrån ett 
helhetsperspektiv.  

Om centralbadet ges det fotavtryck som den här utredningen avser får det konsekvenser 
på planer för bebyggelse med kvartersstad, med i huvudsak bostäder. Det i sin tur kan 
påverka uppdraget Ny arena och Stadsutveckling i evenemangsområdet med minskade 
exploateringsintäkter i form av färre byggrätter.  

I det fall då båda uppdragen ska rymmas på området rekommenderas att de planeras som 
en helhet. I det fall centralbadet ska anpassas till andra förutsättningar än vad som är 
skissade och räknade på kan utformning, innehåll och kostnad komma att förändras.  
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I en kostnadsjämförelse mellan ett nytt centralbad i Göteborg baserat på kravställning om 
funktionalitet, ytkrav och layout har en jämförelse gjorts med fyra badhus, två nyligen 
färdigställda och två som kommer att färdigställas under 2022 – 2023.  

Vid en jämförelse per bruttoyta (BTA) med en likställd prisnivå och justerad indexerad 
risk kommer vi ganska nära en jämförbarhet. Kostnaden för grundläggning i 
Göteborgsprojektet ligger mycket högt i jämförelsen. Kungsbacka är det exempel som 
skiljer sig mest från övriga fyra med en betydligt lägre totalkostnad.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Total investering för upprättandet av ett nytt centralbad i området 
Valhallagatan/Evenemangsområdet, läge Norr om Valhallagatan är beräknad till ca 1 657 
Mkr, men det kan avgå 100 Mkr eller tillkomma 100 Mkr beroende på val av placering 
inom området. Det blir mer kostsamt med en placering närmare Mölndalsån och en 
minskad kostnad närmare Burgårdsparken.  

I den fördjupade förstudien som redovisades i februari 2021 skiljde sig tidsaspekten för 
huvudalternativet Gullbergsvass i förhållande till Heden och Ringön. Anledningen var att 
det fanns möjligheter att inkludera ett bad i Gullbergsvass i ett nära förestående 
planarbete. Detta skulle påskynda processen och medföra projektstart inom ca tre år i 
jämförelse med de två andra alternativen, som då bedömdes kunna starta om ca fem år. 
Den redovisade totalkostnaden för de tre alternativen inkluderade indexuppräkning med 
ca 2 % per år samt index under byggtid. 

Projektkostnader som redovisades i februari 2021 var: 
 
Total investering för läge Gullbergsvass är beräknad till  ca 1 775 000 tkr 
Total investering för läge Heden är beräknad till  ca 1 778 000 tkr 
Total investering för läge Ringön är beräknad till  ca 1 790 000 tkr 
 
I nu aktuell redovisning, med ytterligare ett alternativt läge, bedöms tidsaspekten 
likvärdig då det vid samtliga fyra lägen fordras att en ny detaljplan tas fram. I dagsläget 
finns inga prioriteringar mellan de fyra alternativen avseende den faktiska tiden för detta 
arbete. Därmed redovisas alla fyra alternativen i aktuellt kostnadsläge oktober/november 
2021, utan antaganden om framtida kostnadsutveckling avseende tid. 

Med den utgångspunkten visar den totala projektkostnaden, utifrån kostnadsläge 
oktober/november 2021 följande: 
 
läge Gullbergsvass är beräknad till   ca 1 711 000 tkr 
läge Heden är beräknad till    ca 1 609 000 tkr 
läge Ringön är beräknad till    ca 1 621 000 tkr 
läge Evenemangsområdet är beräknad till   ca 1 657 000 tkr 
 

I ovanstående kostnader ingår inte något indextillägg för framtida prisutveckling. 

Kostnaden för markförvärv har inte tagits med i kalkylen då det förutsätts att idrotts- och 
föreningsnämnden arrenderar marken av fastighetsnämnden. Arrendekostnaden ingår i 
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driftkalkylen och är beräknad enligt kommunens schablon: 3,25 kr/m2 × tomtytan. 
Driftkostnaden för anläggningen uppgår totalt till ca 92 Mkr/år. 

I rapporten redovisas samtliga kostnader som investeringen medför. I likhet med 
huvudrapporten Fördjupad förstudie - Centralbad i Göteborg, upptas frågan om 
markvärde inte i de ekonomiska kalkylerna. Orsaken till detta är att det i dagsläget är 
svårt att beskriva platsens markvärde på ett objektivt sätt då det är i ett mycket tidigt 
planeringsskede. Det finns ett bedömt marknadsvärde baserat på befintliga förhållanden 
och ett potentiellt framtida markvärde för de byggrätter som kan skapas i samband med 
planläggning av Evenemangsområdet. Det kommer att behövas ett planprogram 
tillsammans med en ekonomisk förstudie (EFS) där respektive placering av nytt 
centralbad, arenor, blandstadsbebyggelse och kommunala behov fastställs. När detta är 
klart kan marknadsvärdet på byggrätter bedömas.  

I likhet med tidigare argument om alternativ markanvändning i områdena Gullbergsvass, 
Heden och Ringön, samt den plats där Valhallabadet ligger idag, frigörs markyta 
beroende på val av placering. Markyta som då frigörs på grund av att badet byggs någon 
annan stans, bedöms ha ett stort eller mycket stort potentiellt markvärde i samband med 
en ny detaljplan som möjliggör nya byggrätter med ett högt exploateringstal.  

Inom uppdraget Ny arena och Stadsutveckling i evenemangsområdet (dnr. 1149/18) görs 
emellertid en översiktlig bedömning där byggrättsintäkterna från området bedöms minska 
med mellan 750 – 1000 mnkr om ett centralbad placeras där som följd av att ytan för 
kvartersstad minskar. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Att bygga ett nytt centralbad innebär miljömässig belastning och behöver ses i relation till 
samtliga hållbarhetsaspekter.  

Ur ett hållbarhetsperspektiv ska bästa möjliga val och största miljö- och klimathänsyn 
beaktas genom hela processen. Inte bara under byggprocessen, utan även under den 
långsiktiga förvaltningen. Hänsyn och lärdomar från tidigare byggnadsprojekt ska 
tillvaratas samtidigt som grundläggning och byggnad måste hålla för belastning och över 
lång tid.  

Nya innovativa och miljövänliga tekniska lösningar som ger lägre drifts- och 
förbrukningskostnader ska bedömas, energisnåla lösningar och återanvändning behöver 
så långt det är möjligt beaktas. Avfall minimeras i så hög grad som möjligt, liksom 
transporter till och från byggnaden. Val av produkter och material ska bedömas utifrån ett 
långsiktigt perspektiv, där livscykelkostnader ska ha inverkan på valen. 

Placering och tillgänglighet för stadens invånare och besökare kommer att få påverkan på 
val av färdmedel.  

Bedömning ur social dimension 
Badanläggningar är värdefulla för människor på många olika sätt, både som arena för 
föreningsliv, som mötesplats och som motionsanläggning och för att bidra till god 
simkunnighet hos alla stadens invånare. Ett nytt centralbad i Göteborg kommer att ha en 
positiv inverkan för stadens invånare, både för barn, unga, vuxna och äldre och för 
stadens föreningsliv. Ett centralbad med god tillgänglighet och välkomnande utformning 
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kan också ha en positiv inverkan på mångfald och integration. Sociala relationer mellan 
invånarna kan få en positiv påverkan för invånarnas hälsa. 

Samverkan 
Ärendet har ej samverkats med de fackliga organisationerna. 

Bilagor 
1. Fördjupad förstudie – centralbad i Göteborg, 

Valhallagatan/Evenemangsområdet, bilaga till slutversion daterad 2021-02-
26 

2. Jämförande studie med planerade eller nyligen uppförda badhus i andra 
kommuner. En utveckling av uppdraget Fördjupad förstudie - Centralbad i 
Göteborg. slutversion 2021-02-26  
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Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-16, i enlighet med yrkande från S + D i 
Kommunstyrelsen, om att återremittera ärendet om ett nytt centralbad i Göteborg. I 
yrkandet från S + D ska den fördjupade förstudien kompletteras med en belysning av 
alternativet Valhallagatan/Evenemangsområdet. Som en del i återremissen får idrotts- och 
föreningsnämnden i uppdrag att genomföra en jämförande studie med planerade eller 
nyligen uppförda badhus i andra kommuner. Idrotts- och föreningsnämnden har att ta 
ställning till förvaltningens förslag till återrapport. 

Beskrivning av ärendet 
 
2020-03-19 gav Kommunfullmäktige Byggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med 
Idrotts- och föreningsnämnden, Fastighetsnämnden och Got Event skyndsamt utreda 
förutsättningarna för ett nytt centralbad med utgångspunkt i Fördjupad 
lokaliseringsstudie av ett nytt centralbad (Tengbom, 2018) där Gullbergsvass är 
huvudalternativet. 

2020-09-10 fick idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag av Kommunfullmäktige att, i 
samverkan med Älvstranden Utveckling AB och Byggnadsnämnden, ta fram en mer 
detaljerad förstudie och underlag som möjliggör för ett genomförandebeslut, med 
utgångspunkt i kommunfullmäktiges uppdrag 2020-03-19.  

I samband med återrapport av Fördjupad förstudie – nytt Centralbad i Göteborg, 2021-
02-26 beslutade Kommunfullmäktige, i enlighet med yrkande från S + D i 
Kommunstyrelsen, att återremittera ärendet om ett nytt centralbad i Göteborg.  

I yrkandet från S + D ska den fördjupade förstudien kompletteras med en belysning av 
alternativet Valhallagatan/Evenemangsområdet i syfte att säkerställa en god helhetsbild 
av frågan. Den fördjupade förstudien ska belysa vilka konsekvenser som de olika 
alternativen medför samt hur de relaterar till varandra.  

Med alternativet Valhallagatan/Evenemangsområdet har samtliga föreslagna placeringar i 
Tengboms lokaliseringsstudie blivit belysta.   
 
I samband med återremissen önskar Kommunfullmäktige få kunskap om hur 
kostnadsskillnader uppstår mellan olika badhus. Som en del i återremissen får idrott- och 
föreningsnämnden i uppdrag att, som en del i den kompletterade förstudien, genomföra 
en jämförande studie med planerade eller nyligen uppförda badhus i andra kommuner. 
Studien ska innehålla jämförelser och tillhörande analys av funktioner och kostnader.  
 
Jämförelse har gjorts med Varberg, Kungsbacka, Mölndal och Linköping, där Varbergs 
och Kungsbackas badhus nyligen är färdigställda och byggprojekten är påbörjade i 
Mölndal och Linköping. Den jämförande studien presenteras i egen bilaga, Jämförande 
studie med planerade eller nyligen uppförda badhus i andra kommuner. 
 
Belysningen av placering av ett nytt centralbad i Valhallagatan/Evenemangsområdet 
beskrivs i sin helhet i bilaga Fördjupad förstudie – centralbad i Göteborg, 
Valhallagatan/Evenemangsområdet, bilaga till slutversion daterad 2021-02-26 
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Att skriva om huvudrapporten och integrera en fjärde lokalisering av ett badhus samt en 
jämförande kostnadsstudie skulle ta längre tid och mer resurser i anspråk. För att få en 
fullständig förståelse för den genomförda fördjupade förstudien bör bilagorna läsas 
igenom tillsammans med hela förstudierapporten. 

Belysningen av förslag Valhallagatan/Evenemangsområdet omfattar motsvarande 
fördjupningsnivå som Heden och Ringön. Emellertid har inga nya borrhål för geoteknisk 
analys eller markprover tagits. Redan befintliga utredningar har kunnat användas som 
underlag för beräkning av grundläggning samt beräkning av saneringskostnader. 
 
Det arkitektförslag som tidigare tagits fram är anpassat till placeringen i Gullbergsvass. 
För de tre alternativa placeringarna har den föreslagna byggnaden ”flyttats” från 
Gullbergsvass till respektive plats men har inte anpassats arkitektoniskt till 
platsen. Samma kravställning om funktionalitet, ytkrav och layout använts.  
 
Slutsatser 
Lokalisering 
Information från tidigare genomförda geotekniska undersökningar har använts för att 
bedöma förutsättningar för grundläggning på denna plats. Baserat på arkitektförslaget och 
de geotekniska analyserna har en kostnadskalkyl tagits fram, den presenteras i dagens 
prisbild.  

Den tänkta lokaliseringen, från Valhallagatan och norrut mot Ullevi med sin östra gräns 
ca 50 m från Mölndalsån, består av berg i dagen i väster och lera med ett maxdjup på 
cirka 50 m intill ån. Grundläggning bör kunna ske dels med stödpålar av betong till fast 
botten/berg, dels borrade stålpålar till berg. Stålpålarna kommer att användas närmare ån.  
Detta är en mer kostsam pålningsmetod som behövs för att förhindra 
massundanträngning/skred mot ån. Därav kan det avgå 100 Mkr eller tillkomma 100 Mkr 
beroende på val av placering inom området 

Under 2021 har priser och kostnader på byggmarknaden ökat markant på vissa varor. Att 
enbart presentera lokaliseringsalternativet Valhallagatan/Evenemangsområdet i dagens 
kostnadsläge hade gett en missvisande totalbild. Av den anledningen har övriga tre 
placeringsalternativ räknats upp till aktuellt kostnadsläge, oktober/november 2021, i 
denna rapport.  

I den fördjupade förstudien som redovisades i februari 2021 var tidsaspekten olika för 
huvudalternativet Gullbergsvass i förhållande till Heden och Ringön. Bedömningen 
gjordes då att det fanns möjligheter att inkludera ett centralbad i Gullbergsvass i ett nära 
förestående planarbete. Skillnaden skulle utgöra två år. Det medförde en indexuppräkning 
med ca 2 % per år för övriga placeringar samt index under byggtiden. Det gjorde att den 
totala kalkylen för byggprojektet hamnade på en likvärdig kostnadsnivå, trots att 
grundläggningskostnaderna bedömdes vara högre i Gullbergsvass.  
 
I nuvarande rapport har tidsaspekten lyfts ur kostnadskalkylen vilket gör att alternativet 
Gullbergsvass idag är 100 Mkr dyrare än den minst kostsamma placeringen. 
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Placeringen Valhallagatan/Evenemangsområdet har belysts utifrån samma 
områdesspecifika förhållanden som övriga platser.  

Nyttoanalysen gjord med utgångspunkt att bedöma läget i den framtida stadsmiljö som 
kan antas komma att omge det nya Centralbadet. 

Ur ett samhällsnyttoperspektiv får föreslaget läge inom Evenemangsområdet, norr om 
Valhallagatan en hög samlad nyttobedömning utifrån de nio påverkande 
bedömningsfaktorerna. Lokaliseringsalternativen Valhallagatan/Evenemangsområdet, 
Heden och Gullbergsvass, får sammantaget störst nyttor enligt genomförd nyttoanalys.  

Bedömda nyttor av ett nytt 
centralbad på de tre platserna 
som ingår att bedöma i 
förstudien. 

Samlad 
nyttobedömning 
för Gullbergsvass 

Samlad 
nyttobedömning 

för Heden 

Samlad 
nyttobedömning 

för Ringön 

 
Samlad 

nyttobedömning 
norr om 

Valhallagatan 

Tillgänglighet  75 88 70 87 
Exploateringseffekt för 
bostäder och kontor 48 63 45 0 

Placering – välkomnande och 
tryggt 72 85 70 85 

Sammanhållen stad 88 85 28 80 
Attraktivitet 85 82 40 86 
Klimatsmart och hållbart 
resande  63 53 35 61 

Närhet till andra anläggningar 
och förenklat vardagsliv  85 95 45 95 

Turismnäring 38 83 18 85 
Näringslivsutveckling 65 65 45 55 

 

Placeringen bedöms positiv utifrån platsens allmänt kända läge och identitet som idrotts- 
och evenemangsområde. Det kommer att fungera mycket bra som ett lokalbad för 
områdena centrala Göteborg, Örgryte och Härlanda. 

Tillsammans med övriga arenor i området men också parkområden och det centrala läget 
i staden kan ett centralbad i området ytterligare bidra till stadsliv och aktivitet på platsen 
under stora delar av dygnet och även på helger. Det finns även positiva effekter i form av 
samnyttjande kring trafikföring, logistik, parkering etcetera med övriga arenor att hämta.  

Samtidigt behöver förutsättningarna beaktas utifrån ett helhetsperspektiv.  

Om centralbadet ges det fotavtryck som den här utredningen avser får det konsekvenser 
på planer för bebyggelse med kvartersstad, med i huvudsak bostäder. Det i sin tur kan 
påverka uppdraget Ny arena och Stadsutveckling i evenemangsområdet med minskade 
exploateringsintäkter i form av färre byggrätter. 

I det fall då båda uppdragen ska rymmas i området Valhallagatan/Evenemangsområdet 
bör de planeras som en helhet. I det fall centralbadet ska anpassas till andra 
förutsättningar än vad som är skissade och räknade på kan utformning, innehåll och 
kostnad komma att förändras. 

Under förutsättning att politiska beslut fattas för evenemangsområdet ska ett planprogram 
tas fram, efter ett godkänt program söks planbesked och en detaljplan kan starta. Efter 
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antagande i politiska instanser söks bygglov. Den processen beräknas i normalfall ta 
ungefär fem år. Byggtiden beräknas därefter till cirka tre år.  

Kostnadsjämförelse mellan fem olika badhusanläggningar  

Att jämföra byggprojekt är en utmaning. Även om de har samma ändamål är det mycket 
som skiljer dem åt. Lokala förutsättningar, hur mycket yttre mark som inkluderas i 
kalkylen, storlek, kapacitet etcetera. Prisläget då ett projekt planeras, upphandlas och 
byggs påverkar jämförelsen. I ett tidigt skede behöver viss risk påföras kalkylen, en 
kostnad som kan komma att nyttjas alternativt avföras.  

Under det senaste året har entreprenadkostnader på byggmarknaden generellt ökat med ca 
7 - 10 % och byggherrekostnader med ca 2 - 3 %.  För att göra en rättvisande jämförelse 
mellan projekt som genomförts vid olika tidpunkter har slutkostnaden för respektive 
projekt i jämförelsen justerats till aktuell kostnadsnivå i oktober/november 2021, som är 
det kostnadsläge som den senast uppdaterade kalkylen för Centralbadet i Göteborg är 
baserad på. 

Följande badhusanläggningar har valts ut som jämförelseobjekt då de nyligen har 
färdigställts (Kungsbacka och Varberg) eller är pågående projekt (Åby i Mölndal och 
Linköping) som kommer att färdigställas under 2022 – 2023. 

Anläggningarna Kungsbacka, Varberg och Åby i Mölndal omfattar vardera en bruttoyta 
(BTA) om ca 10 000 -12000 m2 och badhusanläggningen i Linköping omfattar en 
bruttoyta (BTA) om 21 640 m2. Det planerade Centralbadet i Göteborg har en bruttoyta 
om ca 28 500 m2 (BTA).   

För att göra kostnadsjämförelsen meningsfull då anläggningarna är olika stora, har 
byggkostnaderna jämförts som kostnad per kvadratmeter (BTA).  

I nedanstående redovisas kostnadsjämförelser efter indexjustering  

 

Fördelningen mellan byggnadskostnad och kostnad för husunderbyggnad är troligen inte 
gjord på motvsvarande sätt i Linköpingsprojektet som i övriga projekt. Detta indikerar att 
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byggnaderna generellt ligger på en kostnadsnivå om  ca 37-38 Tkr / m2 i projekten, med 
undantag för Kungsbacka som ligger klart lägre. 

Kostnaden för grundläggning i Göteborgsprojektet ligger högt i jämförelsen, då 
placeringen nära Mölndalsån i Evenemangsområdet fordrar pålning med stålpålar som är 
ca 3 gånger dyrare än betongpålar, vilket förklarar den stora skillnaden mot övriga 
projekt. 

Nedan sammanfattas indexjusterad kostnad per m2 för respektive projekt exklusive en 
extra riskbudget om 10 % för Centralbadet i Göteborg 

    

En placering i ett mer gynnsamt läge där grundläggningen kan utföras med betongpålar 
kan medföra en kostnadsreduktion om ca 100 Mkr vilket motsvarar ca 3 500 Kr / m2.  

Funktionalitet 

Centralbadet innehåller två 50-metersbassänger som är anpassade för tävlingar med 2 000 
åskådarplatser, en hoppbassäng med upp till 10 m hopp, två undervisnings-
/rehabiliteringsbassänger, en familjedel och en relaxavdelning med tillhörande funktioner 
för omklädning och servering. Utöver det finns ett gym som utgör en egen funktion med 
tillhörande omklädningsdelar. 

Linköping som är det badhus som är det största av jämförande objekt rymmer en 50-
metersbassäng gjord för tävlingar med knappt 1 000 åskådarplatser, en 25-metersbassäng, 
en hoppbassäng med upp till 5 m hopp, en undervisningsbassäng, en 
rehabiliteringsbassäng, ett upplevelsebad med tre vattenrutschkanor och en 
relaxavdelning, med tillhörande funktioner för omklädning och servering. Anläggningen 
innehåller även ett gym som delar omklädningsfunktion med baddelen. 

Kungsbacka, Varberg och Mölndal som är mindre i yta är byggt för cirka 300 åskådare, 
varierat utbud av bassänger och familjeområden. För komplett beskrivning se bilaga 
Jämförande studie med planerade eller nyligen uppförda badhus i andra kommuner. En 
utveckling av uppdraget Fördjupad förstudie - Centralbad i Göteborg. slutversion 2021-
02-26. 

Förvaltningens bedömning 
Uppdraget i sin helhet har varit att presentera en fördjupad förstudie gällande 
förutsättningarna för ett centralbad i Gullbergsvass men också att översiktligt studera 
förutsättningarna för ett centralbad på Ringön, Heden och nu även 
Valhallagatan/Evenemangsområdet. 

Som en del i återremissen fick idrott- och föreningsnämnden i uppdrag att jämföra 
kostnader mellan olika badhus för att åskådliggöra hur kostnadsskillnader uppstår.  
  
Uppdragen har genomförts som ett gemensamt arbete med Fastighetskontoret och 
Stadsbyggnadskontoret. Ett samarbete har även skett med det parallellt pågående 
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uppdraget Ny arena och Stadsutveckling i evenemangsområdet som beslutades av 
Kommunfullmäktige 2021-01-25, för att undvika att uppdragen låser varandra. 

Ny arena och Stadsutveckling i evenemangsområdet har i uppdrag att ta fram 
inriktningsförslag för området norr och söder om Valhallagatan. Där ny multiarena som 
ersättning för Scandinavium samt ny hall/arena som ersättning för Lisebergshallen ska 
ligga söder om Valhallagatan som huvudförslag. Ersättningshallar för Valhallas 
sporthallar ska ligga i anslutning till de två nya arenorna. Området norr om Valhallagatan 
och söder om Nya Ullevi längs Mölndalsån ska bebyggas med kvartersstad med i 
huvudsak bostäder. I projektet ska det eftersträvas att finansieringen består av byggrätter.  

I det fall då båda uppdragen ska rymmas på området rekommenderas att de planeras som 
en helhet. I det fall centralbadet ska anpassas till andra förutsättningar än vad som är 
skissade och räknade på kan utformning, innehåll och kostnad komma att förändras.  

 

 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Lotta Lidén Lundgren 

 

Avdelningschef  
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