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Lokalisering av nytt centralbad i Gullbergsvass  
Förslag till beslut        
Byggnadsnämnden föreslås besluta 

1. Lokaliseringsutredningsrapporten och dess slutsats godkänns 

2. Rapporten översänds till kommunfullmäktige som svar på uppdraget ”Utreda 
förutsättningarna för ett nytt centralbad där Gullbergsvass är huvudalternativet” (KF 
2020-03-19, § 18)  
3. Kommunfullmäktige föreslås besluta att förklara uppdraget fullgjort 

4. Paragrafen justeras omedelbart 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19, § 18 1149/18, att ge byggnadsnämnden i 
uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, fastighetsnämnden och Got 
Event skyndsamt utreda förutsättningarna för ett nytt centralbad med utgångspunkt i 
”Lokaliseringsstudien för nytt centralbad” där Gullbergsvass är huvudalternativet. I 
beslutet ingick att uppdraget skulle återrapporteras till kommunstyrelsen senast maj 
månads utgång 2020. Arbetet startade med ett möte med berörda direktörer och 
projektledning dagen efter kommunfullmäktigebeslutet den 20 mars 2020 och behövde 
utföras på ca 1,5 vecka. En arbetsgrupp med representanter från ovanstående 
förvaltningar och bolag samt trafikkontoret och Älvstranden Utveckling AB (markägare) 
tillsattes.  

På platsen pågår en stadsomvandling som gynnas av ett Centralbad och omvänt – som 
gynnar ett Centralbad. Med närhet till Centralstationen, Nils Ericsons-terminalen och 
Västlänken kommer badet att vara lätt tillgängligt för både stadens invånare och besökare. 
Läget gynnas av befintliga och planerade gång- och cykelstråk. 

Ett centralbad lokaliserat till denna plats kan inrymmas i planerad detaljplan för området 
med planstart Q4 2020 och beräknat antagande Q2 2023. Med en beräknad byggtid på 
2,5-3 år kan badet stå klart 2026. 

Centralbadet kan anpassas väl till stadsväven. En ikonbyggnad av detta slag kräver en 
arkitektonisk hög kvalitet som medverkar till att skapa en plats som göteborgare kan vara 
stolta över. 

Slutsats 
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Handläggare 
Kajsa Räntfors 
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Sammantaget visar denna lokaliseringsutredningen att den studerade tomten, som ansluter 
i närhet till områden där detaljplanering skall påbörjas, är väl vald utifrån ytkrav och flera 
parametrar och därför lämpar sig väl för placering av ett centralbad i Göteborg.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det är för tidigt för att kunna ge mer än en mycket grov uppskattning av projektets ekonomi. 
En grov kostnadsbedömning har gjorts som landar på knappt 1 mdkr för staden avseende 
exploateringsekonomi där fastighetskontoret står för 700 mnkr och idrotts- och 
föreningsförvaltningen för 250 mnkr.  

Idrotts- och föreningsförvaltningen har en investeringskalkyl om drygt 2 mdkr vilken 
inkluderar deras del om 250 mnkr från exploateringskalkylen. 

För staden total är alltså utgifterna mycket grovt i nuläget uppskattade till drygt 2,7 mdkr. 

Detaljplanekostnader på ca 3 mnkr är medräknade i stadens kostnader. Flera förutsättningar 
såsom grundläggning, markföroreningar med mera kommer att påverka kostnaderna. I 
kalkylen har tagits med höga platsspecifika kostnader p g a närheten till Västlänken. I fortsatt 
process behöver de olika parametrarna utredas detaljerat och kommer att påverka 
kostnadsuppskattningarna. 

För markägaren Älvstranden Utvecklings AB blir nettokostnaden ca 610 mnkr om man 
grovt räknar med att försäljningsintäkterna för fastigheten för ett centralbadsändamål är 
320 mnkr. I nettokostnadsberäkningen ligger en uppskattad utebliven byggrättsintäkt på 
cirka 930 mnkr. Det kan dock vara svårt att räkna på ett uppskattat värde utifrån en icke 
prövad detaljplan, området saknar idag detaljplan. 

Idrott- och föreningsförvaltningen har utifrån det underlag som finns framme uppskattat 
nettodriftskostnaderna för det nya centralbadet till ca 112 mnkr/år. I denna utgift ingår 
sedvanliga driftskostnader såsom personal, fastighetsrelaterade kostnader och 
kapitaltjänstkostnader. Kapitaltjänstkostnaderna uppgår till ca 80 mnkr av de totala 
driftskostnaderna. 

Centralbadet borde kunna förväntas inverka positivt på invånarnas och stadens ekonomiska 
situation. Med ett centralbad på denna centrala plats bör man kunna räkna med fler besökare 
från Göteborgsregionen och fler turister vilket påverkar karaktären på närområdet och 
förbättrar förutsättningarna för lokala näringsidkare. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En bedömning utifrån denna dimension har bara grovt hunnit prövas under ärendets korta 
handläggningstid.  

I kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 står att det är viktigt att ett nytt centralbad byggs 
och drivs med den största miljö- och klimathänsyn som går att ta. Erfarenheter från stadens 
och andras tidigare projekt med fossilfritt byggande ska tillvaratas. Innovativa miljövänliga 
tekniska lösningar ska ge låga drifts- och förbrukningskostnader samtidigt som miljö- och 
klimatpåverkan blir så låg som möjligt. Det är viktigt att bedömningen sker ur ett 
livscykelperspektiv. I det fortsatta arbetet kommer arbete ske med fördjupningar i dessa 
frågor, såsom t ex energianvändning, energisnåla lösningar och återanvändning. 
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Med närhet till Centralstationen, Nils Ericsons-terminalen och Västlänken kommer badet att 
vara lätt tillgängligt för både stadens invånare och besökare. Läget gynnas också av tillgång 
till befintliga och planerade gång- och cykelstråk. Detta innebär förhoppningsvis ett ökat 
resande med kollektivtrafik och på cykel vilket innebär bättre luftkvalitet och mindre buller.  

Den ekologiska dimensionen omfattar ett bredare grepp än att enbart titta på miljöaspekter. 
Ett angeläget arbete som kommer att hanteras i den fortsatta processen.  

Bedömning ur social dimension 
Planerad stadsomvandling och utbyggnad av ett centralbad, bostäder och andra verksamheter 
på en plats som idag mest består av trafik- och parkeringsytor skapar ett helt nytt område. 
Platsens identitet och rollen som mötes- och knutpunkt för många människor förstärks 
därmed.  

Ett centralbad kan på flera sätt bidra till det sociala livet i staden. Det lockar många olika 
människor och åldrar, barn, unga, vuxna och äldre. Det bryter barriärer och ökar mångfalden 
och rätten till området genom att skapa ett utbud och en utformning som är inkluderande och 
välkomnande för alla. Området kring centralbadet kommer att bestå av både många aktiva 
platser och gröna ytor som kommer att spela en viktig roll för möjligheterna för avkoppling 
och rekreation.  

Bilagor 
1. Rapport – Förutsättningar för lokalisering av ett nytt centralbad i Gullbergsvass, 

Stadsbyggnadskontoret 2020-04-16 
2. Fördjupad lokaliseringsstudie av ett nytt centralbad, Tengbom, 2018-04-05 
3. Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar, 2016-10-18 
4. Beslut i kommunfullmäktige 2020-03-19, § 18 1149/18  
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att i 
samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, fastighetsnämnden och Got Event 
skyndsamt utreda förutsättningarna för ett nytt centralbad med utgångspunkt i 
”Lokaliseringsstudien för nytt centralbad” där Gullbergsvass är huvudalternativet. I 
beslutet ingick att uppdraget skulle återrapporteras till kommunstyrelsen senast maj 
månads utgång 2020. 

Kommunstyrelsen gav samtidigt idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att ta fram 
investeringsunderlag för byggnation av ett nytt centralbad. 

På startmöte 2020-03-20 med direktörer från stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, 
idrott- och föreningsförvaltningen, Got Event, trafikkontoret samt Älvstranden 
Utveckling AB beslöts att även en lokalisering på Frihamnen översiktligt skulle belysas, 
efter ett inspel från Älvstranden Utveckling AB som är markägare till den aktuella ytan i 
Gullbergsvass. 

Beskrivning av ärendet 
Uppdraget innebär att utreda förutsättningarna för ett nytt centralbad med utgångspunkt i 
”Lokaliseringsstudien för nytt centralbad” där Gullbergsvass är huvudalternativet. 
Studerad tomt ligger norr om Centralstationen och öster om Kämpegatans förlängning. 

Arbete pågår med att ta fram fördjupad översiktsplan för innerstaden. Översiktsplanen 
anger området som ’område för stadsutveckling’ R1, där större delen av Gullbergsvass är 
utpekat som ’förorenade områden – tidigare vassområden som fyllts ut’. I söder gränsar 
området till riksintresse för järnväg (Västlänken). Området är inte tidigare planlagt.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Sammantaget visar lokaliseringsutredningen att den studerade tomten är väl vald utifrån 
ytkrav och flera parametrar, och därför lämpar sig väl för placering av ett centralbad i 
Göteborg.  

På platsen pågår en stadsomvandling som gynnas av ett centralbad och omvänt – som 
gynnar ett centralbad. Platsen kommer att vara mycket lätt tillgänglig för både stadens 
invånare och besökare med kollektivtrafik vid Regionens hus, Nils Ericsonsterminalen, 
Centralstationen och Västlänken. En eventuell framtida koppling över bangården ger 
också korta avstånd till Åkareplatsen. Läget gynnas av befintliga och planerade gång- och 
cykelstråk. 

Idrott- och föreningsförvaltningen har i sin rapport ’Strategi för Göteborgs sim- och 
badanläggningar’ pekat ut ett centralt läge, för ett centralbad med goda kopplingar lokalt 
och regionalt och även tittat på hur alla bad ska fördela sig i staden. Detta 
överensstämmer med, i denna rapport, föreslaget läge.  

Arbete pågår att ta fram en fördjupad översiktsplan för innerstaden. Föreslagen placering 
i Gullbergsvass har därför prövats i dialog med strategiska avdelningen på 
stadsbyggnadskontoret. Placeringen lämpar sig mycket väl i förhållande till förslag till 
strukturplan. Ett centralbad i detta läge kommer att ligga mitt i ett kommande expansivt 
område och stärker Centralenområdet och Gullbergsvass.  
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Ett centralbad på denna plats får med nödvändighet ett lägre exploateringstal än bostäder 
och kontor som skulle gett högre exploateringsintäkter på platsen, men detta får vägas mot 
tillgängligheten för allmänheten och nyttan för staden.  

Centralbadet kan anpassas väl till stadsväven i detta läge. En ikonbyggnad av detta slag 
kräver en arkitektonisk hög kvalitet som medverkar till att skapa en plats som 
göteborgare kan vara stolta över. 

Med ledning av idrott- och föreningsförvaltningens utredning som också legat till grund 
för skisserna, kan ett bad med mycket hög funktionalitet skapas. SM-status vid tävlingar 
och kanske även större evenemang bedöms kunna anordnas. Centralbadet kommer även 
att tillgodose ett stort antal andra gruppers behov med hoppbassäng, simskoleutbildning, 
gym och kafé. 

I lokaliseringsstudien har hänsyn tagits till behovet av en skyddszon för att minimera 
påverkan på Västlänken. Området runt det tilltänkta centralbadet har ett mäktigt lerlager 
ner till berg som ligger ca 80-100 m djupt. Detta innebär att man måste påla för 
grundläggning. 

Trafikverkets högvattenskydd kopplat till E45 medför att området för centralbadet inte 
påverkas av högt vatten i älven. Skyfall innebär inga ansamlingar eller direkta problem på 
denna plats.  

Detaljplaneläggning pågår inom området och ett centralbad lokaliserat till denna plats kan 
inrymmas i planerad detaljplan för området. Med en planstart redan i år Q4 2020 skulle 
ett antagande kunna ske Q2 2023. Med en beräknad byggtid på 2,5-3 år skulle badet 
kunna stå klart 2026. 

Alternativt läge för centralbadet på Frihamnen har bedömts som positiv ur perspektivet 
stadsbyggnad med möjligheten att skapa fler positiva synergier och en förstärkt koppling 
mellan centrala Göteborg och Hisingen. Däremot bedöms perspektiven tid och ekonomi 
inneha större risker då tidplanen för en utbyggnad av Frihamnen är osäker för tillfället 
och det är svårt att säga i dagsläget om en utbyggnad av ett centralbad och en utveckling 
av en blandad stadsbebyggelse i Frihamnen kommer att kunna gå hand i hand. 

 

Stadsbyggnadskontoret  
 

 

Henrik Kant   

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen  
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