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Yrkande angående Lokalisering av nytt 
centralbad i Göteborg 
Förslag till beslut 

 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Uppdrar åt Idrotts- och föreningsnämnden att i samverkan med Älvstranden AB 
och Byggnadsnämnden ta fram en mer detaljerad förstudie och underlag som 
möjliggör för ett genomförandebeslut, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges 
beslut i mars. Underlaget ska omfatta förutsättningar och strategier för projektets 
genomförande, en specificering av ekonomi och volymer, en riskbedömning och 
en nyttoanalys. Underlag och förstudie ska innebära en förbättrad totalekonomi. 
Den fortsatta utredningen ska särskilt pröva exploatering av mark som ej behövs 
då utomhusbadet utgår.  

2. Idrotts- och föreningsnämnden uppdras att omhänderta Göteborgs framtida behov 
av utomhusbad i kommande års budgetunderlag. 

 

Yrkandet 
Göteborg behöver ett nytt centralbad. Valhallabadet, som står för cirka 50 procent av alla 
badbesök i Göteborg, är i dåligt skick. Det skulle få betydande negativa konsekvenser för 
göteborgarna om Valhallabadet behöver stänga. Ett centralbad av den storleken och av 
den kvalitén som göteborgarna förtjänar är en omfattande investering som ska hålla över 
lång tid. Det är dock viktigt att kvalitén och kostnad hanteras i en helhet.   

För att det ska bara möjligt att fatta ett slutgiltigt genomförandebeslut krävs ett betydande 
mer grundlig förstudie. Underlaget ska omfatta förutsättningar och strategier för 
projektets genomförande, en specificering av ekonomi och volymer, en riskbedömning 
och en nyttoanalys. 

Förslaget ligger innehåller stora osäkerheter på grund av det tidiga skedet i processen. Vi 
ser dock att kalkylen i detta tidiga skede hamnar på en nivå över det vi avsett att investera 
i ett nytt centralbad. För att byggnationen ska vara genomförbar krävs att totalkostnaden 
sjunker till nivå med förutsättningarna givna av kommunfullmäktige. 

I syfte att åstadkomma detta ser vi att ett nytt centralbad inte behöver utrustas med ett 
utomhusbad. Detta borde kunna frigöra en hel del av fastigheten varför avstyckning för 
att nå ett lägre markpris eller exploatering för att öka intäkterna är intressant att utreda. 
Vidare bör det undersökas om en etablering av kommersiella lokaler ovanpå badet är 
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möjligt för att ytterligare förbättra kalkylen. Själva badhuset borde även kunna minskas 
ned något i omfång utan att för den delen göra avkall på någon av de kvalitéer som 
fullmäktige tidigare fastslagit.  
 



Yrkande angående – Lokalisering av nytt centralbad 
i Göteborg 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Got Event AB, Higab AB och idrott- och föreningsnämnden ges i uppdrag att till Stadshus AB 

och kommunstyrelsen redovisa en analys av åtgärder och kostnader för att underhålla 

Valhallabadet till dess att ett nytt centralbad kan byggas med huvudinriktning intill 

Valhallagatan. Uppdraget ska återredovisas senast under oktober 2020.  

 

2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet.  

 

Yrkandet 
 
Att förlägga det nya centralbadet vid Gullbergsvass är ett olämpligt förslag. Ett genomförande av 

utredningens slutsatser skulle innebära en kostnad om ungefär 3 miljarder kronor, vilket skulle 

medföra att badhuset blir Sveriges i särklass dyraste någonsin – utan att ge göteborgarna, som står för 

finansieringen, nyttor värda pengarna. Lerdjupet är svårartat, markförhållandena kräver kostsamma 

förberedelser och närheten till tågtunneln fördyrar den nödvändiga pålningen. Platsen är dessutom – 

jämfört med andra tänkbara placeringar - otillgänglig för det stora flertalet göteborgare, och kommer 

under många år framöver att kännetecknas av intensiv byggnation och stadsutveckling.  

 

Trots helt nya och/eller upprustade lokal- och områdesbad, över hela staden, prognostiserar ansvarig 

förvaltning att det nya centralbadet ska räkna med att ta emot en miljon besökare på några års sikt. 

Detta är en fördubbling jämfört med Valhallabadets nuvarande besökssiffror. Vi menar att det är 

osannolikt att ett nytt centralbad, i konkurrens med lokal- och områdesbad samt ett planerat nytt 

äventyrsbad, skulle kunna attrahera besökssiffror i detta mycket höga spann. För att uppnå 

besöksprognosen behöver badet konstrueras på ett sådant sätt och förläggas till en sådan plats att 

kranskommunernas invånare får lätt att ta sig dit. Vi ställer oss starkt kritiska till att det skulle vara 

stadens uppgift att planera ett centralbad efter eventuella behov i andra kommuner. 

 

Socialdemokraterna och Demokraterna anser att ett nytt centralbad ska byggas i nära anslutning till en 

ny multiarena med huvudinriktning intill Valhallagatan. Till dess behöver det nuvarande Valhallabadet 

underhållas, för att fungera under såväl planerings- som genomförandefas. För att denna upprustning 

ska kunna ske skyndsamt vill vi att Got Event AB, Higab AB och idrott- och föreningsnämnden tar 

fram en analys av åtgärder och kostnader för att underhålla Valhallabadet till dess att det nya 

centralbadet står på plats. 
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Yttrande angående – Lokalisering av nytt centralbad i Göteborg. 

 

Yttrandet 
Vi Sverigedemokrater tycker att idrottslivet är viktigt för staden och naturligtvis behöver 
göteborgarna ett modernt och fungerande bad. Frågan om var ett nytt centralbad ska vara 
placerat är dock omgärdat av många frågor och osäkerheter. Flera alternativ har 
åskådliggjorts och många miljoner har investerats i utredningar. Trots detta finns det många 
frågor kvar att besvara: 

1. Är kostnaden för placering i Gullbergsvass 1,92 - 2,12 miljarder rimlig i förhållande till 
samhällsnyttan? 
 

2. Har Älvstranden AB:s synpunkter om en placering i Frihamnen utvärderats tillräckligt? 
 

3. Om man vill utöka centrala stan till att även innefatta Hisingen, som är den uttalade 
strategin, vore det bättre att placera badet i Frihamnen? 
 

4. Är osäkerheterna vad gäller västlänken och pålning mm så pass stora att det är för 
tidigt att ta ett beslut om planstart Q4 2020? Är det till och med oansvarigt? 
 

5. Är det försvarbart att lägga ned hundratals miljoner av göteborgarnas skattemedel i 
djup lera och markarbete innan badet ens påbörjas?  
 

6. Den fördjupade översiktsplanen för centrala staden är inte klar, ändå refereras det till 
den. Är det ansvarsfull och demokratisk samhällsplanering? 
 

7. Finns andra alternativ gällande uppvärmning/kyla? Liknande Arlandastad. 
 

8. Arena och evenemangsstråkets utveckling. Vad händer med den utredningen? 
 

9. Valhalla sporthallar. Hur ser framtiden ut för dessa?  
 

Frågetecknen är många och budgetens hållbarhet är högst osäker. Att det redan idag 
aviseras om ett behov av en buffert på flera hundra miljoner för oförutsedda utgifter är 
talande. Med bakgrund av detta motsätter vi oss starkt en placering av badet i 
Gullbergsvass. 

I tider som dessa är god ekonomisk hushållning med skattebetalarnas pengar av högsta vikt. 
Varje krona måste användas med förnuft. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
 
Datum 2020-06-10 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 2.1.11 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (7) 
  

   

Lokalisering av nytt centralbad i Göteborg 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-03-19 § 18 till byggnadsnämnden att i 
samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, fastighetsnämnden och Got Event 
AB skyndsamt utreda förutsättningarna för ett nytt centralbad med utgångspunkt i 
”Lokaliseringsstudien för nytt centralbad” där Gullbergsvass är huvudalternativet, 
förklaras fullgjort. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-03-19 § 18 till idrotts- och föreningsnämnden att 
ta fram investeringsunderlag för byggnation av ett nytt centralbad, förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden respektive idrotts- och föreningsnämnden har tagit fram de underlag 
som har begärts av dem enligt uppdrag från kommunfullmäktige 2020-03-19 § 18. 

Stadsledningskontoret har utöver de två nämndernas underlag fått in kompletterande 
underlag från Älvstranden Utveckling AB utifrån markägarperspektivet. 

Stadsledningskontoret konstaterar att investeringsunderlaget från idrotts- och 
föreningsnämnden till stor del rymmer osäkerheter. I det fall kommunfullmäktige önskar 
gå vidare med projektet i Gullbergsvass bedömer stadsledningskontoret att de bör uppdra 
om att ta fram en mer detaljerad förstudie och ett underlag för genomförandebeslut. 
Genomförandebeslutet bör omfatta förutsättningar och strategier för projektets 
genomförande, en specificering av ekonomi och volymer samt en riskbedömning och en 
nyttoanalys. Stadsledningskontoret bedömer att det är lämpligt att staden även nyttjar den 
kompetens som finns hos Higab AB vad gäller projektering och uppförande av 
specialfastigheter av den här storleken. 

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 fastighetsnämnden står för 700 mnkr och idrotts- och 
föreningsnämnden för 250 mnkr. 

Idrotts- och föreningsnämnden har en investeringskalkyl om drygt 2 mdkr vilken 
inkluderar deras del om 250 mnkr från exploateringskalkylen. Fastighetsnämndens 
kostnader ligger till grund för det arrende de kommer att ta ut från idrotts- och 
föreningsnämnden vilket därmed belastar deras årliga drift. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-05-08 
Diarienummer 0848/20 
 

Handläggare  
Neda Sherafat 
Telefon: 031-368 00 72 
E-post: neda.sherafat@stadshuset.goteborg.se  
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De totala utgifterna för staden är alltså mycket grovt i nuläget uppskattade till cirka 2,8 
mdkr, räknat på alternativet med ett utomhusbad. 

Investerings- och exploateringsvolymerna finns inte inarbetade i idrotts- och 
föreningsnämndens eller fastighetsnämndens nomineringsunderlag för budget 2021 och 
de långsiktiga investeringsplanerna. Stadsledningskontoret har för avsikt att synliggöra 
detta i kommande förutsättningar för budget för att möjliggöra ett omhändertagande i den 
politiska budgetberedningen 2021. Väljer kommunfullmäktige att gå vidare med en 
fortsatt investeringsplanering behöver berörda nämnder omhänderta 
investeringsvolymerna i kommande års nomineringar. 

Detaljplanekostnader på cirka 3 mnkr är medräknade i stadens kostnader. Flera 
förutsättningar såsom grundläggning, markföroreningar med mera kommer att påverka 
kostnaderna. Kalkylen innehåller höga platsspecifika kostnader på grund av närheten till 
Västlänken. I fortsatt process behöver de olika parametrarna utredas detaljerat vilket 
kommer att påverka kostnadsuppskattningarna. 

Utöver en total kostnad på cirka 2,8 mdkr bedömer fastighetsägaren Älvstranden 
Utveckling AB, att ett uppförande av ett centralbad på platsen förväntas generera en 
nettoförlust för bolaget på cirka 610 mnkr i förhållande till förväntade 
markutvecklingsaffärer med anledning av uteblivna byggrättsintäkter. 

Idrotts- och föreningsnämnden har utifrån det underlag som finns framme uppskattat 
nettodriftskostnaderna för det nya centralbadet till cirka 110 mnkr per år. I denna kostnad 
ingår sedvanliga driftskostnader såsom personal, fastighetsrelaterade kostnader och 
kapitaltjänstkostnader. Kapitaltjänstkostnaderna uppgår till cirka 80 mnkr av de totala 
driftskostnaderna. 

Enligt byggnadsnämndens utredning borde centralbadet kunna förväntas inverka positivt 
på invånarnas ekonomiska situation och den samhällsekonomiska nyttan. Ett bad på 
denna centrala plats bör kunna attrahera fler besökare från Göteborgsregionen och fler 
turister, vilket påverkar karaktären på närområdet och förbättrar förutsättningarna för 
lokala näringsidkare. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 18 är baserat på ett yrkande från V, M, L, MP 
och C. I yrkandet 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 till exempel energianvändning, energisnåla lösningar och återanvändning. 

Med närhet till Centralstationen, Nils Ericsonsterminalen och Västlänken kommer badet 
att vara lättillgängligt 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 i sin tur innebär bättre luftkvalitet 
och mindre buller. 
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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. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2020-03-19 § 18 

2. Byggnadsnämndens handlingar 2020-04-24 § 171 

a. Rapport – Förutsättningar för lokalisering av ett nytt centralbad i 
Gullbergsvass, Stadsbyggnadskontoret 2020-04-16 

b. Fördjupad lokaliseringsstudie av ett nytt centralbad, Tengbom,  
2018-04-05 

c. Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar, 2016-10-18 

3. Idrotts- och föreningsnämndens handlingar, 2020-04-21 § 49 

4. Älvstrandens yttrande, 2020-04-29 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 § 18 enligt följande: 

1. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, 
fastighetsnämnden och Got Event AB skyndsamt utreda förutsättningarna för ett nytt 
centralbad med utgångspunkt i ”Lokaliseringsstudien för nytt centralbad” där 
Gullbergsvass är huvudalternativet. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast maj månads utgång 2020. 

2. Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag att ta fram investeringsunderlag för 
byggnation av ett nytt centralbad. 

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i kommande budgetberedning avsätta 
investeringsmedel för projektet. 

4. Idrotts- och föreningsnämndens ram utökas med 700 tkr för 2020 och framåt för att 
finansiera planeringsarbetet. Finansiering för 2020 hämtas från kommuncentral 
avsättning benämnd ”Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet”. 

Detta ärende hanterar punkterna 1 och 2. Punkterna 3 och 4 omhändertas och synliggörs 
inom ramen för stadsledningskontorets leverans av Förutsättningar för budget 2021–
2023, för att möjliggöra ett omhändertagande av redan fattade beslut om 
driftsförstärkning och beaktande av investeringsvolymerna i den politiska 
budgetberedningen. 

Beskrivning av ärendet 
Uppdragen härrör från ett yrkande från V, M, L, MP och C till kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-02-26 i samband med återrapportering av delutredningar för projekt 
Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet (dnr. 1149/18). 

Uppdraget till byggnadsnämnden 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. 

Utöver de parter som kommunfullmäktige pekat ut har representanter för trafikkontoret 
och Älvstranden Utveckling AB (Älvstranden) deltagit i arbetet då de är viktiga aktörer 
respektive markägare. Efter inspel från Älvstranden har en lokalisering på Frihamnen 
översiktligt belysts i utredningsmaterialet. 

Stadsledningskontoret har uppfattat att Älvstranden inte tycker att deras synpunkter 
belysts tillräckligt i byggnadsnämndens utredningsrapport, varför stadsledningskontoret 
har fått in kompletterande underlag från Älvstranden gällande deras synpunkter och 
perspektiv i egenskap av markägare på en eventuell lokalisering av ett centralbad i 
Gullbergsvass. 

I detta ärende redovisas även idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram 
investeringsunderlag för byggnation av ett nytt centralbad. 

Byggnadsnämndens uppdrag om utredning 
Byggnadsnämnden konstaterar att lokaliseringsutredningen sammantaget visar att den 
studerade tomten är väl vald utifrån ytkrav och flera parametrar, och därför lämpar sig väl 
för placering av ett centralbad i Göteborg. 
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På platsen pågår en stadsomvandling som både skulle gynna och gynnas av ett centralbad. 
Platsen bedöms vara mycket lättillgänglig för både stadens invånare och besökare med 
kollektivtrafik vid Regionens hus, Nils Ericsonsterminalen, Centralstationen och 
Västlänken. En eventuell framtida koppling över bangården skulle också ge korta avstånd 
till Åkareplatsen. Läget gynnas av befintliga och planerade gång- och cykelstråk. 

Idrotts- och föreningsnämnden 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 föreslaget läge i byggnadsnämndens rapport. 

Arbete pågår med att ta fram en 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. 
Föreslagen placering i Gullbergsvass har prövats på stadsbyggnadskontoret. Placeringen 
bedöms lämpa sig mycket väl i förhållande till förslag till strukturplan. Ett centralbad i 
detta läge skulle ligga mitt i ett kommande expansivt område och stärka 
Centralenområdet och Gullbergsvass. 

Ett centralbad på denna plats får med nödvändighet ett lägre exploateringstal än bostäder 
och kontor som skulle gett högre exploateringsintäkter på platsen, men detta menar 
byggnadsnämnden får vägas mot tillgängligheten för allmänheten och nyttan för staden. 

Centralbadet bedöms kunna 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 idrotts- och föreningsnämndens utredning, som också legat till grund för 
skisserna, bedöms ett bad med mycket hög funktionalitet kunna skapas. SM-status vid 
tävlingar och kanske även större evenemang bedöms kunna anordnas. Centralbadet 
bedöms även kunna 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 cirka 80–100 meter djupt. Detta innebär att det måste pålas 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 (Kämpegatan) och ett centralbad lokaliserat till 
denna plats skulle kunna inrymmas i planerad detaljplan för området. Med en planstart 
Q4 2020 skulle ett antagande kunna ske Q2 2023. Med en beräknad byggtid på 2,5–3 år 
skulle badet kunna stå klart 2026. Tidplanen är dock osäker. 

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 för tillfället är osäker 
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och det är svårt att i dagsläget uttala sig om en utbyggnad av ett centralbad och en 
utveckling av en blandad stadsbebyggelse i Frihamnen kommer att kunna gå hand i hand. 

Älvstrandens synpunkter gällande placering av centralbad 
Älvstranden har skickat in ett VD-yttrande utifrån deras roll som markägare av den 
föreslagna placeringen av centralbad i Gullbergsvass. Yttrandet finns i sin helhet i  
bilaga 4. 

Älvstranden förordar en placering av centralbad i Ringön/Frihamnen framför 
Gullbergsvass av flera anledningar, bland annat för att marken i Gullbergsvass enligt 
bolaget istället skulle kunna användas för en högre exploatering och att genomförbarheten 
i Ringön/Frihamnen skulle vara mindre komplicerad än i Gullbergsvass, då det pågår 
många stora projekt runtom det föreslagna läget i Gullbergsvass som ställer höga krav på 
bygglogistiken. 

Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag om investeringsunderlag 
Idrotts- och föreningsnämnden fattade 2020-04-21 § 49 beslut om att översända framtaget 
investeringsunderlag beträffande ett nytt centralbad till kommunstyrelsen. Därmed anser 
nämnden att kommunfullmäktiges uppdrag 2020-03-19 § 18 är fullgjort. 

Utifrån skissunderlag och programhandling har två av varandra oberoende kalkylatorer 
lämnat underlag för investering i nytt centralbad. Såväl skissunderlag som 
programhandling utgår från de funktioner som beskrivs i kommunfullmäktiges uppdrag. 
Idrotts- och föreningsnämnden har även tagit del av tidigare erfarenheter från liknande 
byggnationer samt gjort en rimlighetsbedömning av kalkylatorernas uppgifter. 

Investeringsunderlaget innehåller därmed funktioner för såväl tävling, motion som bad. 
Den tomtyta som investeringsunderlaget, exklusive utomhusbad, grundar sig på är cirka 
31 000 kvadratmeter inklusive parkering och angöring. Det nya centralbadet beräknas ha 
en byggnadsarea (BYA) på 14 500 kvadratmeter och en bruttoarea (BTA) på cirka 32 000 
kvadratmeter. Extern operatör förutsätts driva gymverksamheten. Vad gäller utrymmena 
för kafé är dessa anpassade för såväl våt som torr servering, med enklare 
tillredningsutrymmen. Vid större tävlingar och event finns möjligheter till 
satellitservering. Möjligheter finns att anlägga ytterligare utrymmen för till exempel 
restaurang, i anslutning till relaxavdelningen. Detta är dock inte inkluderat i kalkylen. 

Det framtagna investeringsunderlaget innehåller osäkerheter, som framförallt kan kopplas 
till närheten till Västlänken. Området runt den föreslagna placeringen för ett nytt 
centralbad har ett mäktigt lerlager ner till berg, cirka 80–100 meter djupt. På grund av 
närheten till Västlänken kommer val av pålningsmetod, som inte påverkar Västlänken, att 
utgöra en fördyrande faktor. Föroreningspåverkan bedöms som begränsad, utifrån tidigare 
gjorda undersökningar i den södra delen av området. Även detta utgör en osäkerhetsfaktor 
i underlaget, då mer platsspecifika undersökningar kan visa annat. Investeringsunderlaget 
inkluderar parkeringsplatser för vardagsbehovet men evenemangsparkeringar är inte 
hanterad. 

Idrotts- och föreningsnämnden har tagit fram en kalkyl för byggnation av nytt centralbad. 
Denna visar att ett nytt centralbad innebär en investeringsutgift för idrotts- och 
föreningsnämnden om cirka 1,93 mdkr.  Tillkommer utomhusbassäng med tillhörande 
kringytor innebär detta en ytterligare investeringsutgift om cirka 190 mnkr. Den totala 
investeringsutgiften för nämnden blir då cirka 2,12 mdkr. Nettodriftskostnaderna för det 
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nya centralbadet är uppskattade till cirka 110 mnkr per år. I denna utgift ingår sedvanliga 
driftskostnader såsom personal, fastighetsrelaterade kostnader och kapitaltjänstkostnader. 
Kapitaltjänstkostnaderna uppgår till cirka 80 mnkr av de totala driftskostnaderna. 
Uppskattningen för intäkterna är baserade på hyresintäkter för gym då detta förutsätts 
drivas av extern operatör. Vad gäller övriga intäkter är dessa baserade på ett stigande 
besöksantal, med start år ett på 700 000 besökande och från och med år fyra en miljon 
besökare. 

Fastighetskontoret har inom ramen för byggnadsnämndens uppdrag tagit fram en 
kostnadsbedömning för stadens kostnader. Den är dock i ett tidigt skede och kommer att 
behöva fördjupas i en ekonomisk förstudie. Platsen innebär platsspecifika kostnader 
såsom rivning av befintlig byggnad samt speciell grundläggning på grund av närheten till 
Västlänken. I kostnadsbedömningen har staden tagit hela kostnaden för att iordningställa 
marken och utgångspunkten är att staden också betalar fullt markpris på markförvärvet. 
Fastighetskontorets bedömning i det här skedet är att stadens kostnader för markförvärv 
och iordningsställande av mark kan uppgå till cirka 700 mnkr. 

Utöver en total kostnad på cirka 2,8 mdkr bedömer fastighetsägaren Älvstranden 
Utveckling AB, att ett uppförande av ett centralbad på platsen förväntas generera en 
nettoförlust för bolaget på cirka 610 mnkr i förhållande till förväntade 
markutvecklingsaffärer med anledning av uteblivna byggrättsintäkter. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att byggnadsnämnden och idrotts- och föreningsnämnden 
har fullgjort sina respektive uppdrag från kommunfullmäktige 2020-03-19 § 18. 

Stadsledningskontoret konstaterar beträffande investeringsunderlaget från idrotts- och 
föreningsnämnden att det till stor del rymmer osäkerheter. Även om nämnden haft relativt 
goda förutsättningar till att uppskatta kostnaderna för själva byggnaden är det svårt att på 
så kort tid göra en kvalificerad bedömning beträffande kostnaderna för grundläggning och 
markarbeten. Närheten till Västlänken medför den största osäkerheten. 

I det fall kommunfullmäktige önskar gå vidare med projektet i Gullbergsvass bedömer 
stadsledningskontoret att de bör uppdra om att ta fram en mer detaljerad förstudie och ett 
underlag för genomförandebeslut. Genomförandebeslutet bör omfatta förutsättningar och 
strategier för projektets genomförande, en specificering av ekonomi och volymer samt en 
riskbedömning och en nyttoanalys. Stadsledningskontoret bedömer att det är lämpligt att 
staden även nyttjar den kompetens som finns hos Higab AB vad gäller projektering och 
uppförande av specialfastigheter av den här storleken. 

 

 

 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Stadsutveckling 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Återrapport av delutredningar för projekt 
Stadsutveckling 
Valhallagatan/evenemangsområdet samt 
uppdrag om utredning av ett nytt centralbad i 
Göteborg 

§ 18, 1149/18 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, 

fastighetsnämnden och Got Event AB skyndsamt utreda förutsättningarna för ett nytt 

centralbad med utgångspunkt i ”Lokaliseringsstudien för nytt centralbad” där 

Gullbergsvass är huvudalternativet. Uppdraget ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen senast maj månads utgång 2020. 

2. Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag att ta fram investeringsunderlag för 

byggnation av ett nytt centralbad. 

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i kommande budgetberedning avsätta 

investeringsmedel för projektet. 

4. Idrotts och föreningsnämndens ram utökas med 700 tkr för 2020 och framåt för att 

finansiera planeringsarbetet. Finansiering för 2020 hämtas från kommuncentral 

avsättning benämnd ”Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet”. 

Handling 
2020 nr 52. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D), Jonas Attenius (S) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till 

förslaget från S och D i kommunstyrelsen. 

Emmali Jansson (MP), Bettan Andersson (V), Ann Catrine Fogelgren (L) och  

Axel Josefson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare yrkar Bettan 

Andersson (V) och Ann Catrine Fogelgren (L) avslag på förslaget från S och D i 

kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 

bifallits. 

Kommunfullmäktige 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-19 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Reservationer 
Ledamöterna från S reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Ledamöterna från D reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 

Idrotts- och föreningsnämnden 

Fastighetsnämnden 

Got Event AB 

Kommunstyrelsen 

Budgetberedningen 

 

Dag för justering 

2020-04-01 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 

Pär Gustafsson 

 

 

Justerande 

Håkan Eriksson 
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Uppdrag från kommunfullmäktige - 
Lokalisering av nytt centralbad i Göteborg 

§ 171, 0379/20 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

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  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-04-16, med bilagor. 

Yttranden  
Ledamöterna från MP och V lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 3.  

Ledamöterna från D och S lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 4.  

Jäv  
Matilda Landén (MP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Ledamöterna från D och S deltar inte i beslutet med hänvisning till sitt yttrande, 

protokollets bilaga 4.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

  

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-04-24 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Dag för justering 

2020-04-24 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Stina Petersson Moberg  
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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 

Stadsbyggnadskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-04-16 
Byggnadsnämnden 2020-04-24 
Diarienummer 0379/20 
 

Handläggare 
Kajsa Räntfors 
Telefon: 031-368 15 22 
E-post: kajsa.rantfors@sbk.goteborg.se 
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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. 
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1 Inledning 

1.1 Uppdrag och bakgrund  
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 direktörerna 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 markägare till den aktuella ytan i Gullbergsvass. 

Det politiska motivet till beslutet att utreda ett Centralbad i Gullbergsvass 
”Göteborgarna och idrotten är i stort behov av ett nytt centralbad. Det kräver ett 
nytänk. Vi avser därför att gå vidare med planerna på ett nytt centralbad men i ett 
annat område. 
Innehållsligt ser vi att det ska innehålla det som fastslagits i Strategi för Göteborgs sim- 
och badanläggningar. 
Lokaliseringsmässigt ser vi att en av de kvarvarande placeringarna från studien gjord 
2018 är av störst intresse. Det är Gullbergsvass där en helt ny stadsdel kommer att ta 
form. Med sin närhet till centralstationen, Västlänken och Nils Ericsonsterminalen 
kommer det vara mycket tillgängligt för stadens invånare och är därför ett mycket 
tilltalande alternativ.  
Utredningen kan dock om behov finns även titta på andra centrala placeringar och ska 
beakta tid för färdigställande, kvalitet och funktionalitet. 
Storlek och utformning för ett kommande centralbad ska vara i enlighet med den av 
kommunfullmäktige antagna i Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar. 
Anläggningen ska vara en komplett långbaneanläggning med möjlighet till relax. För 
att möta stadens behov av och tillgång till motionssim, fritids- och föreningsaktiviteter 
och simundervisning behövs två 50x25m bassänger. Ett centralbad av denna karaktär 
behöver en del faciliteter för så väl motionärer som göteborgare i allmänhet. Det måste 
beredas plats för gym och gruppträning samt restaurang och/eller café i det kommande 
badhuset. 
Vidare bör frågan om ytterligare en simbassäng utomhus prövas. 
Det nya centrala badet kommer att placeras i ett område med omfattande 
stadsutveckling och det är viktigt att den nya byggnaden tar sin gestaltnings-mässiga 
plats i stadsrummet. 
Det är viktigt att ett nytt centralbad byggs och drivs med de 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 enlighet med slutsatserna i Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar, att 
ägandet och driften av stadens simanläggningar ska ligga på en aktör, ges det samlade 
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ansvaret för ägande och drift till Idrotts- och föreningsnämnden som också får 
uppdraget att leda byggprocessen.” 

1.2 Arbetsupplägg och arbetsgrupp 
Uppdraget gavs till Byggnadsnämnden att utföras i samverkan med Idrott- och 
föreningsnämnden, Fastighetsnämnden och Got Event. Representanter för 
Trafikkontoret och Älvstranden Utveckling AB har även deltagit i arbetet då de 
är viktiga aktörer respektive markägare. 

Då uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens senast vid maj månads 
utgång innebar de politiska ledtiderna att uppdraget och rapporten ska vara klar 
den 31 mars 2020 för att kunna hanteras i Byggnadsnämnden vilket innebär 
cirka en veckas arbetstid för uppdraget. Arbetet startade med ett direktörsmöte 
dagen efter kommunfullmäktigebeslutet den 20 mars 2020. En arbetsgrupp, med 
Kajsa Räntfors som projektledare, tillsattes bestående av: 

Stadsbyggnadskontoret  
• Maria Lejon / Kajsa Räntfors / Per Osvalds  

Idrott- och föreningsförvaltningen  
• Lotta Lidén Lundgren / Ann-Charlotte Hellman / Ulrika Samuelsson 

Fastighetskontoret  
• Marie Peterson / Clas Premmert  

Got Event   
• Thomas Tejland    

Trafikkontoret    
• Malin Andersson / Maria Sondell  

Älvstranden Utveckling  
• Rune Arnesen 

 
 
 

2 Sammanfattning och slutsats 
Sammantaget visar denna 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.  
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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. 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.  

I förslaget har hänsyn tagits till behovet av en skyddszon för att inte påverka 
marken runt 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 Centra-
lbadet 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 planstart Q4 2020 
och beräknat antagande Q2 2023. Med en beräknad byggtid på 2,5-3 år kan 
badet stå klart 2026. 

Alternativt läge för Centralbadet på Frihamnen har bedömts som positiv ur 
perspektivet stadsbyggnad med möjligheten att förstärka 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. 

Den korta handläggningstiden har gjort att utredningen inte är fullständig. Flera 
förutsättningar och parametrar såsom grundläggning, markföroreningar med 
mera behöver fortsatt utredas detaljerat och kommer att påverka kostnaderna.  
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3 Tidigare utredningar  

3.1 Fördjupad lokaliseringsstudie, 
upprättad av Tengbom 2018 

I utredningen ’Fördjupad lokaliseringsstudie av ett nytt Centralbad’ som 
upprättades av Tengbom, daterad 2018-04-05, pekades fyra möjliga 
lokaliseringar av ett nytt Centralbad ut: 

• Evenemangsstråket 
• Heden 
• Gullbergsvass  
• Ringön  

Studien bygger vidare på den av Fastighetskontoret upprättade ’Övergripande 
lokaliseringsstudie’ från 2017-09-27. 

För Gullbergsvass beskrivs området enligt nedan i rapporten. 

Föreslagen placering, i västra delen av Gullbergsvass, ansluter till den del av 
området som ligger först i planeringen och där delar redan är påbörjade. Det är 
mycket i området som ska byggas ungefär samtidigt, vilket kräver noggrann 
planering av arbetsområden för de olika projekten. 

En del av logistikhallarna är redan beslutad för rivning, men ytterligare del av 
hallarna kommer behöva rivas för ett bad. 

Närhet till både Centralstationen, Nils Ericsonsterminalen och Västlänken gör 
att badet blir tillgänglig för människor i hela Västra Götalandsregionen. 
Placeringen innebär korta gångavstånd från närmsta spårvagnshållplats samt 
hållplats för Västlänken. Placeringen kommer att ligga nära många arbets-
platser, vilket innebär att vardagslivet underlättas genom att exempelvis enkelt 
möjliggöra träning på lunchen eller i direkt anslutning till arbetet. 

Illustration ur lokaliseringsstudien 
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Badet kan ha en positiv effekt på stadslivet i området då området idag inte har 
något stadsliv, utan människor behöver ”lära” sig att ta sig till området.  Badet 
blir en dragare som får människor att komma till området, vilket innebär att fler 
än bara de som bor eller arbetar i området tar sig dit.  

Anläggningen är placerad så att den ingår i den nya tänkta stadsstrukturen i 
Gullbergsvass. Det finns tillräckligt med yta men det krävs att anläggningens 
placering anpassar sig till de tänka stråken.  

Området ligger nära Centralstationen och Nils Ericsonsterminalen som har   
både lokal, regional och nationell trafik. Närmsta spårvagnshållplats med 
lokaltrafik är idag Nordstan men det planeras för ytterligare hållplatser som 
ligger närmre anläggningen. Det är dock oklart när dessa kan vara i funktion 
och om det är för buss och/eller spårvagn. Placeringen av anläggningen föreslås 
ligga väldigt nära en av uppgångarna från Västlänken, vilket ytterligare stärker 
kopplingen till kollektivtrafik. Det är oklart hur gång- och cykelbanor kommer 
utformas i området med det finns förslag på gång- och cykelbanor i nära 
anslutning till anläggningen med ett huvudstråk längs med Kämpegatan, direkt 
intill anläggningen. 

Centralbadet är en offentlig byggnad som blir en publik målpunkt i ett område  
med bostäder och kontor, och detta ökar flödet av människor både på dag- och 
kvällstid. Mot väster, sett från föreslagen placering finns det i nuläget 
arbetsmaterial som visar på en tydlig struktur där anläggningen passar väl in 
och kan bidra till stadslivet, men mot öster är förutsättningarna idag mindre 
tydliga. 

Då området står inför stora förändringar behöver nya stråk och kopplingar samt 
ytor/platser i stadsrummet skapas. Anläggningen är placerad på ett sådant sätt 
att den kan förstärka dessa stråk då den är en offentlig byggnad dit fler än bara 
de som bor i området kommer. I stadsutvecklingsprogrammet föreslås en park 
intill platsen för badanläggningen, vilken blir en naturlig del i ett fortsatt 
framtida stråk. Kämpegatan, som kommer att passera i direkt anslutning till 
anläggningen planeras bli ett utav huvudstråken i området på sikt, vilket 
ytterligare kan stärkas genom anläggningens placering. 

Då det endast finns planer för delar av området går det bara att analysera hur 
anläggningen förhåller sig till dessa delar. Byggnadshöjderna i området är 
betydligt högre än vad anläggningen kommer att kräva vilket innebär att 
anläggningen kan uppfattas som låg i detta sammanhang. Att byggnaden är låg i 
förhållande till stor del av omgivande bebyggelse kan vara positivt med 
avseende på lokalklimatet och möjligheter till dagsljus i gaturummet.  
Anläggningens skala och placering lämnar även goda förutsättningar för fortsatt 
planering mot norr och öster. 

Området har nära koppling till Götaleden och på sikt planeras även ny på- och    
fart med anslutning till Kämpegatan, vilket gör anläggningen lättillgänglig både 
för transporter och för persontrafik.  

Vid planering av området behöver parkeringar både för anläggningen, 
Västlänken och Centralstationen lösas och dessa parkeringsanläggningar kan 
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troligen delvis samnyttjas. P-platser för Centralbadet bedöms kunna anläggas i 
anslutning till anläggningen. 

Till vardags antas anläggningen generera en mindre mängd biltrafik och kan i 
huvudsak matas av kollektivtrafik, men den trafik som uppstår tillfälligt vid 
eventuella större evenemang antas matas via Götaleden, vilken är utpekad som 
riksintresse för kommunikation. Eventuell köbildning på Götaleden skulle 
kunna anses påverka riksintresset negativt. 

Det är idag oklart hur området ska planeras, men samhällsnyttan vid placering 
av anläggningen i detta område är hög då den ger alla i stadens invånare tillgång 
till området. Ur ett stadsbyggnadsperspektiv utgör platsen ett attraktivt läge i 
staden för verksamheter och bostäder, men för en levande blandstad måste även 
viss offentlig service finnas i anslutning.  

3.2 Strategi för Göteborgs sim- och 
badanläggningar 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-15 att anteckna det av Idrotts- och förenings-
nämnden översända förslag på strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar som 
svar på kommunstyrelsens hemställan från 2015-06-03, § 335.  

Av strategin framgår att det är Idrotts- och föreningsförvaltningens uppfattning 
att så många göteborgare som möjligt ska ha en god tillgänglighet till en sim-
och badanläggning. Däremot behöver inte alla anläggningar vara lika stora eller 
se exakt likadana ut. Idrotts- och föreningsförvaltningen har därför föreslagit tre 
nivåer: lokalbad, områdesbad och centralbad.  

Förvaltningen anser att Valhallabadet inte uppfyller kriterierna för ett centralbad 
och föreslår därför att anläggningen ersätts. Dagens anläggning är i dåligt skick 
och kan inte längre fylla den funktion som den en gång byggdes för. En 
lokalisering på befintlig tomt skulle innebära att det inte finns någon anläggning 
i området på minst två år. På grund av de skador detta medför för föreningslivet 
ses detta alternativ som uteslutet 

Ett centralbad ska ha ökad kapacitet för simundervisning och motions-
verksamhet, kunna vara anpassad till föreningslivets behov och kunna arrangera 
SM-tävlingar för simidrotten. Ett nytt centralbad innehåller därmed minst två 
50-metersbassänger, varav en med djupdel med höj- och sänkbar botten, två 
undervisnings-/varmbassänger, med höj- och sänkbar botten samt minst 2 000 
läktarplatser vilket är kravet för att få arrangera långbane-SM. Centralbadet bör 
innehålla de funktioner som krävs för att både kunna fungera som stadens 
huvudarena för simidrott men också för att kunna genomföra publika 
evenemang. Det innebär att anläggningen både kommer att vara stadens största 
simidrottscentrum, största simundervisningsanläggning och största 
motionsanläggning. Anläggningen ska innehålla funktioner som gör att det 
fungerar att ha med sig små barn, men det är i områdesbaden som det bör satsas 
på familjefunktioner. Anläggningen bör också innehålla lokaler för den 
organiserade simidrotten. Ett centralbad bör ligga centralt i staden.  
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4 Förutsättningar 

4.1 Ingående förutsättningar 
Ett nytt centralbad ska ersätta Valhallabadet.  

Uppdraget innebär att förutsättningarna för en placering av ett Centralbad i 
Gullbergsvass ska undersökas, utifrån bland annat tid, funktionalitet och 
kvalitet. 

Utredningen skall utgå från tidigare lokaliseringsstudie utförd av Tengbom.  

Innehållsmässigt ska förslaget skall överensstämma med det som fastslagits i 
’Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar’. 

Den behovsbeskrivning för Centralbadet som har upprättats av Idrott och 
föreningsförvaltningen ligger till grund för utredningen. 

4.2 Markägoförhållanden 

      

Översikt fastigheter 

Markägarperspektiv 

Älvstranden Utveckling AB är mycket positiva till en placering av Centralbadet 
i Älvstaden. Ett nytt centralbad innebär en stor nytta för stadens innevånare. Det 
kommer att vara en stor dragare av människor och skapa mycket liv och rörelser 
en stor del av dygnet, under alla veckans dagar. Det måste staden utnyttja.  

Det tilltänkta Centralbadet på Gullbergsvass ligger till största del på 
Älvstranden Utvecklings fastighet Gullbergsvass 703:17. På fastigheten ligger 
”Terminalbyggnaden”, som inhyser ett antal hyresgäster idag. En större del av 
byggnaden kommer att beröras av badet och dess kringfunktioner.  

Älvstranden har ett aktivt samarbete med hyresgästerna i Terminalbyggnaden. 
En ombyggnad är beslutad år 2020 för att anpassa Terminalbyggnaden till 



 

Förutsättningar för lokalisering av nytt centralbad i Gullbergsvass i Göteborg 10 (46) 
Uppdrag från kommunfullmäktige 2020-03-19  
Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-04-16 

 

 

Fastighetskarta. Berörd fastighet är Gullbergsvass 703:17.     Föreslagen 
lokalisering ligger på mark som idag ägs av Älvstranden Utveckling AB.  
 
 
Kämpegatans utbyggnad. Bolaget har till dags dato investerat ca 1,3 mnkr i 
denna anpassning. De befintliga berörda hyresgästerna måste ersättas med 
likvärdiga lokaler, alternativt utlöses ett skadeståndsansvar enligt det indirekta 
besittningsskyddet.  

Läggs ett centralbad i Gullbergsvass påverkas Älvstranden Utveckling AB ur 
följande perspektiv: 

• Driftsnetto för berörd del av fastigheten 
• Befintliga hyresgäster med hyreskontrakt som måste lösas  
• Pågående anpassning av terminalbyggnaden till utbyggnaden av 

Kämpegatan. 
• Avtal med trafikverket som berör deras fastighet ( Västlänken) 
• Bortfall av intäkter vid försäljning av byggrätter 
• Rivningskostnader och iordningsställande av resterande fastighet  

Lokalhyreskontrakt kan sägas upp till hyresperiodens utgång. Sägs hyresavtalet 
upp för avflyttning och hyresgästen nekas förlängning har hyresgästen i regel 
rätt till ersättning enligt jordabalkens regler. Uppsägningen utlöser 
skadeståndsansvar enligt det indirekta besittningsskyddet. 

Det finns ett antal situationer som medger att hyresgästen kan sägas upp för 
avflyttning utan att ersättningsskyldigheten via det indirekta besittnings-skyddet 
utlöses. Ett sådant är när byggnad ska rivas och hyresgästen anvisas annan 
godtagbar ersättningslokal. Med sitt begränsade fastighetsbestånd saknar 
Älvstranden Utveckling AB i regel möjlighet att kunna erbjuda 
ersättningslokaler. Staden kan dock genom en aktiv medverkan bidra till att 
ersättningsbeloppen kan hållas nere. 
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4.3 Geoteknik  
Området består av lera med ett djup om 80 -100 meter. Det i kombination med 
närheten till Västlänken innebär att pålningsmetod noggrant behöver studeras.  

I förslaget har hänsyn tagits till behovet av en skyddszon för att inte påverka 
marken runt Västlänken. Skador kan uppstå om det vid pålning blir allt för stora 
rörelse i marken, jordmassor som förflyttas till förmån för pålarnas volym. Det 
finns dock pålningsmetoder som ej påverkar marken lika mycket och som är 
mindre massundanträngande, tex vid användning av ihåliga stålrörspålar. Denna 
metod är dock relativt dyr om man jämför med den mest använda metoden med 
betongpålar. Här kan mycket erfarenhet fås från de pågående projekten i 
Centralenområdet, tex projekt Hisingsbron, som under produktion haft problem 
med just massförflyttningar. 

 

Vid föreslagen placering är lerdjupet ca 80 - 100 m.  

4.4 Förorenad mark 
Nästan hela delområdet, utom de delar som är belägna längst mot öster och 
sydost, omfattas av utfyllnadsarbeten i Göta älv eller inom det tidigare 
vassområdet i anslutning till älven, Gullbergsvass. Dessa arbeten pågick mellan 
mitten och slutet av 1800-talet. Den undre delen av fyllnadsmassorna utgörs av 
muddermassor (silt/lera), den övre delen av sannolikt grövre fraktioner, med 
större bärighet. Särskilt inom det stora godsterminalområdet och övriga 
järnvägsområden bedöms dessa massor huvudsakligen utgöras av sand/grus och 
makadam. 

I länsstyrelsens MIFO-databas finns 18 verksamheter registrerade i 
Gullbergsvassområdet, dessa omfattar bland annat en oljedepå, färgindustrier, 
bilvårdsanläggningar, bensinstationer, gasverk, kemtvätt, sågverk, ytbehandling 
av trä, ytbehandling med lack/färg/lim och verkstadsindustri. Huvuddelen av 
dessa MIFO-objekt ligger i den norra delen av området. 
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I den södra delen av området har en undersökning gjorts inom det stora 
godsterminalområdet (ca 230 000 kvm) som ligger i nära anslutning till Mårten 
Krakowleden. Vid denna konstaterades att fyllnadsmassornas mäktighet inom 
området varierade mellan ca 1,5 och 3,5 meter och att jordlagren till stor del 
utgjordes av sand och grus. Ställvis påträffades dock slagg i massorna. 

Föroreningspåverkan bedömdes generellt som begränsad. Det bör beaktas att 
områdets area är mycket stor och att undersökningarna är av stickprovskaraktär.  

Inom spårområdena bedöms det föreligga en generell risk för att det varit 
läckage av smörjoljor med mera från äldre typer av lok. Olja har även hanterats 
vid växlar. 

 

 

Undersökningar inom området och angränsande områden visar att det finns 
föroreningar men att dessa tycks ligga på rimliga nivåer, dvs översta 
utfyllnadsmassorna behöver troligen tas bort men därunder är leran bra. 
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4.5 Ledningar  
Göteborg Energi behöver förse det nya Centralbadet med fjärrvärme, fjärrkyla 
och el. Likaså behövs en uppskattning av anslutningsavgifter för respektive 
produkt samt eventuella kostnader för ledningsomläggningar som påverkas av 
Centralbadet. Uppgifter som Göteborgs Energi lämnat ska endast ses som en 
fingervisning vad gäller kostnader och möjlighet att följa Centralbadets tidplan 
och kan påverkas av kringliggande projekt, i synnerhet arbeten kring Västlänken. 

Fjärrvärme 

Baserat på Valhallabadets förbrukningsstatistik har effektbehovet för det nya 
Centralbadet uppskattats. Enligt gällande planer förväntas det finnas möjlighet 
att ansluta Centralbadet tills 2025. Den totala anslutningsavgiften förväntas bli 
ca 2 - 3 mnkr.  

Inga omläggningsarbeten bedöms i nuläget påverkas direkt av Centralbadet 
placering. Däremot förutsätter placeringen att delar av Älvstranden Utveckling 
ABs fastighet, f.d. logistiklokal, rivs, vilket kommer att påverka matningen av 
fjärrvärme till lokalen. Omfattningen av rivningen påverkar eventuell 
omläggning av serviser och flytt av FC. Kostnader för detta går ej att uppskatta i 
dagsläget men bekostas av fastighetsägaren.  

Fjärrkyla 

Effektbehovet är uppskattat baserat uppgifter om kyla till ett gym, 
relaxavdelning och för avfuktning. Enligt gällande planer förväntas det finnas 
möjlighet att ansluta Centralbadet tills 2025. Den totala anslutningsavgiften 
förväntas bli ca 1 - 1,5 mnkr. Inga omläggningar av fjärrkyla bedöms i nuläget 
påverkas av Centralbadet. 

El 

Utifrån uppgifter om andra badanläggningar har en preliminärbedömning gjorts 
av behov av effekt till det föreslagna badet. Så länge effektbehoven blir inom 
ramen för den preliminära bedömningen så bör inte anslutningskostnaden 
överstiga 3 mnkr och kan genomföras inom de önskade tidsramarna om 
föranmälan sker i god tid. Detta kan dock komma att ändras utifrån andra 
anslutningar i området och andra faktorer som idag inte är kända. Denna uppgift 
kan inte anses utgöra en budgetoffert.  

Utöver anslutningskostnaden bedömer vi att föreslaget läge för nytt badhus kan 
komma att innebära flytt av 11 stycken högspänningskablar m.m. som nyligen 
lagts om för att ge plats åt Västlänken. Kostnaden för denna omläggning kan 
mycket väl överstiga kostnaden för anslutningen av badet. Sammantaget kan 
kostnaderna för flytt och anslutning uppgå till i storleksordningen 6 - 10 mnkr.  

Vatten och avlopp 

Placeringen av centralbadhus enligt förslag bedöms inte komma i konflikt 
med några befintliga allmänna VA-ledningar vilket innebär att det inte 
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kommer att krävas ledningsflyttar om planen genomförs enligt förslag, se 
figur nedan. Konflikter med utbyggnadsplaner för VA-ledningar i samband 
med Västlänken eller detaljplaner i området finns inte heller i dagsläget. 
Dock kan förslaget påverka planerad skyfallshantering för några av planerna 
väster om Centralbadet. 

 

Figur 1 Illustrerar föreslaget läge för Centralbadhus överlagrat befintligt VA-
ledningsnät.  

I dagsläget planeras det för VA-ledningsutbyggnad i kommande inringad 
gata i figur 2 i samband med Västlänken och detaljplaner väster om 
föreslaget läge för centralbadhuset. Längre österut har inte planerna kommit 
så långt att utbyggnadsplaner tagits fram. Det är dock troligt att ledningar 
kommer följa gatustrukturen till viss del och att utbyggnad specifikt för 
Centralbadet då inte kommer bli aktuellt. I scenariot att VA-lednings-
utbyggnad inte sker i anslutande gator för Centralbadet kan det krävas ca 
100 m utbyggnad av de tre ändamålen, dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten, för att koppla samman med planerat ledningsstråk i den inringade 
gatan väster om området. Grov uppskattad kostnad för detta i dagens läge 
uppgår till cirka 5 mnkr. 
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I inringad gata planeras det i dagsläget för VA-ledningsutbyggnad. Detta är 
cirka 100 m från planerat Centralbad. Längre österut har planering av 
utbyggnad ej påbörjats. 

VA-anläggningsavgiften för ett nytt centralbad är grovt uppskattad och 
baserad på flera antaganden:  

- Att badet blir en egen fastighet som styckats av och där 
tomtyteavgift (som är en del av VA-anläggnings-avgiften) tas ut. Om 
utebadet kommer till ökar ytan.  

- Att nya serviser behöver upprättas till fastigheten för dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten.  

- Dimensioner på serviser för de tre olika ändamålen har uppskattats 
genom att se över anslutningar för olika badanläggningar i staden.  

Enligt gällande VA-taxa för 2020 beräknas anläggningsavgiften till cirka 4,6 
mnkr. 

På en del av ytan för Centralbadet bör planeras för grönytor för att ge 
möjlighet för framtida byggnation västerut att släppa ut skyfall. Höjderna 
behöver i så fall studeras för att skapa bra fall. Det har diskuterats att försöka 
skapa fördröjning här eftersom dagvattennätet har dålig kapacitet nedströms. 

4.6 Buller, Luft, Högt vatten och skyfall 

4.6.1 Buller  
Dagens bullernivåer är höga inom hela Gullbergsvassområdet.  Högst, över 70 
dBA, är nivåerna i östra delen av området vid Gullbergsmotet med E6 och E4, 
genom området längs Götaleden/E45 samt längs järnvägen i söder. 
Bullernivåerna i Gullbergsvass är som lägst i de centrala delarna av området 
samt i kvartersbebyggelsen längs älven i norr. I dessa delar är den ekvivalenta 
ljudvolymen mellan 55 - 60 dBA. Den föreslagna placeringen av badhus är 
omgiven av ekvivalenta ljudnivåer på 55 - 70 dBA.  

När utbyggnaden av Gullbergsvassområdet påbörjas tillkommer ny bebyggelse 
som kommer att skärma av mycket av bullret från de större vägarna samt 
järnvägen. Bullernivåerna i området kommer då att förändras, högst troligt 
kommer den aktuella placeringen av badhus få lägre ljudnivåer i sitt närområde 
då nya byggnader kommer skärma av ljudet från de större trafiklederna. En 
sänkning av Götaleden kommer även att leda till lägre ljudnivåer i anslutning 
till leden.   

Det finns inga riktlinjer gällande bullernivåer för badhus. Vid en eventuell 
utbyggnad av en utomhusbassäng bör man dock studera placering för att 
möjliggöra en acceptabel utemiljö för de som nyttjar anläggningen.  
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Kartan redovisar ekvivalenta ljudnivåer för buller inom Gullbergsvass 

4.6.2 Luft 
Kvävedioxidnivåerna är generellt relativt höga i centrala Göteborg. För 
Gullbergsvass är det dock främst i anslutning till Götaleden/E45 och Olskroks-
motet som miljökvalitetsnormerna överskrids.  

I anslutning till den aktuella placeringen av badhuset bedöms miljökvalitets-
normerna inte överskridas. Många av de som besöker Centralbadet bedöms 
komma från Centralstationen/Västlänken. Även för området mellan Central-
stationen och den aktuella placeringen av badhuset bedöms luftkvalitetnormerna 
inte överskridas. Hur miljökvalitetsnormerna påverkar och påverkas av 
projektet behöver utredas men det bedöms preliminärt inte vara ett problem. 

 

Kartan redovisar värden för NO2/dygn från 2015 
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4.6.3 Högvattenskydd 

 

Trafikverkets högvattenskydd kopplat till E 45 medför att området för 
Centralbadet ej bedöms påverkas av högt vatten i älven. 

 

4.6.4 Skyfall 
Inga ansamlingar eller direkta problem för Centralbadet på denna plats. Dock 
bör man ta hänsyn till områden längre västerut och deras behov av skyfalls- och 
fördröjningsmagasin. 
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4.7 Infrastruktur 

4.7.1 Västlänken  
Samordning med Västlänken kommer krävas om Centralbadet ska ligga vid 
denna plats då sträckningen av tunneln är angränsande. Trafikverket kommer 
göra en fastighetsbildning med en skyddszon som är 5 meter utanför tunnelns 
vägg. Dvs man får bygga utanför denna zon så länge det inte påverkar tunnelns 
konstruktion, tex genom markrörelser och vibrationer vid grundläggning och 
övriga produktion. Att Västlänken är en befintlig anläggning som man får ta 
hänsyn till är därav en given förutsättning. 

Västlänken har arbetsytor och avtal för nuvarande Gullbergsvassgatan. 
Västlänkens tidplan visar idag på att Trafikverket kommer vara klara under 
2024/2025 i detta området. Hur trafiksystemet skall se ut för området är ej 
planerat av staden. Det återstår att besluta om man skall återställa Kruthusgatan 
i sitt gamla läge eller om Gullbergsvassgatan skall vara kvar. Idag ligger delar 
av Gullbergsvassgatan på Jernhusensmark. Dock är det viktigt att funktionen 
som Gullbergsvassgatan har idag finns under hela byggtiden av Västlänken då 
byggtrafik från dess byggnation belastar vägen. Dock bedöms omkringliggande 
trafiksystem ha god kapacitet, och det föreslagna läget på Centralbadet ligger i 
nära anslutning till både det nybyggda Stationsmotet och Falutorgsmotet med 
bra kopplingar direkt ut på de stora lederna i staden. Kollektivtrafikmässigt är 
placeringen av Centralbadet mycket bra med nära anslutning till både 
Västlänken och Centralstationen. 

Centralbadet bör placeras så på tomten att det ligger på tillräckligt avstånd från 
tunneln. En för nära placering intill Västlänken kan innebära en mer komplex 
konstruktion och ett dyrare utförande. Genom att placera anläggningen minst 50 
meter från Västlänken minskar risken att påverka både Västlänken och andra 
intilliggande byggnader.  

Området runt det tilltänkta Centralbadet har ett mäktigt lerlager ner till berg 
som ligger ca 80-100 m djupt. Detta betyder att man måste påla.  

Angående vibrationer är detta troligtvis inte något problem om man ser till 
gjorda erfarenheter hitintills där man har byggt nära andra viktiga fastigheter 
och inte sett detta som en risk. 

 



 

Förutsättningar för lokalisering av nytt centralbad i Gullbergsvass i Göteborg 19 (46) 
Uppdrag från kommunfullmäktige 2020-03-19  
Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-04-16 

Föreslagen placering av Centralbadet i förhållande till 20 meter respektive 50 
meterslinjen från Västlänken. 

 

 

De två nyttjanderätterna för Västlänken, T7 03 10 och T4 03 20 som angränsar 
till tomten för Centralbadet. 

Den nyttjanderätt Västlänken har som är närmast tomten för Centralbadet är den 
gulmarkerade på kartan, T7 03 30. Den togs i anspråk av projektet Västlänken 
2018-05-08. Projektet har byggt om Gullbergsvassgatan här, både för allmän 
trafik och byggtrafik, för att trafiken ska fungera under byggtid. Det är viktigt 
att denna fungerar under hela byggnationen av Västlänken.  
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Västlänken har rätt att inneha denna nyttjanderätt i 9 år enligt Järnvägsplan. 
Enligt nuvarande tidplan kommer man återlämna detta område år 2025/2026. 

4.7.2 Götaleden 
Götaleden, E45, är belägen strax norr om den föreslagna placeringen och 
medverkar till goda kommunikationer både för gods- och persontransporter. 
Av- och påfart till Götaleden kommer att kunna ske vid Kämpegatan och även 
längre österut vid Falutorget. 
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4.8 Gällande och pågående planarbete 
Översiktsplan och gällande detaljplan 

Översiktsplanen anger området som ’område för stadsutveckling’ R1.  

Hela området och större delen av Gullbergsvass är utpekat som ’förorenade 
områden – tidigare vassområden som fyllts ut’.  

Området gränsar i söder till riksintresse för järnväg (Västlänken). 

Området är inte tidigare detaljplanelagt. 

 

Fördjupad översiktsplan för innerstaden 

 

Arbete pågår att ta fram Fördjupad översiktsplan för innerstaden.  

Föreslagen placering i Gullbergsvass har prövats i dialog med strategiska 
avdelningen på stadsbyggnadskontoret.  

Placeringen lämpar sig mycket väl i den pågående strukturplanebilden i 
förhållande till bland annat stråk, noder och kopplingar.  
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5 Studerat läge 

5.1 Platsen i staden 

 

Befintlig och planerad situation kring Centralen och Gullbergsvass. Läget för 
Centralbad markerat i rött. 

5.2 Pågående planering 
Föreslaget läge för ett Centralbad i Gullbergsvass kommer genom sitt läge att 
påverkas av utvecklingen inom hela Centralenområdet med den nära kopplingen 
till Region City, Regionens hus, Centralstationen och Västlänkens station i 
Centralen.  

Ett Centralbad i detta läge kommer att ligga mitt i ett kommande expansivt 
område och stärker Centralenområdet och Gullbergsvass.  

Byggandet av Västlänken pågår inom området, och byggandet av Kämpegatan 
beräknas vara klart 2026 i samband med öppnandet av trafiken på Västlänken. 

En framtida exploatering inom Centralen och Gullbergsvassområdet bedöms 
innehålla relativt höga exploateringstal och höga byggnadsvolymer. En 
variation med lägre volymer inom området kan medverka till en sammantaget 
god stadsmiljö.  
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Pågående detaljplaner inom Centralenområdet 

 

Schematisk strukturbild av området 
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Strukturbild med ett alternativt möjligt skissförslag inlagt 

Föreslaget detaljplaneområde för Kämpegatan och Centralbad 
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Centralbadet inlagt i stadsväven. Alternativ tomtdisposition av stadsbyggnadskontoret 

 

Föreslagen placering av Centralbadet  
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Ortofoto med begränsningslinjer för badet mot norr, väster och söder. 

5.3 Trafik och parkering 
En lokalisering av ett centralt bad vid Gullbergsvass har förutsättningar att 
fungera bra trafikalt.  Det är dock viktigt att säkerställa att det finns tillräckligt 
med ytor för att kunna skapa alla funktioner som krävs, till exempel parkering, 
angöring och ytor för gående och cyklande.  

Anläggningen bör på sikt kunna få ca 1 miljon årsbesök. Närhet till kollektiva 
kommunikationer är därför mycket viktig. Det bör finnas flera alternativa buss- 
eller spårvägslinjer. 

Lokaliseringsförslaget är positivt utifrån trafikstrategin och hållbart resande då 
badet kommer att ha närhet och tillgänglighet till mycket god kollektivtrafik 
såsom planerad busshållplats vid Regionens hus, Bussterminalen vid Nils 
Ericsonsplatsen, Centralstationen och spårvagnshållplats vid Nils Ericsons-
platsen. En eventuell framtida koppling över bangården ger också korta avstånd 
till Åkareplatsen. 

Det är viktigt att det finns ytor för angöring till badet, gäller både för bilar, 
bussar, sophantering och leveranser. Ytbehov för angöring/korttidsparkering 
och leveranser är inte möjligt att uppskatta i dagsläget.  

Parkering 

Bil.  

I pågående intilliggande detaljplaner, Västlänkens station Centralen, Norr om 
Centralen, Norr om Nordstan och Överdäckningen av Götaleden, arbetar man 
med frågan om parkering. Inom området saknas idag evenemangsparkering 
eller andra större parkeringsytor. Del av markytan på södra sidan 



 

Förutsättningar för lokalisering av nytt centralbad i Gullbergsvass i Göteborg 27 (46) 
Uppdrag från kommunfullmäktige 2020-03-19  
Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-04-16 

terminalbyggnaden avses användas för parkering och drivas i P-bolagets regi. 
Ett parkeringshus med parkeringsplatser som kan samnyttjas är en lösning som 
arbetas med i planeringen av området. I närområdet vid Kämpegatan planeras 
för en större parkeringsanläggning kopplad till Region citys utbyggnad och 
Centralstationens behov. Idag finns också parkerings-möjligheter i Nordstans 
parkeringshus. 

Givet att Centralbadets besökare förväntas generera 508 fordonsrörelser med bil 
per vardag innebär det att 254 bilar per dag parkeras. För att klara av alla dessa 
bilar under den timme på veckan då flest besökare befinner sig på badhuset 
uppskattas antalet bilparkeringsplatser som efterfrågas till att vara mellan 60–90 
bilparkeringsplatser. En grov uppskattning är att det krävs en yta för parkering 
på mellan 1 300 – 2 000 kvm. Parkeringarna ska placeras inom maximalt 300 
meters avstånd från entré.  

Av dessa bilparkeringsplatser ska minst 3 vara tillgänglighetsanpassade för 
besökare som är rörelsehindrade. Dessa parkeringsplatser ska placeras maximalt 
25 meter från entré. Vid evenemang kommer efterfrågan på bilparkering att vara 
högre än till vardags. Utifrån Got Events bedömning kommer det vid 
regiontävlingar behövas mellan 300 – 600 bilparkeringsplatser och vid 
rikstävlingar mellan 500 – 1 000 bilparkeringsplatser. För att ytterligare 
precisera antalet bilplatser behöver ankomstintervall och uppehållstid för 
badhus utredas. 

Cykel.  

Cykelparkeringen måste ha tillräcklig kapacitet och ligga i nära anslutning till 
entréer i ett väl synligt läge med god belysning. Cykelställen ska möjliggöra 
fastlåsning i ramen samt placeras så att det är lätt att parkera sin cykel. 

Givet att Centralbadets besökare förväntas generera 672 cykelresor per vardag 
innebär det att 336 cyklar per dag parkeras. För att klara av alla dessa cyklar 
under den timme på veckan då flest besökare befinner sig på badhuset 
uppskattas antalet cykelplatser som efterfrågas till att vara mellan 80 – 120 
cykelparkeringsplatser. En grov uppskattning är att det krävs en yta på mellan 
184 - 276 kvm för parkeringar. Parkeringarna ska placeras inom maximalt 25 
meters avstånd från entré. För att ytterligare precisering av antalet cykelplatser 
behöver ankomstintervall och uppehållstid för badhus utredas. Staden bör även 
ta höjd för en yta till Styr & ställ och eventuellt andra mobilitetstjänster såsom 
elsparkar. 

Tillgänglighet 

Närheten till både Centralstationen, Nils Ericsonsterminalen och Västlänken gör 
anläggningen tillgänglig för människor i hela Västra Götalandsregionen. 
Placeringen innebär korta gångavstånd från närmsta busshållplats som planeras 
framför Regionens hus. I övrigt är det något längre sträckor, cirka 500 m, till 
spårvagn- och busshållplatser på Nils Ericsonsgatan och vid Kanaltorget. 
Området har nära koppling till E45 - Götaleden och det nya Stationsmotet som 
är färdigbyggt år 2021, vilket gör anläggningen lättillgänglig både för 
transporter och persontrafik. Tillgängligheten för cyklister blir god då flera 
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cykelstråk från olika håll kommer att ha koppling till anläggningen. En 
Bangårdsförbindelse skulle möjliggöra ännu bättre tillgänglighet från söder för 
gång- och cykeltrafik samt för busstrafik. En gång- och cykelkoppling från 
Odinsplatsen samt även från Svingeln strax söder om Skansen Lejonet skulle 
också medföra en bättre tillgänglighet till badet från sydost. 

Badets placering innebär att det kommer ligga nära många arbetsplatser, vilket 
innebär att den på så sätt underlättar vardagslivet genom att enkelt möjliggöra 
för att träna på lunchen eller direkt innan eller efter jobbet.  

Trafikflöden och tillfarter 

Till vardags antas anläggningen generera en mindre mängd biltrafik och kan i 
huvudsak matas av kollektivtrafik, men den trafik som uppstår tillfälligt vid 
större evenemang matas via E45-Götaleden. 

Ytor för gående  

Det är viktigt att det finns tillräckligt med ytor för besökande till badet. Särskilt 
vid evenemang då ett större antal människor kan förväntas uppehålla sig 
samtidigt utanför badet.  
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6 Behovsbeskrivning för 
Centralbadet 
Nuvarande anläggning, Valhallabadet, uppfyller inte de funktionskrav som 
finns för nuvarande kundgrupper i ett modernt centralbad. Därför behövs en ny 
anläggning som kan möta stadens behov av och tillgång till motionssim, fritids- 
och föreningsaktiviteter och simundervisning. Storlek och utformning av 
centralbad ska vara i enlighet med den av Kommunfullmäktige antagna 
”Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar”. 

Mål för projektet 

De funktioner som finns i Valhallabadet idag ska ersättas och utvecklas i en 
modern och ändamålsenlig anläggning. Utöver det ska man i anläggningen 
kunna arrangera simtävlingar på SM-nivå med de krav och behov som finns 
idag, samt ges möjligheter att lära sig att simma. 

Den nya moderna anläggningen bör ha som mål att uppnå en miljon besökare på 
årsbasis efter några år. Staden kommer att växa under kommande år och likaså 
städerna i vår omgivning. Kundunderlaget ökar alltså, dessutom bör en ny 
anläggning med ökad vattenyta och med möjlighet till fler och större tävlingar 
möjliggöra fler besökare.  

Befintlig verksamhet 

Valhallabadet består idag av en 50-meters bassäng inomhus, en 25 - meters 
bassäng, en undervisningsbassäng och en varmbassäng. Utöver detta finns en 
relaxavdelning med bastu. 

Idag har Valhallabadet cirka 500 000 årsbesök och dessa utgörs till största del 
av motionärer. Utöver motionssim så bedrivs babysim, simskolor, skollektioner, 
aktiviteter för funktionsnedsatta, familjesim, föreningsträning från nybörjare till 
elit (konstsim, simhopp, simning, vattenpolo), tävlingar, simidrottsläger, 
vattengymnastik, rehabiliteringsträning, samt FaR (fysisk aktivitet på recept). 
Till skillnad från övriga sim- och badanläggningar i Göteborg attraherar 
Valhallabadet inte bara skolbesök från de närliggande stadsdelarna (i det här 
fallet Centrum och Örgryte-Härlanda), besöken kommer också från områden 
som ligger längre bort.  

Ungefär 30 helger om året är bokade för tävlingar. Men anläggningen uppfyller 
inte kraven för att kunna arrangera simtävlingar på SM-nivå. 50-meters 
bassängen saknar läktare medan 25-meters bassängen inte har tillräcklig bredd 
på banorna. 25-metersbassängen är inte heller tillräcklig för simhoppstävlingar. 
Anläggningen kännetecknas idag av höga driftkostnader, stora investerings-
behov samt brister ur ett tillgänglighetsperspektiv.  
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Framtida behov 

Först och främst är det viktigt att poängtera att ett nytt centralbad ska vara till 
för alla, oavsett vilken grupp man känner tillhörighet med eller 
funktionsvariation. 

Centralbadet ska uppfylla krav och behov för en modern och ändamålsenlig 
tävlingsanläggning för SM-tävlingar i simning, och även anpassas i den mån det 
är möjligt och rimligt till övriga idrotter som bedriver verksamhet i 
badanläggningar. Det innebär att anläggningen behöver två 50-metersbassänger 
med en bredd om 25 meter, där den ena är delbar och utan djupdel och den 
andra har djupdel och höj- och sänkbar botten. En läktarkapacitet om 2 000 
personer vid tävlingar för den ena, och tillhörande funktioner för att kunna 
genomföra även hopp, konstsim och vattenpolo med mera. 

Utöver att 50-metersbassänger behövs för tävlingstillfällen ger det också goda 
möjligheter för simföreningar, samt övrigt föreningsliv, och motionärer att 
nyttja anläggningen näst intill hela öppettiden. Det finns också ett behov av en 
bassäng för simhopp på 25x25 meter.  

Simskoleverksamheten och liknande verksamhet, babysim och skolsim, är 
viktiga funktioner i det nya Centralbadet som ska möjliggöra att alla i staden lär 
sig simma. För att uppfylla dessa behov kommer det behövas två undervisnings-
/varmbassänger med höj och sänkbar botten för att möjliggöra verksamhet för 
flera kundgrupper och verksamhet. Nya undervisningsbassänger byggs 16,67 m 
långa och 8,5 m breda.  

Anläggningen ska innehålla en relaxavdelning med bastur och ytor att umgås i. 
Andra faciliteter som ska finnas är gym, gruppträning samt restaurang och/eller 
café.  

Utomhusbassäng 

Det kan bli aktuellt med en utomhusbassäng vid det nya Centralbadet, detta bör 
utredas vidare. En utomhusbassäng bedöms behöva ha måtten 25 x 50 meter. 
Själva bassängen bör möta både dagens och framtidens krav från internationella 
regelverk med viss marginal. Läktare byggs upp temporärt vid mästerskap. 
Ytorna bredvid tävlingsbassängen skall då tåla den belastning dessa läktare 
medför. Den kan både tillgodose behov som ett allmänhetens utomhusbad och 
som en bassäng för tävling. För allmänhetens bad behövs kringytor för att sol 
och lek och för att användas som tävlingsbassäng behövs läktare mm. Läget gör 
att upp till ett par tusen läktarplatser bedöms kunna inrymmas. Lämpligheten får 
prövas i fortsatta studier av tomten. Antalet besökare för ett utebad kan 
bedömas till mellan 20 000 – 30 000 per år. 

En utomhusbassäng har i allmänhet en kort säsong, den kan förlängas genom 
uppvärmning, men då blir energikostnaderna och därmed miljöbelastningen 
mycket stor.  

Utomhusbassänger är extremt dyra utifrån antalet årsbesök. Utomhusklimatet 
leder till snabbare förslitning än motsvarande bassänger under tak. 
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Ur ett destinationsperspektiv är simtävlingar intressanta ur flera plan. De stora 
internationella elit-mästerskapen som VM och EM omfattas av stora värden i 
medial exponering, marknadsföring och möjliga biljettintäkter. Dessa 
mästerskap är givetvis även förknippat med en stor investering för 
arrangörsstaden, som alltid med internationella evenemang i de största 
sporterna, dit simning räknas. Sannolikheten att Göteborg skulle ha att 
utnämnas till värdstad för ett internationellt evenemang av den kalibern inom 
just simning är svår att förutse. Det hänger ihop med mycket annat, som till 
exempel hur stor simsporten är i Sverige vid den aktuella perioden, har vi 
svenska stjärnor inom sporten mm. En godkänd arena, ett attraktivt 
arenaupplägg och koncept är emellertid en avgörande faktor. Att kunna 
presentera ett väl sammanhållet koncept av arenor som gynnar såväl utövare 
som publik, media och sponsorer är en stor fördel i konkurrensen om 
arrangörskap.  

Konkurrensen är mycket hård om de största internationella simevenemangen på 
elitnivå. Däremot finns det inom simning, likväl som i andra sporter, så kallade 
massdeltagar-evenemang som tex Master-VM (veteran). Detta stora mästerskap 
arrangerades i Göteborg 2010 och var en framgång, med en turistekonomisk 
omsättning om 60 miljoner kr. Aktuellt för Göteborg har också varit att söka 
mästerskap på nationell nivå. Men även dessa evenemang som SM-veckan eller 
fristående nationella mästerskap inom olika simsporter, är dock inte möjliga 
utan ett nytt simkomplex.  

Centralbadet blir det absolut största i Göteborg till såväl yta som (det viktigaste 
måttet) vattenyta och bör vara ett bad alla kan ta sig till enkelt och gärna utan att 
använda bilen. Det är önskvärt att man i planeringen har med en framtida 
expansionsmöjlighet, som kan utgöras av en familjedel.    

Utifrån att Centralbadet placeras i ett område med omfattande stadsutveckling 
är det viktigt att den nya byggnaden tar sin gestaltningsmässiga plats i 
stadsrummet.  

Anläggningen ska byggas och drivas med största klimat- och miljöhänsyn 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.  

Utrymmesbehov 

Då det är stora bassänger och mycket vattenyta som ska skapa goda flöden och 
vara tillgängliga för alla bör alla bassänger placeras i markplan, tillsammans 
med omklädningsfunktioner och entréfunktioner. Det skulle innebära att det nya 
Centralbadet bör ha en BYA (fotavtryck) om mellan 14 000 och 15 000 kvm. 
Valhallabadet har idag en BYA om knappt 9 500 kvm. Utifrån de funktioner 
som behövs för den nya anläggningen bör BTA hamna mellan 25 000 och 30 
000 kvm. Den stora osäkerheten beror mycket på hur man placerar funktionerna 
och vilka konsekvenser det får på samband och framförallt teknikytorna 
(källarutrymmet). 
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Det är viktigt att tomten som ska bebyggas har en form som möjliggör en 
anläggning med bra funktionssamband, annars bygger man in sig i ett 
långsiktigt problem. 

Utomhusmiljö 

Det måste finnas transportvägar fram till de inlastningspunkter som finns, 
framförallt teknikutrymmena och sophämtning. Under byggtiden är det 
säkerligen stora transporter och andra arbetsfordon/redskap, under den dagliga 
driften är de inte extraordinära. Beroende på val av system så ska kemikalier till 
badet. Salt, koldioxid, filter med mera levereras relativt ofta. Sopor hämtas näst 
intill dagligen, och möjligheter ska finnas till större utbyten av teknikutrustning, 
såsom sandfilter och ventilationsaggregat varje 10 till 15 år. 

Krav från Räddningstjänsten för åtkomst runt byggnaden måste också 
säkerställas och omgivningen ska även i övrigt vara en trygg miljö. 

Parkeringsbehoven är väldigt beroende av lokalisering och närhet till 
kollektivtrafik, dock är det fortfarande relativt många som tar sig med bil till 
badanläggningarna. Det bör finnas 40 - 90 parkeringsplatser i nära anslutning 
till badet, där framförallt handikapparkering är prioriterat. Utöver det bör det 
finnas 150 - 200 parkeringsplatser inom närområdet för de tillfällen då trycket 
är högt på anläggningen, vilket säkerligen redan finns eller planeras i några av 
de möjliga alternativen för lokalisering. 
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7 Arkitektförslag/skiss 
Skissförslagen är några första enkla och mycket snabba idéskisser som beställts av 
Idrott- och föreningsförvaltningen och som tagits fram under några dagar enkom för 
denna lokaliseringsutredning, med syfte att bedöma tomtens möjligheter. De är 
därmed inte genomarbetade utan får ses som en av flera möjligheter att lösa funktion 
och gestaltning. Förslagen utgår från behovsbeskrivningen. Möjligheten att 
samnyttja tomten med annan verksamhet eller att placera vissa funktioner på flera 
våningsplan har inte hunnit studeras. 

I den fortsatta processen är det viktigt att både placering i stadsväven och 
gestaltningen Centralbadet ges tid. En ikonbyggnad av detta slag lämpar sig mycket 
väl för en arkitekttävling.  

Placeringen av byggnaden på tomten måste fortsätt studeras. Det är viktigt att 
byggnaden ligger med fasad mot Kämpegatan och att den ansluter mot den planerade 
framtida boulevarden norr därom på ett smakfullt sätt. Likaså är det viktigt att 
studera flöden kring och genom tomten då Centralbadet kan komma att uppta ett 
stort kvarter. 

Alternativa förslag är framtagna som visar med respektive utan utomhusbassäng. I 
förslagen har taken utnyttjats för vistelse och bad. För att optimera ytorna behöver 
förslaget studeras vidare. 

Tomtytan som uppskattas behövas är beräknad till cirka 30 000 m2 inklusive angöring 
och en del av den behovsbedömda parkeringen. Om tomten ska inrymma en 
utomhusbassäng beräknas tomtytan öka till ca 40 000 m2. Byggnaden har placerats med 
50 meters avstånd från Västlänken för att minska grundläggningskostnaderna. 

Slutsats 

Ytkraven för ett Centralbad på denna plats bedöms uppfyllas. Det blir dock 
viktigt att optimera ytorna både i byggnaden och på tomten för att ekonomisera 
centrala läget på det bästa sättet.  

 

Principförslag där Centralbadets fasad livar med Kämpegatan, upprättad skiss 
av stadsbyggnadskontoret 
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Centralbad utan utomhusbassäng 

 

Centralbad med utomhusbassäng. Placering av utomhusbassängen behöver 
studeras ytterligare. 

 
Principsektioner 
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8 Social- och barn-
konsekvensanalys 
Med den korta tid för sammanställning och svar på kommunfullmäktiges 
uppdrag har de sociala aspekterna belysts genom att titta på de 
konsekvensanalyserna som gjorts i kringliggande detaljplaner och som görs i 
pågående planer. 

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.  
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9 Ekonomi 
Kostnadsbedömningen är preliminär och i ett mycket tidigt skede. Den baseras 
på de förutsättningar vi har kännedom om idag och kommer att behöva 
fördjupas i en ekonomisk förstudie.  

Bedömda kostnader för staden uppgår till ca 950 mnKr fördelade på  

• fastighetskontoret med 700 mnKr 
• idrott och föreningsförvaltning med 250 mnKr vilka är inkluderade i 

deras investeringskalkyl  

I kostnaderna ingår: 

• rivning av del av terminalbyggnad/ iordningställd mark 225 mnKr. 
• Särskilda byggåtgärder p g a Västlänken    150 mnKr, 
• Marksanering är beräknad till ned till 1 m djup   10 mnKr  
• Iordningställande av tomtmark för p /bussangöring mm  20 mnKr 
• Va       10 mnKr 
• Fjärrvärme, el     10 mnKr 
• Markförvärv/tomtkostnader   320 mnKr 
• Detaljplanekostnader    3 mnKr. 
• Osäkerhet/riskpåslag      210 mnKr 

I kostnadsbedömningen har staden tagit hela kostnaden för att iordningställa 
marken samt betalar fullt marknadspris på markförvärvet. 

För Älvstranden Utvecklings AB blir nettokostnaden ca 610 mnKr. I detta ligger 
en uppskattad utebliven byggrättsintäkten på cirka 930 mnkr. Det kan dock vara 
svårt att räkna på ett uppskattat värde utifrån en icke prövad detaljplan, området 
saknar idag detaljplan. 

Kostnaden för iordningställande av mark inför försäljning, är ej avdragen från 
de 930 mnkr. 

På intäktssidan har inte tagits med de attraktiva tilltänkta byggrätter som 
tillkommer i och med att Valhalla rivs.  

Investeringskalkylen för själva byggnaden behandlas i ett separat ärende via 
Idrott- och föreningsnämnden. 
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10 Tidplan 
Översiktlig tidplan 

Planbesked 2020 Q3 
Start DP 2020 Q4 
Tillstyrkande BN 2023 Q1 
Antagande KF   2023 Q2  
Bygglov  2023 Q3 
Byggtid, mellan 2,5 - 3 år  2023 Q3 – 2026 Q3 
Badet klart  2026 
 

Tidplanen bygger på att Centralbadet ingår i detaljplanen för Kämpegatan.  

Tidplanen har ej tagit hänsyn till eventuella tidsförskjutningar på grund av 
arbetet med Västlänken.  

Beslut i investeringsbudget 2020, vilket innebär att IOFN har investeringsmedel 
från 2021.  

Idrott och föreningsförvaltningen kan under tiden för detaljplanens 
framtagande, förutsatt att de tar viss risk, hantera en förstudie samt även utföra 
viss projektering. Ansökan om bygglov kan eventuellt påbörjas/sökas innan 
planen vunnit laga kraft.  

11 Riskbedömning 
En riskbedömning kommer att behöva göras i nästa steg. 
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12 Alternativt läge i Frihamnen 
På startmöte 2020-03-20 med direktörerna 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 
markägare till den aktuella ytan i Gullbergsvass. 

Pågående stadsutveckling i Frihamnen 

Ett program för Frihamnen och del av Ringön togs fram 2014 och därefter 
startades ett planarbete för etapp 1 i utbyggnaden av Frihamnen. Hösten 2017 
pausade Älvstranden Utveckling det pågående planarbetet i Frihamnen efter att 
ha identifierat för stora osäkerheter i projektet. Våren 2018 började ett omtag 
inom Helhetsgrepp Frihamnen, som resulterade i Planeringsförutsättningar 
Frihamnen 2019. Under processen enades samtliga berörda kommunala 
förvaltningar och bolag om ett nytt överordnat strukturförslag för det fortsatta 
arbetet. En tillhörande exploateringskalkyl togs fram under samma period för att 
få ett grepp om den ekonomiska bilden av strukturförslaget. 

Det nu aktuella strukturförslaget innehåller bland annat 9000–10 000 bostäder, 
ca sex skolor, ca 90 avdelningar förskola, och verksamheter. Fördelningen 
mellan bostäder och övriga verksamheter föreslås vara ca 60% bostäder och 
40% övrigt. Inom programområdet föreslås även en stadspark på ca 10 ha 
(Jubileumsparken) och en stadsdelspark på ca 2 ha (mot Ringön). 

Vision Älvstaden anger att ”Frihamnen ska hela staden fysiskt och socialt - 
genom stadsmässiga stråk och kopplingar ska en tät blandad innerstad växa 
fram med ett varierat utbud, mötesplatser och bostäder för alla”. 

I december 2019 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag av byggnadsnämnden att 
uppdatera program för Frihamnen och del av Ringön, utifrån resultatet från 
Helhetsgrepp Frihamnen. Parallellt pågår även diskussioner om hur staden ska 
ta detaljplanearbetet i Frihamnen vidare. 

De inre delarna av Frihamnen planeras byggas ut mellan åren 2026 - 2035. De 
yttre delarna, som exempelvis pirarna kommer troligen på mycket längre sikt, 
efter 2040. En mer detaljerad utbyggnadsordning kommer bland annat att 
studeras i samband med uppdateringen av programmet. 

Möjligheten till lokalisering av ett centralbad inom Frihamnen och del av 
Ringön 

I en första bedömning av Frihamnens lämplighet för lokalisering av ett nytt 
centralbad har frågan belysts utifrån de tre perspektiven; stadsbyggnad, 
utbyggnadsordning och tid samt ekonomi. 

Stadsbyggnad 

I den slutliga bilden av Frihamnens utveckling bedöms ett centralbad kunna 
vara ett positivt inslag i stadsbilden i denna nya stadsdel. I det pågående arbetet 
med en fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg studeras möjligheterna att 
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förflytta den centrala staden norrut, över Göta älv. I en sådan utveckling är det 
viktigt med verksamheter och funktioner som har en attraktionskraft och en 
stadsmässig karaktär. Ett centralbad bedöms kunna bidra till detta. 

En utveckling av Frihamnen bedöms stärka kopplingen mellan det centrala 
Göteborg, söder om älven, med Hisingen. Genom att placera publika 
verksamheter, som exempelvis ett centralbad, i Frihamnen kan denna koppling 
stärkas ytterligare. 

För att uppnå Vision Älvstaden och effektmålen som är satta för Frihamnen bör 
en eventuell placering av ett eventuellt nytt centralbad bland annat ta hänsyn till 
följande principer: 

• Frihamnen ska planeras för en låg andel biltrafik. En placering av ett 
centralbad bör därför styras till kvarter så nära de redan trafikerade 
gatorna/lederna. Detta för att slippa dra in trafik bland kvarter som kan 
bli lämpliga för bland annat bostäder, skolor och förskolor. 

• Ett centralbad bör ligga så nära kollektivtrafikhållplats som möjligt. 
• En större publik och offentlig verksamhet bör ligga i ett blickfång, för 

att underlätta orienterbarhet. Ett centralbad i blickfånget kan även 
utgöra ett spännande arkitektoniskt tillskott i området. 

• Valet av placering inom Frihamnen bör utgöra en länk mellan den 
centrala staden, söder om älven, och Hisingen, som i en del i att 
centrum förflyttas till även norr om älven. 

• Lokaliseringen bör inte ligga inom ett kvarter som lämpar sig väl för 
bostäder, förskolor och skolor, utan bör exempelvis placeras i mer 
bullerutsatta lägen. 

I den lokaliseringsutredning som Tengbom tog fram 2018 sattes upp ett antal 
frågeställningar som en eventuell lokalisering behöver ta ställning till: 

• Markens yta är tillräckligt stor för att inrymma anläggningen med 
biytor. 

• Placeringen av anläggningen  
• har närhet till kollektivtrafik. 
• medverkar till trygg och intressant stadsmiljö. 
• har positiv påverkan på stråk och rörelse. 
• passar in i omgivande bebyggelse. 
• medför liten risk för kostnadsdrivande frågor. 
• möjliggör bra angöring och parkering för besök och leveranser. 
• möjliggör samarbeten med aktörer i området. 
• Markens alternativa värde/användning kan tillgodoses på annan plats. 
• Placeringen av anläggningen stärker platsens fysiska kvaliteter. 

Flera kvarter inom Frihamnen och del av Ringön bedöms som möjliga för ett 
nytt centralbad ur ett stadsbyggnadsperspektiv och utifrån principerna och 
frågeställningarna ovan. 

Ur ett stadsbyggnadsperspektiv kan ett centralbad bidra till en befolkning av 
platsen samt liv och rörelse under både dag- och kvällstid. Detta skapar en ökad 
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trygghet i stadsmiljön. Ett centralbad, inom Frihamnen och del av Ringön, har 
goda förutsättningar att placeras inom kvarter där det kan finnas risk för 
undanskymda och otrygga platser. Verksamheten kan bidra till att minska detta. 

Utbyggnadsordning och tid 

En utveckling av Frihamnen kommer att ske över mycket lång tid. I Färdplan 
2020 – 2021 för Älvstaden anges att de inre delarna av Frihamnen kommer att 
byggas ut under perioden 2026 – 2035. De yttre delarna, däribland pirarna, 
förväntas inte byggas ut förrän efter 2040. 

Uppdrag för uppdatering av program för Frihamnen och del av Ringön samt två 
detaljplaner för de inre delarna av Frihamnen finns. Arbete pågår inom 
stadsbyggnadskontoret och inom Älvstadsorganisationen att se över tidplanerna 
för pågående projekt och ekonomiskt inriktningsbeslut från kommunfullmäktige 
(KF). Tidplanerna för utbyggnaden av Frihamnen är därför just nu osäker. Detta 
kan innebära att pågående detaljplaner inte har vunnit laga kraft till den tid som 
är nödvändig för att få ett färdigbyggt centralbad. Ett nytt centralbad kan även 
drivas i en enskild detaljplan i enlighet med programmet. 

Inom Frihamnen ska ett arbete med att studera möjlig utbyggnadsordning göras. 
Om planer på ett centralbad löper på tidigare än övrig exploatering finns risk för 
att anläggningen blir stående som en solitär i Frihamnens ”asfaltslandskap” 
under en period. Väljer man att lokalisera Centralbadet i anslutning till de 
funktioner som redan nu är beslutade, som exempelvis Jubileumsparken eller 
Smyrnakyrkan, kan detta fungera bra under en kortare period. Risken finns att 
det blir en mindre optimal lösning i den slutliga strukturen, utifrån de principer 
som beskrivs under avsnittet Stadsbyggnad ovan. 

Ekonomi 

Under arbetet med Helhetsgrepp Frihamnen har en övergripande kalkyl på 
exploateringsekonomin tagits fram. För närvarande pågår ett arbete med att ta 
fram ett underlag för ett ekonomiskt inriktningsbeslut i KF. Ett sådant beslut 
förväntas kunna tas under hösten/vintern 2020. 

I det ekonomiska underlag som hittills tagits fram kan man se att det finns stora 
utmaningar med att få ihop en exploateringsekonomi i balans. Ett sätt att 
optimera ekonomin är att ha en hög exploateringsgrad. Genom att förlägga ett 
nytt centralbad inom Frihamnen och del av Ringön bidrar detta till att dra ned 
exploateringsgraden i området. Detta kan därmed få en negativ inverkan på 
exploateringsekonomin. 

Vad ett nytt centralbad får för konsekvenser på exploateringsekonomin i 
Frihamnen och del av Ringön behöver studeras vidare. Det kan eventuellt finnas 
kvarter inom området där en exploatering av bostäder, skolor och förskolor är 
omöjliga eller där en utveckling av kontor blir mättad. Då kan en verksamhet 
som ett nytt centralbad vara möjlig. Ekonomin bedöms dock vara en stor risk 
vid en eventuell placering av ett centralbad inom Frihamnen och del av Ringön. 

Slutsats för alternativt läge på Frihamnen 
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En lokalisering av ett nytt centralbad inom Frihamnen och del av Ringön 
bedöms som positiv ur perspektivet stadsbyggnad. Man kan bland annat skapa 
fler positiva synergier genom en förstärkt koppling mellan centrala Göteborg, 
söder om älven, och Hisingen samt skapande av socialt liv i området under 
flertalet av dygnets timmar. 

Däremot bedöms perspektiven tid och ekonomi inneha större risker. 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. 
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13 Referensobjekt 
Nya anläggningar  
 
Linköpings simhall – projekt på gång 

 
Illustrationen visar det vinnande förslaget  
 

- Bassängrum med 50-meters bassäng och plats för 1 600 personer 
samtidigt  

- Simbassäng 25 meter med höj- och sänkbar botten och möjlighet till 
vattengympa  

- Hoppbassäng med 7 sviktar och trampoliner på 1–5 meter samt läktare  
- Undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten  
- Rehabbassäng med höj- och sänkbar botten  
- Upplevelsebad med vattenrutschbana, vågbassäng, bubbelpool och 

strömvirvel  
- Separat relaxavdelning med bubbelpooler, avsvalningsbassäng och 

bastuteman  
- Solterrasser på plan 10 och 12  
- Träningslokaler med gym  
- Drygt 1 000 omklädningsskåp  
- Yta: 21 732 m² i fyra våningar  
- Maximalt antal besökare samtidigt i byggnaden är 3 100 personer  
- Total läktarkapacitet för 1 570 åskådare  
- Sammanlagd bassängvolym: 5 400 kubikmeter, som motsvarar 18 000 

badkar  
- Entreprenadkostnad 820 miljoner kronor  
- Två serveringar  
- Serneke bygger, beräknas stå klar 2022  
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Munktellbadet Eskilstuna  
 

 
 

- Byggnaden omfattar drygt 10 000 kvadratmeter  
- Två plan  
- Dimensionerad för 250 000 besökare per år  
- Omklädningsplatser för 500 badgäster.  
- Sveriges första badhus som certifierats med Miljöbyggnad guld, byggts 

med miljövänliga val och har en hög energieffektivitet, ställer även krav 
på att inomhusmiljön är hälsosam både för besökare och för personal  

- På taket finns 191 solcellspaneler och taket är täckt av sedum  
- Byggkostnad 340 miljoner kronor  
- Klart maj 2016  

Varberg, Veddige simhall 

 
 

• En 50-metersbassäng, delbar till två 25-metersbassänger (djup från 1,20 
till 3,80 meter  

• Undervisningsbassäng med höj-och sänkbar botten  
• Aktivitetsbad med rutschkanor  
• Ligger i anslutning till ishall, klar hösten 2021  
• Byggs där tidigare simhall låg  
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 Nya Lögarängsbadet Västerås  

 
 

 
 

• En 50x25 meter stor simbassäng med både tävlings- och träningsbanor.  
• Även en hoppbassäng på 25x12,5 meter med ett djup på fyra meter  
• Undervisningsbassäng  
• Barnbassäng  
• Gym  
• Utrymme för servering och föreningslokaler.  
• Invigdes juni 2019  
• Investeringskostnad: cirka 400 miljoner kronor  
• Nu pågår renovering/nybyggnation av nytt utebad i anslutning till 

simhallen (ca 850 kvadratmeter, en stor utebassäng, två lekpooler, två 
vattenrutschkanor, platser att vila på)  
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Äldre anläggningar 
 
Eriksdalsbadet, Stockholm  

  
• Tävlingsbassäng 25 meter med justerbart djup, i regel 2,6 meter, banor 

för rundsim, bröstsim, crawl samt snabbcrawl.   
• Simbassäng, djup 2,20 meter längs kanterna och 2,60 meter i mitten, 

används ofta för vattenpolo på helgerna.   
• Undervisningsbassäng, 17 meter, justerbart djup, främst för simskola 

och vattengymnastik  
• Hoppbassäng  
• Tre bubbelpooler  
• Uppger sig vara Sveriges nationalarena för simidrott. Här genomförs 

därför en rad olika tävlingar i bland annat simning, simhopp och 
vattenpolo.  

• 50 x 25 meters-bassäng med 1 200 åskådarplatser och en 25 x 37,5 
meters-bassäng med hopptorn för 2 700 åskådare. 

Simstadion Brottet Halmstad 

  
• 50-metersbassäng med särskilt avgränsade banor för motionssimning  
• Undervisningsbassäng  
• Vattenrutschbana och småbarnsbassäng  
• SM-tävlingar planeras sommaren 2020  
• Bassängerna har tempererat havsvatten  
• Kan ställas om för konserter  
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CENTRALBAD
Fördjupad lokaliseringsstudie av ett nytt

2018-04-05



SAMMANFATTNING
Behovet av omlokaliseringen av Göteborgs centralbadsanläggning har 
tillkommit därför att Valhallabadet är över 60 år och har ett stort utvecklings- och 
underhållsbehov. 

Fastighetskontoret har i tidigare Övergripande lokaliseringsstudie (2017-09-27) 
identifierat fyra olika områden som kan lämpa sig för lokalisering av ett nytt 
centralbad. 
Samtidigt finns Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar som idrott- och 
föreningsförvaltningen tagit fram. Denna visar att, utöver ett nytt centralbad, 
finns behov av ytterligare fyra badanläggningar i Göteborg. Placeringen av dessa 
är Kortedala/Bergsjön, Torslanda/Björlanda, Majorna-Linné samt ett bad där 
lokaliseringen är oklar. 

Denna studie omfattar en fördjupning av den tidigare övergripande 
lokaliseringsstudien. Denna innefattar bland annat en värdering av de kriterier som 
pekats ut och förslag på ytterligare kriterier samt insamling av data eller annan 
kunskap som krävs för att beskriva de valda kriterierna. I uppdraget har inte ingått 
att rangordna de olika lokaliseringsalternativen, men att analysera och beskriva 
de olika alternativen samt att ta fram en utvärderingsmatris där respektive 
lokaliseringsalternativ värderas utifrån var och ett av de valda kriterierna.
De fyra områdena som studerats är Evenemangsstråket, Heden, Gullbergsvass 
och Ringön. 

Utvärderingen av de fyra olika alternativen för lokalisering av ett nytt centralbad 
visar att anläggningen skulle kunna placeras i alla fyra föreslagna områden. 
Anläggningen skulle, trots områdenas olika karaktär, tillföra positiva aspekter i 
samtliga områden. Områdenas olika placering i staden och olika karaktär innebär 
att anläggningen skulle tillföra olika aspekter på de olika platserna. 

I evenemangstråket skulle anläggningen förstärka idrotts- och 
evenemangskaraktären. Det finns möjlighet till synergieffekter när anläggningen 
placeras i nära anslutning till andra anläggningar men ytan är begränsad och 
anläggningen skulle behöva minskas för att passa in på bästa sätt. 

På Heden skulle den förstärka och bredda områdets idrottskaraktär. Anläggningen 
skulle dra nytta av att kunna utnyttja yta under mark i anslutning till det planerade 
garaget. 

I Gullbergsvass skulle anläggningen bli en entré till Göteborg för många. Platsen 
är väldigt lättillgänglig med kollektivtrafik och anläggningen skulle bli en publik 
målpunkt i en den nya stadsdelen.

På Ringön skulle anläggningen bli en tydlig markör på centrumförflyttningen till 
Hisingssidan av älven. Anläggningen skulle kunna fungera som en koppling mellan 
Backaplan, Frihamnen och Ringön. 



BAKGRUND & FÖRUTSÄTTNINGAR
INLEDNING
Behovet av omlokaliseringen av Göteborgs 
centralbadsanläggning har tillkommit därför 
att Valhallabadet är över 60 år och har ett 
stort utvecklings- och underhållsbehov. 
Valhallabadet uppfyller inte de funktionskrav 
som finns för nuvarande kundgrupper i 
ett modernt centralbad. Därför behövs 
en ny anläggning där staden erbjuder 
goda förutsättningar för motionärer, 
goda förutsättningar att lära sig simma, 
möjligheter för simtävlingar, samt goda 
förutsättningar för simidrotten. Gällande 
tävlingssim finns två alternativ; nationella 
respektive internationella tävlingar, vilka har 
olika kravprofiler.

Fastighetskontoret har i Övergripande 
lokaliseringsstudie (2017-09-27) identifierat 
fyra olika områden som lämpar sig för denna 
lokalisering. 

Strategi för Göteborgs sim- och 
badanläggningar som Idrott- och 
Föreningsförvaltningen har gjort visar att det, 
utöver ett nytt centralbad, finns behov av 
ytterligare fyra badanläggningar i Göteborg. 
Placeringen av dessa är Kortedala/Bergsjön, 
Torslanda/Björlanda, Majorna-Linné samt ett 
bad där lokaliseringen är oklar. 

Utvärderingen av de olika områdena baseras 
på befintliga förutsättningar samt de kända 
planer som finns för de olika områdena. Det 
kan vara så att ett centrabad kan fylla en 
så viktig funktion i staden att placeringen 
av anläggningen kommer ha inverkan på 
linjedragning och hållplatsstruktur samt 
planering av gång- och cykelvägar. 

UPPDRAGET
Tengboms uppdrag omfattar en fördjupning 
av den övergripande lokaliseringsstudien 
som Fastighetskontoret tagit fram. Detta 
innebär värdering av de kriterier som pekats 
ut och förslag på ytterligare kriterier samt 
insamling av data eller annan kunskap som 
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Utredning
Idrott & förening

2. Sim- och badanläggningar i Göteborg

2.1. Lokalisering, besöksstatistik, ägarförhållanden samt 
bassängutbud
I figur 1 finns de tio kommunala sim- och badanläggningarna i Göteborg markerade på en 
karta tillsammans med de två privata. I tabell 1 anges besöksstatistiken för 2013, 2014 och 
2015 och i tabell 2 anges vilka som äger respektive ansvarar för verksamhetsdriften. I tabell 3 
redovisas längd, bredd och djup för de bassänger (med undantag för plaskbassänger) som 
finns i de tolv sim- och badanläggningarna. Anläggningarna beskrivs närmare under separata 
rubriker. När det gäller besöksstatistiken finns det för vissa år en del osäkerheter på grund av 
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2. Sim- och badanläggningar i Göteborg

2.1. Lokalisering, besöksstatistik, ägarförhållanden samt 
bassängutbud
I figur 1 finns de tio kommunala sim- och badanläggningarna i Göteborg markerade på en 
karta tillsammans med de två privata. I tabell 1 anges besöksstatistiken för 2013, 2014 och 
2015 och i tabell 2 anges vilka som äger respektive ansvarar för verksamhetsdriften. I tabell 3 
redovisas längd, bredd och djup för de bassänger (med undantag för plaskbassänger) som 
finns i de tolv sim- och badanläggningarna. Anläggningarna beskrivs närmare under separata 
rubriker. När det gäller besöksstatistiken finns det för vissa år en del osäkerheter på grund av 
problem med inpasseringssystemet. Vi rekommenderar därför läsaren att inte dra alltför stora 
växlar av att det kan skilja en del mellan åren. 
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krävs för att beskriva de valda kriterierna. 
I uppdraget ingår inte att rangordna de 
olika lokaliseringsalternativen men att ta 
fram en utvärderingsmatris där respektive 
lokaliseringsalternativ värderas utifrån var 
och ett av de valda kriterierna.

ANLÄGGNINGEN OCH YTBEHOV
Anläggningens maximala ytbehov 
uppskattas till 14-15 000 kvm i två plan samt 
källare. Detta utifrån Strategi för Göteborgs 
sim- och badanläggningar, där analys av 
krav på ytor och funktioner gjorts kopplat 
till nationella tävlingar. I den skiss som 
tagits fram av Göteborgs Stad, Idrott och 
Föreningsförvaltningen är BYA (fotavtryck) 
13 400 kvm och det är detta mått som 
används i skisserna i detta dokument. 
Anläggningen har dock delvis anpassats 
i sin utformning för att passa in bättre på 
de olika föreslagna tomterna. Sannolikt 
skulle anläggningens yta kunna bli 
mindre beroende på effektivisering och 
ambitionsnivå.

Tomtstorleken anpassas så att funktioner som 
normalt ska inrymmas inom kvartersmark får 
plats, exempelvis angöring, varutransporter 
och närparkering. En anläggning av den här 
storleken kan på sikt få en miljon besökare per 
år. 

STORA EVENEMANG 
Anläggningens betydelse och roll för 
framtida stora (internationella) evenemang 
är låg. Dock kan ett nytt bad ha en 
evenemangsstödjande funktion under 
förutsättning att det placeras i mycket 
nära anslutning till ny arena. För att kunna 
arrangera större tävlingar, så som EM och VM, 
krävs fler bassänger vilket de flesta arrangörer 
bygger upp temporärt. Bassängerna behöver 
byggas inuti en befintlig struktur så som till 
exempel Scandinavium. 

STADENS VISION OCH MÅL
Göteborgs stad har en mängd visioner och 
mål, det är givetvis viktigt att placeringen 
av ett nytt centralbad bidrar till att dessa 
uppfylls. 

BEFINTLIGA BADANLÄGGNINGAR

BEGREPP

Område= avser ett större 
geografiskt område innehållande 
infrastruktur, bebyggelse och 
grönområden.

Platsen= den faktiska placeringen 
av badet

Anläggningen= själva byggnaden 
som inrymmer badet

Marken= den fysiska marken där 
anläggningen ska placeras

Kartan visar de badanläggningar som finns inom Göteborgs Stad idag. Det nya centralbadet, 
som kommer att ersätta Valhallabadet, ska placeras strategiskt utifrån de anläggningar som 
finns för att ge en bra spridning av anläggningarna inom staden. Utöver dessa anläggningar 
har det i tidigare utredningar även visat sig finnas behov för ytterligare fyra anläggningar i 
Göteborg. (Karta från Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar, Idrott och Förening, 
Göteborgs Stad, 2016-10-18)



FYRA ALTERNATIV & UTVÄRDERINGSMODELL

A
B

D

C

De områden som analyserats är:

A. Evenemangsstråket 
B. Heden 
C. Gullbergsvass 
D. Ringön

Varje område har analyserats utifrån samma 
kriterier. Dessa kriterier är framtagna av en 
arbetsgrupp innehållande representanter 
från följande arbetsgrupper, förvaltningar 
och bolag i Göteborgs stad; 
Fastighetskontoret
Arenautredningen
Higab
Göteborg & Co
IOFF; badstrategi
IOFF, projekt
SDF Lundby
Stadsbyggnadskontoret
SDF Centrum
Park och Naturförvaltningen
Lokalsekretariatet

De kriterier som tagits fram i   har utvärderats 
och kompletterats med ytterligare kriterier 
som arbetsgruppen anser vara viktiga. 
Dessa har sedan viktats mot varandra då 
de anses ha olika stor betydelse. Kriterierna 
har därmed delats in i tre olika nivåer, Nivå 1, 
Nivå 2 och Nivå 3, som i utvärderingsmatrisen 
kommer att ha olika vikt där Nivå 1 har störst 
vikt.

Ett av kriterierna som arbetsgruppen 
diskuterat och som värderats högt är 
att placeringen av anläggningen ska 
underlätta människor vardag. Kan man 
simma på lunchen? Är det lätt för barn och 
ungdomar att ta sig till simskolan själva? 
Efter diskussioner i arbetsgruppen anses 
detta dock vara ett mål vilket flera av de 
andra kriterierna är medel för att uppnå. 
Kriterier som bidrar till målets uppfyllnad 
är till exempel strategiskt förhållande till 
andra badhus, tillgänglighet och närhet till 
kollektivtrafik.

Kartan visar de fyra alternativa placeringarna som ligger som utgångspunkt i Fastighetskontorets övergripande 
lokaliseringsstudie och som även utgör underlag för den här fördjupningen av den analysen. (Karta från Nytt 
Centralbad Övergripande Lokaliseringsstudie, Göteborgs Stad, 2017-09-27)
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KRITERIER 

NIVÅ 1
# Placeringen av badet innebär att det 
kan vara klart 2025-2030 

# Placeringen av badet är strategisk i 
förhållande till andra badhus

# Placeringen av badet är tillgängligt för 
alla grupper

# Placeringen av badet bidrar till stadsliv

# Markens yta är tillräckligt stor för att 
inrymma badet med biytor

# Placeringen av badet har närhet till 
kollektivtrafik

# Placeringen av badet medverkar till 
trygg och intressant stadsmiljö

NIVÅ 2
# Placeringen av badet har positiv 
påverkan på stråk och rörelse

# Placeringen av badet passar in i 
omgivande bebyggelse

# Placeringen av badet medför liten risk 
för kostnadsdrivande frågor

# Placeringen av badet möjliggör bra 
angöring för besök och leveranser

NIVÅ 3
# Placeringen av badet möjliggör 
samarbeten med aktörer i området

# Markens alternativa värde/användning 
är lågt och kan tillgodoses på annan plats

# Placeringen av badet stärker platsens 
fysiska kvaliteter

ÖVRIGA KRITERIER SOM DISKUTERATS
Placeringen av badet underlättar 
människors vardag- anses vara ett mål som 
övriga kriterier bidrar till

Marken är tillgänglig, gynnsamma 
ägandeförhållanden- inkluderas i ”vara 
klart 2025-2030”

Placeringen av badet ger möjlighet 
att klara parkeringsbehov- inkluderas i 
”angöring för besökare och leveranser”

Placeringen av badet bidrar till att skapa 
varumärke och stärka platsens självbild- 
inkluderas i ”bidrar till stadsliv”

Placeringen av badet möjliggör att det 
går att driva badprojektet oberoende av 
andra projekt- inkluderas i ”vara klart 2025-
2030”

Placeringen av badet medför liten risk 
för negativ inverkan på omgivande 
miljö (buller, trafik mm) – omgivande miljö 
kommer att påverkas men ett badhus är inte 
någon störande verksamhet i sig.

Placeringen av badet innebär liten negativ 
påverkan på aktörer i området- alla 
områden ligger centralt i Göteborg om man 
bedriver sin verksamhet i centrala Göteborg 
får näringsidkaren räkna med att staden 
utvecklas.

Säkerhetsrisker så som terrorhot- det 
anses inte föreligga någon särskilt hot mot 
anläggningen 
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Sida 1 av 1Google Maps

2018-03-13https://www.google.se/maps/@57.7024524,11.9892526,1982m/data=!3m1!1e3

A1

A2

Hela evenemangsstråket är under förändring 
och en utredning för evenemangsstråkets 
framtid har tagits fram, Slutrapport - Nästa 
steg för att ersätta Scandinavium samt 
ersättning för Lisebergshallen. Denna 
utredning visar att det finns två alternativ 
till placering av ny anläggning för bad 
i området; alternativ 1 (A1)- arenor norr 
om vägen; och alternativ 2 (A2) - arenor 
söder om vägen. Det är ännu inte beslutat 
vilket av alternativen som är aktuellt, men 
arenautredningen rekommenderar A1. 
Endast i de fall de två alternativen har väldigt olika 
förutsättningar kommer detta att beskrivas. 

KRITERIER 

# Placeringen av anläggningen innebär 
att det kan vara klart 2025-2030. 
Hur är markens ägandeförhållanden? Vilka 
projekt pågår i området?

Marken ägs av kommunen vilket är positivt 
för tidsplanen.

A1 innebär att byggnation av anläggningen 
sker samtidigt som arenorna vilket kan 
komplicera byggprocessen men det kan 
samtidigt innebära samordningsvinster.

A2 innebär att anläggningen kan 
planeras och byggas oberoende av 
arenabyggnationen vilket gör det 
mindre komplext men då går även de 
eventuella samordningsvinster som finns 
för anläggningen och arenorna förlorade. 
Byggnation av arenor på denna plats 
innebär att arenorna står klara cirka fem år 
senare än A1.  

# Placeringen av anläggningen är 
strategisk i förhållande till andra badhus
Hur ligger området i förhållande till andra 
badhus? Innebär placeringen en jämn 
spridning över staden?

Placeringen är strategisk i förhållande till 
andra badhus och i nära anslutning till 
befintligt Valhallabad. 

# Placeringen av anläggningen är 
tillgänglig för alla grupper
Är anläggningen nåbar för alla olika grupper 
av människor? Har någon grupp svårare att 
ta del av anläggningen eller att ta sig hit? 
Ger den här placeringen någon viss grupp 
stora fördelar? Hur är möjligheterna för barn 
att röra sig i området? Kan barn ta sig till och 
från anläggningen? Är det enkelt för skolor 
och förskolor att nyttja anläggningen i den 
här placeringen?

Tillgängligheten till anläggningen kan 
minska om det pågår flera stora evenemang 
i området samtidigt. Avståndet till närmsta 
spårvagnshållplats är cirka 500 meter, detta 
kan vara negativt för personer som har svårt 
att gå eller orientera sig.

# Placeringen av anläggningen bidrar till 
stadsliv
Hur väl kommer anläggningens placering, 
fysiskt, att bidra till stadslivet i området? Kan 
anläggningen ge effekt på stadslivet redan 
från början eller kommer det ta tid innan den 
”byggts in” i stadsmiljön och kan bidra? Hur 

påverkar anläggningen områdets identitet?

Anläggningen kan ha en positiv påverkan 
på området då det rör sig människor 
till och från anläggningen från tidig 
morgon till kväll. I utredningen som 
gjorts för evenemangsstråket finns en 
stark vilja att öka flödet av människor 
i evenemangsstråket, inte bara vid 
evenemang. Därför planeras handel och 
restauranger i nära anslutning till arenorna. 
Då det befintliga Valhallabadet ligger i detta 
område är besökarna till anläggningen 
vana att ta sig hit. Stadslivet kan dock bli 
ensidigt då anläggningens funktion är 
liknande övriga funktioner i området om 
inte de övriga planerade verksamheterna 
kommer på plats. En öst-västlig passage 
genom parken kan vara positiv för att 
skapa större rörelseflöden kring parken och 
anläggningen.

Promenadstråket utmed Mölndalsån är en 
viktig kvalitet. En så stor byggnadsvolym 
kan göra att gångstråket känns ännu 
trängre än idag. En medveten gestaltning 
av anläggningen krävs för att bryta upp 
den stora skalan. Platsen där gångstråket 
möter Valhallavägen skulle gynnas av att 
öppnas upp för att bjuda in fotgängare. Det 
skulle även vara positivt om det kan skapas 
en platsbildning framför anläggningen, 
som en övergång mellan gångstråket, 
anläggningen och parken.

I A1 kan anläggningen uppfattas som något 
”undangömd”.

# Markens yta är tillräckligt stor för att 
inrymma anläggningen med biytor
Finns tillräckligt med plats för att inrymma 
de ytor som behövs för en välfungerande 
anläggning? Behöver anläggningens ytor 
placeras i flera plan?

Det blir trångt att få in en anläggning på 

A. EVENEMANGSSTRÅKET

Alternativ A ligger i området vid evenemangsstråket och i nära anslutning till där Valhallabadet ligger idag. 
Alternativet har två möjliga lägen som belysts i det här dokumentet, A1 i den norra delen av området mot Nya 
Ullevi och A2 i den södra delen av området intill den plats där Valhalla ligger idag. (Kartunderlag från Google 
Maps)
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NORR

Korsvägen

H
ed

en

Lisebergs station

SKALA 1:2000 [A3]

71 m
164 m

12 700 kvm 
i markplan

Arena enl. underlag 
ca. 12 000 kvm

SKALA 1:2000 [A3]

En placering av anläggningen i förslag A1 innebär att man behöver omfördela byggnadsvolymen i den ursprungliga skissen en del för att få plats, men det blir fortfarande relativt trångt 
mot gångstråken längs ån och mot parkområdet. (Underlag från arbetsmaterial Centralbad i evenemangsområdet, Göteborgs Stad)

Befintlig hållplats - lokaltrafik

Befintlig hållplats - regionaltrafik

Ny hållplats - lokaltrafik

Ny hållplats - regionaltrafik

Angöring - biltrafik

Angöring - logistik

Befintliga gång- och cykelstråk

Nya gång- och cykelstråk

Troligt område för entré

A1.
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A2.

97 m

164 m

13 400 kvm 
i markplan

Arena enl. underlag 
ca. 20 800 kvm

Korsvägen

H
ed

en

Lisebergs station

SKALA 1:2000 [A3]

NORRSKALA 1:2000 [A3]

Befintlig hållplats - lokaltrafik

Befintlig hållplats - regionaltrafik

Ny hållplats - lokaltrafik

Ny hållplats - regionaltrafik

Angöring - biltrafik

Angöring - logistik

Befintliga gång- och cykelstråk

Nya gång- och cykelstråk

Troligt område för entré

En placering av anläggningen i förslag A2 möjliggör en placering av byggnadsvolymen med några mindre justeringar jämfört med den ursprungliga skissen. (Underlag från 
arbetsmaterial Centralbad i evenemangsområdet, Göteborgs Stad)
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14000 kvm i området om det samtidigt ska få 
plats två arenor.
 
I A1 kan anläggningens storlek minskas 
något då alternativet innebär att vissa 
funktioner i de framtida arenorna kan 
samnyttjas. Detta innebär dock att badet 
och arenorna behöver byggas ungefär 
samtidigt. Ytan närmast Ullevi, idag kallat 
Valhalla grus, måste planeras så att 
nödvändig utrymningsyta för Ullevi inte 
äventyras. Platsens begränsade yta kommer 
att kräva relativt stor anpassning funktions- 
och gestaltningsmässigt av anläggningen 
för att kunna få plats. Placeringen innebär 
också att anläggningen inskränker på 
upplevelsen av promenadstråket längs ån, 
då ytan mellan byggnaden och vattnet blir 
smal.

# Placeringen av anläggningen har närhet 
till kollektivtrafik
Är området lättillgängligt med kollektivtrafik? 
Både lokal trafik för vardagsbesöken 
och regional/nationell trafik för större 
evenemang? Kan detta bidra till minskat 
bilanvändande? Vilka utvecklingsplaner finns 
för trafiken i området?

Området ligger relativt när Korsvägen vilket 
är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken 
i dag, både regionalt och lokalt, och den 
kommer få en ännu viktigare roll då en av 
Västlänkens stationer placeras här. Området 
har en tydlig koppling till Gårda som är ett 
framtida utvecklingsområde vilket innebär 
att ytterligare kollektivtrafik kan komma till 
i framtiden. Området ligger nära Lisebergs 
tågstation som både har nationell och 
regional tågtrafik. 

Närmsta hållplatserna är Scandinavium 
och Ullevi Södra, båda hållplatser för 
lokal spårvagnstrafik. Det är skillnader i 
avstånd till närmsta hållplats beroende 
på var anläggningen placeras 

och då även anläggningens entré. 
Avståndet till hållplatserna från de olika 
placeringsförslagen varierar mellan 300–600 
meter. Avståndet till närmsta hållplats är 
längre från A1 än alternativ A2. 

Området ligger centralt och är lätt tillgänglig 
både för cyklister och gående.

# Placeringen av anläggningen medverkar 
till trygg och intressant stadsmiljö
Bidrar anläggningens placering till en 
tryggare och mer intressant stadsmiljö i 
området?

Förutom Bergakungen som ligger med 
sin baksida mot båda alternativen och 
skateanläggningen i Burgårdsparken 
som lockar många unga, finns få dragare 
som lockar besökare dagligen i området 
idag. Placeringen är positiv för att göra 
stadsmiljön intressant och öka flödet av 
människor och därmed den upplevda 
tryggheten i området. I arenautredningen 
görs bedömningen att området kommer 
att tillföras 10 - 15 miljoner nya besökare 
via kontor, handel och bostäder. I 
utredningen anges möjlighet till en stor 
bostadsexploatering där nuvarande 
Bergakungen är belägen och Bergakungen 
omlokaliseras. Om denna utvecklingen inte 
blir av finns en risk att anläggningen blir 
ensam dragare i de perioder då det inte 
pågår evenemang vilket innebär att det 
finns rik för baksidor på anläggningen som 
kan upplevas otrygga. Stora strukturer med 
få entréer kan upplevas otryggt.

I Alternativ A1 finns stor risk för att en 
trång och otrygg baksida bildas mot 
promenadstråket längs ån.

# Placeringen av anläggningen har positiv 
påverkan på stråk och rörelse
Stärker/hindrar den tillkommande 

anläggningen några viktiga stråk och 
rörelser i området? Skapas behov för nya 
stråk, kopplingar eller ytor i stadsrummet?
Anläggningen kan integreras med tilltänkt 
stråk så att anläggningen kan dra nytta 
av publika faciliteter som byggs inne i 
arenor och sporthallar. Arenautredningen 
föreslår att grönstråket utmed Mölndalsån 
ska stärkas vilket går att realisera för båda 
placeringsalternativen.

A1. Anläggningen behöver utformas så att 
den inte hindrar det tänkta stråket mellan de 
nya arenorna och Ullevi.

# Placeringen av anläggningen passar in i 
omgivande bebyggelse
Hur förhåller sig den tillkommande 
anläggningen till befintlig/planerad 
bebyggelse och skala på platsen? 
Byggnadshöjder? Kvartersstorlekar? 
Kulturmiljö?

Området är redan idag storskaligt och 
tål därför skalan på anläggningen. Det 
kan dock vara negativt att förstärka 
storskaligheten i området med ytterligare en 
storskalig byggnad.  
 
Det är av stor vikt att kopplingar till Gårda 
och området vid Bergakungen stärks för 
att minska storskaligheten. Anläggningens 
höjd påverkar hur den upplevs i förhållande 
till både stråket längs Mölndalsån och 
Burgårdsparken. En hög byggnad riskerar 
att ”stänga in” parken ytterligare och skapa 
en känsla av instängdhet mot Mölndalsån.

Evenemangsstråkets storskalighet är en 
arkitektonisk utmaning, men parkens 
topografi möjliggör att både anläggningen 
och ersättning till Lisebergshallen kan 
integreras med parken. Möjlighet finns till 
att använda anläggningarnas tak för park/
utemiljö. 

# Placeringen av anläggningen medför 
liten risk för kostnadsdrivande frågor 
Finns det stora utmaningar som kan bli 
kostnadsdrivande? Behov av marksanering? 
Rivning? Stabilisering av mark? 
Översvämning? Högvattenskydd? Skred? 

Området ligger nära Mölndalsån 
där det tidigare funnits en 
översvämningsproblematik. En byggnation 
i nära anslutning till ån är kostnadsdrivande 
då åtgärder måste göras för att säkra 
åvallen i förhållande till arbetsområdet. 
Det finns restriktioner för att inte försämra 
Mölndalsåns kvalitet. Det vill säga att 
ytorna närmast ån måste finnas kvar enligt 
EU-direktiv. Här finns också troligtvis krav 
på grundläggning i göteborgsleran och 
bergschakt.

I simuleringsresultaten från skyfallsmodellen 
över Göteborg för 100 års regn finns stora 
risker för översvämning i detta området. 

# Placeringen av anläggningen möjliggör 
bra angöring och parkering för besök och 
leveranser
Hur påverkas trafiksituationen i området? 
Finns det tillräckliga ytor för ny trafik som 
genereras? Påverkas trafiken på redan tungt 
belastade vägar? Finns ytor och infarter för 
leveranser och service? Finns det tillräckligt 
med parkeringar i området?

Alla verksamheter i området har behov av 
att klara av stora flöden av människor och 
transporter vilket även anläggningen kan 
dra nytta av. Hur detta ska lösas är ännu 
inte klart. Parkering i nära anslutning till A1 är 
Ullevigaraget med en stor parkeringsvolym. 
Utveckling av såväl underjordiskt garage 
som en expansion av bland annat 
Focushusets parkering, ny parkering i 
anslutning till Liseberg Norra är möjligheter i 
området. Även i Gårda blir det sannolikt fler 
parkeringar för de kontorsexploateringar 
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som genomförs där. P-platser kan bli svårt 
att lösa i direkt anslutning till anläggningen. 
För A1 finns möjlighet att koppla ihop 
anläggningen med de nya arenorna genom 
en underjordisk väg för leveranser från 
Levgrensvägen.

# Placeringen av anläggningen möjliggör 
samarbeten med aktörer i området
Finns möjligheter till några samarbeten/
samnyttjanden/symbios?

Placering av anläggningen i samma område 
som de nya arenorna skapar möjlighet till 
samarbeten så som idrottsevenemang, 
”en plats att åka till för idrottsutövande” 
och större kundunderlag för näringsidkare 
inriktade på idrott och friskvård. Andra 
synergieffekter mellan arenorna och 
anläggningen kan vara samutnyttjande av 
ytor samt driftssynergier med gemensamma 
anläggningar och personal.

# Markens alternativa värde/användning 
kan tillgodoses på annan plats
Kan marken göra mer nytta för något annat 
än denna anläggning? Samhällsnyttan?

Anläggningen kan påverka möjligheten till 
framtida utveckling av evenemangsstråket 
och arenalösningar. Det finns också ett 
stort behov av förskolor i området. Ur ett 
stadsplaneringsperspektiv har platsen 
stora alternativa kvalitetsvärden för 
bostadsändamål.

# Placeringen av anläggningen stärker 
platsens fysiska kvaliteter
Vilka kvalitéer finns i området idag som kan 
påverkas? Kan de bevaras, påverkas eller 
vara till nytta för anläggningens placering? 
Kulturhistoriska värden? Naturvärden? 
Riksintressen?

Området har en tydlig koppling till 
Mölndalsån vilket anläggningen skulle 
kunna förstärka. Områdets grönområde 

och vattenkontakt har stora kvaliteter för 
anläggningens utformning.

Området gränsar direkt till riksintresse för 
kulturmiljö som innefattar fabriks- och 
bostadsmiljöer öster om Mölndalsån samt 
själva ån som gammal transportled. Detta 
innebär att anläggningens utformning 
kan behöva anpassas för att inte påverka 
kulturmiljön i närheten negativt.
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B. HEDEN

Sida 1 av 1Google Maps
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B

För Heden finns programmet Inriktning, 
Utveckling av Heden i Göteborg som 
godkändes av byggnadsnämnden 
december 2015, kartmaterialet är hämtat 
ifrån detta program. Det kan vara så att 
detta program görs om inför ett omtag av 
planeringen av området. 
I arbetet med inriktningsdokumentet 
gjordes ett omfattande och brett 
arbete med analyser, dialoger, parallella 
uppdrag med mera där förutsättningar 
studerades ingående gällande möjligheter 
till stadsutveckling tillsammans med 
att tydliggöra Heden som idrotts- och 
kulturaktivitetsplats. Grundidén i förslaget 
är bland annat att genom att ta bort 

markparkeringar och befintliga byggnader 
bibehålla tillgänglig total yta för idrott och 
evenemang. 

Med stöd från detta arbete har en möjlig 
placering av ett tänkt centralbad inom 
Hedenområdet valts i denna studie för 
att studera möjligheterna till lokalisering. 
Bland annat pekar programmet på goda 
förutsättningar att lösa parkering och 
verksamheter under mark med kopplingar i 
staden, idrottsytor, evenemangsplats och ny 
bebyggelse. Enligt de förutsättningar som 
programmet anger finns goda möjligheter 
att placera anläggningen i det hörnet där 
det idag är en bandyplan.

KRITERIER
#Placeringen av anläggningen innebär att 
det kan vara klart 2025-2030. 
Hur är markens ägandeförhållanden? Vilka 
projekt pågår i området?

Marken ägs av kommunen. Möjlighet finnas 
att anläggningen kan vara klar 2025.

# Placeringen av anläggningen är 
strategisk i förhållande till andra badhus
Hur ligger området i förhållande till andra 
badhus? Innebär placeringen en jämn 
spridning över staden?

Området är centralt och ligger strategiskt i 
förhållande till andra badhus.

# Placeringen av anläggningen är 
tillgänglig för alla grupper
Är anläggningen nåbar för alla olika grupper 
av människor? Har någon grupp svårare att 
ta del av anläggningen eller att ta sig hit? 
Ger den här placeringen någon viss grupp 
stora fördelar?
Hur är möjligheterna för barn att röra sig 
i området? Kan barn ta sig till och från 
anläggningen? Är det enkelt för skolor och 
förskolor att nyttja anläggningen i den här 
placeringen?

I områdets befintliga struktur är det relativt 
nära till närmsta hållplats för bussar, cirka 
300 meter, medan avståndet till närmsta 
spårvagnshållplats är längre, cirka 400 
meter. Detta kan vara negativt för personer 
som har svårt att gå eller orientera sig. Att 
området är öppet underlättar för orientering 
då det finns långa siktlinjer. Området präglas 
redan idag av barn- och ungdomsidrott 
vilket är positivt ur barnperspektiv. Det finns 
risk att tillgängligheten till anläggningen 
minskar om det pågår evenemang i 
området.

Området utnyttjas av många olika grupper 
idag och om anläggningen placeras här 

stärks denna tendens ytterligare.

# Placeringen av anläggningen bidrar till 
stadsliv
Hur väl kommer anläggningens placering, 
fysiskt, att bidra till stadslivet i området? Kan 
anläggningen ge effekt på stadslivet redan 
från början eller kommer det ta tid innan den 
”byggts in” i stadsmiljön och kan bidra? Hur 
påverkar anläggningen områdets identitet?

Det finns stadsliv i området idag med bland 
annat minigolfanläggning, idrottsplaner 
och området omges av handel, kontor, 
bostäder och restauranger. Området besöks 
av både människor som passerar igenom 
och av idrottsutövare. Anläggningen skulle 
ytterligare stärka området som målpunkt då 
anläggningen har en bredare målgrupp än 
fotbollsplanerna. 

# Markens yta är tillräckligt stor för att 
inrymma anläggningen med biytor
Finns tillräckligt med plats för att inrymma 
de ytor som behövs för en välfungerande 
anläggning? Behöver anläggningens ytor 
placeras i flera plan?

Det finns tillräckligt med yta men det 
skulle vara fördelaktigt om vissa funktioner 
kunde flytta upp (eller ner) en våning så att 
markytan som anläggningen tar i anspråk 
kan minskas. I inriktningsdokumentet för 
Heden har föreslagits underjordiska ytor för 
parkering och verksamheter/handel, vilka 
med fördel kan kopplas till motsvarande ytor 
för badanläggningen.

# Placeringen av anläggningen har närhet 
till kollektivtrafik
Är området lättillgänglig med kollektivtrafik? 
Både lokal trafik för vardagsbesöken 
och regional/nationell trafik för större 
evenemang? Kan detta bidra till minskat 
bilanvändande? Vilka utvecklingsplaner finns 
för trafiken i området?

Alternativ B ligger på Heden direkt i anslutning till det som i inriktningsdokumentet föreslås bli den nya entrén 
till området. I förslaget på Heden finns möjligheter att samnyttja parkering under mark samt även eventuellt 
förlägga vissa delar av anläggningen under mark. (Kartunderlag från Google Maps)
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SKALA 1:2000 [A3]En placering av anläggningen i det här läget kan lösas med den byggnadsvolym som finns i den ursprungliga skissen, vilket innebär att byggnaden görs i ett plan. För att behålla en 
större del av den yta som i inriktingsdokumentet planerats som parkområde kan dock omfördelas och förläggas delvis i två plan eller delvis under mark. Byggandes fotavtryck (BYA) kan 
således varieras mellan ca 13 400 kvm och 10 200 kvm. (Underlag från dokumentet Utveckling av Heden i Göteborg, Inriktning, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, dec 2015)
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Närmsta busshållplatsen är Heden 
där både regionala linjer och en lokal 
busslinje (50) stannar idag. Närmsta 
spårvagnshållplatserna är Ullevi Södra och 
Valand. Utvecklingen av kollektivtrafiken 
i området är oklar men det kommer 
förmodligen tillkomma nya hållplatser 
både för buss och spårvagn. Klart är att ny 
spårvägsdragning görs i Engelbrektsgatan 
i samband med utbyggnationen av 
Västlänken. 

Området är lätt tillgänglig både för cyklister 
och gående vilket bidrar till att minska 
bilanvändandet.

# Placeringen av anläggningen medverkar 
till trygg och intressant stadsmiljö
Bidrar anläggningens placering till en 
tryggare och mer intressant stadsmiljö i 
området?

Området är redan idag välbesökt under 
stora delar av dygnet med mycket folk 
i rörelse. Området är främst välbesökt 
under sommarhalvåret och anläggningen 
skulle öka flödet av människor i området 
även under vinterhalvåret, vilket bidrar 
till att öka den upplevda tryggheten. 
Anläggningen skulle stärka området, minska 
Hedens barriäreffekt och det skulle finnas 
möjlighet att skapa nya attraktiva ytor runt 
anläggningen. Anläggningen kan placeras 
så att risken för mörka/otrygga passager 
och entréer minimeras.

# Placeringen av anläggningen har positiv 
påverkan på stråk och rörelse
Stärker/hindrar den tillkommande 
anläggningen några viktiga stråk och 
rörelser i området? Skapas behov för nya 
stråk, kopplingar eller ytor i stadsrummet?

Det finns tydliga stråk och rörelsemönster 
i området, anläggningen kan anpassas till 
dessa och även bidra till att förstärka dem. 

Beroende på anläggningens placering kan 
nya stråk och kopplingar behöva skapas 
mot Nya allén och Trädgårdsföreningen. 
Anläggningen bidrar till att skapa en ny 
attraktiv entré till Heden, som föreslagits i 
inriktningsdokumentet.

# Placeringen av anläggningen passar in i 
omgivande bebyggelse
Hur förhåller sig den tillkommande 
anläggningen till befintlig/planerad 
bebyggelse och skala på platsen? 
Byggnadshöjder? Kvartersstorlekar? 
Kulturmiljö?

Området har en tydlig kvartersstruktur 
vilket innebär att det vore fördelaktigt om 
vissa funktioner i anläggningen placeras i 
en andra våning för att inrymmas i denna 
struktur. Om anläggningen byggs i ett plan 
riskerar den att blockera naturliga stråk. 
Omgivande byggnadshöjd är fem- till 
sjuvåningshus vilket innebär att området tål 
anläggningens höjd. 

Om ingen annan placering väljs skulle 
anläggningen kunna ingå i den i 
inriktningsdokumentet föreslagna robusta 
strukturen, som inordnar sig i omgivande 
kvartersstruktur.

I området finns också välbevarad 
bebyggelse i stenstaden från perioden 1870-
1925. Anläggningens utformning och uttryck 
kan komma att behöva anpassas för att inte 
påverka kulturmiljön negativt.

# Placeringen av anläggningen medför 
liten risk för kostnadsdrivande frågor 
Finns det stora utmaningar som kan bli 
kostnadsdrivande? Behov av marksanering? 
Rivning? Stabilisering av mark? 
Översvämning? Högvattenskydd? Skred? 

I simuleringsresultaten från skyfallsmodellen 
över Göteborg för 100 års regn finns stora 

risker för översvämning i detta området. 

# Placeringen av anläggningen möjliggör 
bra angöring och parkering för besök och 
leveranser
Hur påverkas trafiksituationen i området? 
Finns det tillräckliga ytor för ny trafik som 
genereras? Påverkas trafiken på redan tungt 
belastade vägar? Finns ytor och infarter för 
leveranser och service? Finns det tillräckligt 
med parkeringar i området?

Den centrala placeringen kan innebära 
problem vid större evenemang, men 
området har använts tidigare för 
evenemang så som Gothia Cup och 
ridsport-EM vilket gått bra. Inriktningen för 
Heden anger att det ska byggas parkeringar 
under Heden(1.500 – 2.500), dessa kommer 
även anläggningen kunna nyttja. Även 
leveranser skulle kunna ske från detta 
underjordiska garage.

I inriktningsdokumentet föreslås angöring 
via Sten Sturegatan/Bohusgatan, samt via 
Parkgatan, vilket har bedömts som möjligt ur 
ett trafikperspektiv. 

# Placeringen av anläggningen möjliggör 
samarbeten med aktörer i området
Finns möjligheter till några samarbeten/
samnyttjanden/symbios?

Idrottsföreningarna som nyttjar Heden 
och vid till exempel Gothia cup skulle 
samutnyttjande av omklädningsrum kunna 
ske. Möjlighet till nya typer av event, triathlon 
mm finns då det både finns evenemangsyta, 
fotbollsplaner och park i nära anslutning till 
anläggningen. 
För evenemangsarrangörer och 
många av de brukare som använder 
Heden idag skulle anläggningen kunna 
innebära en begränsning och minska 
utvecklingsmöjligheterna för området som 
evenemangsplats. Särskilt då om förslag likt 

inriktningsdokumentet där markparkeringar 
och befintlig bebyggelse försvinner, inte 
genomförs.

# Markens alternativa värde/användning 
kan tillgodoses på annan plats
Kan marken göra mer nytta för något annat 
än denna anläggning? Samhällsnyttan?

Marken är mycket attraktiv och kan behöva 
tillgodose andra behov som inte är idrott. I 
området finns bland annat ett stort behov av 
förskolor. Anläggningen är placerad så att 
den kommer ta viss yta från en tilltänkt park. 
Parkytan skulle eventuellt kunna tillgodoses 
på taket av anläggningen.

# Placeringen av anläggningen stärker 
platsens fysiska kvaliteter
Vilka kvalitéer finns i området idag som kan 
påverkas? Kan de bevaras, påverkas eller 
vara till nytta för anläggningens placering? 
Kulturhistoriska värden? Naturvärden? 
Riksintressen?

Anläggningen skulle kunna kopplas 
ihop med den tilltänka parken och goda 
förutsättningar finns för attraktiva fasad- 
och utemiljöer i bra väderstreck. Den 
befintliga äldre ”gårdsbebyggelsen” i dagens 
nordöstra hörn, skulle behöva tas bort, vilket 
också föreslagits i inriktningsdokumentet. 

Området är en del av Riksintresse Kulturmiljö 
Göteborgs innerstad. Uttryck för riksintresse 
är enligt följande:
1600- och 1700-talens fästnings- och 
kanalstad med bevarade delar av 
stadsbefästningarna, och strax utanför 
stadskärnan skansarna Göta Lejon och 
Kronan samt Exercisheden; andra uttryck 
för fästningsstaden - västerut från centrum 
mot älvmynningen - är lämningarna av 
Älvsborgs slott, det gamla amiralitetsvarvet, 
Nya Älvsborgs fästning och flottstationen 
Nya Varvet. 
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Området är stort och står inför stora 
förändringar. Utvecklingsplanerna 
för området är emellertid långt ifrån 
fastlagda, varför förutsättningarna för en 
badhuslokalisering är oklara. Denna studie 
har översiktligt studerat tre placeringar, 
området vid tidigare gasklockan, ett 
område vid Skansen Lejonet samt ett vid 
Centralenområdet. Då de två första har 
väldigt osäkra planeringsförutsättningar och 
en anläggning här skulle troligtvis innebära 
att anläggning blir en stadsbyggnadsmässig 
solitär under ett stort antal år. Platserna har 

också en problematik gällande bland annat 
buller och risk farligt gods. 
Därför har studien valt att studera ett 
alternativ vid Centralenområdet med nära 
koppling till det som nu planeras i området. 

En förutsättning för att anläggningen på 
ett bra sätt ska kunna placeras här är att 
utvecklingen kring Centralenområdet 
kommer till. Arbetet med detta pågår och 
det finns en tydlig struktur att relatera till 
mot väster från föreslagen placering. Som 
utgångspunkt för utvecklingen av detta 

område har Stadutvecklingsprogram 2.0, 
Centralenområdet mars 2016 använts, detta 
är dock inte godkänt politiskt, utan fungerar 
som ett arbetsmaterial/arbetssätt inom 
förvaltningar för att planera och samordna 
komplicerade stadsutvecklingsprojekt.

KRITERIER
# Placeringen av anläggningen innebär 
att det kan vara klart 2025-2030
Hur är markens ägandeförhållanden? Vilka 
projekt pågår i området?

Vid eventuell byggnation nära älven inom 
Gullbergsvass kommer ett högvattenskydd 
behöva byggas, vilket kan dra ut på tiden 
och omfatta stora kostnader. Föreslagen 
placering, i västra delen av Gullbergsvass, 
sluter an till den del av området som ligger 
först i planeringen och där delar redan 
är påbörjade. Detta innebär att både 
Västlänken, nya Göta Älvbron, kommande 
bebyggelse inom Centralenområdet och 
överdäckningen av Götaleden kan påverka 
byggnationen av anläggningen. Det är 
mycket i området som ska byggas ungefär 
samtidigt, vilket kräver noggrann planering 
av arbetsområden för de olika projekten. 

Trafikverket har visat på ett antal provisoriska 
vägar inom området under utvecklingstiden. 
Dessa verkar inte krocka med föreslagen 
placering, men kan innebära påverkan 
på framkomlighet och genomförande av 
byggnation.

Älvstranden Utveckling AB har gjort 
strategiska markköp men ytterligare 
markköp behöver göras. En del av 
logistikhallarna är redan beslutad för rivning, 
men ytterligare del av hallarna kommer 
behöva rivas.

# Placeringen av anläggningen är 
strategisk i förhållande till andra badhus
Hur ligger området i förhållande till andra 

badhus? Innebär placeringen en jämn 
spridning över staden?

Placeringen ligger centralt och är strategisk i 
förhållande till stadens övriga bad.

# Placeringen av anläggningen är 
tillgängligt för alla grupper
Är anläggningen nåbar för alla olika grupper 
av människor? Har någon grupp svårare att 
ta del av anläggningen eller att ta sig hit? 
Ger den här placeringen någon viss grupp 
stora fördelar?
Hur är möjligheterna för barn att röra sig 
i området? Kan barn ta sig till och från 
anläggningen? Är det enkelt för skolor och 
förskolor att nyttja anläggningen i den här 
placeringen?

Närheten till både Centralstationen, Nils 
Ericssonterminalen och Västlänken gör 
anläggningen tillgänglig för människor i 
hela Västra Götalandsregionen. Placeringen 
innebär korta gångavstånd från närmsta 
spårvagnshållplats samt hållplats för 
Västlänken vilket innebär att till exempel 
barn inte behöver röra sig några längre 
sträckor i trafikmiljö. 

Den här placeringen kommer ligga nära 
många arbetsplatser, vilket innebär att 
den på så sätt underlättar vardagslivet 
genom att enkelt möjliggöra för att träna på 
lunchen eller direkt efter jobbet.

# Placeringen av anläggningen bidrar till 
stadsliv
Hur väl kommer anläggningens placering, 
fysiskt, att bidra till stadslivet i området? Kan 
anläggningen ge effekt på stadslivet redan 
från början eller kommer det ta tid innan den 
”byggts in” i stadsmiljön och kan bidra? Hur 
påverkar anläggningen områdets identitet?

Anläggningen kan ha en positiv effekt 
på stadslivet i området då området idag 

Alternativ C ligger i närheten av Regionens Hus, mellan Götaleden och spårområdet vid Centralstationen. 
Här planeras det för stor omvandling inom området och många nya bostäder och verksamheter väntas 
tillkomma. Det är dock väldigt lite av utvecklingen som är beslutad i detalj ännu. Närmast i tid ligger arbetet med 
överdäckningen av Götaleden. Placeringen är också i direkt anslutning till en av uppgångarna från Västlänken. 
(Kartunderlag från Google Maps)

C. GULLBERGSVASS
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SKALA 1:2000 [A3]Vid föreslagen placering i Gullbergsvass finns utrymme för hela anläggningen enligt skissförslaget. Genom mindre anpassningar av byggnadsvolymen kan den passas in mellan de 
viktigaste stråken i den föreslagna stadsstrukturen ännu bättre.  (Underlag från Centralenområdet Stadsutvecklingsprogram 2.0, Göteborgs Stad, mars 2016)
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inte har något stadsliv, utan människor 
behöver ”lära” sig att ta sig till området. 
Anläggningen blir en dragare som får 
människor att komma till området vilket 
innebär att fler än bara de som bor eller 
jobbar i området tar sig dit. Anläggningen är 
placerad så att den ingår i den nya tänkta 
stadsstrukturen i området.

Den föreslagna placeringen innebär att 
anläggningen ligger i nära anslutning till den 
bebyggelse som just nu planeras i området 
och effekten på stadslivet kan kopplat till det 
märkas så snart anläggningen är klar.

# Markens yta är tillräckligt stor för att 
inrymma anläggningen med biytor
Finns tillräckligt med plats för att inrymma 
de ytor som behövs för en välfungerande 
anläggning? Behöver anläggningens ytor 
placeras i flera plan?

Det finns tillräckligt med yta men det krävs 
att anläggningens placering anpassar sig 
till de tänka stråken. Detta innebär att den 
planerade parkytan söder om föreslagen 
placering omdisponeras något samt att 
ytterligare en del av logistikhallarna rivs.  

Då kvarterstorleken på området norr 
och öst om placeringen är oklar kan 
det finnas risk att anläggningen tar två 
kvarter i anspråk och på så sätt blockerar 
ett sekundärstråk enligt strukturen i 
Stadsutvecklingsprogrammet. De utpekade 
huvudstråken påverkas dock inte av 
placeringen.

# Placeringen av anläggningen har närhet 
till kollektivtrafik
Är området lättillgänglig med kollektivtrafik? 
Både lokal trafik för vardagsbesöken 
och regional/nationell trafik för större 
evenemang? Kan detta bidra till minskat 
bilanvändande? Vilka utvecklingsplaner finns 
för trafiken i området?

Området ligger nära centralstationen 
och Nils Ericssonterminalen som har 
både lokal, regional och nationell trafik. 
Närmsta spårvagnshållplats med lokaltrafik 
är idag Nordstan men det planeras för 
ytterligare hållplatser som ligger närmre 
anläggningen, det är dock oklart när 
dessa kan vara i funktion och om det är 
för buss eller spårvagn. Placeringen av 
anläggningen föreslås ligga väldigt nära 
en av uppgångarna från Västlänken, 
vilket ytterligare stärker kopplingen till 
kollektivtrafik. Det är oklart hur gång- och 
cykelbanor kommer utformas i området 
med det finns med förslag på gång- och 
cykelbanor i när anslutning till anläggningen 
med ett huvudstråk längsmed Kämpegatan, 
direkt framför anläggningen.

# Placeringen av anläggningen medverkar 
till trygg och intressant stadsmiljö
Bidrar anläggningens placering till en 
tryggare och mer intressant stadsmiljö i 
området?

Anläggningen är en offentlig byggnad 
som blir en publik målpunkt i ett område 
med bostäder och kontor detta ökar 
flödet av människor både på dag- och 
kvällstid. Då det fortfarande inte är 
beslutat hur byggnationen kommer att 
se ut omkring denna placering är det 
svårt att avgöra huruvida det finns risk för 
otrygga baksidor och stråk. Mot väster från 
föreslagen placering sett finns det i nuläget 
arbetsmaterial som visar på en tydlig 
struktur där anläggningen passar väl in och 
kan bidra till stadslivet, men mot den östra 
sidan är förutsättningarna mindre tydliga.
  
# Placeringen av anläggningen har positiv 
påverkan på stråk och rörelse
Stärker/hindrar den tillkommande 
anläggningen några viktiga stråk och 
rörelser i området? Skapas behov för nya 
stråk, kopplingar eller ytor i stadsrummet?

Då området står inför stora förändringar 
behöver nya stråk, kopplingar och ytor 
i stadsrummet skapas. Anläggningen 
är placerad på ett sådant sätt att 
den kan förstärka dessa stråk då den 
är en offentlig byggnad dit fler än 
bara de som bor i området kommer. I 
stadsutvecklingsprogrammet föreslås en 
park intill platsen för badanläggningen, 
vilken blir en naturlig del i ett fortsatt 
framtida stråk. Kämpegatan, vilken passerar 
direkt i anslutning till anläggningen planeras 
bli ett utav huvudstråken i området på 
sikt, vilket ytterligare kan stärkas genom 
anläggningens placering.

# Placeringen av anläggningen passar in i 
omgivande bebyggelse
Hur förhåller sig den tillkommande 
anläggningen till befintlig/planerad 
bebyggelse och skala på platsen? 
Byggnadshöjder? Kvartersstorlekar? 
Kulturmiljö?

Då det endast finns planer för delar av 
området går det bara att analysera 
hur anläggningen förhåller sig till dessa. 
Byggnadshöjderna i området är betydligt 
högre än vad anläggningen kommer att 
kräva vilket innebär att anläggningen kan 
uppfattas som låg i detta sammanhang. 
Att byggnaden är låg i förhållande till stor 
del av omgivande bebyggelse kan vara 
positivt med avseende på lokalklimatet 
och möjligheter till dagsljus i gaturummet. 
Anläggningens skala och placering lämnar 
även goda förutsättningar för fortsatt 
planering norr och öster om dess placering.

# Placeringen av anläggningen medför 
liten risk för kostnadsdrivande frågor 
Finns det stora utmaningar som kan bli 
kostnadsdrivande? Behov av marksanering? 
Rivning? Stabilisering av mark? 
Översvämning? Högvattenskydd? Skred? 

Generellt i Gullbergsvass är det stor 
risk för kostnadsdrivande faktorer 
då det bland annat finns en stor 
översvämningsproblematik som måste 
beaktas. Den föreslagna placeringen 
innebär emellertid att Götaleden blir 
en barriär mot översvämning från Göta 
Älv. Dock finns det skyfallsproblematik i 
området som måste hanteras, men det är 
inte lika kostnadsdrivande som eventuellt 
högvattenskydd. 
Rivning av delar av logistikhallarna krävs. 
Genomförandet kan också kompliceras 
av att det pågår ett antal andra projekt i 
området som måste samordnas logistiskt.

# Placeringen av anläggningen möjliggör 
bra angöring och parkering för besök och 
leveranser
Hur påverkas trafiksituationen i området? 
Finns det tillräckliga ytor för ny trafik som 
genereras? Påverkas trafiken på redan tungt 
belastade vägar? Finns ytor och infarter för 
leveranser och service? Finns det tillräckligt 
med parkeringar i området?

Området har nära koppling till Götaleden 
och på sikt planeras även ny på- och 
avfart med anslutning till Kämpegatan, 
vilket gör anläggningen lättillgänglig både 
för transporter och för persontrafik. Vid 
planering av området behöver parkeringar 
både för anläggningen, Västlänken och 
centralstationen lösas och kan troligen 
delvis samnyttjas. P-platser för Centralbadet 
bedöms kunna anläggas i anslutning till 
anläggningen.
Till vardags antas anläggningen generera en 
mindre mängd biltrafik och kan i huvudsak 
matas av kollektivtrafik, men den trafik 
som uppstår tillfälligt vid eventuella större 
evenemang antas matas via Götaleden, 
vilken är utpekad som riksintresse för 
kommunikation. Eventuell köbildning på 
Götaleden skulle kunna anses påverka 
riksintresset negativt.
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# Placeringen av anläggningen möjliggör 
samarbeten med aktörer i området
Finns möjligheter till några samarbeten/
samnyttjanden/symbios?

Det är oklart vilka verksamheter som 
kommer finnas i området och vilka 
möjligheter till samarbete som finns med 
dessa.

# Markens alternativa värde/användning 
kan tillgodoses på annan plats
Kan marken göra mer nytta för något annat 
än denna anläggning? Samhällsnyttan?

Det är väldigt oklart hur området ska 
planeras, men samhällsnyttan vid placering 
av anläggningen i detta område är hög 
då den ger alla tillgång till området. Ur ett 
stadsbyggnadsperspektiv utgör platsen ett 
attraktivt läge i staden för verksamheter och 
bostäder, men för en levande blandstad 
måste även viss offentlig service finnas i 
anslutning.

# Placeringen av anläggningen stärker 
platsens fysiska kvaliteter
Vilka kvalitéer finns i området idag som kan 
påverkas? Kan de bevaras, påverkas eller 
vara till nytta för anläggningens placering? 
Kulturhistoriska värden? Naturvärden? 
Riksintressen?

I direkt anslutning till anläggningen 
planeras en torgbildning och en park, vilka 
anläggningen kan ha positiv inverkan på 
samt dra nytta av. Regionens hus som 
ligger några kvarter bort är utpekat som 
byggnadsminne, men bedöms inte påverkas 
negativt av en badanläggning i föreslagen 
placering.



         Fördjupad lokaliseringsstudie  -  Centralbad 

SIDA 18 

D. RINGÖN

Sida 1 av 1Google Maps

2018-03-13https://www.google.se/maps/@57.7215617,11.9675128,1985m/data=!3m1!1e3

D

Området är under utveckling men 
grundtanken är att de småskaliga 
verksamheterna ska vara kvar och att 
Ringöområdet ska utvecklas på egen kraft 
och struktur. Storleken av ett centralbad 
skulle därför kunna utgöra ett problem vid 
integreringen i en sådan småskalig struktur. 
Därför är bedömningen att anläggning 
passar bäst i gränsen mellan Ringön och 
Frihamnen, där den kan fungera som en 
brygga mellan olika karaktärer. I området 
finns en mängd verksamheter med 
miljötillstånd som kan påverka eller påverkas 
av anläggningen och dess verksamhet. 

KRITERIER
# Placeringen av anläggningen innebär 
att det kan vara klart 2025-2030
Hur är markens ägandeförhållanden? Vilka 
projekt pågår i området?

Markinköp (inlösen av tomträtter) behöver 
göras, de flesta tomträtter gäller fram till 
2025.

Området ligger i direkt anslutning till 
Frihamnen som är ett område under stor 
utveckling. Behovet av att lösa in mark 
samt byggnationen av nya Hisingsbron 

bedöms påverka tidsaspekten på bygget av 
anläggningen negativt. Det anses omöjligt 
att ha anläggningen klar 2025, möjligen 
2030. 

De åtgärder som krävs för att nå upp till 
de andra kriterierna gällande en trygg 
och tillgänglig plats som stärker stråk och 
rörelsemönster kräver ett mer storskaligt 
grepp och det är ytterst osäkert om dessa 
goda miljöer kan vara klart till 2030. Risken 
finns att anläggningen placeras i en 
otillgänglig miljö alternativt att den placeras 
i en byggarbetsplats under flera år framåt.

# Placeringen av anläggningen är 
strategisk i förhållande till andra badhus
Hur ligger området i förhållande till andra 
badhus? Innebär placeringen en jämn 
spridning över staden?

Placeringen är relativt nära Lundbybadet 
som även har planer på att renovera/bygga 
ut. Lundbybadet vid Wieselgrensplatsen är 
en viktig mötesplats och det närliggande 
torget har stor lokal vikt. Om anläggningen 
placeras i detta område finns risk att den 
konkurrerar med Lundbybadet och den 
målpunkt som den platsen utgör idag. Mot 
bakgrund av utarmningen av Lundbys lokala 
torg under de senaste decennierna är det 
av största vikt att bryta mönstret och skapa 
målpunkter i närområdet.

# Placeringen av anläggningen är 
tillgängligt för alla grupper
Är anläggningen nåbar för alla olika grupper 
av människor? Har någon grupp svårare att 
ta del av anläggningen eller att ta sig hit? 
Ger den här placeringen någon viss grupp 
stora fördelar? Hur är möjligheterna för barn 
att röra sig i området? Kan barn ta sig till och 
från anläggningen? Är det enkelt för skolor 
och förskolor att nyttja anläggningen i den 
här placeringen?

Vid alternativ D finns en lite större yta inom vilken badanläggningen kan placeras i tre olika lägen. Området 
kopplar direkt an till den nya strukturen vid Frihamnen samt platsen där den nya Hisingsbron landar. I anslutning 
till området pågår också planläggning för en ny spårvagnsdepå norrut mot järnvägsspåren. (Kartunderlag från 
Google Maps)

Då områdets utveckling till stora delar är 
oklar är det svårt att bedöma framtida 
tillgänglighet då den är beroende av 
utbyggnad av bostäder, verksamheter och 
kollektivtrafik. 

I samråd och granskning för den nya 
spårvagnsdepån har SDF Lundby lyft och 
yrkat för att hållplatsen Frihamnen behöver 
göras mer tillgängligt för personer med 
funktionsvariation, idag är den inte tillgänglig 
utan förändringar behöver göras. Detta 
hanteras förhoppningsvis inom arbetet med 
Frihamnen.

# Placeringen av anläggningen bidrar till 
stadsliv
Hur väl kommer anläggningens placering, 
fysiskt, att bidra till stadslivet i området? Kan 
anläggningen ge effekt på stadslivet redan 
från början eller kommer det ta tid innan den 
”byggts in” i stadsmiljön och kan bidra? Hur 
påverkar anläggningen områdets identitet?

Stadslivet i detta område är idag begränsat 
förutom de som arbetar eller besöker någon 
av verksamheterna i området. Anläggningen 
skulle kunna ha positiv effekt på stadslivet 
då det lockar besökare som inte annars 
hade tagit sig hit. Anläggningen skulle på 
sikt kunna bli ett intressant tillskott då det är 
publikt. Att placera anläggningen på denna 
sidan av älven har ett symboliskt värde som 
understryker att centrala Göteborg är på 
båda sidorna av älven.

Det finns en risk att anläggningen 
tillsammans med den nya spårvagnsdepån 
skulle stärka den barriäreffekt som redan 
finns mellan Ringön och Backaplan. Detta 
eftersom både depån och anläggningen 
utgörs av storskaliga byggnader som i 
kombination med Lundbyleden bidrar till 
en urban struktur som står i kontrast till de 
småskaliga verksamheter som idag präglar 
området.
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Befintlig hållplats - lokaltrafik

Befintlig hållplats - regionaltrafik

Ny hållplats - lokaltrafik

Ny hållplats - regionaltrafik

Angöring - biltrafik

Angöring - logistik

Befintliga gång- och cykelstråk

Nya gång- och cykelstråk

Troligt område för entré

SKALA 1:2000 [A3]

På Ringön finns ett lite större område som är aktuellt för badanläggningen i tre olika lägen (X, Y och Z). I X och Y finns plats för anläggningen i den utformning som visats i skissförslaget, 
utan någon större omfördelning av byggnadsvolymer. I Z krävs större omorganisering av volymerna för att inte skära av viktiga gatustråk. (Underlag från arbetsmaterial för Strukturplan för 
Frihamnen, Stadsbyggnadskontoret, 2017-11-28 och granskningshandling för Detaljplan för spårvagnshall på Ringön inom stadsdelen Tingstadsvassen i Göteborg, Göteborgs stad, 2017-12-19)
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# Markens yta är tillräckligt stor för att 
inrymma anläggningen med biytor
Finns tillräckligt med plats för att inrymma 
de ytor som behövs för en välfungerande 
anläggning? Behöver anläggningens ytor 
placeras i flera plan?

Det finns yta, med det förutsätter att andra 
verksamheter flyttar. Den befintliga skalan 
i området innehåller låga byggnader 
med industrikaraktär men det kan ändå 
uppfattas storskaligt då byggnaderna 
omges av uppställningsytor och 
gårdsbyggnader. Den nya bebyggelsen 
som planeras i Frihamnen har en 
mindre skala än anläggningen men då 
anläggningen placeras mellan befintligt 
verksamhetsområde och Frihamnen klarar 
platsen av anläggningens storskalighet.

# Placeringen av anläggningen har närhet 
till kollektivtrafik
Är området lättillgänglig med kollektivtrafik? 
Både lokal trafik för vardagsbesöken 
och regional/nationell trafik för större 
evenemang? Kan detta bidra till minskat 
bilanvändande? Vilka utvecklingsplaner finns 
för trafiken i området?

Placeringen är nära den nya 
spårvagnshållplatsen med lokaltrafik vid 
Frihamnen som kommer i samband med 
den nya bron. 

Oklart hur gång- och cykelbanor kommer 
att utformas i området men det finns ett 
behov av utbyggnad. I området finns det 
idag en busslinje med två hållplatser i nära 
anslutning till den föreslagna placeringen, 
dessa trafikeras dock endast av en busslinje. 

# Placeringen av anläggningen medverkar 
till trygg och intressant stadsmiljö
Bidrar anläggningens placering till en 
tryggare och mer intressant stadsmiljö i 
området?

Anläggningen bidrar till att fler människor 
rör sig i området större delar av dygnet samt 
på helger. Det finns risk att anläggningen blir 
enda byggnaden i området med officiella 
kvällsaktiviteter. 

# Placeringen av anläggningen har positiv 
påverkan på stråk och rörelse
Stärker/hindrar den tillkommande 
anläggningen några viktiga stråk och 
rörelser i området? Skapas behov för nya 
stråk, kopplingar eller ytor i stadsrummet?

Område står inför förändringar behöver nya 
stråk, kopplingar och ytor i stadsrummet 
skapas vilket anläggningen kan bidra till. 
Viktigt att stråk kopplas till nya Frihamnen 
och Backaplan.

De kopplingar som studeras idag är 
främst mellan Backaplan och Frihamnen 
samt mellan Brämaregården och 
Lindholmen, samt omvandlingen av 
Hjalmar Brantingsgatan. Kopplingar mellan 
Backaplan och Ringön har inte studerats i 
nuläget. 

# Placeringen av anläggningen passar in i 
omgivande bebyggelse
Hur förhåller sig den tillkommande 
anläggningen till befintlig/planerad 
bebyggelse och skala på platsen? 
Byggnadshöjder? Kvartersstorlekar? 
Kulturmiljö?

Placeringen av anläggningen har en tydlig 
koppling till Frihamnen. Kvartersskalan i 
området varierar. I området kommer det 
uppföras en storskalig spårvagnsdepå 
och anläggningen skulle kunna fungera 
som en barriär mot denna framförallt för 
bebyggelsen söder om anläggningen.

# Placeringen av anläggningen medför 
liten risk för kostnadsdrivande frågor 
Finns det stora utmaningar som kan bli 

kostnadsdrivande? Behov av marksanering? 
Rivning? Stabilisering av mark? 
Översvämning? Högvattenskydd? Skred? 

Möjliga riskfaktorer är översvämning från 
Göta älv. Rivning och flytt av befintliga 
verksamheter. Förorenad mark samt 
skyddsavstånd eller skyddsåtgärder på 
grund av placeringen nära bangård och 
spårvagnsdepå. 

Det finns en mängd miljötillstånd i området 
som skulle kunna föranleda stora kostnader 
då verksamheter som omöjliggörs till följd 
av ett anläggningen kan göra staden 
skadeståndsskyldig.

# Placeringen av anläggningen möjliggör 
bra angöring och parkering för besök och 
leveranser
Hur påverkas trafiksituationen i området? 
Finns det tillräckliga ytor för ny trafik som 
genereras? Påverkas trafiken på redan tungt 
belastade vägar? Finns ytor och infarter för 
leveranser och service? Finns det tillräckligt 
med parkeringar i området?

Utbyggnation av gång- och cykelvägar 
krävs. Området tål leveranser till 
anläggningen och biltrafik. Parkering 
kommer behöva lösas, detta görs med fördel 
mot spårvagnsdepån. Området ligger nära 
Lundbyleden samt nya Hisingsbron.

# Placeringen av anläggningen möjliggör 
samarbeten med aktörer i området
Finns möjligheter till några samarbeten/
samnyttjanden/symbios?

Oklart vilka verksamheter som kommer 
finnas i området och möjlighet till samarbete 
med dessa.

# Markens alternativa värde/användning 
kan tillgodoses på annan plats
Kan marken göra mer nytta för något annat 

än denna anläggning? Samhällsnyttan?

Placering av anläggningen här innebär 
att befintliga verksamheter behöver flytta. 
Alternativ användning av marken skulle 
kunna vara bostäder samt verksamheter 
närmast spårvagnsdepån.

# Placeringen av anläggningen stärker 
platsens fysiska kvaliteter
Vilka kvalitéer finns i området idag som kan 
påverkas? Kan de bevaras, påverkas eller 
vara till nytta för anläggningens placering? 
Kulturhistoriska värden? Naturvärden? 
Riksintressen?

De befintliga verksamheterna i området 
har ingen direkt positiv inverkan på 
anläggningen.
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och syfte 

Den 15 december 2014 behandlade idrotts- och föreningsnämnden ärendet ”Uppdrag om 
översyn av badanläggningar i Angered” (diarienummer 0002/14). I detta sammanhang 
beslutade nämnden att hos kommunstyrelsen begära uppdrag att utarbeta förslag till en 
långsiktig bad- och simhallsstrategi för hela staden. 

I samband att kommunstyrelsen den 3 juni 2015 fattade beslut om budgeten för 2016, fattade 
den också beslut om ett antal uppdrag. Ett av dem löd (enligt yrkande från MP, S och V): 

Sammantagen strategi för badhus 

Staden behöver ta ett helhetsgrepp på de kommunala baden oavsett huvudman och utarbeta en 
strategi för stadens bad och de investeringar i badanläggningar som kan behöva göras framgent. 
Vid denna översyn behövs ta hänsyn till såväl simskolestrategin, befolkningens simkunnighet 
och folkhälsa, badens tillgänglighet, den organiserade idrottens möjligheter och turistnäringen 
som till de demografiska utmaningarna. Även det varierande ägandet av anläggningarna bör vara 
en del i översynen. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 

Att hemställa till idrotts- och föreningsnämnden att i samråd med övriga aktörer i staden utreda 
organisering och investeringsbehov i stadens bad och återkomma med ett förslag på en 
sammanhållen strategi i frågan. 

Idrotts- och föreningsförvaltningens mål har varit att genomföra detta uppdrag på så sätt att 
nämnden kan återrapportera till kommunstyrelsen senast den 1 december 2016. 

 

1.2. Avgränsningar, metod och disposition 

Förvaltningen har utgått från det ovan citerade yrkandet när vi har gjort våra avgränsningar. 
Där framgår att det är de kommunala baden oavsett huvudman som nämnden ska utarbeta en 
strategi för. Eftersom uppdraget kommer från kommunstyrelsen i Göteborg, förutsätter vi att 
det är de primärkommunala baden och inte de landstingskommunala (till exempel 
rehabiliteringsbassängerna vid vissa sjukhus) som avses. Vi noterar även att yrkandet lyfter 
fram följande aspekter:  

• simskolestrategi  

• befolkningens simkunnighet och folkhälsa  

• badens tillgänglighet  

• den organiserade idrottens möjligheter 
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• turistnäringen  

• de demografiska utmaningarna 

Utifrån dessa aspekter gör vi tolkningen att de sim- och badanläggningar som avses är sådana 
där det förekommer exempelvis simundervisning, motionssim, träningssim eller tävlingssim. 
Vår tolkning är också att det är inomhusanläggningar som ska ingå i utredningen, och inte 
några friluftsbad (med undantag för vissa utomhusbassänger). Vi är medvetna om att såväl 
simundervisning som föreningsliv förekommer i hav och sjöar i anslutning till friluftsbad 
under sommarsäsongen, men avgränsar oss i den här utredningen till den inte lika 
säsongsberoende verksamhet som äger rum i inomhusanläggningarna. 

Med dessa utgångspunkter finns det idag totalt sju kommunalt ägda sim- och badanläggningar 
i Göteborg som är öppna för allmänheten. De är Valhallabadet, Lundbybadet, Angered Arena, 
Frölundabadet, Askims simhall, Kärra simhall och Hammarbadet. Det finns därutöver tre 
kommunala sim- och badanläggningar som inte är öppna för allmänheten. Två av dem 
(Dalheimers hus och Lilla Amundöns bad) är öppna för personer med funktionsnedsättning, 
medan den tredje (Styrsö simhall) måste bokas i förväg. Totalt ingår alltså tio kommunala 
sim- och badanläggningar i den här utredningen. Ägandet och verksamhetsdriften är tämligen 
utspritt, vilket vi återkommer till. 

Därutöver finns det två icke-kommunalt ägda sim- och badanläggningar (Kristinedal och 
Sörredsbadet) som under stora delar av veckan har öppet för allmänheten och där 
simundervisning bedrivs. Då verksamheten påminner om de kommunala anläggningarnas, har 
vi valt att ge dem ett visst utrymme i utredningen.  

Det finns också ett antal anläggningar som vi har valt att inte inkludera i utredningen på grund 
av att deras verksamheter sammantaget har alltför lite gemensamt med de aspekter som anges 
i yrkandet. Ändå kan de i många fall ha koppling till någon enskild aspekt och är därmed 
värda att nämna. Dit hör exempelvis flera hotell- och/eller spaanläggningar som Sankt Jörgen 
Park Resort och Arken Hotel & Art Garden Spa, vilka båda har viss koppling till 
turistnäringen. Vattenkompaniet i Klippan är för många barn den första kontakten med vatten 
och kan också vara en plats där de allra yngsta barnen lär sig simma. Bassängen vid Högsbo 
sjukhus fyller en viktig funktion vid rehabilitering, på samma sätt som Dalheimers hus och 
varmbassängerna vid exempelvis Valhallabadet och Angered Arena. Och vid såväl Hagabadet 
som Fysikens anläggning på Gibraltargatan utövas vattengympa, en aktivitet som sannolikt 
har positiva folkhälsoeffekter.  

I utredningens inledande kapitel beskrivs de sim- och badanläggningar som finns i Göteborg, 
givet de avgränsningar vi just har redogjort för. Den bygger på information som vi har 
inhämtat från officiella källor som exempelvis årsrapporter och hemsidor, men också på det 
underlag som vi har fått från olika aktörer i samband med att vi har träffat dem.  

Nästa kapitel är en beskrivning av nuläget, och i vissa fall även framtiden, för de aspekter som 
finns nämnda i yrkandet. Från statistikenheten på stadsledningskontoret har vi hämtat 
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information om den demografiska situationen i Göteborg nu och i framtiden samt om 
folkhälsan. För att beskriva simkunnigheten i Göteborg har vi använt oss av stadens 
fritidsvaneundersökning samt det material som vi själva har samlat in från stadsdelarna. Med 
hjälp av beräkningar av restiden har vi fått en uppfattning om tillgängligheten till 
anläggningarna beroende på var i staden man bor. Genom möten med företrädare för de olika 
idrotter som använder bassängerna har vi fått en bild över den organiserade idrottens 
möjligheter. 

Vi redogör därefter för den byggnadstekniska statusen för de tio kommunala sim- och 
badanläggningar som finns i staden. I det därpå följande kapitlet gör vi en omvärldsspaning. 
Först redogör vi för några av de strategiska frågor och ställningstaganden som många svenska 
kommuner står inför avseende sim- och badanläggningar. Därefter följer en kartläggning av 
beståndet av sim- och badanläggningar, dels i Göteborgs grannkommuner, dels i övriga 
Sverige. Vi fokuserar även på ägar- och driftfrågor, där vi också gör en jämförelse med hur 
det ser ut i Stockholm och Malmö. 

För att få en uppfattning om göteborgarnas synpunkter har vi genomfört såväl en 
kundundersökning som en medborgarundersökning. Kundundersökningen vänder sig enbart 
till personer som besöker våra sim- och badanläggningar medan medborgarundersökningen 
även vänder sig till personer som inte gör det. De frågor som ställts i 
medborgarundersökningen har vi även publicerat i form av en webbenkät, som vem som helst 
har haft möjlighet att svara på. Dessa svar särredovisas, eftersom urvalet inte är slumpmässigt. 

I det avslutandet kapitlet kartlägger och analyserar vi behovet av sim- och badanläggningar i 
Göteborg. Behovsanalysen ligger sedan till grund för de åtgärder som vi föreslår. Åtgärderna 
avser såväl befintliga som nya anläggningar och inkluderar ställningstaganden till ägande och 
drift.  
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2. Sim- och badanläggningar i Göteborg 

2.1. Lokalisering, besöksstatistik, ägarförhållanden samt 
bassängutbud 

I figur 1 finns de tio kommunala sim- och badanläggningarna i Göteborg markerade på en 
karta tillsammans med de två privata. I tabell 1 anges besöksstatistiken för 2013, 2014 och 
2015 och i tabell 2 anges vilka som äger respektive ansvarar för verksamhetsdriften. I tabell 3 
redovisas längd, bredd och djup för de bassänger (med undantag för plaskbassänger) som 
finns i de tolv sim- och badanläggningarna. Anläggningarna beskrivs närmare under separata 
rubriker. När det gäller besöksstatistiken finns det för vissa år en del osäkerheter på grund av 
problem med inpasseringssystemet. Vi rekommenderar därför läsaren att inte dra alltför stora 
växlar av att det kan skilja en del mellan åren.  

Figur 1. Sim- och badanläggningar i Göteborg.  
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Anläggning Antal besök   
 2013 2014 2015 
Valhallabadet 463 000 475 000 478 000 
Lundbybadet 164 000 187 000 202 000 
Angered Arena 81 000* 150 000 168 000 
Frölundabadet 134 000 133 000 120 000 
Kristinedal 90 000** 104 000 109 000 
Askims simhall 74 000 76 000 72 000 
Kärra simhall 64 000 59 000 64 000 
Hammarbadet 11 000 9 000 2 000*** 
Styrsö simhall 3 000 3 000 **** 
Sörredsbadet ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift 
Dalheimers hus ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift 
Lilla Amundöns bad ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift 
Tabell 1. Antal besök 2013, 2014 och 2015. Det är besök till simhallen som avses i de fall där anläggningen 
också innehåller annan verksamhet som gym, gruppträning eller is. Alla besökssiffror är avrundade till hela 
tusental. * = Angered Arena öppnade i april 2013. ** = Kristinedals inpasseringssystem infördes i mars 2013. 
*** = Hammarbadet stängde simverksamheten 31 maj 2015. **** = Styrsö simhall hyrs ut till stadsdelen sedan 
2015, ingen individuell statistik redovisas. Källa: Anläggningarna själva. 
 
 
Anläggning Ägs av Drivs av 
Angered Arena Higab Idrotts- och föreningsförvaltningen 
Askims simhall Idrotts- och föreningsnämnden Idrotts- och föreningsförvaltningen 
Dalheimers hus Lokalnämnden Social resursförvaltning 
Frölundabadet Lokalnämnden SDF Askim-Frölunda-Högsbo 
Hammarbadet Göteborgslokaler Idrotts- och föreningsförvaltningen 
Kristinedal SKF SKF:s personalstiftelse 
Kärra simhall Idrotts- och föreningsnämnden Idrotts- och föreningsförvaltningen 
Lilla Amundöns bad Idrotts- och föreningsnämnden Idrotts- och föreningsförvaltningen 
Lundbybadet Idrotts- och föreningsnämnden Idrotts- och föreningsförvaltningen 
Styrsö simhall Lokalnämnden Idrotts- och föreningsförvaltningen 
Sörredsbadet Sörred Fastighet AB SLS Göteborg 
Valhallabadet Higab GotEvent 
Tabell 2. Vilka som äger och driver Göteborgs sim- och badanläggningar. Källa: Anläggningarna själva. 
 
 
Anläggning Typ av bassäng Längd Bredd Djup Bassängyta (kvm) 
Angered Arena Aktivitetsbassäng 17 7 1,5 119 
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 Hoppbassäng 11 10 3,8 110 
 Motionsbassäng 25 20 1,5-2 500 
 Varmbassäng 12 9 0-1,8 108 
Askims simhall Motionsbassäng 25 12,5 1-2 313 
 Undervisningsbassäng 13,5 6 0,6-0,9 81 
Dalheimers hus Varmbassäng 16,5 4,5-11,5 0,9-1,6 132 
Frölundabadet Motionsbassäng 25 16,6 1,2-3,7 415 
 Undervisningsbassäng 10,8 6,2 0,6-1,2 67 
Hammarbadet Undervisningsbassäng 17 12 0,8-1,2 204 
Kristinedal Motionsbassäng 25 8,8 1,2-1,8 220 
Kärra simhall Motionsbassäng 25 12,5 1-2 313 
 Undervisningsbassäng 12,5 5 0,5-0,9 63 
Lilla Amundöns bad Utomhusbassäng 25 10-13 0,9-1,3 288 
Lundbybadet Utomhusbassäng 50 16,7 1,1-1,8 835 
 Motionsbassäng 25 12 0,9-3,0 300 
 Varmbassäng 13 7,8 1,2-1,5 101 
 Undervisningsbassäng 10 6 0,6 60 
Styrsö simhall Varmbassäng 12 8 0,7-1,15 96 
Sörredsbadet Motionsbassäng 25 12,7 1-1,6 318 
Valhallabadet Motionsbassäng 50 25 1,8-2 1 250 
 Motionsbassäng 25 16,7 2-5 418 
 Varmbassäng 16,7 10 0,8-1,1 167 
 Undervisningsbassäng 12,5 7 0,9-1,2 88 
Summa bassängyta     6 563 
Tabell 3. Bassänger i Göteborgs sim- och badanläggningar. Vi har här inte tagit med de plaskbassänger som 
flera av anläggningarna har. Med undervisnings- och varmbassänger avser vi bassänger som är mindre och 
grundare än de traditionella 25-metersbassängerna. Skillnaderna mellan dem är att varmbassängerna är ett par 
grader varmare. Varmbassänger kallas ibland även för rehabbassänger. Alla mått anges i meter (förutom 
bassängytan som anges i kvm) och i de fall där bredden och djupet varierar, anges intervallen. Källa: 
Anläggningarna själva. 
 

2.2. Kommunalt ägda anläggningar, öppna för allmänheten 

I det här avsnittet beskriver vi de kommunalt ägda anläggningar som är öppna för 
allmänheten. I tabell 4 redovisas hur många timmar i veckan som simhallarna används. 
Allmänhetens tider utgör mellan 72 och 88 procent av de nyttjade tiderna, övrig tid nyttjas av 
exempelvis föreningsliv och rehabilitering. Undantaget är Hammarbadet, där allmänhetens 
tider endast står för 31 procent av de tider som används under veckan. Det är främst simskola 



 

 
 

Handläggare: Gösta Malmryd 
Datum:  2016-10-18 
 

Diarienummer: 0538/15 

  

12(86) 

Utredning 
Idrott & förening 
 

som bedrivs i Hammarbadet när anläggningen har stängt för allmänheten. Vissa dagar går det 
att förlänga öppettiderna, det gäller främst under helgerna. 

Simhall Nyttjade 
timmar/vecka 

Varav timmar öppna 
för allmänheten 

Andel timmar öppna 
för allmänheten 

Angered Arena 85 75 88 % 
Askims simhall 90,5 72 80 % 
Frölundabadet 95,5 72,5 76 % 
Hammarbadet 69 21,5 31 % 
Kärra simhall 77 62 81 % 
Lundbybadet 97 83,5 86 % 
Valhallabadet 105 75,5 72 % 
Tabell 4. Uppgifter om öppettider i simhallarna. Tiderna kan variera från termin till termin. Öppettiderna för 
Hammarbadet, som för närvarande är stängt, baseras på hur det såg ut tidigare. 
 

2.2.1. Valhallabadet 

Valhallabadet är Göteborgs största bad och centrum för den lokala simsporten. Antal besökare 
2015 var 478 000, vilket är ungefär lika mycket som Lundbybadet, Angered Arena och 
Frölundabadet tillsammans. Det är också Göteborgs äldsta bad – invigningen skedde 1956. På 
Valhallabadet finns Göteborgs enda 50-metersbassäng inomhus, som tillkom genom en 
ombyggnad på 1980-talet. Förutom 50-metersbassängen finns en 25-metersbassäng, en 
undervisningsbassäng samt en varmbassäng i anslutning till Valhalla Sporthallar. 

En stor mängd olika verksamheter bedrivs på Valhallabadet, bland annat babysim, simskolor, 
skollektioner, aktiviteter för funktionsnedsatta, motionssim, familjesim, föreningsträning från 
nybörjare till elit (konstsim, simhopp, simning, vattenpolo), tävlingar, simidrottsläger, 
vattengymnastik, rehabiliteringsträning, samt FaR (fysisk aktivitet på recept). Till skillnad 
från övriga sim- och badanläggningar i Göteborg attraherar Valhallabadet inte bara skolbesök 
från de närliggande stadsdelarna (i det här fallet Centrum och Örgryte-Härlanda), besöken 
kommer också från områden som ligger längre bort. 

Ungefär 30 helger om året är bokade för tävlingar. Men anläggningen uppfyller inte kraven 
för att kunna arrangera simtävlingar på SM-nivå. 50-metersbassängen saknar läktare medan 
25-metersbassängen inte har tillräcklig bredd på banorna. 25-metersbassängen är inte heller 
tillräcklig för simhoppstävlingar. Anläggningen kännetecknas idag av höga driftkostnader, 
stora investeringsbehov samt brister ur ett tillgänglighetsperspektiv. Valhallabadet ägs av det 
kommunala bolaget Higab, medan ett annat kommunalt bolag, GotEvent, ansvarar för 
verksamhetsdriften. 
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2.2.2. Lundbybadet 

Lundbybadet är den enda sim- och badanläggning i Göteborg där det går att bada såväl 
inomhus som utomhus. Under sommarmånaderna är den 50 meter långa utomhusbassängen 
öppen. Inomhus finns en 25-metersbassäng, en varmbassäng, en undervisningsbassäng samt 
en mindre plaskbassäng. Skolbesöken kommer främst från någon av Hisingens stadsdelar, 
men även från Öckerö kommun, vars enda sim- och badanläggning består av en mindre 
varmbassäng med begränsade öppettider för allmänheten. Lundbybadet, som invigdes 1972, 
ägs av idrotts- och föreningsnämnden och drivs av idrotts- och föreningsförvaltningen. I 
anläggningen finns även ett gym och möjlighet att bedriva gruppträning. Med sina 202 000 
besök är Lundbybadet Göteborgs näst största bad. 

Ser vi på hur bokningarna fördelar sig idag, har allmänheten tillgång till 81 procent av de 
tillgängliga tiderna i 25-metersbassängen och 63 procent av tiderna i undervisningsbassängen. 
Merparten av de tillgängliga tiderna i undervisningsbassängen ligger dock utanför de 
tidpunkter som i realiteten är aktuella för exempelvis barnfamiljer. I varmbassängen har 
rehabverksamheten de flesta bokningarna med 45 procent av alla tillgängliga tider. 

 

2.2.3. Angered Arena 

Angered Arena är Göteborgs senast byggda bad, invigt 2013. Det var första gången sedan 
1980 som Göteborg fick ett nytt bad. På Angered Arena finns en 25-metersbassäng, en 
varmbassäng (som av personalen brukar kallas för en rehabbassäng) med möjlighet att höja 
och sänka botten, en aktivitetsbassäng, en hoppbassäng och två mindre plaskbassänger. I 
samma byggnad finns en ishall, ett gym, lokaler för gruppträning, ett aktivitetstorg, en 
sporthall samt en friidrottshall. 

En skillnad mot Lundbybadet är att gruppen simskolor har den högsta andelen av alla 
bokningar i varmbassängen. Anledningen är att Angered Arenas varmbassäng egentligen är 
en kombinerad varm- och undervisningsbassäng. För 25-metersbassängen är bokningarna 
fördelade på likartat sätt som i Lundbybadet, med ett undantag. I Angered Arena är den näst 
största gruppen simskolor, i Lundbybadet är den näst största gruppen föreningar. 

Angered Arena ägs av Higab och drivs av idrotts- och föreningsförvaltningen. 2014, som var 
det första helår anläggningen var öppen, hade Angered Arena cirka 150 000 badbesök. 2015 
hade besöksantalet ökat till 168 000. Skolbesöken kommer främst från stadsdelarna Angered 
och Östra Göteborg.  

 

2.2.4. Frölundabadet 

I samma fastighet som Frölunda kulturhus finns Frölundabadet, som invigdes 1980. Ägare är 
lokalnämnden. Stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo ansvarar för driften och har 
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en anställd simlärare som bedriver simundervisning för årskurserna tre till sex från den egna 
stadsdelen samt från Västra Göteborg. Andra verksamheter är babysim, vuxensimskola samt 
olika former av vattengymnastik. 2015 hade badet ca 120 000 besök. 

Frölundabadet har samarbete med Actic gym, som driver det gym som också finns i 
kulturhuset. De flesta besökare är familjer med mindre barn, pensionärer och bastubadare. 
Badet är unikt med sin verksamhet kopplat till ett kulturhus, med tillgång till både bio och 
bibliotek. Idag finns där en 25-metersbassäng med vattenrutschkana, en undervisningsbassäng 
samt en plaskbassäng. Precis som för många andra anläggningar har Frölundabadet behov av 
upprustningsåtgärder. Bland annat behöver reningsanläggningen bytas ut.  

 

2.2.5. Askims simhall 

Den sydligaste av de sim- och badanläggningar i Göteborg som är öppna för allmänheten är 
Askims simhall. Anläggningen invigdes 1971. Den består av en 25-metersbassäng, en 
undervisningsbassäng samt en plaskbassäng. I fastigheten finns också ett gym, en liten 
gruppträningslokal och en sporthall. Antalet badbesök 2015 uppgick till cirka 72 000. Idrotts- 
och föreningsnämnden är ägare och idrotts- och föreningsförvaltningen ansvarar för 
verksamhetsdriften. Skolbesöken kommer främst från stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo, 
men även från Majorna-Linné, som saknar en kommunal simhall som är öppen för 
allmänheten. Askims simhall stänger under tio veckor på sommaren. Då flyttar personalen 
istället ut till Lilla Amundöns bad. 

 

2.2.6. Kärra simhall 

Ett annat av Göteborgs 70-talsbad är Kärra simhall från 1978. I simhallen finns en 25-
metersbassäng med rutschkana samt en undervisningsbassäng. I byggnaden finns också ett 
gym och en sporthall. Anläggningen ligger i stadsdelen Norra Hisingen och det är främst 
därifrån som skolbesöken kommer. 2015 hade Kärra simhall ungefär 64 000 badbesök. 
Anläggningen ägs av idrotts- och föreningsnämnden och drivs av idrotts- och 
föreningsförvaltningen. 

 

2.2.7. Hammarbadet 

Hammarbadet, som byggdes 1972, är stadsdelen Angereds andra bad. Ägare är det 
kommunala bolaget Göteborgslokaler, medan idrotts- och föreningsförvaltningen står för 
driften. Vid sitt sammanträde den 15 december 2014 beslutade idrotts- och föreningsnämnden 
att Hammarbadet skulle stängas för renovering den sista maj 2015. I samma ärende beslutade 
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nämnden att även Rannebergsbadet (det tredje badet i stadsdelen Angered) skulle stängas för 
renovering samma datum.  

Under våren 2015 kom emellertid uppgifter om att Rannebergsbadets bassäng var i sämre 
skick än väntat och att kostnaderna för renovering skulle bli betydligt högre än vad de 
inledande förstudierna hade visat. Vid sammanträdet den 17 juni 2015 beslöt idrotts- och 
föreningsnämnden, enligt ett yrkande från (V), (S), (MP) och (FI), att prioritera en renovering 
av Hammarbadet på grund av såväl det geografiska läget som av sociala skäl. I skrivande 
stund är Hammarbadet stängt och förväntas öppna igen vid årsskiftet 2017/2018. 
Hammarbadet är det minsta av Göteborgs bad med ett besöksantal på 9 000 personer under 
2014. Den enda bassängen är en 17 meter lång undervisningsbassäng. I byggnaden finns även 
ett gym, som under 2014 hade närmare 19 000 besök. 

 

2.3. Kommunalt ägda anläggningar, ej öppna för 
allmänheten 

2.3.1. Dalheimers hus 

I stadsdelen Majorna-Linné finns anläggningen Dalheimers hus. Förutom konferensrum, 
bibliotek, restaurang och gym finns i byggnaden också en 16,5 meter lång varmbassäng med 
34-gradigt vatten. Bassängen är till för personer med funktionsnedsättning eller personer som 
har en sjukdom som gör att de behöver varmvattenträning. För att bada och träna i bassängen 
krävs ett intyg från läkare eller sjukgymnast. Besökarna erbjuds hjälpmedel som till exempel 
liftar och duschstolar. 

Dalheimers hus byggdes 1974. Utanför de ordinarie öppettiderna erbjuds andra målgrupper 
tid. Dit hör skolelever från stadsdelen som inte klarar simkunnighetsmålet. Anläggningen har 
stängt under juli månad. Då flyttar många av besökarna till Lilla Amundöns bad. Dalheimers 
hus lockar besökare från hela staden, men också från kranskommunerna. Det förs dock ingen 
besöksstatistik. Anläggningen ägs av lokalförvaltningen och drivs av social resursförvaltning. 

 

2.3.2. Lilla Amundöns bad 

Lilla Amundöns bad är ett utomhusbad, byggt 1972, som har öppet från början av juni till 
början av september. För att ha behörighet till området och bassängen krävs att besökaren har 
en synlig funktionsnedsättning eller en aktuell remiss från läkare eller sjukgymnast. På 
anläggningen bedrivs simskola för funktionsnedsatta liksom vattengympa. Förutom en 25-
metersbassäng med saltvatten finns där också en plaskbassäng samt ett friluftsbad. Lilla 
Amundöns bad ägs av idrotts- och föreningsnämnden och drivs av idrotts- och 
föreningsförvaltningen.  
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2.3.3. Styrsö simhall 

Styrsö simhall är en liten anläggning som kräver förhandsbokning via Västra Göteborgs 
stadsdelsförvaltning. Den ägs av lokalförvaltningen, medan idrotts- och 
föreningsförvaltningen ansvarar för verksamhetsdriften. Bassängen är tolv meter lång och 
håller 33 graders värme. Många av bokningarna kommer från föreningar, men det är också 
vanligt att privatpersoner bokar anläggningen för bland annat barnkalas. Besökarna kommer 
främst från den södra skärgården, där simkunnigheten historiskt har varit låg. Styrsö simhall 
byggdes 1979 och hade under 2014 ungefär 3 000 besökare. 
 

2.4. Privat ägda anläggningar, öppna för allmänheten 

2.4.1. Kristinedals Träningscenter 

I närheten av Gamlestadstorget ligger anläggningen Kristinedals Träningscenter, som drivs av 
SKF:s personalstiftelse. Den byggdes 1973 och var då en fritidsanläggning och mötesplats för 
SKF:s anställda. Sedan 1990-talet är anläggningen öppen för allmänheten. Anläggningen 
erbjuder olika friskvårdstjänster såsom gym, gruppträning och bad.  

Simhallen består av en 25-metersbassäng med fyra banor där det bedrivs motionssimning, 
vattengympa och kurser för både vuxna och barn. Under 2015 hade anläggningen cirka 
109 000 badbesök. Flera skolor från Östra Göteborg bedriver regelbundet simundervisning på 
anläggningen, som ligger i stadsdelen Örgryte-Härlanda vid gränsen till Östra Göteborg. I 
bassängen används saltvatten och bara en liten mängd klor, vilket gör det möjligt för personer 
som är känsliga mot klorvatten att använda den. 

 

2.4.2. Sörredsbadet 

Den andra fristående sim- och badanläggningen i Göteborg är Sörredsbadet, som ligger på 
Hisingens västra del. Anläggningen drivs av SLS Göteborg. På Sörredsbadet har 
simskoleverksamheten (skolsim, privata elever) högsta prioritet. Den övriga verksamheten på 
Sörredsbadet består av crawlkurser, vattengympa, motionssimning, badkalas, allmänt bad och 
uthyrning av bassängtider. Anläggningen erbjuder motionssimning för allmänheten vissa tider 
i veckan.  

Den enda bassäng som finns på Sörredsbadet är en 25 meter lång bassäng som är relativt 
grund (djupet är 1-1,6 meter). Sörredsbadet har än så länge inte någon besöksstatistik för 
helåret att redovisa, men tanken är att ett sådant system ska införas framöver.  
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3. Göteborg – nuläge och framtid 
I det här kapitlet gör vi en beskrivning av nuläget för de aspekter som nämns i 
utredningsdirektivet. När det gäller frågor om de demografiska utmaningarna finns det även 
prognoser för den framtida utvecklingen. 

 

3.1. De demografiska utmaningarna 

3.1.1. Befolkningen och dess sammansättning 

I Göteborg bodde det drygt 548 000 personer den 31 december 2015. Staden består av tio 
stadsdelar, där Östra Göteborg är minst med ungefär 48 300 invånare, medan Majorna-Linné 
är störst med drygt 63 700 invånare. I figur 2 anges de exakta uppgifterna. 

 
Figur 2. Stadsdelarna i Göteborg. Källa: Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad. 
 
Sedan år 2000 har folkmängden ökat med 17 procent eller 81 200 personer. Räknat i procent 
är Lundby den stadsdel som ökat mest (55 procent), medan Västra Göteborg har ökat minst (5 
procent). Hur folkmängden i Göteborg har förändrats mellan 2000 och 2015 framgår av tabell 
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5. Som synes är det åldersgrupperna 0-5 år samt 65-74 år som har ökat mest i procent, medan 
åldersgruppen 75 år och äldre har minskat. I bilaga 1 anges mer detaljerade uppgifter om 
befolkningsutvecklingen mellan 2000 och 2015. 

År 0-5 6-15 16-19 20-64 65-74 75- Totalt 
2000 29 779 51 642 18 885 291 921 34 049 40 714 466 990 
2015 41 305 55 288 21 035 346 358 47 706 36 498 548 190 

Förändring  
2000-2015 

11 526 3 646 2 150 54 437 13 657 – 4 216 81 200 

Förändring  
2000-2015 

39 % 7 % 11 % 19 % 40 % – 10 % 17 % 

Tabell 5. Folkmängden i Göteborg 2000-2015 fördelad på åldersgrupp. Källa: Statistiska centralbyrån. 
 

Åldersstrukturen ser något olika ut mellan stadsdelarna. De yngsta åldersgrupperna (upp till 
19 år) är som mest tongivande i Angered, Västra Hisingen och Västra Göteborg. Centrum, 
Majorna-Linné och Lundby har de högsta andelarna inom de förvärvsarbetande åldrarna (20-
64 år), medan Askim-Frölunda-Högsbo är den stadsdel med högst andel pensionärer (65 år 
och äldre). 

Ett annat sätt att mäta storlek på är att utgå från dagbefolkningen, det vill säga antalet 
förvärvsarbetande med arbetsplats i stadsdelen. Dagbefolkningen är klart högst i Centrum 
med 101 300 personer. Tvåa kommer Majorna-Linné med 35 600 personer medan Angered 
hamnar sist med ungefär 9 100 personer. De centrala delarna av Göteborg kännetecknas alltså 
av en hög inpendling från andra stadsdelar och kommuner. En liknande bild framträder när vi 
undersöker gymnasieskolornas placering. Av 49 gymnasieskolor i Göteborg är hela 44 
lokaliserade i de tre mest centrala stadsdelarna Centrum, Majorna-Linné och Lundby. 
Grundskolorna är däremot förhållandevis jämnt spridda över staden. 

Varje stadsdel delas in i ett antal primärområden. I Göteborg finns det totalt 96 
primärområden. Flest invånare bor i primärområdet Krokslätt i stadsdelen Centrum (12 500 
personer) medan andra primärområden främst består av industrifastigheter och därför är 
tämligen små sett till folkmängden. Vi kunde tidigare konstatera att Lundby är den stadsdel 
som har ökat mest sedan 2000. Det förklaras av att primärområdena Eriksberg och 
Lindholmen återfinns i stadsdelen. Dessa båda primärområden har mångdubblats under 2000-
talet. 

 

3.1.2. Folkmängden i framtiden 

De befolkningsprognoser som stadsledningskontoret gör för Göteborg sträcker sig för 
närvarande till 2025. Mellan 2015 och 2025 förväntas folkmängden öka med nästan 92 000 
invånare eller 17 procent. Den procentuellt största ökningen står åldersgrupperna 
gymnasieelever (16-19 år) samt äldre pensionärer (75- år) för. Dessa grupper förväntas öka 
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med hela 39 respektive 34 procent. För åldersgruppen äldre pensionärer rör det sig om den 
stora gruppen 40-talister som successivt kommer att lämna åldersgruppen 65-74 år. Som 
framgår av tabell 6 kommer det att ske en tydlig befolkningstillväxt i samtliga åldersgrupper. I 
bilaga 1 anges mer detaljerade uppgifter om befolkningsprognosen mellan 2015 och 2025. 

År 0-5 6-15 16-19 20-64 65-74 75- Totalt 
2015 41 305 55 288 21 035 346 358 47 706 36 498 548 190 
2025 47 535 70 573 29 273 392 096 51 907 48 734 640 118 

Förändring  
2015-2025 

6 230 15 285 8 238 45 738 4 201 12 236 91 928 

Förändring  
2015-2025 

15 % 28 % 39 % 13 % 9 % 34 % 17 % 

Tabell 6. Befolkningsprognos för Göteborg till och med 2025 fördelad på åldersgrupp. Källa: 
Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad. 
 
För stadsdelarna finns i skrivande stund en befolkningsprognos som enbart sträcker sig till 
och med 2020. Enligt den prognosen kommer samtliga stadsdelar att öka sin folkmängd. 
Starkast i procentuella tal är ökningen i Askim-Frölunda-Högsbo, Östra Göteborg, Lundby 
och Örgryte-Härlanda (mellan 11 och 15 procent). I Majorna-Linné och Västra Göteborg är 
ökningen svagast (mellan 4 och 5 procent). 

Stadsledningskontoret gör alltså än så länge bara en befolkningsprognos för hela Göteborg 
som sträcker sig till och med 2025. Förändrade situationer i omvärlden gör att alla former av 
befolkningsprognoser är behäftade med stor osäkerhet och osäkerheten blir större ju längre 
fram i tiden man tittar. Exempelvis har den kraftigt ökade invandringen under 2010-talet 
medfört att många gamla befolkningsprognoser har fått justeras upp. I stadsledningskontorets 
befolkningsprognos är den årliga ökningstakten drygt 1,5 procent per år fram till 2025. Om vi 
antar att folkmängden fortsätter öka med samma takt bortom 2025, kommer Göteborg under 
2031 passera 700 000 invånare och vid 2035 ha närmare 750 000 invånare, alltså ungefär 
200 000 fler än under 2015. 

I Göteborg har det på senare år tagits fram flera strategier med siktet inställt på just 2035. Då 
beräknas Göteborg vara kärnan i en arbetsmarknadsregion med 1,75 miljoner invånare. 2012 
antog Göteborgs kommunfullmäktige ”Vision Älvstaden”, som anger på vilket sätt och med 
vilka kvaliteter som de centrala utvecklingsområdena i Göteborg ska växa fram. Älvstadens 
styrgrupp godkände i november 2015 ”Älvstaden – färdplan 2016”, som är en målbild över 
Älvstadens utbyggnad med femårsintervall fram till 2035. I figur 3 illustreras de olika 
delområdena i Älvstaden och när de förväntas vara genomförda. Av tabell 7 framgår att det 
fram till år 2035 rör sig om ungefär 30 000 nya bostäder och 62 500 nya arbetsplatser.  

2014 antog byggnadsnämnden ”Strategi för utbyggnadsplanering 2035”, som fokuserar på 
mellanstaden, området utanför stadskärnan. Även i mellanstaden väntas en stark tillväxt av 
bostäder och arbetsplatser och därmed också olika former av kommunal service. 
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Figur 3. Illustration över Älvstaden. Källa: Älvstadens hemsida 
 

Område  Antal nya bostäder  
till och med 2035  

Antal nya arbetsplatser  
till och med 2035  

Frihamnen/Ringön 7 950 16 000 
Kvillebäcken 2 000 600 
Backaplan 4 000 12 000 
Masthugget 1 600 5 100 
Skeppsbron 450 1 000 
Centralenområdet 2 000 12 000 
Gullbergsvass 9 000 12 000 
Lindholmen 3 000 3 800 
Summa 30 000 62 500 
Tabell 7. Målbild för tillkommande bostäder och arbetsplatser i Älvstadens delområden. Källa: Älvstaden 
– färdplan 2016, Göteborgs Stad 
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3.2. Befolkningens simkunnighet och folkhälsa 

De undersökningar om göteborgarnas simkunnighet som görs, vänder sig i huvudsak till 
skolelever. Det närmaste vi kan komma för vuxna är en rikstäckande undersökning bland 
personer i åldern 18-79 som SLS genomför. Resultaten redovisas på länsnivå och 2014 visade 
det sig att Västra Götaland var det län som hade högst simkunnighet, 83 procent. Det kan 
jämföras med simkunnigheten nationellt på 78 procent. När vi däremot ska redovisa resultaten 
över göteborgarnas folkhälsa finns det undersökningar som riktar sig både till barn och vuxna. 

 

3.2.1. Vad säger kursplanen? 

Kursplanen anger att för att få godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa ska en elev i årskurs 
sex:  

• kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge 

• kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider 
Kursplanen säger att eleverna ska kunna simma i mag- och ryggläge men pekar inte ut några 
särskilda simsätt, det är upp till läraren att välja vilka simsätt som lärs ut. Tonvikten ligger på 
att eleverna lär sig simma och att de klarar olika situationer vid vatten. Eleverna ska också få 
kunskaper om risker och säkerhet genom undervisningen. De ska då lära sig hur man ska bete 
sig när man badar vid stranden eller i badhuset, till exempel att man inte ska bada ensam. Det 
kan också handla om att lära sig var man kan och inte kan dyka. I årskurserna fyra till sex ska 
eleverna också lära sig att hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap, vilket innebär 
att de ska få lära sig att agera med hjälp av till exempel livboj eller livlina.  

Efter att eleverna fått möjlighet att utveckla grundläggande vattenvana och simkunnighet, 
övergår undervisningen i årskurserna sju till nio till att handla om olika simsätt i mag- och 
ryggläge. Med det menas till exempel crawl, bröst- och fjärilssim samt ryggsim. Eleverna ska 
nu också kunna hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika 
årstider. 

Det är skolan och läraren som ansvarar för att undervisa i simning, badvett och säkerhet. 
Undervisningen kan ske inomhus i simhallar, men kan också genomföras utomhus vid 
badplatser eller i naturmiljö. I den här utredningen har vi, som vi tidigare redogjort för, valt att 
avgränsa oss till inomhusanläggningar. En del skolor samarbetar med simhallar och personal 
som är knuten dit, men det är fortfarande idrottsläraren som ansvarar för att planera 
undervisningen. Läraren ansvarar också för att simundervisningen genomförs på ett sätt som 
gör att eleverna uppnår de kunskapskrav som finns i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. 
Undervisningen börjar redan i årskurs ett till tre.  
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3.2.2. Hur ser simkunnigheten ut i Göteborg? 

Även för idrotts- och föreningsnämnden i Göteborg är simkunnigheten en prioriterad fråga, 
vilket framgår av nämndens mål- och inriktningsdokument för 2016. För att mäta 
simkunnigheten i Göteborg använder vi oss av två olika undersökningar, där den första 
undersökningen bygger på svar från eleverna själva, medan den andra bygger på svar från 
stadsdelarna. 

Våren 2014 gjorde Göteborgs Stad en undersökning om barn och ungdomars fritidsvanor. 
Resultaten finns att läsa i rapporten ”Barn och ungas fritidsvanor 2014”. Undersökningen 
vände sig till samtliga elever i årskurs två, fem, åtta samt i gymnasieskolans årskurs två. Den 
gjordes i form av en webbenkät och den totala svarsfrekvensen blev 52 procent. Vi ska här 
fördjupa oss i en enskild fråga, nämligen ”Kan du simma minst 200 meter”? Tabell 8 visar 
resultaten i procent för samtliga elever, oavsett årskurs, nedbrutet på stadsdelsnivå.   

Stadsdel Andel   
 Ja Nej  Vet ej 
Västra Hisingen 84 % 9 % 7 % 
Askim-Frölunda-Högsbo 83 % 9 % 8 % 
Norra Hisingen 83 % 8 % 10 % 
Centrum 81 % 9 % 10 % 
Örgryte-Härlanda 81 % 8 % 11 % 
Västra Göteborg 80 % 9 % 11 % 
Majorna-Linné 79 % 9 % 12 % 
Lundby 73 % 12 % 15 % 
Angered 65 % 21 % 14 % 
Östra Göteborg 63 % 26 % 11 % 
Totalt 79 % 11 % 10 % 
Tabell 8. Andel elever som svarar ja, nej eller vet ej på frågan ”Kan du simma minst 200 meter”? Källa: 
”Barn och ungas fritidsvanor 2014”, genomförd av Scandinfo Marketing Research på uppdrag av Göteborgs 
Stad. 
 
I sju av de tio stadsdelarna är det mellan 79 och 84 procent av eleverna som anger att de kan 
simma minst 200 meter. Därefter kommer Lundby med 73 procent. I botten ligger Angered 
med 65 procent och Östra Göteborg med 63 procent. Det finns en tydlig skillnad i 
simkunnighet utifrån födelseland. Av eleverna som är födda i Sverige med en eller båda 
föräldrarna födda i Sverige anger 85 procent att de kan simma minst 200 meter. För elever 
som är födda utanför Sverige är motsvarande andel endast 63 procent. 

Det finns också en tydlig skillnad när vi bryter ner resultaten på årskurs. I den yngsta 
åldersgruppen, årskurs två, är det 50 procent som är simkunniga. Det kan jämföras med de tre 
äldre åldersgrupperna, alltså årskurs fem, åtta samt årskurs två på gymnasiet, där 
simkunnigheten ligger på ungefär 90 procent. 
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Det går även att bryta ner resultaten för de enskilda stadsdelarna på åldersgrupp. I årskurs två 
visar det sig att merparten av eleverna i Angered och Östra Göteborg inte kan simma minst 
200 meter (42 respektive 49 procent). I övriga stadsdelar är det fler som kan simma än som 
inte kan det. Om vi istället slår ihop svaren från elever i årskurs fem, åtta samt årskurs två på 
gymnasiet blir simkunnigheten betydligt högre. I åtta av tio stadsdelar ligger den på 90 till 94 
procent. Men återigen är det Angered och Östra Göteborg som skiljer ut sig. Där är det 78 
respektive 81 procent som är simkunniga.  

Det finns ytterligare en undersökning som mäter skolelevers simkunnighet. Under våren 2015 
skickade idrotts- och föreningsförvaltningen ut en enkät till de tio stadsdelarna. Enkäten gick 
till sektorscheferna för utbildning. De ombads ange hur många pojkar och flickor som fanns i 
årskurs sex och nio samt hur många av dem som var simkunniga. Frågorna avsåg hur det såg 
ut vårterminen 2014. Till skillnad från fritidsvaneundersökningen ställdes alltså inte frågan 
direkt till eleverna. Resultaten anges i tabell 9. 

Stadsdel Andel simkunniga i årskurs 6 Andel simkunniga i årskurs 9 
Örgryte-Härlanda 98 % 100 % 
Majorna-Linné 96 % 95 % 
Västra Göteborg 96 % ingen uppgift 
Norra Hisingen 95 % 96 % 
Askim-Frölunda-Högsbo 93 % 95 % 
Centrum 92 % 94 % 
Lundby 92 % 86 % 
Östra Göteborg 84 % 74 % 
Västra Hisingen 83 % 80 % 
Angered 78 % 77 % 
Totalt 91 % 89 % 
Tabell 9. Andel elever i årskurs 6 respektive årskurs 9 som enligt stadsdelen är simkunniga. För Majorna-
Linné anges resultaten från vårterminen 2013, i övriga fall är det vårterminen 2014 som avses. För Västra 
Göteborg saknas uppgifter avseende årskurs 9. Källa: Stadsdelarna själva. 
 

Resultaten påminner mycket om fritidsvaneundersökningens. Återigen avviker Angered och 
Östra Göteborg med en lägre simkunnighet, men nu får de också sällskap av Västra Hisingen. 
Det finns tydliga skillnader inom Västra Hisingen. Medan simkunnigheten är nästan 100 
procent i Torslanda, är den betydligt lägre i Biskopsgården. Noterbart är att simkunnigheten 
ofta är högre i årskurs sex än i årskurs nio – för Lundby och Östra Göteborg är differensen 
extra tydlig.  

Könsskillnaderna i simkunnighet är i allmänhet små, förutom i de tre stadsdelar som har lägst 
simkunnighet. I årskurs sex i Östra Göteborg är 78 procent av pojkarna simkunniga, att 
jämföra med 91 procent bland flickorna. I årskurs nio är det istället pojkarna som är mer 
simkunniga än flickorna – 80 procent jämfört med 69 procent. För Västra Hisingens del är 
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simkunnigheten högre bland pojkar än bland flickor såväl i årskurs sex som i årskurs nio. I 
Angereds fall finns det inga skillnader i årskurs sex, men bland eleverna i årskurs nio är 
simkunnigheten sju procentenheter högre hos pojkar. 

 

3.2.3. Varför kan elever inte simma? 

I Skolverkets rapport ”Redovisning av regeringsuppdrag om idrott och hälsa” finns följande 
formulering: 

Förutsättningar för simundervisning och bedömning av denna är fortsatt problematiskt för 
många skolor. Kunskapskravet i simkunnighet uttrycks på detaljnivå, vilket medför att elever 
som inte fullt ut uppfyller kravet inte heller får godkänt betyg i ämnet, även om de i övrigt når 
kunskapskravet och ibland också de högre betygsstegen. För elever som anlänt sent till Sverige 
framkommer särskilda svårigheter att uppfylla kravet på simkunnighet. En förklaring som 
angetts är att de inte tidigare fått simundervisning och saknar vattenvana. I detta sammanhang är 
en upplevd brist på tillgång till simhallar ett problem, särskilt vad gäller tid för stödundervisning. 
Huvudmannens ansvar att ge alla elever möjlighet att uppfylla kravet på simkunnighet och 
därmed de kunskapskrav som minst ska uppnås i ämnet bör fortsatt uppmärksammas. 

Citatet ovan ligger i linje med de svar vi fick av stadsdelarna i den tidigare nämnda 
kartläggningen av simkunnigheten i Göteborg. De vanligaste svaren kan sorteras in under 
följande fyra områden: 

• Ekonomi/resurser – simundervisningen tar mycket tid från annat. 

• Tillgänglighet/avstånd – det tar lång tid att förflytta sig till simhallen och det är svårt 
att få tider. 

• Kulturella aspekter – föräldrar vill inte att barn klär av sig i grupp och barnen vill inte 
vistas i bassängen tillsammans med elever med motsatt kön. 

• Nyanlända – vissa stadsdelar får kontinuerligt nyanlända elever som saknar 
vattenvana. 

När vi ber dem ge exempel på åtgärder som kan förbättra simkunnigheten märks särskilt 
dessa: 

• Skolan behöver bli bättre på att planera och organisera. Simundervisning bör erbjudas 
på lov och helger. 

• Insatserna behöver sättas in tidigare, alltså bland yngre åldrar. 

• Tillför ekonomiska resurser – simskolan behöver bli billigare och fler simlärare 
anställas. 

• Fler simhallar behöver byggas. 
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3.2.4. Skillnader i livsvillkor och hälsa 

Under 2014 utkom den mycket uppmärksammade rapporten ”Skillnader i livsvillkor och hälsa 
i Göteborg”. Från rapportens förord hämtar vi följande citat: 

Denna rapport är ett led i stadens arbete för social hållbarhet. Utgångspunkten är de prioriterade 
målen i kommunfullmäktiges budget som handlar om att minska skillnader i hälsa, utjämna 
livschanser och förebygga sociala problem. Syftet med rapporten är att ge en samlad bild av 
livsvillkoren och hälsan i staden, och den ska fungera som ett stöd för att staden ska kunna rikta 
insatserna dit de bäst behövs. En uppföljning av rapporten kommer att ske vart tredje år för att 
mäta om arbetet med att utjämna skillnader haft effekt. 

Fokus i rapporten ligger på att belysa skillnader i hälsa utifrån så kallade mellanområden. 
Mellanområden är en geografisk indelning som befinner sig mellan stadsdelsnivå och 
primärområdesnivå. Medan det finns tio stadsdelar och 96 primärområden, uppgår antalet 
mellanområden till 30. Indelningen av mellanområden har främst skett utifrån 
socioekonomisk status. Det betyder att de primärområden som har likvärdig socioekonomi, 
som tillsammans har en befolkning på minst 10 000 invånare (som riktvärde) och ligger 
samlade geografiskt utgör de nya mellanområdena.  

Rapporten visar att, oavsett vilken socioekonomisk indikator som används, är det ungefär 
samma mellanområden som ligger i topp och samma mellanområden som återfinns i botten 
när man rangordnar resultaten. Skillnaderna i hälsa och livsvillkor mellan olika 
befolkningsgrupper är stora och tenderar att öka över tid. En studie av medellivslängden visar 
till exempel att för kvinnor skiljer det 7,5 år och för män 9,1 år när olika mellanområden i 
Göteborg jämförs.  

Om vi tittar på typiska socioekonomiska indikatorer som gymnasiebehörighet, andel barn som 
ingår i hushåll med långvarigt försörjningsstöd, utbildningsnivå, andel vuxna som upplever 
social isolering, förvärvsfrekvens, öppet arbetslösa och andel vuxna som upplever sin hälsa 
som god, är det följande mellanområden som noterar särskilt goda resultat: 

• Södra Västkusten - i stadsdelen Västra Göteborg 

• Stora Askim – i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo 

• Stora Sigfridsplan – i stadsdelen Örgryte-Härlanda 

• Linnéplatsen – i stadsdelen Majorna-Linné 

• Torslanda – i stadsdelen Västra Hisingen 
På samma sätt är resultaten svaga för följande mellanområden: 

• Södra Angered – i stadsdelen Angered 

• Västra Biskopsgården – i stadsdelen Västra Hisingen 

• Bergsjön – i stadsdelen Östra Göteborg 
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• Norra Angered – i stadsdelen Angered 

• Kortedala – i stadsdelen Östra Göteborg 

• Nya Frölunda – i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo 
 

Även om de allra flesta göteborgare har fått det bättre under de senaste decennierna, visar 
rapporten att det finns grupper som har halkat efter. Göteborg framstår därmed som en 
socioekonomiskt segregerad stad, där skillnaderna i livsvillkor och hälsa är påtagliga för såväl 
vuxna som barn.  

 

3.3. Simskolestrategin och övriga politiska uppdrag 

Den budget för 2016 som röstades igenom av Göteborgs kommunfullmäktige i juni 2015 var 
framtagen av (S), (MP), (V) och (FI). Ett särskilt kapitel ägnas åt jämlikhet. I kapitlet finns 
följande formulering:  

Under de senaste decennierna har välståndet i Göteborg ökat samtidigt som inkomstskillnaderna 
vuxit. Det är en utveckling som är tydlig i hela Sverige och västvärlden. De med lägst inkomster 
har inte fått ta del av det ökade välståndet. Det finns växande grupper med låg utbildning, 
otrygga anställningar, hög arbetslöshet, låga inkomster och dålig hälsa. Att fortsätta skapa 
jämlika förutsättningar och öka utbytet mellan sociala grupper är stadens allra viktigaste 
utmaning. 

Som en del i arbetet med att främja fysisk aktivitet och folkhälsa gav partierna idrotts- och 
föreningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda barn avgiftsfri kommunal 
simskola. I idrotts- och föreningsnämndens mål- och inriktningsdokument för 2016 skriver de 
rödgrönrosa partierna att ett av de särskilda uppdragen för nämnden är att:  

Öka simkunnigheten bland barn och unga. I ett första steg genom att utreda möjligheten till 
avgiftsfri kommunal simundervisning för barn. Inleda verksamhet med fri simundervisning i 
Angered Arena och Lundbybadet under året. 

I budgetförslaget för 2017 från (S), (MP), (V) och (FI), som kommunfullmäktige antog den 16 
juni 2016, utvidgas uppdraget. Det står nu: ”Gratis simskola ska erbjudas från och med hösten 
2017 för alla barn”.  

I slutet av augusti 2016 inleddes första delen av ett pilotprojekt med 15 utvalda skolor där 
simundervisning bedrivs på Angered Arena, Askims simhall, Kärra simhall och Lundbybadet. 
Del två av pilotprojektet ska genomföras under våren 2017 och då av större omfattning, bland 
annat deltar även Frölundabadet. Ordinarie verksamhet planeras vara igång hösten 2017. 

I sammanhanget är det också värt att nämna två andra beslut i budgeten för 2016, nämligen att 
erbjuda fri badentré för barn 16 år och yngre samt att fri entré ska inkluderas i 
pensionärskortet för kollektivtrafik. Den 1 februari 2016 hade samtliga sju kommunala sim- 
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och badanläggningar som är öppna för allmänheten infört fri entré för unga och pensionärer, 
med undantag för Hammarbadet som för närvarande är stängt. Efter några månader går det att 
se att antalet besök har ökat på flera anläggningar, allra mest på Angered Arena. 

 

3.4. Badens tillgänglighet 

Med badens tillgänglighet tänker vi oss två olika delar. Den första delen berör tillgänglighet 
ur ett geografiskt perspektiv. Här är faktorer som avstånd och restider intressanta. Den andra 
delen tar upp tillgängligheten ur ett rättighetsperspektiv.  

 

3.4.1. Tillgänglighet ur ett geografiskt perspektiv 

Tillgängligheten ur ett geografiskt perspektiv kan mätas på flera olika sätt. I det här avsnittet 
fokuserar vi på restiden, först med kollektivtrafik och därefter med bil. 

Det är svårt att få en exakt bild över hur långt varje stadsdel har till närmaste sim- och 
badanläggning. Eftersom stadsdelarna är stora till ytan kan resultaten bli olika beroende på 
vilken position i stadsdelen man utgår från. Därför har vi valt ut de tre befolkningsmässigt 
största primärområdena inom respektive stadsdel och redovisar tre olika resultat för var och 
en av de tio stadsdelarna. Totalt omfattar kartläggningen 30 primärområden (av totalt 96) eller 
drygt 50 procent av stadens befolkning. Vi har utgått från en hållplats i eller i anslutning till 
det egna primärområdet och sedan beräknat hur lång tid det tar att resa till den hållplats som 
ligger i anslutning till närmaste sim- och badanläggning (endast de sju anläggningar som har 
öppet för allmänheten ingår). Om det har funnits flera alternativa resvägar har vi valt den 
kortaste. I tabell 10 redovisas restiden i minuter för varje stadsdels tre största primärområden 
rangordnade utifrån restidens längd. 

Stadsdel Närmaste bad Restid i min 
- kortast 

Restid i min 
- mellan 

Restid i min 
- längst 

Restid i min 
- snitt 

Östra Göteborg Hammarbadet/ 
Valhallabadet/ 
(Kristinedal) 

9 (0) 21 (9) 27 (18) 19 (9) 

Västra Hisingen Lundbybadet/ 
(Sörredsbadet) 

5 (5) 23 (23) 25 (25) 18 (18) 

Majorna-Linné Frölundabadet/ 
Valhallabadet 

15 18 20 18 

Örgryte-
Härlanda 

Valhallabadet/ 
(Kristinedal) 

15 (13) 18 (14) 19 (19) 17 (15) 

Västra Göteborg Frölundabadet 10 11 16 12 
Lundby Lundbybadet 0 9 15 8 
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Centrum Valhallabadet 5 6 13 8 
Norra Hisingen Kärra simhall/ 

Lundbybadet 
0 8 15 8 

Askim-Frölunda-
Högsbo 

Askims simhall/ 
Frölundabadet 

4 5 6 5 

Angered Angered Arena/ 
Hammarbadet 

0 3 4 2 

Tabell 10. Restid i minuter med kollektivtrafik till närmaste sim- och badanläggning. Vi har utgått från de 
tre befolkningsmässigt största primärområdena inom respektive stadsdel. Vi har varken räknat med transporten 
från bostaden till hållplatsen eller från hållplatsen till sim- och badanläggningen. Inom parentes anges restiderna 
när Kristinedal och Sörredsbadet inkluderas. Källa: Västtrafik. 
 

Resultaten visar att de tre största primärområdena i stadsdelen Östra Göteborg har mellan nio 
och 27 minuter till sin närmaste kommunala sim- och badanläggning. Det tar nio minuter att 
resa från Gamlestadstorget i Gamlestaden till Hammarkullens spårvagnshållplats utanför 
Hammarbadet. Det tar 21 minuter att resa från Kortedala Torg i Södra Kortedala till 
Scandinaviums hållplats utanför Valhallabadet. Från Komettorget i Östra Bergsjön tar det 27 
minuter att resa till den närmaste anläggningen, som i det här fallet är Hammarbadet. Med en 
genomsnittlig restid på 19 minuter är Östra Göteborg den stadsdel som enligt det här sättet att 
mäta har längst restid till närmaste kommunala sim- och badanläggning. 

Strax därbakom, på delad andraplats, hittar vi Västra Hisingen, Majorna-Linné och Örgryte-
Härlanda. För Västra Hisingens del är det primärområdena Nolered och Björlanda som drar 
upp restiden, medan det bara tar ett par minuter att ta sig från Södra Biskopsgården till 
Lundbybadet. I Majorna-Linné är avstånden ungefär lika stora oavsett vilket primärområde 
man utgår från. Likadan blir bilden när vi studerar Örgryte-Härlanda. Angered och Askim-
Frölunda Högsbo är de två stadsdelar med kortast resväg. Det är inte särskilt förvånande, 
eftersom de också är de enda stadsdelarna med två kommunala sim- och badanläggningar. 

Om vi räknar med de två privatägda sim- och badanläggningarna Kristinedal och 
Sörredsbadet, får den förstnämnda ner restiden rejält för Östra Göteborg och lite grann för 
Örgryte-Härlanda. Sörredsbadet har ingen sådan effekt för Västra Hisingen eftersom den 
anläggningen har ett sämre läge ur kollektivtrafiksynpunkt. För övriga stadsdelar blir det 
ingen påverkan alls. 

Låt oss istället studera restiderna med bil. Vi har nu utgått från motsvarande tre 
primärområden per stadsdel som i tabell 10, men istället valt ut en startpunkt i form av en 
gatuadress samt en slutpunkt i form av en sim- och badanläggning. För de flesta blir restiden 
kortare när bilen används. Precis som tidigare är det Västra Hisingen, Östra Göteborg och 
Majorna-Linné som har de längsta restiderna. För Östra Göteborgs del sjunker restiden 
dramatiskt med bil, vilket gör att det nu är Västra Hisingen som hamnar överst. Anledningen 
är att kollektivtrafiken från Kortedala/Bergsjön går ner till Gamlestadstorget, där passagerarna 
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måste byta till en ny spårvagn som tar dem till Angered. Med bil går det istället att köra en 
genväg. I tabell 11 anges de exakta restiderna. 

På samma sätt som för kollektivtrafiken, för vi nu in Kristinedal och Sörredsbadet i 
resonemanget. Restiderna för Västra Hisingen, Östra Göteborg och Örgryte-Härlanda sjunker 
med någon eller några minuter, men de två förstnämnda stadsdelarna har alltjämt de längsta 
restiderna tillsammans med Majorna-Linné. 

Stadsdel Närmaste bad Restid i min 
- kortast 

Restid i min 
- mellan 

Restid i min 
- längst 

Restid i min 
- snitt 

Västra Hisingen Lundbybadet/ 
(Sörredsbadet) 

7 (7) 17 (11) 19 (12) 14 (10) 

Östra Göteborg Hammarbadet/ 
Valhallabadet/ 
(Kristinedal) 

10 (0) 14 (13) 16 (14) 13 (9) 

Majorna-Linné Frölundabadet/ 
Valhallabadet 

10 11 11 11 

Örgryte- 
Härlanda 

Valhallabadet/ 
(Kristinedal) 

7 (7) 8 (6) 9 (7) 8 (7) 

Västra Göteborg Frölundabadet 7 8 10 8 
Centrum Valhallabadet 6 6 9 7 
Norra Hisingen Kärra simhall/ 

Lundbybadet 
0 9 11 7 

Askim-Frölunda- 
Högsbo 

Askims simhall/ 
Frölundabadet 

3 6 10 6 

Lundby Lundbybadet 0 6 10 5 
Angered Angered Arena/ 

Hammarbadet 
0 4 5 3 

Tabell 11. Restid i minuter med bil till närmaste sim- och badanläggning. Vi har utgått från de tre 
befolkningsmässigt största primärområdena inom respektive stadsdel. Vi har varken räknat med transporten från 
bostaden till bilen eller från parkeringsplatsen till sim- och badanläggningen. Inom parentes anges restiderna när 
Kristinedal och Sörredsbadet inkluderas. Källa: hitta.se.  
 

Bilinnehavet är lägre i de tre storstäderna än i övriga Sverige och i relation till folkmängden är 
det lägre i Göteborg än i Stockholm och Malmö. Under 2000-talet har bilinnehavet visat en 
svagt sjunkande trend. Inom Göteborg är skillnaderna stora. Lägst är bilinnehavet i Östra 
Göteborg, Centrum och Majorna-Linné. Högst är bilinnehavet i Norra Hisingen, Västra 
Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Hisingen. Det enskilda primärområde med 
högst bilinnehav är Björlanda i stadsdelen Västra Hisingen. 

Bilinnehavet förefaller vara lägre i centralt belägna stadsdelar med god tillgång till 
kollektivtrafik. Det tycks också vara lägre i socioekonomiskt svaga stadsdelar som Angered 
och Östra Göteborg, där många invånare sannolikt inte har råd med de kostnader som 
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bilinnehav för med sig. I dessa stadsdelar blir det därför särskilt viktigt att ha kort restid med 
kollektivtrafiken till den närmaste sim- och badanläggningen. 

Om vi sammanfattar restidsanalysen kan vi identifiera tre sammanhängande områden i 
Göteborg med relativt låg tillgänglighet till sim- och badanläggningar. Den första 
gemensamma nämnaren är att de har minst 15 minuters restid med kollektivtrafik till närmaste 
kommunalt ägda sim- och badanläggning som har öppet för allmänheten. Den andra 
gemensamma nämnaren är att de är befolkningsmässigt ganska stora (minst 25 000 invånare). 
Det första området utgörs av de västra delarna av stadsdelen Västra Hisingen. Det andra 
området består av stadsdelen Östra Göteborg, de sydöstra delarna av stadsdelen Norra 
Hisingen samt de norra delarna av stadsdelen Örgryte-Härlanda. Det tredje området utgörs av 
Majorna-Linné samt vissa delar av de omkringliggande stadsdelarna. För främst det andra 
området sjunker dock restiden när Kristinedal inkluderas. En illustration framgår av figur 4. 

 
Figur 4. Områden med låg tillgänglighet till kommunalt ägda sim- och badanläggningar i Göteborg. Vi 
har enbart inkluderat de anläggningar som har öppet för allmänheten och utgått från restiden med kollektivtrafik. 
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När de två privatägda anläggningarna Kristinedal och Sörredsbadet inkluderas blir tillgängligheten bättre för 
främst det östligaste området. Källa: Västtrafik 
 

Sweco har på uppdrag av Göteborgs Stad försökt blicka så långt framåt som till 2035, inom 
ramen för en kartläggning över var stadens bibliotek är lokaliserade. Sweco har utöver 
uppgifter om befolkningstätheten år 2035 också vägt in följande variabler: närhet till 
kollektivtrafik, närhet till förskola/grundskola, närhet till köpcentrum, närhet till torg, närhet 
till annan kommunal verksamhet/service samt knutpunkter. Resultatet framgår av figur 5. Röd 
färg innebär hög poäng och därmed en lämplig lokalisering för kommunal service. Därefter 
hamnar områden med grön färg, blå färg och allra minst lämpliga är områden som inte någon 
färg alls. Dagens sim- och badanläggningar i Göteborg är markerade med ett gult kryss. Om 
vi antar att de sju variabler som ansetts vara viktiga för lokaliseringen av bibliotek också är 
viktiga för lokaliseringen av sim- och badanläggningar, kan vi få en uppfattning om vilka 
områden i Göteborg 2035 som är strategiskt viktiga. Som synes leder de omfattande 
expansionsplanerna i de centrala delarna (Älvstaden) till att dessa områden blir särskilt 
intressanta ur ett lokaliseringsperspektiv. Det är också där som de största förändringarna 
väntas, jämfört med motsvarande illustration för 2015. 



 

 
 

Handläggare: Gösta Malmryd 
Datum:  2016-10-18 
 

Diarienummer: 0538/15 

  

32(86) 

Utredning 
Idrott & förening 
 

 
Figur 5. Scenario 2035 när sju olika variabler vägs in. Följande sju variabler vägs in i analysen: 
befolkningstäthet, närhet till kollektivtrafik, närhet till förskola/grundskola, närhet till köpcentrum, närhet till 
torg, närhet till annan kommunal verksamhet/service samt knutpunkter. Lämpligast för lokalisering av sim- och 
badanläggningar är områden i röd färg, därefter områden i grön färg, blå färg samt ingen färg alls. Dagens 
lokalisering utgörs av det gula krysset. Källa: Sweco 
 

3.4.2. Tillgänglighet ur ett rättighetsperspektiv 

I förslaget från (S), (MP), (V) och (FI) till mål- och inriktningsdokument för 2015 som 
idrotts- och föreningsnämnden antog den 5 februari 2015, ska idrotts- och 
föreningsförvaltningen… 

… i samband med renovering och nybyggnation av idrottsanläggningar och föreningslokaler 
  beakta behovet av enskilda omklädningsrum. Detta för att personer oavsett funktionalitet, 
  religionstillhörighet eller könsidentitet ska erbjuda likvärdiga möjligheter till deltagande. 
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I samma fyra partiers förslag till budget för 2016, som antogs av kommunfullmäktige den 15 
juni 2015, finns skrivningar om att ”staden ska arbeta för bättre tillgänglighet”, att ”alla enkelt 
avhjälpta hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark 
under mandatperioden” och att ”arbetet med att främja likabehandling, och förebygga 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska intensifieras”. 

Förvaltningen konstaterar att merparten av de kommunala sim- och badanläggningarna i 
Göteborg är byggda under 1970-talet; ett årtionde då tillgänglighetsfrågorna inte var lika 
uppmärksammade som idag. Göteborgs Parasportförbund betonar samtidigt att 
funktionsnedsatta inte är en enhetlig grupp, utan att det finns många olika typer av 
funktionsnedsättningar som gör att behoven också ser olika ut. För vissa personer är 
Dalheimers hus och Lilla Amundöns bad självklara val, medan andra så långt möjligt vill 
kunna vistas i de anläggningar som har öppet för allmänheten, såsom Valhallabadet och 
Lundbybadet.  

Inte heller övriga rättighetsperspektiv fick särskilt stor uppmärksamhet när många av dagens 
anläggningar byggdes. Det dröjde exempelvis ända till 2015 innan Sverige fick sin första 
HBT-certifierade simhall, i Sundbyberg. Certifieringen innebär bland annat att personalen 
utbildats i bemötandefrågor av RFSL och att simhallen har fått ett tredje omklädningsrum, ett 
så kallat flexomklädningsrum. Ett flexomklädningsrum kan användas för personer som av 
religiösa skäl inte vill byta om bland andra, funktionsnedsatta som har en ledsagare av annat 
kön eller personer som varken definierar sig som man eller kvinna. Numera arbetar RFSL 
även för queeras rättigheter varför certifieringen har bytt namn till HBTQ-certifiering. 

Under 2015 och 2016 har åtskilliga exempel på kränkningar och trakasserier i sim- och 
badanläggningar blivit uppmärksammade i media. Anmälningar om sexuella övergrepp och 
ofredanden har ökat. Några sim- och badanläggningar har vidtagit åtgärder som till exempel 
ökad bemanning och skärpta rutiner för att polisanmäla incidenterna, medan Eriksdalsbadet i 
Stockholm har gått ett steg längre och på prov infört separata bubbelpooler för män och 
kvinnor. 

 

3.5. Den organiserade idrottens möjligheter  

3.5.1. Simidrotten i ett nationellt perspektiv 

De fem discipliner som ingår i Svenska Simförbundet är simning, simhopp, konstsim, 
vattenpolo och öppet vatten, där den sistnämnda dock inte utövas i någon sim- eller 
badanläggning. Simidrotten är Sveriges åttonde största idrott, sett till antal deltagartillfällen 
för 7-25-åringar. De idrotter som är större är fotboll, innebandy, ishockey, gymnastik, 
handboll, ridsport och basket.  



 

 
 

Handläggare: Gösta Malmryd 
Datum:  2016-10-18 
 

Diarienummer: 0538/15 

  

34(86) 

Utredning 
Idrott & förening 
 

Svenska Simförbundet är engagerat i anläggningsutveckling och har på webbplatsen 
www.simarena.se tagit fram information och råd kring simhallsdrift och 
simidrottsanläggningar. Den bygger på förbundets regler för simidrott samt på de 
specifikationer som anges i Sveriges Kommuner och Landstings skrift Måttboken. För att 
kunna arrangera internationella tävlingar finns det i sin tur regelverk från Internationella 
Simförbundet (FINA) att ta hänsyn till.  

En första fråga som behöver ställas när en sim- och badanläggning ska utformas är om den 
ska anpassas till träningsverksamhet eller tävlingsverksamhet. Men även träningsbassänger 
behöver anpassas till olika målgrupper. Behoven för simskola, babysim och funktionsnedsatta 
ser annorlunda ut än behoven för simmotionärer och föreningsaktiva. Den förstnämnda 
gruppen har vanligtvis behov av mindre och grundare bassänger med högre vattentemperatur 
medan den sistnämnda gruppen efterfrågar längre och djupare bassänger. 

För tävlingar i simning används två bassängstorlekar, långbanebassäng (50 meter) och 
kortbanebassäng (25 meter). Huvudbassängen för simning i internationella sammanhang är 50 
meter lång. Den används i alla större internationella tävlingar och mästerskap samt till 
inhemska långbanemästerskap och större nationella tävlingar. 25-metersbassängen utnyttjas 
till internationella och nationella kortbanemästerskap som till exempel World cup, SM och 
distriktsmästerskap (DM). Såväl 25- som 50-metersmetersbassängen har sina specifikationer 
för längd, bredd, djup och läktarkapacitet. För kortbane-SM krävs 1 000 åskådarplatser, 
medan det krävs 2 000 åskådarplatser för att få arrangera långbane-SM. Eftersom många 
inomhusanläggningar saknar så stora läktare har långbane-SM under flera år genomförts 
utomhus. För att få arrangera internationella tävlingar krävs ytterligare läktarkapacitet. 

Simhopp, konstsim och vattenpolo har andra krav på längd, bredd och djup. Därutöver 
behöver en simhoppsanläggning ha sviktbrädor och trampoliner med olika höjd, konstsim 
kräver nedsänkbara undervattenshögtalare medan vattenpolo behöver olika linjemarkeringar. 
Trots de grenspecifika kraven är det ändå möjligt att kombinera två eller flera simidrotter i 
samma anläggning. Vad Svenska Simförbundet däremot varnar för är att försöka tillgodose 
alltför många målgruppers behov i samma bassäng. Det leder ofta till konflikter och 
säkerhetsrisker, exempelvis mellan nöjesbadare och simmotionärer eller mellan simhoppare 
och träningssimmare. 

Det som Svenska Simförbundet kallar för en komplett långbaneanläggning består av:  

• En tävlingsbassäng 50*25 meter utan djupdel som går att dela i två lika stora delar 

• En hoppbassäng 25*20 meter 

• En tränings-/terapibassäng 12,5*8 meter 
Även om den traditionella simidrotten är klart störst, finns det flera andra idrotter som 
bedriver verksamhet i sim- och badanläggningar. Bland dem märks exempelvis triathlon, 
parasport (tidigare handikappidrott), sportdykning och kanot. Dessa idrotter och deras behov 
kommer att beskrivas i följande avsnitt. 

http://www.simarena.se/
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3.5.2. Simidrotten i ett lokalt perspektiv 

Simidrotten stod 2015 för nästan 55 000 deltagartillfällen i Göteborg, enligt statistik från 
Riksidrottsförbundet (RF). Statistiken omfattar personer mellan 7 och 25 år och inkluderar 
även simskolor organiserade av RF-anslutna föreningar. Kvinnor/flickor stod för nästan 60 
procent av deltagartillfällena. Simidrotten hamnar på trettonde plats i Göteborg när idrotterna 
rangordnas efter antalet deltagartillfällen för 7-25-åringar. Det är en lägre placering jämfört 
med de övriga storstäderna. I Stockholm hamnar simidrotten på plats fem och i Malmö på 
plats fyra.  
Under utredningens gång har idrotts- och föreningsförvaltningen haft löpande kontakter med 
föreningslivet, bland annat företrädare för simidrott (simning, simhopp, konstsim, vattenpolo 
och öppet vatten), parasport, kanot, triathlon och sportdykning. Vid mötena har vi samlat in 
information om deras behov och synpunkter. 

Västsvenska Simförbundet är Svenska Simförbundets regionala organisation. Simidrotten i 
Göteborg är utspridd över hela staden. Bland de större föreningarna märks Göteborg Sim, 
Simklubben S02, SIK Göteborg och Angereds Simklubb. En annan stor och viktig förening 
att nämna, även om den inte ligger i Göteborgs kommun, är Mölndals Allmänna Simsällskap 
(MASS). 

På lokal nivå finns det flera andra viktiga aktörer utanför den traditionella simidrotten. 
Göteborgs Parasportförbund, tidigare Göteborgs Handikappidrottsförbund, har ett nära 
samarbete med såväl simföreningar som Västsvenska Simförbundet. Inom sportdykning och 
fridykning hittar vi Götaverkens Sportdykarklubb, Chalmers Dykarklubb och Juniordykarna. 
För kanot märks bland annat Näsets Paddlarklubb och Göteborgs kanotförening. Bland större 
triathlonföreningar kan nämnas Triathlon Väst och Göteborgs Atlet- & Triathlonsällskap 

Vad som är gemensamt för de olika idrotter som bedriver verksamhet i Göteborgs sim- och 
badanläggningar är svårigheten att få tider i den omfattning de önskar. Det är mycket hög 
konkurrens mellan föreningarna och många aktörer upplever en stor brist på bassängtider för 
såväl träning som tävling. De allra mest attraktiva tiderna är runt 18-tiden på vardagarna samt 
under helgerna. Även om många föreningar får anpassa sig efter de tider som finns så kan det 
vara svårt att utveckla barnverksamhet då denna, förutom ledig tid i bassängen, även måste 
vara anpassad i lämplig tid för barnen och inte ligga för sent.  

 Västsvenska Simförbundet lyfter särskilt fram att Göteborg idag inte har någon anläggning 
som kan arrangera mästerskap på SM-nivå. De tävlingar som kan arrangeras i Göteborg är 
dels nationella tävlingar på lägre nivå än SM samt flera olika regionala tävlingar. Göteborg 
har flera gånger visat intresse för att arrangera den årliga SM-veckan, men möjligheten har 
gått om intet på grund av att det inte gått att anordna simtävlingar.  
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Göteborgs Parasportförbund menar att det är alldeles för långa köer för barn med 
funktionsnedsättning som vill lära sig simma. För dem är också frågor som berör 
omklädningsrum samt möjligheten att förflytta sig viktiga. Sportdykningen driver kampanjen 
”tänk inte för grunt” där de betonar betydelsen av att bassängerna är tillräckligt djupa. 
Tillsammans med kanotförbundet framhäver de hur viktigt det är att kunna transportera sina 
redskap till och från bassängerna och lyfter därmed frågor om logistik och parkering. 
Sportdykningen vill dessutom gärna ha bassänger som är helt eller delvis rostfria, eftersom 
deras redskap annars lätt förstör kaklet. Kanotidrotten skulle allra helst vilja ha utrymmen på 
eller i anslutning till anläggningarna där de kan förvara sina redskap istället för att behöva 
förflytta dem vid varje enskilt träningstillfälle. Svenska Triathlonförbundet, med säte i 
Kviberg, betonar sim- och badanläggningarnas hälsofrämjande roll. Triathlon är en idrott 
som, till skillnad från sportdykning och kanot, inte kräver några särskilda redskap utan som 
främst använder 25- och 50-metersbassänger för simning. 

 

3.6. Turistnäringen 

3.6.1. Vad är turism? 

Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och genomför 
insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap. Tillväxtverket har också som 
uppgift att ta fram och sprida kunskap om turismens utveckling i Sverige. I den årligen 
återkommande skriften ”Fakta om svensk turism” skriver Tillväxtverket så här: 

Enligt Förenta Nationerna och den internationellt vedertagna definitionen omfattar turism 
människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för 
kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Definitionen omfattar därmed i princip 
alla aktiviteter och den konsumtion som är direkt kopplad till resandet, inklusive affärsresandet. 

Den enda bransch som helt och hållet kan betraktas som turism är resebyrå- och 
researrangörsledet. Bland hotell- och restaurangverksamhetens aktiviteter är det bara runt 
hälften som utgörs av turism, eftersom resterande värde uppkommer genom 
lokalbefolkningens konsumtion på exempelvis restauranger. Tillväxtverket skiljer också 
mellan inhemsk turism, som uppkommer när svenskar reser i Sverige och inkommande 
turism, som uppkommer när utländska besökare reser i Sverige. De svenska resenärerna 
brukar i sin tur delas in i affärsresenärer och fritidsresenärer. Turismkonsumtionen i Sverige 
2014 fördelade sig så här på de olika branscherna: 

• Boende och restaurang, 32 procent 

• Resor och transporter (tåg- och flygbiljetter, hyrbilar, drivmedel), 32 procent 

• Varuhandel (shopping, inköp av livsmedel), 27 procent 

• Kultur och tjänster (rekreation, natur), 9 procent. 
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Sedan några år tillbaka publicerar inte Tillväxtverket några uppgifter om antal besök till olika 
besöksmål och sevärdheter i Sverige, på grund av svårigheten att säkerställa statistikens 
kvalitet. Under flera av de år då undersökningen genomfördes, toppade Liseberg listan med 
ungefär 3 miljoner besök. Bland övriga platser i Göteborg på 30-i-topp-listan märktes 
Svenska Mässan, Scandinavium, Universeum och Valhallabadet. Såväl Eriksdalsbadet i 
Stockholm som Gustavsviksbadet i Örebro (äventyrsbad) hade fler besökare än Valhallabadet. 

Det är överlag ganska svårt att mäta turism och ännu svårare är det att bryta ned statistiken 
regionalt. För Göteborgs del redovisas en del statistik av Göteborg & Co, vars uppgift är att 
”genom bred samverkan marknadsföra och utveckla Göteborg som turist-, mötes- och 
evenemangsstad”. Statistiken över gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem är en av de 
indikatorer som är förhållandevis lätta att få fram. Enligt Göteborg & Co hade 
Göteborgsregionen (de 13 kommuner som ingår i Stor-Göteborg) under 2015 totalt nästan 4,5 
miljoner gästnätter, av vilka merparten utgjordes svenska resenärer och resterande del 
utgjordes av utländska resenärer. Antalet gästnätter har fördubblats sedan år 2000 och allra 
starkast ökning märks för de gästnätter som kan härledas till svenska resenärer. De tre 
vanligaste nationaliteterna bland utländska besökare var personer från Norge, Tyskland och 
Danmark.  

Det intryck som vi har fått när vi träffat företrädare för Göteborgs sim- och badanläggningar 
är att de till allra största delen får besökare från den egna kommunen, alternativt någon av 
kranskommunerna. En kundundersökning som Valhallabadet lät göra 2012, visar att 44 
procent av besökarna var hemmahörande i Göteborgs kommun och 91 procent var 
folkbokförda i Västra Götalands län eller Hallands län. Mycket talar för att övriga sim- och 
badanläggningar är ännu mer begränsade i sitt upptagningsområde och att deras besökare 
främst kommer från den egna stadsdelen. Anledningen är att bassängutbudet ser ut som på de 
flesta andra ställen, med någon motionsbassäng, någon undervisnings- och/eller varmbassäng 
samt någon plaskbassäng. För att attrahera turister krävs sannolikt faciliteter och funktioner 
som är mer unika i sin karaktär än vad som är fallet idag. 

Utifrån Tillväxtverkets definition av turism samt deras undersökningar om de största svenska 
besöksmålen, ser vi i huvudsak två sorters sim- och badanläggningar som skulle kunna 
attrahera turister till Göteborg. Den första anläggningstypen är ett tävlingsbad som, vid ett 
begränsat antal tillfällen under ett år, kan arrangera tävlingar. Denna anläggningstyp har vi 
beskrivit i avsnittet om den organiserade idrottens möjligheter. Den andra anläggningstypen, 
som till skillnad mot en tävlingsanläggning får mer bestående effekter på turistnäringen, är 
någon form av äventyrsbad med attraktioner som i synnerhet kan locka barnfamiljer. 
Göteborg saknar idag ett sådant bad. Exempel på familje- eller äventyrsbad i 
kranskommunerna är Åbybadet i Mölndal och Vattenpalatset i Lerum. Övriga familje-
/äventyrsbad inom ett par timmars restid är Stadsparksbadet i Borås, Vattenpalatset i 
Vänersborg, Halmstad Arena bad, Arena Skövde bad och Rosenlundsbadet i Jönköping. Ett 
annat exempel är äventyrsbadet The Reef i danska Frederikshavn, ett par timmars färjeresa 
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bort från Göteborg. Sedan flera år tillbaka har Liseberg planer på att bygga ett upplevelsesbad 
i kombination med ett äventyrshotell, något som närmare beskrivs i nästa avsnitt. 

 

3.6.2. Lisebergs planer på äventyrsbad 

I syfte att behålla och stärka sin internationella attraktionskraft har Liseberg låtit konsulter 
genomföra studier och analyser över olika framtidssatsningar. Det alternativ som visat sig få 
störst positiva effekter är att anlägga ett äventyrshotell i anslutning till ett 
upplevelsebad/äventyrsbad. Det område som är aktuellt är i anslutning till Mölndalsån, 
ungefär där den södra parkeringen idag ligger. En målsättning med upplevelsebadet är att 
erbjuda fler inomhusaktiviteter och locka besökare året om. Idag kan en stor del av Lisebergs 
besök härledas till en relativt kort period under sommarmånaderna. Tanken är att en jämnare 
spridning av besöken också får en positiv effekt på den lokala hotellnäringen, men även för 
Göteborg som stad. Enligt bedömningarna kommer också en sådan anläggning locka en hel 
del besök från närområdet. 

Lisebergs kalkyler visar i stora drag att det är hotellet som ska dra in intäkter och därmed 
finansiera äventyrsbadet. Liseberg gav därför Konkurrensverket i uppdrag att utreda om det är 
förenligt med konkurrenslagstiftningen att ett kommunalt ägt bolag får bedriva 
hotellverksamhet – vilket Konkurrensverket inte hade några invändningar mot. Målsättningen 
är att projektet ska vara klart till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Den fortsatta politiska 
processen hanteras av Liseberg.  

 
  



 

 
 

Handläggare: Gösta Malmryd 
Datum:  2016-10-18 
 

Diarienummer: 0538/15 

  

39(86) 

Utredning 
Idrott & förening 
 

4. Den byggnadstekniska statusen 
I det här kapitlet gör vi en sammanställning över den byggnadstekniska statusen för de tio 
kommunala sim- och badanläggningar som finns i Göteborg. I tabell 12 redovisas byggåren 
för de tio kommunala anläggningar som behandlas i det här kapitlet. Som synes är merparten 
av anläggningarna byggda på 1970-talet.  

Anläggning Byggår 
Valhallabadet 1956 
Askims simhall 1971 
Lundbybadet 1972 
Hammarbadet 1972 
Lilla Amundöns bad 1972 
Dalheimers hus 1974 
Kärra simhall 1978 
Styrsö simhall 1979 
Frölundabadet 1980 
Angered Arena 2013 
Tabell 12. Byggår för kommunala sim- och badanläggningar i Göteborg. Källa: Anläggningarna själva. 
 

Energikostnaderna för en badanläggning är förhållandevis höga. Många anläggningar är 
byggda på 1970-talet med dåvarande standard och regelverk. Även om dessa anläggningar har 
moderniserats och förädlats så har de inte byggts om till moderna anläggningar. En modern 
anläggning med rätt genomförd isolering och moderna tekniska system kan ha ner mot en 
femtedel av energikostnaden mot en äldre anläggning. Utöver energikostnaderna kan en väl 
planerad ny anläggning med rätt funktioner även ha andra ekonomiska fördelar, till exempel 
personalkostnader och intäkter. 

Vi presenterar i det här kapitlet ingen bedömning av anläggningarnas livslängd eller något 
annat ställningstagande för när en eventuell avveckling av anläggningarna bör planeras. Det 
kommer istället i kapitel 7. För anläggningarna redovisar vi uppskattade kostnader för 
reinvesteringar och underhåll på anläggningarna över en 20-årsperiod, fram till och med 2035. 
Här undantar vi Askims simhall, då kommunfullmäktiges beslut om investeringsplan för 
2016-2019 bygger på att denna anläggning avvecklas tidigare. 

I de bedömningar som följer har ingen hänsyn tagits till eventuell inflation eller 
högkonjunktur. Det är inte heller möjligt att bedöma eventuella kostnader för ändrade 
myndighetskrav. Alla nedan angivna kostnadsuppskattningar gäller för dagens kostnadsläge 
och penningvärde. Vi redovisar alltså beloppen utan någon årlig prisförändring. De åtgärder 
fram till och med 2035 som anges, förutsätter att anläggningarna underhålls och sköts på ett 
korrekt sätt. Om inte detta är fallet föreligger stor risk för att kostnaderna ökar markant, såväl 
fram till och med 2035 som därefter. 
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Underhållskostnaderna har tagits fram som en schablon för badanläggningar med bas i Incits 
modeller för underhåll och dess kostnader. Dessutom har jämförelser gjorts med planerade 
och nyligen uppförda anläggningar runt om i Sverige. Underhållskostnaderna innehåller 
endast underhåll – intäktsbortfall eller kostnader för kompensationsåtgärder med mera ingår 
ej. 

 

4.1. Valhallabadet 

Planerade och pågående upprustningar, underhåll och reinvesteringar 
Higab har låtit ta fram en underhållsplan för de kommande 25 åren. I den konstateras att 
fastigheten har ett stort renoveringsbehov, med fokus på de första tio åren. Det handlar om 
omfattande åtgärder. De åtgärder man har tagit fram är alla betecknade som 
underhållskostnader och kostnaderna för dem motsvarar ordinarie planerat underhåll, trots att 
anläggningen anses ha ett stort renoveringsbehov. De största åtgärderna ligger de närmaste 
åren med en kostnad om 60 miljoner kronor till 2019. Dessa redovisas mer detaljerat i bilaga 
2. 

Framtida upprustningar och reinvesteringar 
De kommande åren måste ytterligare omfattande åtgärder genomföras, totalt uppgår de 
uppskattade underhållskostnaderna till ytterligare 90 miljoner kronor från 2020 till 2035.  

Den totala kostnaden för åtgärderna fram till och med 2035 uppgår således till 150 mkr, för att 
bibehålla anläggningens nuvarande funktioner. Observera att åtgärder med anledning av 
sättnings- och fuktproblematik inte ingår i bedömd underhållskostnad. Kostnaderna för dessa 
omfattande åtgärder förefaller vid jämförelse med andra renoveringsprojekt av bad vara lågt 
räknade.  

Kostnader för planerat underhåll 
I det underlag som överlämnats har alla åtgärder slagits ihop till en post, som redovisas som 
underhåll, och enligt uppställningen finns då inget uttalat behov av reinvesteringar i 
Valhallabadet. Valhallabadets ordinarie underhållskostnader för planerat underhåll bör ligga 
på cirka 7,5 mkr per år utan några extraordinära åtgärder.  

Valhallabadet 
Period Reinvesteringar Underhåll 

2016-2019 - Inget behov enligt Higab - 60 mkr 
2020-2023 - Inget behov enligt Higab - 50 mkr 
2024-2027 - Inget behov enligt Higab - 25 mkr 
2028-2035 - Inget behov enligt Higab - 15 mkr 

 - Inget behov enligt Higab  150 mkr 
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4.2. Lundbybadet 

Planerade och pågående upprustningar, underhåll och reinvesteringar 
Under 2016 pågår renovering av utomhusbassängen och omläggning av ledningar till och från 
utomhusbassängen. För perioden 2016 till 2019 finns ytterligare medel avsatta för mindre 
renoveringar av betongkonstruktionen, utbyten av rörledningar och delar av vattenreningen 
och nya utjämningsbassänger. Totalt har 22 mkr avsatts för dessa arbeten. Merparten av 
arbetena har planerats till 2017. 

Framtida upprustningar och reinvesteringar 
Anläggningen har även efter de nu planerade åtgärderna stora behov av åtgärder fram till och 
med 2035. Den enskilt största åtgärden är troligen ytterligare åtgärder på 
betongkonstruktionen, som i vissa delar är över 40 år gammal. Detta kommer att undersökas i 
samband med arbetena under 2017. Den totala kostnaden för sådana renoveringar är svåra att 
bedöma, dock är erfarenheten att den blir omfattande. 

Uppskattningsvis handlar det i ett första steg om åtgärder för cirka 10 mkr på 
betongkonstruktionerna och de kvarvarande ventilationsaggregaten med tyngdpunkt om fem 
till sju år. Dessutom behöver relativt omfattande arbeten på rör- och elinstallationer 
genomföras om åtta till tio år med en uppskattad kostnad om 8 mkr. 

Om 15 till 20 år kommer återigen omfattande arbeten vara nödvändiga på vattenreningen och 
ventilationen. Dessutom förväntas ytterligare åtgärder på de då 60 år gamla 
betongkonstruktionerna och bassängerna vara nödvändiga. Totalt uppgår kostnaderna 
uppskattningsvis till 20 mkr. Den totala kostnaden fram till och med 2035 beräknas uppgå till 
minst 60 mkr. 

Kostnader för planerat underhåll 
Det planerade underhållet i badanläggningen förväntas uppgå till 1,5 mkr per år, vilket skulle 
innebära en total kostnad om 30 mkr fram till och med 2035. 

Lundbybadet 
Period Reinvesteringar Underhåll 

2016-2019 22 mkr Ventilation; Vattenrening; Betong 1,5 mkr/år 6 mkr 
2020-2023 10 mkr Ventilation; Betong 1,5 mkr/år 6 mkr 
2024-2027 8 mkr El; Rör 1,5 mkr/år 6 mkr 
2028-2035 20 mkr Ventilation; Vattenrening 1,5 mkr/år 12 mkr 

 60 mkr   30 mkr 
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4.3. Angered Arena 

Planerade och pågående upprustningar, underhåll och reinvesteringar 

Då Angered Arena är en ny anläggning finns inga större åtgärder planerade i närtid. 

Framtida upprustningar och reinvesteringar 
Stora delar av anläggningen ska klara sig fram till och med 2035 med ett korrekt skött 
underhåll. Dock bör en större reinvestering genomföras gällande installationer inom denna 
period och denna uppskattas till 20 mkr och avser främst byten av vattenrening och 
ventilation. Dessa åtgärder bör genomföras om 13 till 15 år. De totala kostnaderna fram till 
och med 2035 beräknas därmed till 20 mkr.  

Kostnader för planerat underhåll 
Det planerade underhållet i badanläggningen förväntas uppgå till 1,8 mkr per år, vilket skulle 
innebära en total kostnad om 36,0 mkr fram till och med 2035. 

Angered Arena 
Period Reinvesteringar Underhåll 

2016-2019 0 mkr   1,8 mkr/år 7,2 mkr 
2020-2023 0 mkr   1,8 mkr/år 7,2 mkr 
2024-2027 0 mkr   1,8 mkr/år 7,2 mkr 
2028-2035 20 mkr Ventilation; Vattenrening 1,8 mkr/år 14,4 mkr 

 20 mkr     36 mkr 
 

4.4. Frölundabadet 

Planerade och pågående upprustningar, underhåll och reinvesteringar 
För badanläggningen i Frölunda kulturhus har omfattande åtgärder planerats, för vilka 
kostnaderna har kalkylerats till cirka 90 mkr av lokalförvaltningen. Dessa åtgärder tros ge en 
utökad livslängd om 30 år, och önskemålet är att detta kan genomföras så snart som möjligt. I 
bilaga 3 från lokalförvaltningen framgår vilka åtgärder som genomförts i anläggningen och 
vilka planerade åtgärder som finns.  

Framtida upprustningar och reinvesteringar 
Om dessa medel erhålls snart så bör anläggningen vara utan större insatser under i alla fall 10 
till 15 år. Det kommer dock krävas ytterligare åtgärder av större dignitet på framförallt 
tekniska system och betongkonstruktionerna, som idag är närmare 40 år gamla, innan de 30 
åren har gått. Även om dessa är svåra att bedöma idag så kan det röra sig om belopp om cirka 
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15 mkr till och med 2035. Den totala kostnaden för åtgärder fram till och med 2035 uppgår 
således till cirka 105 mkr. 

Kostnader för planerat underhåll 
Det ekonomiska behovet för det planerade underhållet i badanläggningen uppgår till cirka 1 
mkr per år, vilket skulle innebära en kostnad om ytterligare 20 mkr fram till och med 2035. 

Frölundabadet 
Period Reinvesteringar Underhåll 

2016-2019 90 mkr Fullständig renovering 1 mkr/år 4 mkr 
2020-2023 0 mkr  1 mkr/år 4 mkr 
2024-2027 0 mkr  1 mkr/år 4 mkr 
2028-2035 15 mkr Ventilation; Vattenrening; Betong 1 mkr/år 8 mkr 

 105 mkr   20 mkr 
 

4.5. Askims simhall 

Planerade och pågående upprustningar, underhåll och reinvesteringar 
Endast mindre åtgärder är planerade för perioden 2016 till 2019 då kommunfullmäktige avsatt 
projekteringsmedel för avveckling och nybyggnation. Därför är avsikten att göra så lite 
åtgärder som möjligt i anläggningen. Av de 5,5 mkr som finns avsatta fram till 2019 
uppskattas att 0,5 mkr används för upprustning av Askims simhall och dessa pengar ska 
användas till absolut nödvändiga åtgärder och eventuella åtgärder som kan ge nytta för 
anläggningens framtida användning. Inga åtgärder är ännu planerade, men de största behoven 
har betongkonstruktionerna och fasadpartierna. Övriga 5 mkr är avsatta för ersättning av 
Askims simhall. Förstudie och projektering av en ny anläggning har planerats till 2019. 

Framtida upprustningar och reinvesteringar 
Då en ny anläggning planeras och en lokaliseringsstudie inletts förväntas inga framtida 
arbeten för befintlig badanläggning, om de inte är akuta eller processen av något skäl drar ut 
på tiden. Vid avveckling så har det planerats att göra om simhallen till någon aktivitetslokal 
för annan verksamhet. Dock är det nödvändigt att investera i anläggningen för att 
åstadkomma ändrad användning. De befintliga omklädnings- och duschrummen för 
badanläggningen är näst intill nyrenoverade och ska därför inte kräva några större åtgärder. 
Den nya badanläggningen förväntas ha en kostnad om totalt 125 mkr, inklusive medel för 
projektering samt medel för konvertering av den befintliga anläggningen till någon form av 
aktivitetslokal. 

Kostnader för planerat underhåll 
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Även om anläggningen ska avvecklas finns behov av underhållsåtgärder under de år den ska 
vara i drift, till den dagen en ny anläggning står klar. Normala underhållsbehovet uppgår till 
cirka 1 mkr per år, dock bör det vara möjligt att begränsa underhållet till 250 tkr per år genom 
att endast prioritera åtgärder som måste till. Detta skulle ge en trolig kostnad om cirka 1,5 mkr 
fram till den dagen befintlig badanläggning är avvecklad.  

Askims simhall 
Period Reinvesteringar Underhåll 

2016-2019 5,5 mkr Betong; Fasadpartier; Projektering 0,25 mkr/år 1 mkr 
2020-2023 120 mkr Nybyggnation 0,25 mkr/år 0,5 mkr 
2024-2027 0 mkr  0 mkr/år 0 mkr 
2028-2035 0 mkr  0 mkr/år 0 mkr 

 125,5 mkr   1,5 mkr 
 

4.6. Kärra simhall 

Planerade och pågående upprustningar, underhåll och reinvesteringar 
Under perioden 2016 till 2019 finns cirka 8,5 mkr avsatta för Kärra simhall. Dessa medel 
avser åtgärder på betong, väggkonstruktioner och fasadpartier. Mestadels är det åtgärder 
kopplade till skador som har sin orsak i den fuktiga och aggressiva miljö som finns i ett 
badhus. Åtgärderna är ännu inte inplanerade tidsmässigt, men troligen genomförs de 2017 
eller 2018. 

Framtida upprustningar och reinvesteringar 
Det finns i dagsläget inga planerade åtgärder efter 2019. Vissa åtgärder har genomförts de 
senaste åren. Det föreligger dock en risk att betongkonstruktionen och tätskikten har skador 
som kan uppdagas i samband med genomförande av planerade åtgärder 2017 och 2018. Under 
perioden fram till och med 2035 krävs dock nya reinvesteringar i anläggningen. De tekniska 
installationerna bör åtgärdas om cirka 15 år vilket uppskattas uppgå till cirka 10 mkr.  

Dessutom är anläggningen snart 40 år gammal och större åtgärder på betongkonstruktionerna 
och bassängerna kommer säkerligen bli nödvändiga att genomföra. Dessa är svåra att 
uppskatta, men kostnaderna är ofta omfattande, uppskattningsvis rör det sig om cirka 15 mkr. 
Den totala kostnaden fram till och med 2035 uppgår till cirka 33,5 mkr. 

Kostnader för planerat underhåll 
Det ekonomiska behovet för det planerade underhållet i badanläggningen uppgår till cirka 1 
mkr per år, vilket skulle innebära en kostnad om ytterligare 20 mkr fram till och med 2035. 

Kärra simhall 
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Period Reinvesteringar Underhåll 
2016-2019 8,5 mkr Betong; Fasadpartier; El 1 mkr/år 4 mkr 
2020-2023 0 mkr  1 mkr/år 4 mkr 
2024-2027 10 mkr Ventilation; Vattenrening 1 mkr/år 4 mkr 
2028-2035 15 mkr Betong 1 mkr/år 8 mkr 

 33,5 mkr   20 mkr 
 

4.7. Hammarbadet 

Planerade och pågående upprustningar, underhåll och reinvesteringar 
Hela anläggningen är i stort behov av renovering. En kostnad för detta har tagits fram på en 
rambeskrivning för en totalentreprenad av Göteborgslokaler och uppgår till cirka 42 mkr. 
Kostnaderna täcker då stora renoveringar på hela badanläggningen, till exempel 
betongrenovering, nya ytskikt, nya väggkonstruktioner, ny vattenrening och nya tekniska 
installationer. 

Resultatet av denna reinvestering, skulle bli en förlängning av badanläggningens livslängd 
med cirka 20 till 25 år, och utförandet är planerat att påbörjas 2017. 

Framtida upprustningar och reinvesteringar 
Då de planerade arbetena är så omfattande borde inga nya upprustningar eller reinvesteringar 
vara nödvändiga på minst 10 år.  

Även om det är omfattande åtgärder som ska genomföras är det fortfarande en gammal 
badanläggning och då den dessutom varit utsatt för översvämningar och läckage tidigare finns 
risker att livslängden blir kortare än den förväntade. Fram till och med 2035 bör i vilket fall 
som helst delar av de tekniska installationerna bytas ut och troligen kommer även 
betongåtgärder vara nödvändiga, då anläggningen är över 40 år gammal, till en uppskattad 
kostnad om 10 mkr. Den totala kostnaden fram till och med 2035 skulle då uppgå till 52 mkr. 

Kostnader för planerat underhåll 
Det ekonomiska behovet för det planerade underhållet i badanläggningen uppgår till cirka 500 
tkr per år, vilket skulle innebära en kostnad om ytterligare 10 mkr fram till och med 2035.  

Hammarbadet 
Period Reinvesteringar Underhåll 

2016-2019 42 mkr Fullständig renovering 0,5 mkr/år 2 mkr 
2020-2023 0 mkr  0,5 mkr/år 2 mkr 
2024-2027 0 mkr  0,5 mkr/år 2 mkr 
2028-2035 10 mkr Ventilation; Vattenrening; Betong 0,5 mkr/år 4 mkr 
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 52 mkr   10 mkr 
 

4.8. Dalheimers hus 

Planerade och pågående upprustningar, underhåll och reinvesteringar 
Under 2016 planeras utbyte av ventilation och utbyten av armaturer genomföras, med en 
budgeterad kostnad på 2 mkr. I bilaga 3 från lokalförvaltningen framgår vilka åtgärder som 
genomförts i anläggningen och vilka planerade åtgärder som finns, med mera. 

Framtida upprustningar och reinvesteringar 
Några framtida åtgärder har ännu inte planerats för anläggningen, men ett arbete pågår för att 
ta fram långsiktiga underhållsplaner hos lokalförvaltningen. Med tanke på åtgärder som 
genomförts och ska genomföras så bör det bli aktuellt med ett större utbyte av vattenreningen 
om cirka 10 år till en kostnad av cirka 6 mkr.  

Det kommer troligtvis också att vara nödvändigt med nya ventilationsåtgärder om cirka 20 år, 
samt även betongarbeten, då byggnaden redan idag är drygt 40 år gammal. Dessa arbeten 
förväntas uppgå till cirka 8 mkr. Den totala kostnaden för åtgärder i anläggningen fram till 
och med 2035 uppskattas till 16 mkr. 

Kostnader för planerat underhåll 
Det planerade underhållet i badanläggningen förväntas vara cirka 500 tkr per år, vilket fram 
till och med 2035 ger en total kostnad om 10 mkr. 

Dalheimers hus 
Period Reinvesteringar Underhåll 

2016-2019 2 mkr Ventilation; El 0,5 mkr/år 2 mkr 
2020-2023 0 mkr  0,5 mkr/år 2 mkr 
2024-2027 6 mkr Vattenrening 0,5 mkr/år 2 mkr 
2028-2035 8 mkr Ventilation; Betong 0,5 mkr/år 4 mkr 

 16 mkr   10 mkr 
 

4.9. Lilla Amundöns bad 

Planerade och pågående upprustningar, underhåll och reinvesteringar 
Det finns ett stort behov att byta ut reningsanläggningen snart, med fördel under 2017. Ett 
utbyte av reningsanläggningen kräver även en mindre utbyggnad av anläggningen då 
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utrymme inte finns för en modern vattenreningsanläggning. Dessutom behöver vissa åtgärder 
utföras vid bassängen. Uppskattad kostnad för dessa åtgärder är 8 mkr. 

Framtida upprustningar och reinvesteringar 
Byggnaden är i sådant skick att det finns behov av större åtgärder om cirka 15 år. Då avses en 
mer omfattande renovering innefattande alla discipliner, vilket uppskattas till 5 mkr. Den 
totala kostnaden för dessa åtgärder fram till och med 2035 landar på 13 mkr. 

Kostnader för planerat underhåll 
Det planerade underhållet uppgår till cirka 200 tkr per år för anläggningen, vilket medför en 
kostnad om 4 mkr fram till och med 2035. 

Lilla Amundöns bad 
Period Reinvesteringar Underhåll 

2016-2019 8 mkr Vattenrening; Bassäng; Byggnad 0,2 mkr/år 0,8 mkr 
2020-2023 0 mkr  0,2 mkr/år 0,8 mkr 
2024-2027 0 mkr  0,2 mkr/år 0,8 mkr 
2028-2035 5 mkr Installationer; Byggnad 0,2 mkr/år 1,6 mkr 

 13 mkr   4 mkr 
 

4.10. Styrsö simhall 

Planerade och pågående upprustningar, underhåll och reinvesteringar 
Det finns i dagsläget inga planerade åtgärder för anläggningen de kommande åren. I bilaga 3 
från lokalförvaltningen framgår vilka åtgärder som genomförts i anläggningen. 

Framtida upprustningar och reinvesteringar 
Några framtida åtgärder har ännu inte planerats för anläggningen, men ett arbete pågår för att 
ta fram långsiktiga underhållsplaner hos lokalförvaltningen. 

Kostnader för planerat underhåll 
Underhållskostnaderna uppskattas till cirka 200 tkr per år för badanläggningen, vilket ger en 
kostnad om 4 mkr fram till och med 2035. 

Styrsö simhall 
Period Reinvesteringar Underhåll 

2016-2019 0 mkr  0,2 mkr/år 0,8 mkr 
2020-2023 0 mkr  0,2 mkr/år 0,8 mkr 
2024-2027 5 mkr Ventilation; Vattenrening 0,2 mkr/år 0,8 mkr 
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2028-2035 0 mkr  0,2 mkr/år 1,6 mkr 
 5 mkr   4,0 mkr 
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5. Hur ser det ut i andra kommuner? 

5.1. Strategiska frågor och ställningstaganden 

Sveriges Kommuner och Landsting har i skriften ”Badhus – strategiska frågor och 
ställningstaganden” redogjort för många av de utmaningar som svenska kommuner står inför. 
Bad är en av de mest uppskattade aktiviteterna bland kommunens invånare och brukar hamna 
i topp i olika fritidsvaneundersökningar. Sim- och badanläggningar fungerar som en 
mötesplats för personer från olika samhälls- och åldersklasser. För de yngre åldersgrupperna 
används bassängerna främst för lek och simträning, för de äldre är motionssimning och 
rehabiliteringsträning vanliga aktiviteter. 

Sverige har cirka 450 offentliga sim- och badanläggningar och ytterligare cirka 50 privatägda, 
av vilka merparten är byggda under 1960- och 70-talen. Livslängden för sim- och 
badanläggningar är 30-50 år, varför det inte är förvånande att många är i dåligt skick.  

Anläggningarna byggdes utifrån den teknik och de förutsättningar som gällde vid den tiden. 
Idag går det att se hur kakelplattor lossnar, bassängerna är svåra att tömma, armeringen rostar 
och betongen vittrar. Fukt- och korrosionsproblemen är omfattande. Samtidigt har mycket 
hänt när det gäller användningen av anläggningarna. Att vattentemperaturen höjts och 
besökstrycket ökat har lett till ökade påfrestningar på en anläggningstyp som anses vara 
kommunens mest avancerade och som enligt Energimyndigheten också är den mest 
energikrävande. Bristande underhåll och slitage beräknas leda till ett sammanlagt 
reinvesteringsbehov på 40 miljarder kronor i Sverige de kommande åren.  

För åtskilliga kommuner står valet mellan att renovera befintliga anläggningar eller att riva 
dem och istället bygga nytt. Fördelen med att renovera kan vara att utnyttja det befintliga 
utbudet och den befintliga placeringen, som besökarna har vant sig vid. Är åtgärderna av 
mindre karaktär kan investeringskostnaderna hållas nere och utföras under 
sommarstängningen. Bland fördelarna med att istället bygga en helt ny anläggning märks 
ökade möjligheter att skapa ett koncept utifrån dagens krav på till exempel tillgänglighet, 
energieffektivitet och ökad bassängyta. Livslängden förlängs och om den gamla anläggningen 
är i alltför dåligt skick blir det också mer ekonomiskt lönsamt att ersätta den med en ny.  

 

5.2. Situationen i Göteborgs kranskommuner 

Förekomsten av sim- och badanläggningar i Göteborgs kranskommuner ser något olika ut. Vi 
väljer här att fokusera på de större anläggningarna, som har öppet för allmänheten under 
större delen av veckan och som har ungefär 100 000 årsbesök eller fler. Det gör att vi har 
utelämnat Skepplanda simhall (Ale kommun), Fjärås simhall (Kungsbacka kommun), 
Björndammens simhall (Partille kommun), Parasollens bad i Gråbo (Lerums kommun), 
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Streteredsbadet i Kållered (Mölndals kommun) och bassängen i Hedens by (Öckerö 
kommun). I figur 6 finns kranskommunernas större sim- och badanläggningar markerade. 

 

 
Figur 6. Större sim- och badanläggningar i Göteborgs kranskommuner. Besöksstatistiken avser 2014. Källa: 
Kontakt med respektive kommun. 
 

Åbybadet är med sina 340 000 årsbesök den klart största av kranskommunernas sim- och 
badanläggningar. Av anläggningarna i Göteborgs Stad är det endast Valhallabadet som är 
större. På andra plats kommer Vattenpalatset i Lerum och trea kommer Kungsbacka simhall. 
Kungälv, Alingsås och Stenungsund har också sim- och badanläggningar med ungefär 
100 000 årsbesök eller fler. 

I flera av kranskommunerna finns det planer på helt nya, eller åtminstone upprustade, 
anläggningar. I Mölndal pågår diskussioner om att ersätta Åbybadet med en helt ny 
anläggning. Mölndal ser även på möjligheten till en större ombyggnation av existerande 
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anläggning. Tills vidare har kommunen skjutit till medel som kan säkerställa drift i ett par år 
till. Vad som framöver ska hända med Vattenpalatset, som ägs av Lerums kommun och som 
numera drivs av Actic, är mycket osäkert.  

I Kungsbacka fattade kommunstyrelsen i mars 2016 beslut om att en ny simhall ska byggas i 
den norra delen av Inlagsområdet, nära nuvarande simhall som börjar nå slutet av sin tekniska 
livslängd. Byggstart beräknas till 2018. I Stenungsund pågår byggnation av en ny simhall, 
som ska stå klar 2018. I Alingsås ska Nolhagas nya sim- och sporthall stå klar i slutet av 
2017. I samtliga tre fall handlar det om en utökning av bassängytan för att på så vis kunna ta 
emot fler besök.  

Härryda kommun saknar idag en kommunal sim- och badanläggning som har öppet för 
allmänheten, men här pågår en utredning som ska se över förutsättningar, möjligheter och 
konsekvenser för en simhallsetablering. Ett beslutsunderlag planeras till första kvartalet 2017. 
Även i Partille kommun pågår det diskussioner om en simhallsetablering, men inte heller här 
finns det i skrivande stund något beslut taget. 

 

5.3. Situationen i Sveriges kommuner 

Naturliga jämförelseobjekt för Göteborg är de två andra storstäderna, Stockholm och Malmö. 
I tabell 13 redovisar vi hur utbudet av sim- och badanläggningar ser ut när vi använder tre 
olika mätmetoder. I samtliga fall har vi exkluderat anläggningar som uteslutande har 
utomhusbassänger och fokuserar därmed på rena inomhusbad. Solitära utomhusanläggningar 
är annars vanligare i Stockholm och Malmö än i Göteborg. Göteborg har bara två 
utomhusbassänger. Den ena finns på Lundbybadet (50-metersbassäng) medan den andra finns 
på Lilla Amundöns bad och är därmed enbart öppen för funktionsnedsatta. 

I Stockholm finns det 13 kommunalt ägda sim- och badanläggningar som har öppet för 
allmänheten minst 20 timmar i veckan. I Malmö finns det fyra1. Antal invånare per sim- och 
badanläggning är ungefär lika stort i de tre storstäderna, oavsett mätmetod. Såväl i Stockholm 
och Malmö finns det sim- och badanläggningar som inte har öppet för allmänheten. Det kan, 
precis som i Göteborgs fall, handla om att de enbart är avsedda för funktionsnedsatta, men i 
en del fall handlar det om att de enbart är öppna för skolor och föreningsliv.  

 Stockholm  Göteborg  Malmö  
 Antal bad Invånare  Antal bad Invånare Antal bad Invånare 

                                                 
 
1 I juni 2016 fattade fritidsnämnden i Malmö beslutet att Simhallsbadet (f.d. Aq-va-kul) från och med den 1 
oktober 2016 ska öppna sin 50-metersbassäng för allmänheten totalt 25 timmar i veckan. Däremot kommer 
hoppbassängen och undervisningsbassängen även fortsättningsvis att enbart ha öppet för skolor och 
föreningsliv. 
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per bad per bad per bad 
Kommunala bad,  
öppna för 
allmänheten2 

13 71 000 7 78 000 4 81 000 

Kommunala och 
privata bad,  
öppna för allmänheten 

14 66 000 9 61 000 5 65 000 

Kommunala och 
privata bad,  
öppna och ej öppna för 
allmänheten 

20 46 000 11 50 000 5 65 000 

Tabell 13. Antal bad i de tre storstäderna relaterat till folkmängden. Anläggningar som har öppet för 
allmänheten färre än 20 timmar i veckan räknas som ej öppna för allmänheten. Anläggningar som enbart har 
utomhusbassänger ingår inte i sammanställningen. Antal invånare per bad är avrundat till närmaste tusental. 
Källa: Kommunernas hemsidor samt direktkontakt. 
 

Ett problem med att enbart fokusera på antalet anläggningar är att man inte tar hänsyn till att 
anläggningarna är olika stora. Som har framgått i denna rapport finns det tydliga skillnader i 
bassängyta mellan exempelvis Hammarbadet och Valhallabadet. Låt oss därför undersöka 
bassängytan i de tre storstäderna. För att underlätta jämförelsen tar vi endast med 25- och 50-
metersbassängerna (inomhus) för de kommunala och privata bad som har öppet för 
allmänheten. Då blir resultaten så här: 

• Stockholm, cirka 5 800 kvm total bassängyta, cirka 160 invånare per kvm 

• Göteborg, cirka 4 000 kvm total bassängyta, cirka 140 invånare per kvm 

• Malmö, cirka 2 900 kvm total bassängyta, cirka 120 invånare per kvm 

Även här blir skillnaderna tämligen små. Att Malmö i tabell 13 hamnar sist av de tre 
storstäderna, men först när vi tar hänsyn till bassängytan beror på att deras anläggningar är 
ganska stora.  

Göteborgs bassängyta blir alltså cirka 4 000 kvm när vi inkluderar de 25- och 50-
metersbassänger som finns inomhus i de kommunala och privata anläggningar som har öppet 
för allmänheten. Räknar vi med övriga bassänger i dessa anläggningar (aktivitets-, hopp-, 
undervisnings- utomhus- och varmbassängerna), uppgår bassängytan till cirka 6 000 kvm. 
Inkluderar vi Dalheimers hus, Lilla Amundöns bad och Styrsö simhall (alltså samtliga de 
bassänger som förekommer i tabell 3), uppgår bassängytan till cirka 6 600 kvm. 
                                                 
 
2 För Stockholm ingår Eriksdalsbadet, Forsgrénska badet, Västertorpsbadet, Farstabadet, Vällingbybadet, 
Tenstabadet, Skärholmsbadet, Husbybadet, Åkeshovsbadet, Kronobergsbadet, GIH-badet, Liljeholmsbadet och 
Sandsborgsbadet. För Göteborg ingår de sju anläggningar som har beskrivits tidigare i denna rapport under 
avsnitt 2.2.1 till 2.2.7. För Malmö ingår Hylliebadet, Simhallsbadet, Rosengårdsbadet och Oxievångsbadet. 
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I Göteborg finns det tio stadsdelar med mellan cirka 48 000 och 64 000 invånare. I Sverige 
finns det tretton kommuner med samma storlek3. I samtliga dessa kommuner finns det minst 
en sim- och badanläggning. Ofta rör det sig om en större anläggning med både äventyrsdel 
och motionsbassänger. I flera av kommunerna finns det två anläggningar och i den till ytan 
stora kommunen Gotland finns det till och med tre. 

Det är svårt att få en heltäckande bild över hur många sim- och badanläggningar som finns i 
Sverige, men enligt Svenska Simförbundet handlar det om bortåt 500 stycken när vi räknar 
med de privatägda anläggningarna. I Sverige som helhet går det då ungefär 20 000 invånare 
per sim- och badanläggning, vilket kan jämföras med storstädernas betydligt högre siffror 
enligt tabell 13. Olika definitionsproblem gör att jämförelser mellan svenska kommuner lätt 
blir vansklig. I Sveriges Kommuner och Landstings kartläggning av anläggningsbeståndet, 
svarade ungefär 175 av 290 kommuner på frågorna om sim- och badanläggningar. I dessa 175 
kommuner fanns det drygt 250 stycken 25-metersbassänger och knappt 20 stycken 50-
metersbassänger. Om antalet bassänger sätts i relation till folkmängden hamnar många 
småkommuner i topp, medan storstäderna kommer långt ner.  

 

5.4. Ägande och drift i Stockholm och Malmö 

Stockholms sim- och badanläggningar ägs sedan 2010 av Stockholms Fastighetskontor 
(SFK). Innan dess låg ägandet hos idrottsförvaltningen. Fastighetskontoret ansvarar för yttre 
drift, underhåll och service samt den del av inre drift och underhåll som inte är 
verksamhetsrelaterad. Idrottsförvaltningen ansvarar för inre drift, underhåll och service som 
är verksamhetsrelaterad, till exempel vattenrening och ventilation. 

Erfarenheterna från Stockholm är att det är oekonomiskt, opraktiskt och otydligt med drift- 
och underhållsansvar på två olika huvudmän. Dubbla kompetenser och 
kommunikationsmissar är några av de problem som har uppstått. Idrottsförvaltningen fick 
därför 2016 i uppdrag att se över processerna och har kommit fram till att det finns många 
fördelar med att fastighetskontoret tar ett helhetsansvar för all teknisk drift. Förslaget är därför 
att den tekniska driftpersonalen övergår till fastighetskontoret. Idrottsförvaltningen kommer 
endast att behålla ett fåtal tekniska medarbetare för beställarkompetens och stöd till 
utvecklingsavdelningen vid ny- och ombyggnation.  

Juridiskt behöver det tydliggöras vem som har arbetsmiljöansvaret för teknisk driftpersonal 
när personal, budget och kunskap övergår till annan huvudman än den som ansvarar för 
verksamheten i en anläggning. I Stockholm har två bad extern verksamhetsdrift. Högdalens 

                                                 
 
3 Kommunerna är Mölndal, Östersund, Varberg, Norrtälje, Gotland, Trollhättan, Falun, Örnsköldsvik, Uddevalla, 
Nyköping, Skövde, Borlänge och Hässleholm. 
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sim- och idrottshall drivs av Actic medan Liljeholmsbadet har föreningsdrift. Det kommer att 
fortsätta även om teknisk drift övergår från idrottsförvaltningen till fastighetskontoret. 

I Malmö är det till skillnad mot Stockholm ett kommunalt bolag, Stadsfastigheter AB, som 
har fastighetsansvaret för fritidsförvaltningens anläggningar. I ansvaret ingår underhåll, 
service samt ny- och ombyggnation. Stadsfastigheter ansvarar för all teknisk drift som 
besökaren inte ser, det vill säga även vattenkvalitet och provtagning. De har sex drifttekniker, 
varav två är stationerade på Hylliebadet all tid badet är öppet. Övriga drifttekniker är 
ambulerande och tillgängliga alla timmar som anläggningarna har öppet. Fritidsförvaltningen 
har ansvar för skötsel och tillsyn, det vill säga allt som är synligt för kunden. 

Malmös fritidsförvaltning upplever att samarbetet med Stadsfastigheter AB fungerar bra. Ett 
systematiskt samarbete mellan parterna finns på tre nivåer: förvaltare – enhetschef, 
verksamhetschef – fastighetschef, samt förvaltningschef – VD – stadsdelschef. Malmö har 
inga planer på att lägga ut driften externt, eftersom de anser att kommunal drift tar ett större 
ansvar för besökarens behov och de politiska målen. 
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6. Vad tycker göteborgarna? 
Frågor som rör sim- och badanläggningar är viktiga för många göteborgare. För att få mer 
information om vilka det är som besöker stadens sim- och badanläggningar och hur deras 
behov ser ut, har vi under våren 2016 genomfört en kundundersökning. För att ta reda på vilka 
som inte besöker sim- och badanläggningarna i Göteborg och varför de inte gör det, har vi 
även genomfört en medborgarundersökning under samma period. Resultaten från de båda 
undersökningarna redovisas i två separata avsnitt. Vi har även haft ett webbformulär öppet, 
där vem som helst har kunnat gå in och svara på samma frågor som ställts i 
medborgarundersökningen. Resultatet från denna webbenkät särredovisas, eftersom urvalet 
inte har skett slumpmässigt. Avslutningsvis redogör vi för några av de förslag från 
göteborgare som Göteborg & Co har samlat in i arbetet med stadens 400-årsjubileum år 2021. 

 

6.1. Resultat från kundundersökningen 

Med hjälp av undersökningsföretaget Markör har vi under april 2016 genomfört en 
kundundersökning på följande sex anläggningar: Valhallabadet, Lundbybadet, Angered 
Arena, Frölundabadet, Askims simhall och Kärra simhall. Intervjuerna genomfördes med 
besökare på väg ut från anläggningen och riktade sig enbart till de besökare som besökt 
simhallen och inte eventuellt gym. Totalt genomfördes 818 intervjuer med besökare 15 år och 
äldre. Svarsfrekvensen var 82 procent och den metod som användes var slumpmässigt urval. 
Förutom bakgrundsfrågor som kön, ålder och var de bor, ställde vi också en fråga om vilken 
kundgrupp de anser sig i första hand tillhöra. 43 procent svarade motionär, 22 procent svarade 
att de besöker anläggningen med familjen, medan 14 procent angav simundervisning. Bland 
övriga svar märks rehab/sjukvård, föreningsaktiv, relax/bastu samt annan. 

Det vanligaste färdmedlet är bil. 41 procent av besökarna angav att de tar sig till sim- och 
badanläggningen med hjälp av bil. Näst vanligast är spårvagn med 21 procent. Spårvagn är 
det vanligaste färdmedlet för besökarna på Angered Arena, för besökarna i den yngsta 
åldersgruppen (15-19 år) samt för besökare i kundgrupperna rehab/sjukvård och relax/bastu. 
14 procent svarade att de promenerar, 13 procent att de åker buss och 9 procent att de cyklar. 
Slår vi ihop svarsalternativen spårvagn och buss, blir det 34 procent som angett att de tar sig 
till anläggningen genom kollektivtrafik, vilket alltjämt är något mindre vanligt än bil. På 
frågan om hur ofta som de det senaste året har besökt anläggningen, svarade 39 procent någon 
gång i veckan. 26 procent svarade flera gånger i veckan – ett svarsalternativ som var särskilt 
vanligt bland den äldsta besöksgruppen (äldre än 65) samt motionärerna. Totalt är alltså två av 
tre frekventa besökare som kommer varje vecka. 

Vi ställde också en fråga om vilka bassänger eller typ av bad som de anser vara viktigast att 
satsa på för Göteborgs del. Det vanligaste svarsalternativet är 50-metersbassäng, med 24 
procent av alla svar. Det är främst motionärerna samt besökarna på Valhallabadet som anger 
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detta svar. De två närliggande svarsalternativen barn- och familjebad samt äventyrsbad 
hamnar strax därefter. Föga förvånande är det kundgruppen familjebesökare samt de yngre 
åldersgrupperna (15-19 år samt 20-45 år) som lyfter fram någon av dessa anläggningstyper, 
men det gör också besökarna på Lundbybadet, Frölundabadet, Angered Arena och Kärra 
simhall. 25-metersbassäng, som är den bassängtyp som det finns flest av i Göteborg, hamnar 
först på fjärde plats. Det finns inte någon tydlig definition av exempelvis barn- och familjebad 
och äventyrsbad. Vad som i en kommun kallas för äventyrsbad skulle i en annan kommun 
kallas för barn- och familjebad. I utredningens fortsatta del finns det därför anledning att 
betrakta dessa två anläggningstyper som en gemensam, där målgruppen är densamma – 
nämligen barn och barnfamiljer. 

 
Figur 7. Resultat på frågan ”Vilka bassänger eller typ av bad anser du vara viktigast att satsa på för 
Göteborg del”? Källa: Markör. 
 

I kundundersökningen ställde vi även ett antal öppna frågor, alltså frågor där det inte finns 
några färdiga svarsalternativ. Tre sådana frågor var: 

• Finns det något som man skulle kunna göra på anläggningen så att du skulle gå hit 
oftare? 

• Finns det något du saknar med just den här anläggningen? 

• Har du någon mer synpunkt när det gäller badanläggningar i Göteborg? 
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De svar som lämnades på dessa tre frågor liknar varandra. De kan främst sorteras in under 
följande områden: 

• Staden behöver rusta upp, bygga ut och bygga fler anläggningar 

• Ökat bassängutbud – fler bassänger för barnen, 50-metersbassäng, bubbelpool, osv. 

• Bättre hygien och uppförande bland besökarna 

• Fräschare dusch- och omklädningsutrymmen 

• Ökat utrymme på anläggningen – det är alldeles för trångt 

• Öka öppettiderna – gärna öppet längre på kvällen 

• Priserna – många är positiva till fri entré, andra tycker det är orättvist 

• Övrigt – exempelvis fler och billigare parkeringsplatser, bättre matservering, etc. 

Som främsta anledning till varför man besöker anläggningen nämns att man bor nära. Många 
anger också att man utöver någon form av aktivitet där, exempelvis simskola, motionssim 
eller föreningsverksamhet. 

Vi har också ställt frågan om var i Göteborg de anser att en eventuell ny sim- och 
badanläggning bör placeras. Det klart vanligaste svaret är på samma plats som anläggningen 
idag ligger, vilket vi tolkar som att många verkar nöjda med den befintliga placeringen. Om 
respondenterna har angett en annan plats, är det väldigt ofta en plats i samma del av staden. 
Exempelvis nämner besökarna på Kärra simhall och Lundbybadet i de flesta fall en plats på 
Hisingen, medan besökarna på Valhallabadet anger en plats i centrum. Om vi försöker urskilja 
lokaliseringar utanför de befintliga anläggningarna som är vanligare än andra blir bilden så 
här: 

• Hisingen: Hisingen rent allmänt, Torslanda, Tuve, Backa/Backaplan 

• Centrum: Centrum/centralt, Majorna, Slottsskogen 

• Nordost: Bergsjön, Kortedala 

• Väster: Högsbo/Högsbohöjd 
 

6.2. Resultat från medborgarundersökningen 

Med hjälp av undersökningsföretaget HKL Research har vi under mars och april 2016 
genomfört en medborgarundersökning bland totalt 989 personer bosatta i Göteborg, som är 15 
år eller äldre. Undersökningen har till största delen genomförts via intervjuer på offentliga 
platser som torg och liknande. Intervjuerna har skett på en till tre olika platser i var och en av 
Göteborgs tio olika stadsdelar. Mellan fem och tio procent av intervjuerna har genomförts via 
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telefon. Enligt HKL Research var svarsfrekvensen cirka 60 procent och den metod som 
användes var stratifierat slumpmässigt urval. 

Den inledande fråga som har ställts är: ”Har du det senaste året besökt någon sim- och 
badanläggning”? En majoritet av göteborgarna, 59 procent, svarade nej. 34 procent svarade att 
de besökt en sådan anläggning i Göteborg, medan övriga 7 procent svarade att de besökt en 
sådan anläggning utanför Göteborg (i de flesta fall Åbybadet i Mölndal). Att så många som 34 
procent av göteborgarna det senaste året har besökt en sim- och badanläggning i Göteborg, 
låter enligt vår uppfattning orimligt när vi samtidigt sätter det i relation de hur ofta de gör sina 
besök. På årsbasis skulle det motsvara en totalsiffra som är tre-fyra gånger så höga som de 
officiella besökssiffrorna. Vi ser dock inte att det skulle påverka trovärdigheten i 
undersökningens övriga resultat. 
Utifrån om respondenten definierat som besökare eller icke-besökare har ett antal följdfrågor 
ställts. I de närmaste avsnitten redovisar vi svaren på de frågor som har ställts till i tur och 
ordning besökare, icke-besökare samt både besökare och icke-besökare till Göteborgs sim- 
och badanläggningar. 

 
Figur 8. Resultatet på frågan ”Har du det senaste året besökt någon sim- och badanläggning”? Källa: 
HKL Research 
 

6.2.1. Frågor som enbart har ställts till besökare 

Den grupp personer som har besökt någon av Göteborgs sim- och badanläggningar det senaste 
året, är kunder precis som den grupp personer som tillfrågats i kundundersökningen. Vissa av 
svaren överensstämmer med svaren från kundundersökningen. Precis som i 
kundundersökningen definierar sig flest (46 %) som motionärer och flest anger att det faktum 
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att de bor nära är det viktigaste skälet till att de besöker anläggningen. Valhallabadet är den 
anläggning som flest har besökt, vilket är i linje med den besöksstatistik som redovisats 
tidigare. 

Men i några avseenden skiljer sig svaren åt. Medborgarundersökningens besökare besöker 
inte anläggningen lika ofta som kundundersökningens. Det vanligaste svarsalternativet är 
någon gång per månad (21 %) tätt följt av någon gång per kvartal (19 %) och någon gång per 
vecka (18 %). Kollektivtrafik är här det klart vanligaste färdmedlet och får 56 procent av 
svaren. Bil, som i kundundersökningen fick flest svar, hamnar med 16 procent på delad 
andraplats tillsammans med promenad. I medborgarundersökningen har vi också frågat hur 
lätt eller svårt det är att ta sig till anläggningen. På en skala mellan 1 och 7 är det hela 56 
procent som anger värdet 7, vilket står för mycket lätt. Bara någon enstaka procent anger att 
det i någon grad är svårt att ta sig till anläggningen.  

 

6.2.2. Frågor som enbart har ställts till icke-besökare 

Majoriteten av göteborgarna har alltså inte besökt någon sim- och badanläggning det senaste 
året. Vi ställde därför frågan varför de inte gjort det. Resultaten redovisas i figur 9. Fyra 
svarsalternativ är vanligare än andra. Flest svarar att det inte har blivit av. Näst flest svarar ett 
annat alternativ än de som fanns angivna i enkäten. Här hittar vi en brokig skara svar, alltifrån 
att man är gammal, sjuk, gravid, har klorallergi, till att man hellre badar utomhus. På tredje 
plats hittar vi svarsalternativet att man inte tycker om att bada/simma och det fjärde vanligaste 
svaret är att man inte har tid. 
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Figur 9. Resultatet på frågan: ”Vilken är den främsta anledningen till att du inte har besökt någon sim- 
och badanläggning”? Källa: HKL Research 
 

Följdfrågan till denna grupp är vad som skulle få dem att besöka en sim- och badanläggning i 
Göteborg. Här har respondenterna fått svara helt fritt, utan några förutbestämda alternativ. De 
vanligast förekommande svaren kan delas in i följande områden: 

• Ökat utbud – fler bassänger, varmare vatten, äventyrsbad, fler träningsmöjligheter etc. 

• Avstånd – närmare till anläggningen, fler behöver byggas 

• Hygien/ordning – många tycker det är ofräscht, besökare uppträder illa, det är för 
trångt etc. 

• Ointresse/inget – vissa är helt enkelt ointresserade och kan inte se vad som skulle få 
dem intresserade 

• Sociala och personliga skäl – flera saknar någon att gå med, många saknar tid, en del 
har klorallergi, det finns önskan om kvinnobassänger/tjejsim 

• Pris – om det skulle bli billigare 

• Bättre kunskap – information om vilka anläggningar som finns och vad de kan erbjuda 
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6.2.3. Frågor som har ställts till både besökare och icke-besökare 

Precis som i kundundersökningen ställde vi frågan om vilka bassänger eller typ av bad som de 
anser vara viktigast att satsa på för Göteborgs del. Till skillnad från i kundundersökningen 
fick respondenterna nu ange tre svar – ett förstahandsalternativ, ett andrahandsalternativ och 
ett tredjehandsalternativ. Resultaten framgår av tabell 14. 

 Första hand Andra hand Tredje hand Summa 
50-metersbassäng 20 % 14 % 7 % 41 % 
Undervisningsbassäng 15 % 9 % 8 % 32 % 
Barn- och familjebad 13 % 11 % 10 % 34 % 
Rehab-/varmbassäng 11 % 11 % 12 % 35 % 
Äventyrsbad 11 % 9 % 9 % 29 % 
Vet ej/Ej svar 10 % 17 % 27 % 53 % 
Relax/spa 8 % 9 % 12 % 29 % 
Utomhusbassäng 6 % 8 % 9 % 23 % 
25-metersbassäng 5 % 8 % 2 % 15 % 
Tävlingsbad 1 % 3 % 3 % 7 % 
Annan 1 % 1 % 1 % 3 % 
Tabell 14. Resultat på frågan ”Vilka bassänger eller typ av bad anser du vara viktigast att satsa på för 
Göteborgs del”? Respondenterna har kunnat ange max tre alternativ. Källa: HKL Research 
 

Resultaten har många likheter med kundundersökningens resultat. En 50-metersbassäng står 
högt upp på önskelistan och är betydligt mer populär än de traditionella 25-
metersbassängerna. Och vi ser även nu att finns ett starkt samband med vilken kund- 
respektive åldersgrupp man tillhör. Men det finns också skillnader. Barn- och familjebad och 
äventyrsbad är något mindre populära medan undervisningsbassäng och rehab-/varmbassäng 
är något mer populära.  

Bland de personer som angett att de inte har besökt någon sim- och badanläggning i Göteborg 
under det senaste året är det betydligt vanligare att ange vet ej/ej svar på frågan om vilka 
bassänger eller typ av bad som de vill att staden satsar på. Annars är skillnaderna små – 50-
metersbassängen är mest populär bland såväl besökare som icke-besökare. I de flesta 
stadsdelarna är en 50-metersbassäng det vanligaste förstahandsalternativet med två tydliga 
undantag – de respondenter som bor i Angered och Östra Göteborg vill i första hand att staden 
bygger undervisningsbassänger. Som vi tidigare har konstaterat är det i dessa båda stadsdelar 
som simkunnigheten är lägst. 

Vi har också i medborgarundersökningen ställt frågan ”Var i Göteborg anser du att en 
eventuell ny sim- och badanläggning bör placeras”? Precis som i kundundersökningen är det 
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många som anger samma plats som det idag finns en sim- och badanläggning på, till exempel 
Frölunda Torg, Evenemangsstråket/Scandinavium eller Gamlestadstorget. Bland övriga 
lokaliseringar är Centrum/centralt det klart vanligaste svaret, följt av Hisingen. Om vi går 
igenom de öppna svaren är det särskilt följande som är framträdande: 

• Hisingen: Hisingen rent allmänt, Backa/Backaplan, Biskopsgården, Torslanda 

• Centrum: Centrum/centralt, Majorna 

• Nordost: Bergsjön, Kortedala 

• Väster: Förutom Frölunda och Askim är det inte så många andra som nämns 
Med några undantag är det i stort sett samma områden som i kundundersökningen. Det finns 
en stark samvariation med var respondenterna bor, fast önskemålen om en central placering 
finns även bland personer som bor i andra stadsdelar än Centrum. En del personer har avstått 
från att peka ut en särskild placering – här är det vanligt att istället nämna områden där det 
idag inte finns någon sim- och badanläggning, alternativt där simkunnigheten är låg. 

Vi har även i medborgarundersökningen avslutat med frågan ”Är det något övrigt som du vill 
tillägga angående sim- och badanläggningar i Göteborg”? Vi konstaterar att svaren är i linje 
med kundundersökningens svar, vilket innebär att de i stor utsträckning handlar om fler eller 
utbyggda anläggningar/bassänger, fräschare dusch- och omklädningsutrymmen samt bättre 
hygien och uppträdande bland besökarna.  

 

6.3. Resultat från webbundersökningen 

Vi har alltså genomfört en kundundersökning som har vänt sig till ett representativt urval av 
besökare till stadens sim- och badanläggningar samt en medborgarundersökning som har vänt 
sig till ett representativt urval av personer som bor i Göteborg. Men vi har också ansett det 
vara viktigt att bjuda in göteborgare till att ge sina synpunkter och åsikter. Därför har vi under 
en fyraveckorsperiod haft ett webbformulär öppet med samma frågor som användes i 
medborgarundersökningen. Vi har informerat om möjligheten att tycka till via 
pressmeddelande och i såväl traditionella som sociala medier. I det här avsnittet redovisar vi 
resultaten från webbundersökningen. Vi vill understryka att den inte gör anspråk på att ge en 
representativ bild av vad göteborgarna tycker. 

Totalt 1 759 personer har svarat på enkäten. Hela 91 procent av dem har det senaste året 
besökt en sim- och badanläggning. Av dem angav 64 procent att det var en anläggning i 
Göteborg, 28 procent att de besökt både en anläggning i Göteborg och en anläggning i en 
annan kommun, medan resterande 8 procent svarat att det enbart rörde sig om en anläggning i 
en annan kommun. Personer som bor i stadsdelen Västra Hisingen är kraftigt 
överrepresenterade och utgör 34 procent av alla svarande, jämfört med ungefär 10 procent av 
Göteborgs befolkning. Den höga svarsbenägenheten bland personer hemmahörande i Västra 
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Hisingen märks när vi frågar vilken anläggning de besökt – Lundbybadet och Sörredsbadet får 
betydligt fler svar än anläggningar som Angered Arena och Frölundabadet. Jämfört med 
medborgarundersökningen avviker webbenkätens respondenter även genom att de i högre 
grad har hemmavarande barn under tolv år, i lägre utsträckning är födda utomlands, i högre 
utsträckning kör bil till anläggningen, i högre grad tillhör kundgruppen familjebesökare samt 
att de besöker anläggningen mer frekvent. 

Webbenkätens respondenter har mycket tydligare åsikter än medborgarundersökningens 
respondenter när det gäller frågan om vilka bassänger eller typ av bad som man vill att 
Göteborg satsar på. Bara några enstaka procent av dem har angett ”vet ej” som sitt första-, 
andra- eller tredjehandalternativ. 35 procent anger en 50-metersbassäng som sitt 
förstahandsalternativ, medan 19 procent anger ett barn- och familjebad. Slår vi ihop första-, 
andra- och tredjehandsalternativen kan vi konstatera att webbenkätens respondenter jämfört 
med medborgarundersökningens respondenter: 

• I högre utsträckning vill att Göteborg satsar på 50-metersbassäng, 25-metersbassäng 
samt barn- och familjebad 

• I lägre utsträckning vill att Göteborg satsar på rehab-/varmbassänger samt relax/spa 
Den starka benägenheten bland personer på Västra Hisingen att svara på webbenkäten märks 
ännu tydligare när vi studerar var i Göteborg som de vill att en eventuell ny anläggning 
placeras. Ungefär 50 procent av alla svar pekar ut en plats på Hisingen, men här är det inte 
längre Hisingen rent allmänt som nämns flest gånger. Det klart vanligaste svaret är Torslanda, 
ibland kompletterat med Amhult eller Björlanda. Det är alldeles uppenbart att det i denna del 
av staden finns en stark önskan om att få en ny sim- och badanläggning. Personer som bor på 
Västra Hisingen lyfter dessutom fram närhet som en aspekt som skulle få dem att besöka sim- 
och badanläggningar oftare. 

Bortser vi från Torslanda och Hisingen, ser vi att svaren på frågan om placering av ett nytt 
bad är i linje med hur de såg ut i såväl kundundersökningen som medborgarundersökningen. 
Centrum/centralt får många röster, andra pekar ut området runt Valhallabadet och en del lyfter 
fram Majorna. Ett vanligt förekommande svar är att man inte pekar ut någon specifik plats, 
men betonar hur viktigt det är med bra kommunikationer. Nordost och Väster får inte lika 
många svar. I Nordost är det främst Bergsjön, Kortedala, Kviberg eller Östra Göteborg som 
nämns. I Väster är det de befintliga placeringarna vid Askim och Frölunda som framhålls, 
andra nöjer sig kort och gott med att svara Väster eller i Västra Göteborg.  

Vi har även i webbenkäten ställt den öppna frågan ”Är det något övrigt som du vill tillägga 
angående sim- och badanläggningar i Göteborg”? Väldigt många av svaren berör områden 
som vi tidigare har lyft fram i detta kapitel och vi ser ingen anledning att upprepa dessa ännu 
en gång. Istället vill vi fokusera på två frågor, där det finns väldigt starka åsikter och tydliga 
skiljelinjer. 
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Den första frågan gäller separata badtider för kvinnor och män. Merparten av inläggen är 
negativa till separata badtider. ”Absolut ingen könsapartheid”, ”dela ej på män och kvinnor”, 
”fortsätt att ha män och kvinnor tillsammans på anläggningarna” och ”inte separerade tider 
som befäster olikheter och kulturer” är några av de kommentarer som förekommer. Men det 
finns också personer som är positiva: ”Vissa timmar för kvinnobad hade varit helt underbart” 
och ”jag önskar tjejtider” är några exempel. 

Men en fråga som berör ännu fler är den om Valhallabadets framtid. Merparten av inläggen 
vill behålla och bevara Valhallabadet. Många lyfter fram vilken viktig mötesplats den är, ännu 
fler betonar den unika arkitekturen med mosaikväggen som ett särskilt kännetecken. ”Vi får 
inte förlora vår historia även om vi också måste förnya oss”, ”vi behöver ytor där vanligt folk 
kan röra på sig för en billig peng, inte fler platser där folk kan se andra röra på sig för en dyr 
peng”, ”vardagligheten och trivseln är enorm” och ”perfekt anläggning på rätt plats” är några 
av de kommentarer som märks. Andra tycker att Valhallabadet är slitet, ofräscht och lyfter 
fram att det inte uppfyller de behov som föreningslivet har. ”Riv Valhalla och bygg en större 
anläggning”, ”en tävlingsbassäng/arena som ersätter sunkiga Valhallabadet bör ligga hyfsat 
centralt” och ”anläggningen skall ersätta nuvarande Valhallabad med större vattenytor och bör 
vara anpassad till en motions-/tränings-/tävlingsanläggning”. Några personer för fram 
kompromissalternativ som innebär att interiören kan återanvändas i en ny anläggning om 
Valhalla stängs. 

 

6.4. Synpunkter med anledning av Göteborgs 400-
årsjubileum 

År 2021 fyller Göteborg 400 år. Med anledning av detta jubileum har Göteborg & Co samlat 
in ett stort antal synpunkter om stadens utveckling, av vilka flera har kopplingar till sim- och 
badanläggningar. Att skapa mötesplatser mitt i staden med möjligheter till bad står högt upp 
på önskelistan hos många göteborgare. Att såväl kunna bada i älven som vid älven är ett 
återkommande önskemål. Den primära anledningen till att bad i älven inte har blivit 
verklighet är att vattenkvaliteten inte är tillräckligt god, enligt de mätningar som har 
genomförts.  

Inom ramen för Jubileumsparkens projektplan öppnade 2015 Det Allmänna Badet, som har ett 
tillfälligt bygglov om fem år. Det Allmänna Badet är en utomhusbassäng som flyter i Göta 
älv, i Frihamnens mellersta hamnbassäng och består av betongpontoner kring en pool om 
20*8,5 meter av stål. Badet är uppvärmt, förankrat med ett ankarsystem och är möjligt att 
flytta. Badet renas naturligt, det är alltså icke-klorerat och filtreras genom fyra containers 
fyllda med ett system för naturlig rening. Under 2016 beräknades badet ha öppet sex dagar i 
veckan mellan maj och september, där vissa av tiderna var reserverade för simskola. I 
anslutning till Det Allmänna Badet har det även anlagts en bastu och en mindre strand. 
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Parallellt med Det Allmänna Badet har det planerats för bad i eller vid älven på fler platser, 
bland annat på Skeppsbron, vars detaljplan vann laga kraft i april 2015.  
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7. Förvaltningens förslag 
Här redogör vi för våra ställningstaganden, baserat på vad som framkommit under 
utredningsarbetet. Faktadelar redovisas huvudsakligen i tidigare kapitel.  

 

7.1. Våra övergripande synpunkter 

7.1.1. Vi behöver investera i sim- och badanläggningar 

Merparten av Göteborgs sim- och badanläggningar är gamla, slitna och i stort behov av 
upprustning. Det har under de senaste 35 åren inte byggts tillräckligt många anläggningar för 
att möta stadens befolkningsutveckling.  

Konsekvenserna av att stadens bad är gamla och slitna är bland annat att driftkostnaderna blir 
höga (energi, underhåll med mera). Vidare är de otidsenliga och kan inte längre nyttjas för det 
ändamål de en gång byggdes. Här är Valhallabadet det tydligaste exemplet. Från de olika 
undersökningar bland göteborgare som vi genomfört har vi också fått till oss många 
synpunkter som går ut på att det är för trångt på anläggningarna och att många besökare 
tycker det är ofräscht. 

Konsekvenserna av att badkapaciteten inte byggts ut i takt med befolkningsutvecklingen är 
bland annat trängsel på befintliga anläggningar och låg tillgänglighet för många göteborgare. 
Många skolor vittnar om hur svårt det är att hitta lediga tider på anläggningarna och om hur 
lång tid det tar att förflytta sig mellan skolan och anläggningen. Även föreningslivet upplever 
stor brist på tider och anser att det har en hämmande effekt på deras verksamhet.  

Ökad simkunnighet, förbättrad folkhälsa och goda förutsättningar för föreningslivet är tre 
viktiga kriterier i det uppdrag vi fått.  

För att stadens grundskolor ska ges goda förutsättningar att lösa sitt uppdrag om simkunnighet 
är en bättre tillgång till ändamålsenliga sim- och badanläggningar en förutsättning. Detta 
förhållande tydliggörs i vårt uppdrag att redan från hösten 2017 erbjuda avgiftsfri kommunal 
simskola till alla barn. Rätt utformade och lokaliserade kan sim- och badanläggningar också 
utgöra en mycket viktig resurs för en högre och jämnare folkhälsa. I takt med en åldrande 
befolkning ökar även behovet av varmbassänger. Särskilt i vissa stadsdelar är simkunnigheten 
oroväckande låg. Samma stadsdelar präglas därtill av stora socioekonomiska problem som 
exempelvis höga ohälsotal. För att föreningslivet ska erhålla goda förutsättningar krävs främst 
att Valhallabadet ersätts med en ny anläggning anpassad till dagens krav men också att 
kapaciteten ökar på andra håll i staden. 
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I vårt uppdrag ingår också att försöka skapa oss en bild av hur Göteborg kommer att se ut om 
20 år. Omfattande stadsutvecklingsprojekt är på gång, som i kombination med fortsatt hög 
inflyttning kommer att leda till en kraftig befolkningstillväxt även framöver.  

Vår samlade bedömning är därför att bassängytan i Göteborg behöver öka, både för att täcka 
upp för den brist som finns idag och för att täcka upp för befolkningstillväxten framöver. Ett 
naturligt förhållningssätt är då att börja med att titta på vad som bör göras med de 
anläggningar som finns idag, vilket vi gör i avsnitt 7.2. Vår bedömning är emellertid också att 
staden behöver bygga nya anläggningar. Detta är något som vi redogör för i avsnitt 7.3. I vårt 
uppdrag ingår även att se över det kommunala ägandet och den kommunala driften, något vi 
tar upp i avsnitt 7.4.  

 

7.1.2. Vad är det för anläggningar som vi vill bygga? 

Vårt resonemang bygger på tanken att så många göteborgare som möjligt ska ha god 
tillgänglighet till en sim- och badanläggning. Däremot behöver inte alla anläggningar vara 
lika stora eller se exakt likadana ut. När det gäller kommunala sim- och badanläggningar som 
är öppna för allmänheten tänker vi oss tre olika nivåer: lokalbad, områdesbad och centralbad. 

Ett lokalbad ska fungera för simundervisning, simidrott för ungdom och motionsverksamhet. 
Ett nytt lokalbad innehåller därmed minst en 25-metersbassäng och en undervisnings-
/varmbassäng med höj- och sänkbar botten. Beräknad kostnad för nybyggnation av ett 
lokalbad är cirka 100 miljoner kronor. 

Ett områdesbad ska fungera för allt det som ett lokalbad är avsett för, men ska ha fler och 
bättre funktioner för barnfamiljer och allmänhet. Jämfört med ett lokalbad innehåller ett nytt 
områdesbad även en extra undervisningsbassäng och en familjedel. Beräknad kostnad för 
nybyggnation av ett områdesbad är cirka 250 miljoner kronor.  

Ett centralbad ska ha ökad kapacitet för simundervisning och motionsverksamhet, kunna vara 
anpassad till föreningslivets behov och kunna arrangera SM-tävlingar för simidrotten. Ett nytt 
centralbad innehåller därmed två 50-metersbassänger (varav en med djupdel med höj- och 
sänkbar botten), två undervisnings-/varmbassänger (med höj- och sänkbar botten) samt 2 000 
läktarplatser (vilket är kravet för att få arrangera långbane-SM). Beräknad kostnad för 
nybyggnation av ett centralbad är cirka 1 miljard kronor. 

Ett centralbad ska ligga centralt. Vi tycker det är rimligt att det finns ett områdesbad på 
Hisingen, ett i Nordost och ett i Väster. Dessa kompletteras sedan med lokalbad för att 
förbättra tillgängligheten. Därutöver finns det kommunala anläggningar som i likhet med 
Dalheimers hus, Lilla Amundöns bad och Styrsö simhall riktar sig till en specifik målgrupp 
snarare än den breda allmänheten. 

Vår huvudprincip är att det långsiktigt ekonomiskt alltid är bättre att bygga nytt än att lappa 
och laga befintliga anläggningar när de blivit 40 år eller äldre. Vi anser även att byggrätterna, 
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vid nybyggnation, bör tillåta senare tillbyggnader. Det kan uppstå behov av ytterligare 
bassängkapacitet som vi idag inte kan förutse och då är det önskvärt att det går att bygga ut en 
befintlig anläggning. 

Utredningen har för avsikt att vara ett underlag för långsiktig planering fram till och med 
2035, vilket innebär att vissa av de förslag vi lyfter fram kan genomföras relativt omgående 
medan andra ligger betydligt senare inom tidsperioden. Men även beträffande åtgärder som 
ligger längre fram i tiden vill vi betona vikten av tidiga inriktningsbeslut. Sådana skapar 
förutsättningar för kostnadseffektivitet beträffande drift av befintlig anläggning, bred dialog 
och delaktighet beträffande lokalisering och utformning av en ny samt avveckling av gamla. 

 

7.1.3. Vår inställning till äventyrsbad på Liseberg 

Turistnäringen är den av de aspekter vi ska belysa i vår utredning som mest avviker från de 
övriga. Vi har tidigare (i avsnitt 3.6.) redogjort för att vi ser två typer av sim- och 
badanläggningar som skulle kunna främja turistnäringen. Den ena är ett bad som kan 
arrangera tävlingar. Här ser vi ändå att det bara handlar om ett begränsat antal tillfällen under 
ett år då sådana tävlingar kan genomföras. Mer bestående effekter på turistnäringen har 
sannolikt den andra anläggningstypen, ett äventyrsbad. Liseberg har tagit fram ett färdigt 
koncept på ett äventyrsbad, som vi inte har någon anledning att ifrågasätta.  

Vi ser att ett nytt äventyrsbad primärt får en positiv effekt på turistnäringen, men att det även 
tillgodoser det behov som finns bland göteborgare och som har framkommit i våra tre 
undersökningar, där såväl äventyrsbad som barn- och familjebad får många röster. Vi ser 
däremot inte att ett nytt äventyrsbad har några betydande effekter på simkunnighet eller 
folkhälsa. Det pågår en separat politisk process kring ett äventyrsbad på Liseberg, varför vi 
inte kommer att beröra frågan ytterligare i denna utredning.  

 

7.1.4. Vår inställning till utomhusbassänger 

Utifrån det uppdrag vi har där ökad simkunnighet, förbättrad folkhälsa och goda 
förutsättningar för föreningslivet är de viktigaste kriterierna blir vår slutsats att satsningar på 
utomhusbassänger inte bör ha samma prioritet som satsningar på inomhusbassänger. 

För det första har utomhusbassänger i allmänhet om en mycket kort säsong. Den kan 
visserligen förlängas genom uppvärmning, men då blir energikostnaderna och därmed 
miljöbelastningen mycket stor. För det andra är utomhusbassänger extremt dyra utifrån antalet 
årsbesök. Utomhusklimatet leder till snabbare förslitning än motsvarande bassänger under tak. 
I enstaka fall och under vissa förutsättningar ser vi att utomhusbassänger kan ha en marginellt 
positiv inverkan på turismen, men då anser vi att året-runt-öppna äventyrsbad är ett bättre 
alternativ.  
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Vi är inte fullt lika skeptiska till utomhusbassänger som ligger i anslutning till ett 
inomhusbad, eftersom det då finns möjlighet till vissa samordningsvinster avseende tillsyn 
och bemanning samt tekniska installationer och energi. Det bör då i första hand handla om 
mindre bassänger. 

 

7.2. Förslag avseende de befintliga sim- och 
badanläggningarna 

7.2.1. Valhallabadet 

Vi föreslår att Valhallabadet ersätts med en ny anläggning som uppfyller de krav som ställs på 
en modern simanläggning för träning och tävling upp till SM-nivå och att den uppförs på 
annan plats men fortfarande i ett lika centralt läge. Ett av kriterierna i det uppdrag 
kommunstyrelsen formulerat är att utredningen ska ta hänsyn till ”den organiserade idrottens 
möjligheter”. Vi utgår då från att simidrotten ska ges möjlighet att arrangera tävlingar på SM-
nivå och att evenemangsstaden Göteborg framgent därmed ska ges möjlighet att ta emot större 
nationella evenemang som till exempel SM-veckan.  

Motiven för att bygga nytt på annan plats istället för 
upprustning/ombyggnation/tillbyggnad är: 

• Att åstadkomma en anläggning som uppfyller dessa krav genom upprustning och/eller 
ombyggnation av nuvarande anläggning är nästintill omöjligt. 

• En utveckling av befintlig anläggning kräver hel eller delvis stängning under en period 
av minst två år.  

• I avsnitt 2.2.1. framgår bland annat att Valhallabadet är stadens simidrottscentrum. 
Merparten av all simidrottsverksamhet bedrivs där. Då vi har total kapacitetsbrist i 
staden skulle detta alternativ innebära ”sotdöden” för stadens simidrott. 

• I avsnitt 2.2.1. framgår vidare att Valhallabadet är stadens största bad även i många 
andra avseenden (till exempel simundervisning och motionssimning). Stängningar av 
Valhallabadet innebär därmed stora svårigheter att tillgodose flera andra viktiga 
kriterier i kommunstyrelsens uppdrag (simskolestrategin, befolkningens simkunnighet, 
folkhälsa och tillgänglighet). 

• Valhallabadet är inte bara stadens största bad. I avsnitt 4 och 4.1. framgår att det också 
är stadens äldsta bad med gamla, omoderna och energikrävande lösningar. Det är 
omöjligt att genom utveckling av befintlig anläggning uppnå ”nybyggnadsvärden” 
ifråga om energiförbrukning, funktionalitet, underhållskostnader med mera. 
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• De underhållskostnader som anges i avsnitt 4.1. och bilaga 2 motsvarar ordinarie 
kostnader för planerat underhåll under perioden. Av bilaga 2 framgår att delar av 
byggnaden har sättnings- och fuktproblematik som kräver fortsatt utredning och därför 
inte ingår i bedömd underhållskostnad, varför vi högst sannolikt kommer att få en 
avsevärt högre kostnad. Erfarenheter från andra håll visar att kostnaderna för projekt 
av Valhallabadets karaktär ofta blir mer än dubbelt så höga. 

• Observera att vår bedömning grundar sig på de kriterier kommunstyrelsen fastställt för 
vårt uppdrag. Huruvida det finns anledning att bevara delar av nuvarande Valhallabad 
av kulturhistoriska skäl har inte värderats i denna utredning. Higab vill framhålla att 
de kulturhistoriska skälen bör beaktas i den vidare hanteringen av den befintliga 
anläggningens framtid. 

Motiven för att ersättningsanläggningen ska byggas i ett lika centralt läge som 
nuvarande är: 

• Valhallabadet är stadens största bad i flera avseenden och då bland annat ifråga om 
antal årsbesök. För att en ersättningsanläggning ska kunna fylla samma funktion bör 
den ligga i ett så centralt läge som möjligt. I avsnitt 3.1.1. har vi fört ett resonemang 
om dag- och nattbefolkning och konstaterade där att väldigt många göteborgare 
befinner sig i de centrala delarna under dagtid på grund av arbete, skolgång eller 
övriga ärenden. 

• Ersättningsanläggningen för Valhalla blir stadens största och dyraste bad. Det bör 
därför ha en placering som gör att anläggningen upplevs som ett bad och 
arrangemangsarena för alla göteborgare. 

• Utöver att vara ett bad för hela staden fungerar Valhallabadet också som ”lokalbad” 
för stadsdelarna Centrum och Örgryte-Härlanda. Om det även fortsatt ska kunna ha 
den funktionen krävs en central placering.  

Lokaliseringsalternativ: 
Det är en grannlaga uppgift att hitta en central placering för en ny badanläggning, framförallt 
då det är en stor byggnad med ett stort fotavtryck (cirka 14 000 kvm) som ska till. Ytor som 
har identifierats som möjliga är Valhalla IP, söder om Liseberg samt Heden. Det finns 
fördelar och nackdelar med samtliga alternativ. Sammantaget förordar vi Heden och motiven 
är: 

• Av de alternativ vi kan se ger Heden flest göteborgare god tillgänglighet. 

• Utöver att faktiskt vara mest tillgängligt är Heden också en plats som gemene man 
upplever som en plats som är till för alla göteborgare. 

• Dessutom skulle en badanläggning av detta slag tillföra just sådana kvaliteter till 
Heden som efterfrågats och formulerats av flera sidor i den intensiva debatt som förts 
om Hedens framtid.  
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Anläggningens innehåll: 
Ett nytt centralbad innehåller två 50-metersbassänger (varav en med djupdel med höj- och 
sänkbar botten), två undervisnings-/varmbassänger (med höj- och sänkbar botten) samt minst 
2 000 läktarplatser (vilket är kravet för att få arrangera långbane-SM). Därtill innehåller den 
funktioner som krävs för att såväl kunna fungera som stadens huvudarena för simidrott som 
att kunna genomföra publika evenemang. Detta innebär att anläggningen utöver att vara ett 
simidrottscentrum också kommer att vara stadens största simundervisningsanläggning och 
stadens största motionsanläggning. Beräknad kostnad för nybyggnation av ett centralbad är 
cirka 1 miljard kronor.   

Självklart skulle man vilja att stadens största bad också hade ett modernt familjebad och en 
relaxavdelning. Inom ramen för ovan angivna byggnadsmått och investeringsstorlek blir det 
svårt. Vi har valt en renodling för att utan allt för många kompromisser kunna etablera en 
riktigt bra simanläggning. Anläggningen ska förses med funktioner så att det fungerar att ha 
med sig små barn men utredningens förslag är att det är i de så kallade områdesbaden som det 
ska satsas på familjefunktioner. Anläggningen kommer självklart också att ha inslag som 
förknippas med relax såsom bastu av olika slag men vi föreslår ingen avskild relaxavdelning. 
Då ett nytt centralbad också ska bli ett centrum för den organiserade simidrotten i Göteborg, 
är det rimligt att anläggningen också innehåller lokaler för denna verksamhet. 

Genom att ersätta befintlig anläggning med en helt ny kommer staden att erhålla ett modernt 
bad med högre kvalitet men också lägre kostnad per besök, mätt över en livslängd om 40 år. 

 

7.2.2. Lundbybadet 

Vi föreslår en tillbyggnad för ökad kapacitet och för att bättre uppfylla de funktioner som vi 
föreslår att ett områdesbad ska ha. 

För nuvarande byggnad föreslår vi inga andra åtgärder än det underhåll och de reinvesteringar 
som krävs för att bibehålla nuvarande funktionalitet – se avsnitt 4.2. Beträffande nuläge, 
funktioner med mera se avsnitt 2.2.2.  

Lundbybadet är idag en anläggning för hela Hisingen och har med sin lokalisering mycket 
god tillgänglighet. Anläggningen har höga besökssiffror och är under vissa tider fullbelagd. 
Med den befolkningsutveckling som förväntas i omgivningen så kommer anläggningen inte 
klara av att ta emot alla.  

Den nya delen bör byggas så att den kan fungera självständigt från befintligt bad med egna 
faciliteter för omklädning, egna tekniska installationer som är oberoende av befintlig 
anläggning. Detta för att möjliggöra framtida utveckling och omdaning av den gamla delen 
utan att verksamheten i den nya påverkas. Ytterst öppnar det också för möjligheten att i 
ekonomiskt ordnade former avveckla den gamla delen.  
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Denna lösning innebär att den nya delen redan från start måste ha viss volym och på sikt 
skulle den kunna innehålla en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng, en varmbassäng 
och en barn- och familjedel. En sådan tillbyggnad skulle uppfylla de flesta behov som 
framkommit och därmed bli en anläggning till för nästan alla och då även en viktig mötesplats 
på Hisingen. Observera att förslaget förutsätter att nuvarande utomhusbassäng på sikt 
avvecklas. 

Beroende på ambitionsnivå skulle en sådan anläggning kosta mellan 200 och 350 miljoner 
kronor. Om man väljer etappvis utbyggnad bör den första etappen innehålla en 
undervisningsbassäng samt en barn- och familjedel med tillhörande faciliteter. 

 

7.2.3. Angered Arena 

För Angered Arena föreslår vi inga andra åtgärder än det underhåll och de reinvesteringar 
som krävs för att behålla nuvarande funktionalitet – se avsnitt 4.3. Beträffande nuläge, 
funktioner med mera se avsnitt 2.2.3. Utifrån vårt resonemang i avsnitt 7.1.2. kommer 
Angered Arena därmed att fungera som ett områdesbad för de nordöstra stadsdelarna. 

 

7.2.4. Frölundabadet 

Vi föreslår att Frölundabadet totalrenoveras och byggs ut med en extra undervisningsbassäng. 
Beträffande nuläge, funktioner, kostnader för underhåll och reinvesteringar se avsnitt 2.2.4. 
respektive 4.4. 

Frölundabadet har ett utmärkt läge vid Frölunda Torg, med flera buss- och spårvagnslinjer 
som passerar strax utanför. Frölundabadet är välbesökt och utöver en omfattande renovering 
har man också behov av en utbyggnad. Det är framförallt undervisningsbassängen som är hårt 
belastad och det finns ett behov att utöka möjligheterna att ta emot simskoleelever. För att 
möta behovet på Frölundabadet skulle det behövas en undervisningsbassäng, eller en 
kombinerad undervisnings- och varmbassäng. Detta skulle fördubbla kapaciteten för 
simskoleelever i anläggningen. Simkunnigheten i delar av Frölunda och Tynnered är ganska 
låg. 

Då det inte är fullt utrett hur denna utbyggnad kan ske eller hur stora ytor den kommer att 
utgöra är det svårt att bedöma vad den kommer att kosta. Det finns tidigare utredningar som 
gjorts där den bedömts till 35 miljoner kronor.  

Med hjälp av fastighetskontoret har vi också undersökt möjligheterna att ersätta 
Frölundabadet med en nyetablering i närområdet. Även om sådana möjligheter finns har vi 
kommit fram till att den nuvarande lokaliseringen, integrerat i ett kulturhus, har sådana 
kvaliteter att vi likväl förordar upprustning av befintlig anläggning. Detta innebär alltså ett 
avsteg från vår huvudprincip att det är ekonomiskt mer lönsamt att riva och bygga nytt än att 
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lappa och laga en befintlig anläggning. Det gör att det här finns betydande risker för fler 
åtgärder på kort tid och fortsatt höga driftkostnader. 

 

7.2.5. Askims simhall 

Vi föreslår att Askims simhall ersätts med en ny anläggning i närheten av nuvarande 
placering. Bassängkapaciteten blir oförändrad, alternativt något större. Beträffande nuläge, 
funktioner, kostnader för underhåll och reinvesteringar se avsnitt 2.2.5 respektive 4.5. 

Askims simhall är i väldigt dåligt tekniskt skick och kommunfullmäktige har därför avsatt 
investeringsmedel för att ersätta den med en ny och konvertera den gamla till någon form av 
aktivitetslokal. Den nya anläggningen ska ha samma funktioner som nuvarande. De närmaste 
åren kommer underhåll och reinvesteringar bara genomföras i den omfattning som krävs för 
att bibehålla verksamheten tills en ny anläggning står klar.   

Lokaliseringsutredning för nytt bad är en prioriterad fråga då byggstart för en ny anläggning 
är planerad till år 2020. En placering på nuvarande tomt förutsätter att anläggningen är stängd 
under cirka två år, vilket får konsekvenser för simundervisning, allmänhet och föreningsliv. 
Då vi föreslår att Frölundabadet totalrenoveras i nuvarande läge och därför måste hålla stängt 
under en längre tid vore det väldigt olyckligt om detsamma skulle gälla Askimsbadet. I 
samarbete med fastighetskontoret bedriver vi nu lokaliseringsstudier. För varje nybyggnation 
gäller att den helst ska placeras så att det finns utbyggnadsmöjligheter för att möta framtida 
behov. 

Vi föreslår att hela nyinvesteringsprojektet, inklusive projektering och konvertering av 
nuvarande hall, får en budget om 125 mkr under perioden 2019-2021.   

 

7.2.6. Kärra simhall 

För Kärra simhall föreslår vi inga andra åtgärder än det underhåll och de reinvesteringar som 
krävs för att behålla nuvarande funktionalitet – se avsnitt 4.6. Beträffande nuläge och 
funktioner se avsnitt 2.2.6. 

Långsiktigt, när anläggningen har tjänat ut (runt år 2030), bör det övervägas att ersätta Kärra 
simhall på en annan plats. Med de utbyggnadsplaner som finns för stadsdelen skulle en ny 
anläggning längre söderut ge god tillgänglighet för betydligt fler invånare. I likhet med 
Askims simhall skulle då den befintliga simhallen kunna konverteras till någon form av 
aktivitetslokal. Ett tidigt inriktningsbeslut beträffande Kärra simhall underlättar det fortsatta 
planeringsarbetet.  
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7.2.7. Hammarbadet 

Hammarbadets framtid har nyligen varit föremål för politiska ställningstaganden. Medel är 
avsatta och anläggningen, som är i väldigt dåligt skick, kommer att totalrenoveras under 2017. 
Beträffande historik, funktioner, renovering med mera, se avsnitt 2.2.7. och 4.7. 

Då anläggningen är stängd nu finns det inga kostnader för underhåll eller reinvesteringar 
planerade. Beslutad renovering innebär bland annat anpassning till gällande myndighetskrav 
men funktionerna kommer att vara desamma.  

Renoveringen ska ge anläggningen ytterligare 20 till 25 års livslängd. Då anläggningen redan 
idag är nästan 45 år gammal finns risk att denna livslängd inte uppnås. Vi måste avråda från 
ytterligare investeringar i anläggningen då det troligen skulle bli än mer kostsamt. Den 
fortsatta planeringen bör utgå från att anläggningen på lång sikt ska avvecklas och behovet 
täckas av andra bad och nyetableringar.   

 

7.2.8. Dalheimers hus 

För Dalheimers hus föreslår vi inga andra åtgärder än det underhåll och de reinvesteringar 
som krävs för att behålla nuvarande funktionalitet – se avsnitt 4.8. Beträffande nuläge och 
funktioner se avsnitt 2.2.8. 

Dalheimers hus vänder sig till en specifik målgrupp, nämligen personer med 
funktionsnedsättning eller personer som har en sjukdom som gör att de behöver 
varmvattenträning. Vi anser att anläggningen har en viktig funktion att fylla även framöver. 

 

7.2.9. Lilla Amundöns bad 

För Lilla Amundöns bad föreslår vi inga andra åtgärder än det underhåll och de 
reinvesteringar som krävs för att behålla nuvarande funktionalitet – se avsnitt 4.9. Beträffande 
nuläge och funktioner se avsnitt 2.2.9. 

Lilla Amundöns bad riktar sig till personer med funktionsnedsättning och är 
sommaralternativet till Dalheimers hus. Vi anser att anläggningen idag fyller det behov den är 
byggd för och föreslår därför inga förändringar utöver upprustning. 

 

7.2.10. Styrsö simhall 

För Styrsö simhall föreslår vi inga andra åtgärder än det underhåll och de reinvesteringar som 
krävs för att behålla nuvarande funktionalitet – se avsnitt 4.10. Beträffande nuläge och 
funktioner se avsnitt 2.2.10. 
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Styrsö simhall är en lokal simhall för de närboende. Anläggningen är inte öppen för 
allmänheten, men kan hyras av alla. Vi ser idag inga behov att utveckla anläggningen. 

 

7.3. Förslag avseende nya sim- och badanläggningar 

I Göteborg går det idag cirka 60 000 invånare per sim- och badanläggning. 
Befolkningsprognoserna talar om en ökning med mellan 150 000 och 200 000 invånare fram 
till år 2035. För att hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen räcker det inte med att öka 
kapaciteten i de befintliga anläggningarna. Vi behöver också bygga nya om fler göteborgare 
ska ha tillgång till en sim- och badanläggning inom rimligt avstånd. De demografiska 
förändringarna i form av en åldrande befolkning kommer dessutom att leda till en ökad 
efterfrågan på varmbassänger. 

Vår uppfattning är att sim- och badanläggningar är en typ av verksamhet som ska vända sig 
till många olika målgrupper, såsom simundervisning, rehabilitering, föreningsliv och 
motionärer. De stadsdelar som vi i följande avsnitt lyfter fram som tänkbara 
lokaliseringsalternativ skiljer sig åt i flera avseenden. En gemensam nämnare är emellertid att 
de har långa restider till sin närmaste kommunala sim- och badanläggning. Områdenas 
geografiska utbredning framgår av figur 4 i avsnitt 3.4.1. tidigare i denna rapport. För 
samtliga nyetableringar föreslår vi att idrotts- och föreningsnämnden får ansvaret för såväl 
ägande som verksamhetsdrift. 

 

7.3.1. Ny anläggning i Kortedala/Bergsjön 

Vi har tidigare i utredningen konstaterat att simkunnigheten är lägre i Östra Göteborg än i 
övriga staden. Såväl Kortedala som Bergsjön är områden som i rapporten ”Skillnader i 
livsvillkor och hälsa i Göteborg” pekas ut som socioekonomiskt svaga, vilket bland annat 
innebär höga ohälsotal. Kortedala och Bergsjön har också långa restider till andra sim- och 
badanläggningar, till skillnad från övriga områden med låg simkunnighet. Vi förordar därför 
att en ny sim- och badanläggning byggs i Kortedala/Bergsjön.  

Vår uppfattning är att projektet bör kunna hanteras inom ramen för det pågående programmet 
för stadsutveckling för Kortedala och norra Kviberg eller det nyligen avslutade 
programarbetet för Bergsjön. Vi gör bedömningen att vi har goda förutsättningar att inom 
ramen för något av dessa program kunna hitta en lämplig placering. Vidare bedömer vi att 
projektering kan påbörjas under 2019, för att anläggningen sedan kan stå färdig 2021. Detta är 
den nyetablering som vi anser bör komma igång först, eftersom den ligger i ett område med 
låg simkunnighet och dålig folkhälsa. 

Vi föreslår att 125 mkr avsätts för projektet. Vår uppfattning är att Angered Arena även 
framöver ska vara den något större anläggningen i Nordost, men att den får en välbehövlig 
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avlastning av en ny anläggning i Kortedala/Bergsjön. Utifrån vårt resonemang i avsnitt 7.1.2. 
kommer den nya anläggningen i Kortedala/Bergsjön därmed att fungera som ett lokalbad. 

 

7.3.2. Ny anläggning i Torslanda/Björlanda 

Vi har tidigare i utredningen identifierat Torslanda/Björlanda-området som en stadsdel med 
långt avstånd till sin närmaste sim- och badanläggning. Torslanda/Björlanda är ett område 
som kännetecknas av både hög simkunnighet och förhållandevis hög socioekonomisk status. 
Vi anser ändå att en ny sim- och badanläggning bör byggas där. Området har vuxit starkt i 
folkmängd under 2000-talet och har nu kommit upp i ett befolkningsunderlag som vi anser är 
tillräckligt för att motivera en ny anläggning.  

Västra Hisingens stadsdelsnämnd har 2016-08-23 enhälligt ställt sig bakom ett yrkande om att 
en ny simhall i stadsdelen bör placeras vid Amhult centrum. Vår uppfattning är därmed att 
projektet bör kunna hanteras inom ramen för det pågående programarbetet för centrala 
Torslanda. Vi har goda förhoppningar att inom ramen för detta program hitta en lämplig 
placering. Vi ser att den tidsmässigt ligger något senare än den nya anläggningen i 
Kortedala/Bergsjön och att projektering kan påbörjas i början av 2020-talet. 

Vi föreslår att 100 mkr avsätts för en ny anläggning i Torslanda/Björlanda. Vår uppfattning är 
att Lundbybadet även framöver ska vara den något större anläggningen på Hisingen, men att 
den får en välbehövlig avlastning av en ny anläggning i Torslanda/Björlanda. Utifrån vårt 
resonemang i avsnitt 7.1.2. kommer den nya anläggningen i Torslanda/Björlanda därmed att 
fungera som ett lokalbad. 

 

7.3.3. Ny anläggning i Majorna-Linné 

Det tredje större och sammanhängande området med låg tillgänglighet till en befintlig sim- 
och badanläggning består av stadsdelen Majorna-Linné samt vissa delar i omkringliggande 
stadsdelar. I likhet med Torslanda/Björlanda är även Majorna-Linné ett område med hög 
simkunnighet. Majorna-Linné har ungefär samma avstånd till Frölundabadet, Lundbybadet 
och Valhallabadet men inget av dem ligger riktigt nära. I stadsdelen finns Dalheimers hus, 
men det är en anläggning som enbart har öppet för personer med funktionsnedsättningar. Vi 
föreslår därför att en ny sim- och badanläggning bör etableras i eller i anslutning till 
stadsdelen Majorna-Linné.  

Vi tror att en sådan anläggning, på grund av dess relativt centrala läge, har potential att locka 
fler årsbesök än de två föregående anläggningarna. Vi ser också att anläggningen i Majorna-
Linné har förutsättningar att bli den lite större anläggningen i Väster, eftersom Frölundabadet 
inte i nuläget kan byggas ut med mer än en undervisningsbassäng. Vi föreslår därför att 250 
mkr avsätts för en sim- och badanläggning i Majorna-Linné, vilket är ett något högre belopp 
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än för Kortedala/Bergsjön och Torslanda/Björlanda. Utifrån vårt resonemang i avsnitt 7.1.2. 
kommer den nya anläggningen i Majorna-Linné därmed att fungera som ett områdesbad. 

Till skillnad från de två föregående projekten, kan vi här inte peka ut något pågående 
programarbete där simhallsetableringen bör hanteras, utan ber att få återkomma om detta. Den 
stora utmaningen i stadsdelen Majorna-Linné är bristen på tillgänglig mark; ett problem som 
vår förvaltning har identifierat även i samband med andra tilltänkta idrottsanläggningar. Det 
gör att vi också ser att projektet ligger något senare i tid jämfört med Kortedala/Bergsjön och 
Torslanda/Björlanda. Sannolikt kan en ny anläggning i Majorna-Linné stå klar först framåt 
mitten av 2020-talet. 

 

7.3.4. Ny anläggning, lokalisering oklar 

De tre ovan nämnda nyetableringarna ser vi som de mest lämpliga utifrån de förutsättningar 
som finns idag gällande bland annat simkunnighet/simskolestrategi, folkhälsa, tillgänglighet 
och demografi. Det är i samtliga fall etableringar som vi anser bör genomföras under 2020-
talet. Men Göteborg kommer även efter 2020-talet att stå inför en rad stora 
stadsutvecklingsprojekt. Det handlar om byggande av bostäder och arbetsplatser, men också 
om stora förändringar av bil- och kollektivtrafiken.  

Vi tycker därför det är rimligt att öppna för att en fjärde ny sim- och badanläggning byggs 
under 2030-talet. Vi avstår dock i nuläget från att peka ut en specifik lokalisering, utan ser att 
det bland annat påverkas av om och hur den här utredningens övriga förslag genomförs. Det 
är svårt att bedöma hur mycket en sådan anläggning förväntas kosta, men preliminärt 
nominerar vi 100 mkr, vilket innebär att det rör sig om ett lokalbad. 

 

7.4. Förslag avseende ägande och drift av sim- och 
badanläggningarna 

Det uppdrag idrotts- och föreningsnämnden erhållit av kommunstyrelsen avsåg inte bara att ta 
fram förslag beträffande investeringar i gamla och nya anläggningar utan också att lämna 
förslag beträffande organisering.  

I avsnitt 2.1. redovisas nuvarande struktur för ägande och drift. Tio kommunala bad har fyra 
olika kommunala ägare; två nämnder (idrotts- och föreningsnämnden och lokalnämnden) och 
två bolag (Higab och Göteborgslokaler). 

Samtidigt har vi fyra olika huvudmän för drift/verksamhetsansvar; tre nämnder (idrotts- och 
föreningsnämnden, social resursnämnd samt SDN Askim-Frölunda-Högsbo) och ett bolag 
(GotEvent AB). 
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Idrotts- och föreningsförvaltningen har under utredningens gång haft ett flertal kontakter med 
de aktörer som äger och/eller driver kommunens sim- och badanläggningar. Den text som 
redovisas i detta avsnitt är till stora delar avstämd med dessa aktörer. 

 

7.4.1. Huvudmannaskap för verksamhetsdriften 

Under utredningens gång har vi fått många indikationer på att detta splittrade 
huvudmannaskap skapar problem. Beträffande driften tar sig detta bland annat följande 
uttryck: 

• Vi har olika priser 

• Vi har olika entrésystem vilket gör att vi inte kan erbjuda gemensamma produkter/kort 

• Vi uppträder inte heller enhetligt i förhållande till föreningslivet  

• Vi genomför kommunfullmäktiges uppdrag om fri entré på olika sätt 
Listan kan göras längre och dessutom adderas med annat som kan bli bättre om 
huvudmannaskapet samlas i en utförarorganisation såsom: 

• Bättre förutsättningar för bemanning 

• Bättre förutsättningar för kompetensförsörjning  

• Bättre karriärmöjligheter för berörda personalkategorier 

• Bättre förutsättningar att verkställa framtida uppdrag från staden 
Vi har haft samråd med övriga aktörer (ägare och huvudmän för drift). Ingen har haft några 
egentliga invändningar mot slutsatsen att ansvaret för verksamhetsdriften bör samlas.  

Nuvarande driftansvariga vid sidan av idrotts- och föreningsförvaltningen är följande tre: 

1. GotEvent AB som driver Valhallabadet. I detta fall har frågan om huvudmannaskap 
nyligen utretts av stadsledningskontoret i särskild ordning. I april 2016 redovisade 
stadsledningskontoret resultatet av sin utredning till kommunstyrelsen i tjänsteutlåtande dnr 
0964/14. Stadsledningskontorets slutsats är att driftansvaret bör övergå till idrotts- och 
föreningsnämnden och det gäller då inte bara Valhallabadet utan hela fastigheten inklusive 
Valhalla sporthallar och Wallenstamshallen. Stadsledningskontoret konstaterar/anför bland 
annat: 

• Att Valhallafastigheten i dagsläget har ett stort eftersatt underhåll. 

• Att de stordriftsfördelar som uppnås inom idrotts- och föreningsförvaltningen bör 
kunna leda till en effektivare drift av verksamheterna. 
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• Att samla likartad verksamhet under en och samma huvudman ökar förutsättningarna 
för att kunna erbjuda medborgarna god samhällsservice. 

• Att driva och utveckla verksamhet i simhallar är en av idrotts- och 
föreningsförvaltningens kärnverksamheter vilket torde kunna bli positivt för såväl 
göteborgarens perspektiv som för personal och driftsekonomi. 

Stadsledningskontoret konstaterar dels att verksamheten går med stora underskott, varför en 
överföring också förutsätter att finansieringsfrågan löses mellan bolagssektorn och staden och 
vidare att frågan om Scandinaviums framtid har stor betydelse för detta ärende. Med 
anledning härav lämnar stadsledningskontoret i sitt ärende inga förslag till beslut utan 
överlämnar sin översyn som underlag för vidare politisk beredning.  

2. SDF Askim-Frölunda-Högsbo som driver Frölundabadet. Stadsdelsförvaltningen har 
inga invändningar mot att driftansvaret för kommunens bad samlas på en huvudman. Man har 
emellertid lyft frågan om de inom ramen för en sådan förändring, fortsatt skulle kunna vara 
utförare och ansvara för bemanningen av Frölundabadet då de ju har andra verksamheter i 
huset och bland annat ansvarar för en gemensam reception. Stadsdelsförvaltningens tjänster 
skulle då köpas av den nya huvudmannen.  

3. Social resursförvaltning som driver badet i Dalheimers hus. Detta bad är inte öppet för 
allmänheten utan utgör en resurs för de som på grund av funktionsvariationer kräver 
specialanpassad anläggning och/eller för vilka bad utgör en del av behandlingen. Likväl 
nyttjas anläggningen till viss del även för skolans ordinarie simundervisning. Här kan man å 
ena sidan se anläggningen som en anläggning för en avgränsad grupp för vilken social 
resursnämnden har ansvar för att tillhandahålla specialtjänster som gruppen kräver och där 
bad är en av flera och nuvarande huvudmannaskap skulle därmed vara ändamålsenligt och 
relevant. Man kan å andra sidan se på frågan som att stadens bad så långt möjligt ska vara 
anpassade även för denna målgrupp och ingå i uppdraget att tillhandahålla badmöjligheter för 
alla göteborgare. Utredningens uppfattning är att det senare perspektivet ska vara vägledande. 
Utredningens förslag är att driftansvaret för stadens bad på sikt samlas under idrotts- och 
föreningsnämnden.  

Beträffande Valhallabadet bör det ske då nuvarande badanläggning ersätts. Driften av 
nuvarande anläggning fullföljs av GotEvent AB till dess anläggningen avvecklas eller tvingas 
till stängning på grund av fastighetens tekniska status. 

Beträffande Frölundabadet och Dalheimers hus bör huvudmannaskapet överföras till 
idrotts- och föreningsnämnden. Idrotts- och föreningsnämnden bör erhålla uppdraget att efter 
ytterligare samråd med SDN Askim-Frölunda-Högsbo respektive social resursnämnd utforma 
lösningar för ett samlat huvudmannaskap som passar för dessa verksamheter (del av ett 
kulturhus respektive del av en serviceanläggning för personer med funktionsvariationer). 
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7.4.2. Ägandet  

Även det splittrade ägandet skapar problem. Badanläggningar hör till kommunens mest 
komplexa anläggningar. I ägarrollen krävs spetskompetens som är svår att upprätthålla om 
man inte har flera anläggningar och ”daglig” kontakt med driftorganisationen och dess behov.  

För att över tid vara en bra ägare av badanläggningar måste ägaren ytterst och i praktiken se 
badgästen/medborgaren som sin kund. Enklaste sättet att uppnå detta är att samla 
huvudmannaskap för såväl ägande som drift.  

Såväl Göteborgslokaler AB som lokalnämnden anför att de över tid haft svårt att ha rätt 
kompetens för att förvalta och utveckla sina badanläggningar. För Göteborgslokalers del har 
detta lett till att man nu föreslår att deras återstående ägande av bad (Hammarbadet) överförs 
till kommunen. Förslaget finns med i den översyn som Higab AB gjort beträffande Göteborgs 
Stadshus AB:s lokalkluster. Frågan har nu behandlats såväl i kommunstyrelsen (den 18 maj 
2016, dnr 1661/15) som i kommunfullmäktige (den 2 juni 2016) och Göteborgslokaler AB har 
därmed bemyndigats att överlåta ”badfastigheten” till kommunen.  

Higab vill skicka med att det även finns risker med ett samlat huvudmannaskap för ägande 
och drift, exempelvis att verksamhetsanpassningar kan komma att prioriteras framför planerat 
underhåll. Observera att utredningens slutsats härvidlag gäller just badanläggningar i en 
förhållandevis stor stad med många kommunala badanläggningar som ger goda 
förutsättningar för en sådan organisering. Beträffande många andra kommunala lokaler som 
är mindre tekniskt komplicerade och mindre specialanpassade finns det säkert goda skäl även 
i den stora staden att skilja på ansvaret för ägande/fastighetsförvaltande respektive ansvar för 
den verksamhet som bedrivs i lokalerna.   

Utredningens slutsats blir att ägandet av stadens bad helst bör samlas hos en huvudman. Om 
det av olika skäl inte är möjligt bör lösningar prövas där huvudmannen för drift/verksamhet 
likväl har ett glasklart ansvar för långsiktig planering och nödvändiga investeringar även om 
nuvarande regelverk förhindrar huvudmannen att genomföra investeringarna så bör hen likväl 
ha ansvaret för att planera och projektera dem.   

   

7.4.3. ”Mellanrummet” 

Driftansvaret är ingen enkel uppgift men bemanning, öppethållande, prissättning, städning, 
daglig skötsel med mera är saker som hör hit och de är relativt enkla att avgränsa och 
beskriva. Ägandet i formell mening är kanske ännu enklare.  

Det är ”mellanrummet”, det vill säga ansvaret för fastighetens tekniska installationer som 
reningsanläggning, ventilation, uppvärmning, energiförbrukning i termer av reinvesteringar, 
periodiskt underhåll, akut underhåll med mera som är det riktigt svåra och det är inom detta 
område och gränsdragningar mellan ägare och hyresgäst som de stora problemen uppstår. Att 
gränsdragningen är svår har flera förklaringar men några är: 
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• Reinvesteringar, periodiskt underhåll, akut underhåll, drift och verksamhetsinriktning 
är kommunicerande kärl men med helt olika periodicitet/tidsaspekt och krav på helt 
olika kompetenser. 

• Ofta är kompetens i de fastighetstekniska specialfrågorna större hos huvudmannen för 
driften än hos ägaren av fastigheten varför såväl ägare som hyresgäst gärna upprättar 
avtal där hyresgästen ansvar för tekniska installationer med mera är långtgående. Den 
stund hyresgästen inte får investera i annan huvudmans fastighet och inte heller 
förfogar över finansiering av sådana blir ansvaret för fastighetens långsiktiga 
utveckling likväl otydligt. 

• Om dessa kompetenser (fastighetstekniska) till del upphandlas av ägaren i samband 
med behov av upprustning så löser det inte behovet av gemensam långsiktig planering. 

Här visar historien i Göteborg att denna gränsdragningsproblematik gjort att beslut om 
upprustning/avveckling skjutits på framtiden och hamnar på politikernas bord när det gått så 
långt att de klokaste besluten inte längre går att fatta.   

 

7.4.4. Sammanfattning av förslag beträffande ägande och drift 

Summeringen av vår analys och våra argument i föregående avsnitt gör att vi landar i 
förslaget att hela huvudmannaskapet för såväl verksamhetsdrift som ägande bör samlas hos en 
huvudman. Det främsta skälet är att vi inte ser någon annan lösning som ger tillräckligt goda 
förutsättningar för ett långsiktigt ansvarstagande för fastigheterna i kombination med 
ansvarstagande för göteborgarnas möjlighet att nyttja badanläggningar i staden. Med ett 
sådant samlat ansvar kan inte ägare och hyresgäst skylla på varandra när det så småningom 
blir uppenbart att anläggningen lider av långtgående eftersatt underhåll, varför risken för att 
denna situation uppstår reduceras. Ingen annan organisationslösning ger huvudägaren lika 
stora möjligheter till ansvarsutkrävande.   

 

7.5. Sammanfattning av förvaltningens förslag 

I avsnitt 7.1.2. har vi fört ett resonemang om att vi tänker oss en kombination av stora och 
små anläggningar i staden. När vi nu knyter ihop förslagen ser vi att ersättningen för 
Valhallabadet blir den stora, centrala sim- och badanläggningen, alltså ett så kallat centralbad. 
Lundbybadet får funktionen av ett områdesbad för Hisingen och kompletteras av lokalbad i 
Torslanda/Björlanda och i stadsdelen Norra Hisingen. I Nordost blir Angered Arena det större 
områdesbadet, medan den nya anläggningen i Kortedala/Bergsjön och Hammarbadet fungerar 
som lokalbad. För Väster ser vi att lokalbaden i Frölunda och Askim får sällskap av ett 
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områdesbad i Majorna-Linné. Dalheimers hus, Lilla Amundöns bad och Styrsö simhall är 
anläggningar som finns kvar och som även fortsatt vänder sig till specifika målgrupper. 

Av de befintliga sim- och badanläggningarna föreslår vi alltså att Askims simhall och 
Valhallabadet ersätts med nya anläggningar inom samma del av staden som idag. För Askims 
simhall ser vi att detta bör ske relativt omgående. Frågan om ersättning för Valhallabadet är 
mycket komplex, men preliminärt ser vi att en ny anläggning bör kunna stå klar framåt mitten 
av 2020-talet. För Kärra simhall föreslår vi de åtgärder som krävs för att behålla nuvarande 
funktioner. Runt år 2030 bör det bli aktuellt att ersätta den i samma del av staden som idag. Vi 
öppnar dock för en placering något längre söderut då det skulle ge god tillgänglighet för 
betydligt fler invånare. 

För Lundbybadet föreslår vi dels åtgärder som krävs för att bibehålla nuvarande funktioner, 
men även en tillbyggnad för att öka kapaciteten och för att ge anläggningen fler funktioner. Vi 
föreslår att Frölundabadet totalrenoveras och byggs ut med en extra undervisningsbassäng. 
För Angered Arena, Dalheimers hus, Lilla Amundöns bad och Styrsö simhall föreslår vi i 
varierande utsträckning successivt underhåll eller upprustning, dock med oförändrad 
bassängskapacitet. För Hammarbadet bör vi framåt 2035 överväga hur dess framtid ska se ut. 

Vi föreslår att flera nya sim- och badanläggningar byggs i Göteborg under kommande 20-
årsperiod för att möta dagens brist och den framtida förväntade befolkningstillväxten. Vi 
pekar ut tre möjliga och lämpliga lokaliseringar: Kortedala/Bergsjön, Torslanda/Björlanda 
och Majorna-Linné. I samtliga dessa tre fall bör etablering kunna ske från runt år 2020 och 
följande år. Vi öppnar också för att en fjärde ny anläggning byggs under 2030-talet. Här har vi 
inte i dagsläget inte någon utpekad lokalisering. För anläggningarna i Kortedala/Bergsjön och 
Torslanda/Björlanda pekar vi ut specifika programarbeten där simhallsetableringen bör kunna 
hanteras. Vi anser att simhallsetableringen i Kortedala/Bergsjön är den som bör kunna komma 
igång först. 

De tre anläggningar som har en föreslagen lokalisering motiveras samtliga med att de ligger i 
stadsdelar som idag inte har någon sim- och badanläggning samt att de har 
befolkningsmässigt stora upptagningsområden. Därutöver motiveras anläggningen i 
Kortedala/Bergsjön med att området har låg simkunnighet och dålig folkhälsa, anläggningen i 
Torslanda/Björlanda med att området har en restid till närmaste sim- och badanläggning som 
är längre än någon annanstans i Göteborg, medan anläggningen i Majorna-Linné motiveras 
med att det saknas en större sim- och badanläggning i Väster. Samtliga tre områden har lyfts 
fram som lämpliga för lokalisering av en ny sim- och badanläggning i de tre undersökningar 
(kund-, medborgar- och webbundersökning) som vi har genomfört under våren 2016. 

Utredningens förslag gynnar flera områden i Göteborg med lägre simkunnighet och sämre 
folkhälsa. I avsnitt 3.2.4. har vi identifierat flera sådana områden. Angered är en stadsdel som 
redan idag har två sim- och badanläggningar, där görs satsningar på Angered Arena och 
Hammarbadet. Biskopsgården gynnas av en upprustning och utbyggnad av Lundbybadet, 
Frölunda/Tynnered av motsvarande satsning på Frölundabadet och Kortedala/Bergsjön av att 
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det området föreslås få en ny anläggning. Men utredningens förslag gynnar även andra 
områden i Göteborg, då vår uppfattning är att sim- och badanläggningar ska vara till för alla 
göteborgare, inte bara dem med låg simkunnighet. 

Vi föreslår att hela huvudmannaskapet för såväl verksamhetsdrift som ägande på sikt bör 
samlas hos en huvudman och att den huvudmannen är idrotts- och föreningsnämnden. 
Anledningen är att vi inte ser någon annan lösning som ger tillräckligt goda förutsättningar för 
ett långsiktigt ansvarstagande för fastigheterna i kombination med ansvarstagande för 
göteborgarnas möjlighet att besöka badanläggningar i staden. 

I tabell 15 redovisas en tänkt investeringsplan för idrotts- och föreningsnämndens sim- och 
badanläggningar, samt de nybyggnationer som vi föreslår att idrotts- och föreningsnämnden 
ska ansvara för. Tabellen är indelad i fyraåriga investeringsperioder, med undantag för åren 
närmast 2035, som har slagits ihop till en åttaårsperiod. Att vissa projekt ligger närmare i 
tiden beror på att de inte är fullt lika komplexa som andra och att de berör delar av staden där 
tillgången på ledig mark förmodligen inte är ett lika stort hinder som på andra håll. Beloppen 
är ungefärliga och särskilt avseende perioden närmast 2035 finns det en hel del osäkerheter. 

För Askims simhall och Kärra simhall ingår kostnader för konvertering av befintlig 
anläggning till någon form av aktivitetslokal. Observera att redovisade åtgärder under åren 
2016-2019 i tabell 15 överensstämmer med den av kommunfullmäktige fastställda 
investeringsplanen för perioden. 

Åtgärd 2016-2019 2020-2023 2024-2027 2028-2035 Summa 
Lundbybadet – 
upprustning och 
utbyggnad 

22 10 308 20 360 

Askims simhall – 
upprustning och 
ersättning 

5,5 120   125,5 

Kärra simhall – 
upprustning och 
ersättning 

8,5   150 158,5 

Lilla Amundöns bad 
– upprustning 

8   5 13 

Kortedala/Bergsjön 
- nyetablering 

10 115   125 

Torslanda/Björlanda 
– nyetablering 

 100   100 

Majorna-Linné – 
nyetablering 

 25 225  250 

Nyetablering – 
lokalisering oklar 

   100 100 

Summa 54 370 533 275 1 232 
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Tabell 15. Förslag till investeringar fram till och med 2035 för idrotts- och föreningsnämndens sim- och 
badanläggningar. Beloppen anges i mkr och är ej indexerade utifrån någon årlig prisförändring, utan bygger på 
2016 års priser. Även de nya anläggningar som förvaltningen föreslår ska byggas finns med.  
 

När det gäller de sim- och badanläggningar som i skrivande stund inte är idrotts- och 
föreningsnämndens, är det svårare för oss att ange en tidsuppfattning för olika reinvesteringar 
och investeringar. En bedömning följer nedan i punktform: 

• Nytt centralbad – ersättning för Valhallabadet: Cirka 1 miljard kronor, projektet är 
mycket angeläget varför beslut bör fattas snarast möjligt. 

• Angered Arena – upprustning: Cirka 20 miljoner kronor, bör ske 2028-2035. 

• Frölundabadet – upprustning och utbyggnad: Cirka 140 miljoner kronor, projektet är 
mycket angeläget varför beslut bör fattas snarast möjligt. 

• Hammarbadet – upprustning: Cirka 52 miljoner kronor, varav 42 mkr sker 2016-2019. 

• Dalheimers hus – upprustning: Cirka 16 miljoner kronor, sker löpande under perioden 
2016-2035. 

• Styrsö simhall – upprustning: Cirka 5 miljoner kronor, bör ske 2024-2027. 

 

De totala investeringarna i sim- och badanläggningar kommer, enligt utredningens förslag, att 
uppgå till närmare 2,5 miljarder kronor (i 2016 års priser) under en 20-årsperiod. Om 
utredningens alla förslag genomförs är vår bedömning är att det rör sig om en ungefärlig 
fördubbling av bassängkapaciteten. När principbeslut om att något av utredningens förslag 
ska genomföras kommer utformningen av anläggningarna att ingå som en del i ordinarie 
stadsutvecklingsprocess med samråd, medborgardialog och så vidare. 
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Bilaga 1. Befolkningsstatistik för Göteborgs 
Stad 
 

 

Tabell 16. Folkmängden i Göteborg 2000-2015 fördelad på åldersgrupp. Källa: Statistiska centralbyrån. 
 

År 0-5 6-15 16-19 20-64 65-74 75- Totalt 
2015 41 305 55 288 21 035 346 358 47 706 36 498 548 190 
2016 41 603 57 914 21 632 350 460 48 570 36 772 556 951 
2017 42 377 60 307 22 531 355 237 49 295 37 471 567 218 
2018 43 115 62 846 23 531 360 594 49 832 38 640 578 558 
2019 43 937 64 701 24 741 365 556 50 137 39 836 588 908 
2020 44 631 66 404 25 726 370 362 50 411 41 295 598 829 
2021 45 318 67 589 26 418 374 492 50 807 42 785 607 409 
2022 45 925 68 515 27 177 378 867 50 993 44 359 615 836 
2023 46 510 69 302 27 793 383 332 51 190 45 921 624 048 

År 0-5 6-15 16-19 20-64 65-74 75- Totalt 
2000 29 779 51 642 18 885 291 921 34 049 40 714 466 990 
2001 29 790 52 034 19 299 296 190 33 365 40 589 471 267 
2002 30 171 52 059 19 419 299 937 33 165 40 170 474 921 
2003 30 702 51 610 19 939 302 971 33 080 39 753 478 055 
2004 31 339 51 096 20 558 305 961 33 074 39 382 481 410 
2005 32 052 50 168 21 139 309 368 33 133 39 082 484 942 
2006 33 210 49 175 22 152 313 130 33 321 38 769 489 757 
2007 34 228 48 355 22 915 315 650 33 992 38 362 493 502 
2008 35 601 47 884 23 305 320 020 35 581 37 806 500 197 
2009 36 999 47 768 23 540 324 343 37 339 37 341 507 330 
2010 38 334 47 823 23 257 328 123 39 350 36 864 513 751 
2011 39 277 48 409 22 527 332 399 41 155 36 607 520 374 
2012 40 084 49 664 21 981 335 022 43 026 36 312 526 089 
2013 40 751 51 501 21 478 338 607 44 778 36 156 533 271 
2014 41 167 53 265 21 168 342 808 46 476 36 261 541 145 
2015 41 305 55 288 21 035 346 358 47 706 36 498 548 190 

Förändring  
2000-2015 

11 526 3 646 2 150 54 437 13 657 – 4 216 81 200 

Förändring  
2000-2015 

39 % 7 % 11 % 19 % 40 % – 10 % 17 % 
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2024 47 043 69 977 28 493 387 640 51 500 47 409 632 062 
2025 47 535 70 573 29 273 392 096 51 907 48 734 640 118 

Förändring  
2015-2025 

6 230 15 285 8 238 45 738 4 201 12 236 91 928 

Förändring  
2015-2025 

15 % 28 % 39 % 13 % 9 % 34 % 17 % 

Tabell 17. Befolkningsprognos för Göteborg till och med 2025 fördelad på åldersgrupp. Källa: 
Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad. 
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§ 49, diarienummer 0175/20 

Investeringsunderlag nytt centralbad  
 

Beslut 
1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner förvaltningens investeringsunderlag 

för nytt centralbad och överlämnar det till kommunstyrelsen.  

2. Idrotts- och föreningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen förklarar uppdraget 

fullgjort.  

3. Idrotts- och föreningsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.  

 

Tidigare behandling 
I kommunfullmäktige 2020-03-19, § 18 

 

Handlingar 
- Situationsplan Sektion Centralbadet Gullbergsvass, 2020-03-30  

- Arkitektskiss Centralbadet ytor, 2020-04-06  

- Behovsbeskrivning Centralbad 2020-03-05  

- Nytt Centralbad, Årskostnadsanalys exklusive utomhusbad 2020-04-17  

- Nytt Centralbad, kalkylunderlag enkelt program, 2020-03-28  

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-03-19, § 18  

- Tjänsteutlåtande avdelning anläggning, daterad 2020-04-14 

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
-Kommunstyrelsen 

-Avdelning Anläggning 

-Avdelning Utveckling & ekonomistyrning  

 

 

Dag för justering 

2020-04-21 

 

 

Idrotts- och föreningsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-04-21 



 

 

Idrotts- och föreningsnämnden 
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Vid protokollet 
 

 

Sekreterare 

Moa Skyllberg Persson 

 

 

Ordförande 

Elisabet Lann (KD) 

 

Justerande 

Bettan Andersson (V) 
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Investeringsunderlag nytt centralbad  

Förslag till beslut 

1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner förvaltningens underlag om 

investeringsunderlag för nytt centralbad och överlämnar det till kommunstyrelsen.  

2. Idrotts-och föreningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen förklarar uppdraget 

fullgjort. 

3. Idrotts-och föreningsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2020-03-19, § 18, följande:   

1. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, 

fastighetsnämnden och Got Event AB skyndsamt utreda förutsättningarna för ett nytt 

centralbad med utgångspunkt i ”Lokaliseringsstudien för nytt centralbad” där Gullbergsvass 

är huvudalternativet. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast maj månads 

utgång 2020.   

2. Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag att ta fram investeringsunderlag för 

byggnation av ett nytt centralbad.   

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i kommande budgetberedning avsätta 

investeringsmedel för projektet.  

 4. Idrotts och föreningsnämndens ram utökas med 700 tkr för 2020 och framåt för att 

finansiera planeringsarbetet. Finansiering för 2020 hämtas från kommuncentral avsättning 

benämnd ”Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet”.  

 

Detta ärende behandlar punkt nr 2 i kommunfullmäktiges beslut.   

 

Idrotts-och föreningsförvaltningen har tagit fram en kalkyl för byggnation av nytt centralbad. 

Denna visar att ett nytt centralbad innebär en investeringsutgift för Idrotts-och 

föreningsnämnden om ca 1,93 mdr.  Tillkommer utomhusbassäng med tillhörande kringytor 

innebär detta en ytterligare investeringsutgift om ca 190 mnkr. Den totala investeringsutgiften 

blir då ca 2,12 mdr.  

 

Då kalkylen är framtagen under mycket kort tid och då alla förutsättningar därmed inte är 

klara, innehåller kalkylen vissa osäkerheter, framförallt kopplade till närheten till Västlänken 

och grundläggningsmetod. Andra nämnder kan komma att belastas med andra kostnader.  

  

Idrotts- och föreningsförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-04-14 

Diarienummer 0175/20 

 

Handläggare 

Ulrika Samuelsson 

Telefon: 031-368 21 44 

E-post: ulrika.samuelsson@ioff.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Det av idrotts-och föreningsförvaltningen framtagna investeringsunderlaget utgår från att det 

nya centralbadet, för att kunna inrymma de funktioner som uttrycks i kommunfullmäktiges 

beslut av 2020-03-19, § 18, innebär en BYA om ca 14 500 kvadratmeter och en BTA om ca 

32 000 kvadratmeter. Underlaget är framtaget utifrån två 50-meters bassänger (varav en är 

avsedd för tävling med såväl fasta som flexibla läktare), en hoppbassäng, två 

undervisningsbassänger samt ett familjebad. Funktioner såsom simränna och torrhopp finns 

med i beräkningen, och även självklart omklädningsrum, allmänna ytor samt 

teknikutrymmen. Vidare ingår yta för mellanstort gym samt cafédel med möjlighet till både 

våt och torr servering.  Underlaget inkluderar även en relaxdel samt vissa funktioner på taket, 

såsom mindre pool och grönytor.   

 

Underlaget utgår från att idrotts-och föreningsnämnden tar samtliga investeringskostnader 

inom kvartersmark. Staden i övrigt tar utifrån sedvanliga principer kostnader på allmän 

platsmark som utgör grund för arrendekostnad inarbetad i driftkalkyl.  

 

Idrotts-och föreningsnämnden  Mdr 

Nytt centralbad 

varav grundläggning 500 mnkr 

inklusive 100 mnkr i riskpåslag 

Övrig risk utgör 180 mnkr   

1,93 mdr  

Utomhusbassäng 0,19 mdr 

Nytt centralbad inklusive 

utomhusbassäng 

2,12 mdr 

 

I investeringsunderlaget om 1, 93 mdr ingår även detaljplanekostnader, anslutningsavgifter, 

konstnärlig utsmyckning, parkeringsplatser för bil och cykel på kvartersmark.   

 

Solceller, vilka ger möjlighet till lägre driftskostnader, generar en investeringsutgift om 

ytterligare 20 mnkr.  

 

Underlaget innehåller osäkerheter, framförallt kopplade till närheten till Västlänken och 

grundläggningsmetod.   

 

Investeringskostnaderna är i 2020 års nivå, och kommer därmed behöva indexeras upp inför 

byggstart.   

 

Nettodriftskostnaderna för det nya centralbadet är uppskattade till ca 114 mnkr/år. I denna 

utgift ingår sedvanliga driftskostnader såsom personal, fastighetsrelaterade kostnader och 

kapitaltjänstkostnader. Kapitaltjänstkostnaderna uppgår till ca 80 mnkr av de totala 

driftskostnaderna. Uppskattningen för intäkterna är baserade på hyresintäkter för gym då detta 

förutsätts drivas av extern operatör. Vad gäller övriga intäkter är dessa baserade på ett 

stigande besöksantal, med start år ett på 700 000 besökande och från och med år fyra en 

miljon besökare.  
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Utomhusbassäng  

Såväl investeringsutgift som driftskostnad för eventuell utomhusbassäng redovisas här  

separat, och ingår således inte i de 1,93 mdr kronorna i tabellen ovan. En utomhusbassäng,  

50-meters, genererar ytterligare ca 190 mnkr i investeringsutgift och ytterligare ca 10 mnkr i  

driftskostnad. Beräkningen är gjord utifrån förutsättningen att utomhusbassängen är öppen  

juni-augusti samt att läktare som behövs vid eventuella tävlingar hyrs in. I investeringsutgift är  

hänsyn taget till att ytorna runt bassängen behöver iordningställas och vara funktionella för  

badande och besökare.   

  

Övriga kostnader som ej belastar Idrotts-och föreningsnämnden 

Fastighetskontoret har inom ramen för Byggnadsnämndens uppdrag tagit fram en  

kostnadsbedömning för stadens kostnader, denna är dock är i ett mycket tidigt skede och den  

kommer att behöva fördjupas i en ekonomisk förstudie. Platsen innebär platsspecifika  

kostnader såsom rivning av befintlig byggnad samt speciell grundläggning på grund av  

närheten till Västlänken. I kostnadsbedömningen har staden tagit hela kostnaden för att  

iordningställa marken och utgångspunkten är att staden också betalar fullt markpris på  

markförvärvet.  

 

  

Fastighetsnämnden  Mnkr  

UTGIFT    

  

Markförvärv  320  

  

Marksanering  10  

Rivning och iordningställande av mark för 

bad (exkl. sanering)  

225  

VA (KoV) 5 

FV, FK, EL (GEAB) 4 

Osäkerhet riskpåslag 25% övrigt 141 

TOTALT  705 
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Även för Älvstranden Utveckling AB, som idag äger den aktuella fastigheten, uppkommer 

kostnader för t.ex. rivning och iordningställande av mark, men även uteblivna intäkter. Det 

resulterar  i ett netto om –610 mnkr.  

   

Älvstranden  mnkr  

INKOMST    

Markförsäljning             (bas e-tal 2,5)  320  

TOTALT  320  

UTGIFT    

Uteblivna byggrättsintäkter   

(BR, HR, Kontor, Lokaler)   

exkl. markberedning till säljbar mark  

-930  

Rivning och iordningställande av mark för 

bad (exkl sanering)  

-225  

+225  

= +/-0  

TOTALT  930  

NETTO  -610  

  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Av kommunfullmäktiges beslut framgår att det är viktigt att ett nytt centralbad byggs och 

drivs med de största miljö-och klimathänsyn som går att ta samt att 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.   

Idrotts-och föreningsförvaltningen har beaktat ovanstående i arbetet med framtagande av 

kalkyl för ett nytt centralbad.  

Solceller bidrar till att extern el till anläggningen minskar, och att en viss del av den el 

anläggningen kräver produceras via solcellerna.  

Såväl materialval samt vilka tekniska lösningar som är möjliga för att hålla nere drifts- och 

förbrukningskostnader kommer i ett senare skede. I enlighet med intentionen i 

kommunfullmäktiges beslut torde detta innebära att något högre investeringskostnader, som 

dock leder till lägre driftskostnader, är att föredra.   

Bedömning ur social dimension 

En simhall är en unik idrottsanläggning. Det finns få andra idrottsanläggningar som samlar 

och attraherar så många olika grupper. Unga och gamla, flickor och pojkar, kvinnor och män, 

elitidrottare och motionärer och från alla bakgrunder och socialgrupper. Simning, bad och 

träning i vatten är eftertraktat i alla åldrar.   

En anläggning innehållande de funktioner som föreslås i nytt centralbadet innebär också att 

anläggningen har goda förutsättningar att utgöra en mötesplats mellan motionärer, de som 

simtränar regelbundet och elitidrottare.   

Den föreslagna placeringen med närhet till Centralstationen, Nils Ericsonsterminalen och 

Västlänken gör att badet blir tillgängligt inte bara för göteborgarna, utan för hela Västra 

Götalandsregionen och i samband med tävlingar för människor i hela Sverige.  Nytt 

centralbad bedöms också ha en hög samhällsnytta då den ger alla i staden tillgång till 

området. I området finns flertalet arbetsplatser, och då anläggningen också ska innehålla gym 

och relax, kan badets funktion som mötesplats ytterligare förstärkas.   
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Badet kan också komma att fylla en viktig funktion för besöksnäringen, då möjligheten för 

Göteborg att arrangera tävlingar på SM-nivå inom simidrotterna kommer att öka.    

Samverkan 

Samverkan med de fackliga organisationerna har inte skett i detta ärende.  

Bilagor 

1. Situationsplan Sektion Centralbadet Gullbergsvass, 2020-03-30 

2. Arkitektskiss Centralbadet ytor, 2020-04-06 

3. Behovsbeskrivning Centralbad 2020-03-05 

4. Nytt Centralbad, Årskostnadsanalys exklusive utomhusbad 2020-04-17 

5. Nytt Centralbad, kalkylunderlag enkelt program, 2020-03-28 

6. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-03-19, § 18 
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Ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2020-03-19, § 18, att ge Idrotts-och 

föreningsnämnden i uppdrag att ta fram investeringsunderlag för byggnation av ett nytt  

centralbad. Nämnden har att ta ställning till förvaltningens underlag samt föreslå att 

kommunstyrelsen förklarar uppdraget som fullgjort.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2020-03-19, § 18, att   

1. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, 

fastighetsnämnden och Got Event AB skyndsamt utreda förutsättningarna för ett nytt nytt 

centralbad med utgångspunkt i ”Lokaliseringsstudien för nytt nytt centralbad” där 

Gullbergsvass är huvudalternativet. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen 

senast maj månads utgång 2020.   

2. Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag att ta fram investeringsunderlag för 

byggnation av ett nytt nytt centralbad.   

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i kommande budgetberedning avsätta 

investeringsmedel för projektet.  

 4. Idrotts och föreningsnämndens ram utökas med 700 tkr för 2020 och framåt för att 

finansiera planeringsarbetet. Finansiering för 2020 hämtas från kommuncentral avsättning 

benämnd ”Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet”.  

Detta ärende behandlar punkt nr 2 i kommunfullmäktiges beslut.   

 

Av yrkandet som ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 18 framgår 

att storlek och utformning för ett kommande nytt centralbad ska vara i enlighet med den av 

kommunfullmäktige antagna i Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar. Vidare 

framgår att anläggningen ska vara en komplett långbaneanläggning med möjlighet till relax. 

För att möta stadens behov av och tillgång till motionssim, fritids- och föreningsaktiviteter 

och simundervisning behövs två 50x25m bassänger. Ett nytt centralbad av denna karaktär 

behöver en del faciliteter för så väl motionärer som göteborgare i allmänhet. Det måste 

beredas plats för gym och gruppträning samt restaurang och/eller café i det kommande 

badhuset. Vidare bör frågan om ytterligare en simbassäng utomhus prövas.  

 

Det nya centrala badet kommer att placeras i ett område med omfattande stadsutveckling och 

det är viktigt att den nya byggnaden tar sin gestaltnings-mässiga plats i stadsrummet. Det är 

viktigt att ett nytt centralbad byggs och drivs med de 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 enlighet med slutsatserna i 

Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar, att ägandet och driften av stadens 

simanläggningar ska ligga på en aktör, ges det samlade ansvaret för ägande och drift till 

Idrotts- och föreningsnämnden som också får uppdraget att leda byggprocessen.  
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Förvaltningens bedömning 

Investeringsunderlaget är framtaget för att svara upp mot de funktioner som uttrycks i 

kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19, §18. Utifrån skissunderlag och programhandling har 

två av varandra oberoende kalkylatorer lämnat underlag för investering i nytt centralbad. 

Såväl skissunderlag som programhandling utgår från och grundar sig på de funktioner som 

beskrivs i kommunfullmäktiges beslut. Idrotts-och föreningsförvaltningen har även tagit del 

av tidigare erfarenheter från liknande byggnationer samt gjort en rimlighetsbedömning av 

kalkylatorernas uppgifter.  

 

Investeringsunderlaget innehåller därmed funktioner för såväl tävling, motion och bad. Den 

tomtyta som investeringsunderlaget, exklusive utomhusbad, grundar sig på ca 31 000 

kvadratmeter inklusive parkering och angöring.  

 

Det nya centralbadets BYA är ca 14 500 kvadratmeter (fotavtryck) och BTA ca 32 000 

kvadratmeter.  

 

Nytt centralbad innehåller 4100 kvadratmeter vattenyta. En 50 meters utomhusbassäng med 

tillhörande kringytor bedöms kräva ca 8000 kvadratmeter ytterligare tomtyta och ge 

ytterligare 1 250 kvadratmeter vattenyta.  

 

Extern operatör förutsätts driva gymverksamheten. Vad gäller utrymmena för café är dessa 

anpassade för såväl våt och torr servering, med enklare tillredningsutrymmen. Vid större 

tävlingar och event finns möjligheter till satellitservering.  

 

Möjligheter finns att anlägga ytterligare utrymmen för t.ex. restaurang, i anslutning till 

relaxavdelningen. Detta är dock inte inkluderat i kalkylen.  

 

Det framtagna investeringsunderlaget innehåller osäkerheter, som framförallt kan kopplas till 

närheten till Västlänken. Området runt den föreslagna placeringen för nytt centralbad har ett 

mäktigt lerlager ner till berg, ca 80-100 meter djupt. På grund av närheten till Västlänken 

kommer val av pålningsmetod, som inte påverkar Västlänken, att utgöra en fördyrande faktor. 

Föroreningspåverkan bedöms som begränsad, utifrån tidigare gjorda undersökningar i den 

södra delen av området. Även detta utgör en osäkerhetsfaktor i underlaget, då mer 

platsspecifika undersökningar kan visa annat.   

 

Till vardags bör anläggningen generera en mindre mängd biltrafik, och tillgången och 

närheten till kollektivtrafik är god. I investeringsunderlaget ingår ett antal parkeringsplatser, 

inklusive tillgänglighetsanpassade, samt cykelparkering i närhet till badet. Vid större 

evenemang och tävlingar kommer evenemangsparkering och angöringsparkering att krävas 

och detta är inte studerat eller klarlagt inom ramen för detta uppdrag, dock bör möjligheter 

finnas att dels utnyttja de parkeringsmöjligheter som finns i området samt samordna med 

annan planering som pågår i området.   

 

Investeringsunderlaget är framtaget utifrån de funktioner som bör finnas på anläggningen, var 

dessa ska placeras i anläggningen är dock en fråga som avgörs i ett senare skede. De bilagda 

skisserna ska alltså ses som ett av flera alternativ på lösning.   

 

Den tidplan som inkluderas i stadsbyggnadskontorets utredning bygger på att nytt centralbad 

kan inkluderas detaljplan för Kämpegatan. Planarbetet kan då starta redan Q4 2020 och  

byggnadsnämnden tillstyrkaplanen Q1 2023. Givet dessa förutsättningar skulle en  
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byggnation kunna starta Q3 2023, och badet stå klart 2026. Tidplanen kan dock komma att  

påverkas av tidplan för närliggande sektion av Västlänken och även rivning av del av  

terminalbyggnaden kommer påverkas av tidplanen för Västlänken.   

 

 

 

 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Ann-Charlotte Hellman 

 

Avdelningschef  
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1 Inledning 
Nuvarande anläggning, Valhallabadet, uppfyller inte de funktionskrav som 

finns för nuvarande kundgrupper i ett modernt centralbad. Därför behövs en ny 

anläggning som kan möta stadens behov av och tillgång till motionssim, fritids- 

och föreningsaktiviteter och simundervisning.  

Storlek och utformning av centralbad ska vara i enlighet med den av 

Kommunfullmäktige antagna ”Strategi för Göteborgs sim- och 

badanläggningar”. 

1.1 Mål för projektet 
De funktioner som finns i Valhallabadet idag ska ersättas och utvecklas i en 

modern och ändamålsenlig anläggning. Utöver det ska man i anläggningen 

kunna arrangera simtävlingar på SM-nivå med de krav och behov som finns 

idag, samt ges möjligheter att lära sig att simma. 

Den nya moderna anläggningen bör ha som mål att uppnå en miljon besökare på 

årsbasis efter några år. Staden kommer att växa under kommande år och likaså 

städerna i vår omgivning. Kundunderlaget ökar alltså, dessutom bör en ny 

anläggning med ökad vattenyta och med möjlighet till fler och större tävlingar 

möjliggöra fler besökare.  

2 Behovsbeskrivning 

2.1 Befintlig verksamhet 

Valhallabadet består idag av en 50-metersbassäng inomhus, en 25-

metersbassäng, en undervisningsbassäng och en varmbassäng. Utöver detta 

finns en relaxavdelning med bastur.  

Idag har Valhallabadet cirka 500 000 årsbesök och dessa utgörs till största del 

av motionärer. Utöver motionssim så bedrivs babysim, simskolor, skollektioner, 

aktiviteter för funktionsnedsatta, familjesim, föreningsträning från nybörjare till 

elit (konstsim, simhopp, simning, vattenpolo), tävlingar, simidrottsläger, 

vattengymnastik, rehabiliteringsträning, samt FaR (fysisk aktivitet på recept). 

Till skillnad från övriga sim- och badanläggningar i Göteborg attraherar 

Valhallabadet inte bara skolbesök från de närliggande stadsdelarna (i det här 

fallet Centrum och Örgryte-Härlanda), besöken kommer också från områden 

som ligger längre bort.  

Ungefär 30 helger om året är bokade för tävlingar. Men anläggningen uppfyller 

inte kraven för att kunna arrangera simtävlingar på SM-nivå. 50-

metersbassängen saknar läktare medan 25-metersbassängen inte har tillräcklig 

bredd på banorna. 25metersbassängen är inte heller tillräcklig för 
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simhoppstävlingar. Anläggningen kännetecknas idag av höga driftkostnader, 

stora investeringsbehov samt brister ur ett tillgänglighetsperspektiv.  

2.2 Framtida behov 
Först och främst är det viktigt att poängtera att ett nytt centralbad ska vara till 

för alla, oavsett vilken grupp man känner tillhörighet med eller 

funktionsvariation. 

Centralbadet ska uppfylla krav och behov för en modern och ändamålsenlig 

tävlingsanläggning för SM-tävlingar i simning, och även anpassas i den mån det 

är möjligt och rimligt till övriga idrotter som bedriver verksamhet i 

badanläggningar. Det innebär att anläggningen behöver två 50-metersbassänger 

med en bredd om 25 meter, där den ena är delbar och utan djupdel och den 

andra har djupdel och höj- och sänkbar botten. En läktarkapacitet om 2 000 

personer vid tävlingar för den ena, och tillhörande funktioner för att kunna 

genomföra även hopp, konstsim och vattenpolo med mera. 

Utöver att 50-metersbassänger behövs för tävlingstillfällen ger det också goda 

möjligheter för simföreningar, samt övrigt föreningsliv, och motionärer att 

nyttja anläggningen näst intill hela öppettiden. Då detta idag utgör stora 

kundgrupper i Valhallabadet ger det möjligheter för ett utökat antal besökare. 

Simskoleverksamheten och liknande verksamhet, babysim och skolsim, är 

viktiga funktioner i det nya centralbadet som ska möjliggöra att alla i staden lär 

sig simma. För att uppfylla dessa behov kommer det behövas två undervisnings-

/varmbassänger med höj och sänkbar botten för att möjliggöra verksamhet för 

flera kundgrupper och verksamhet. Nya undervisningsbassänger byggs 16,67 m 

långa och 8,5 m breda. Kanske ska dessa vara större än så.  

Anläggningen ska innehålla en relaxavdelning med bastur och ytor att umgås i. 

Andra faciliteter som ska finnas är gym, gruppträning samt restaurang och/eller 

café.  

Det kan bli aktuellt med en utomhusbassäng vid det nya centralbadet, detta bör 

utredas vidare.  

Centralbadet blir det absolut största i Göteborg till såväl yta som (det viktigaste 

måttet) vattenyta och bör vara ett bad alla kan ta sig till enkelt och gärna utan att 

använda bilen. 

Det är önskvärt att man i planeringen har med en framtida expansionsmöjlighet, 

som kan utgöras av en familjedel.  

Utifrån att centralbadet placeras i ett område med omfattande stadsutveckling är 

det viktigt att den nya byggnaden tar sin gestaltningsmässiga plats i 

stadsrummet.  

Anläggningen ska byggas och drivas med största klimat- och miljöhänsyn som 

går att ta. Erfarenheter från stadens och andras tidigare projekt med fossilfritt 

byggande ska tillvaratas. Innovativa miljövänliga tekniska lösningar ska ge låga 
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drifts- och förbrukningskostnader samtidigt som miljö och klimatpåverkan blir 

så låg som möjligt. Det är viktigt att bedömningen sker ur ett 

livscykelperspektiv.  

2.3 Utrymmesbehov 
Då det är stora bassänger och mycket vattenyta som ska skapa goda flöden och 

vara tillgängliga för alla bör alla bassänger placeras i markplan, tillsammans 

med omklädningsfunktioner och entréfunktioner. Det skulle innebära att det nya 

centralbadet bör ha en BYA (fotavtryck) om mellan 14 000 och 15 000 kvm. 

Valhallabadet har idag en BYA om knappt 9 500 kvm. 

Utifrån de funktioner som behövs för den nya anläggningen bör BTA hamna 

mellan 25 000 och 28 000 kvm. Den stora osäkerheten beror mycket på hur man 

placerar funktionerna och vilka konsekvenser det får på samband och 

framförallt teknikytorna (källarutrymmet). 

Det är viktigt att tomten som ska bebyggas har en form som möjliggör en 

anläggning med bra funktionssamband, annars bygger man in sig i ett 

långsiktigt problem. 

2.4 Utomhusmiljö 
Det måste finnas transportvägar fram till de inlastningspunkter som finns, 

framförallt teknikutrymmena och sophämtning. Under byggtiden är det 

säkerligen stora transporter och andra arbetsfordon/redskap, under den dagliga 

driften är de inte extraordinära. Beroende på val av system så ska kemikalier till 

badet. Salt, koldioxid, filter med mera levereras relativt ofta. Sopor hämtas näst 

intill dagligen, och möjligheter ska finnas till större utbyten av teknikutrustning, 

såsom sandfilter och ventilationsaggregat varje 10 till 15 år. 

Krav från Räddningstjänsten för åtkomst runt byggnaden måste också 

säkerställas och omgivningen ska även i övrigt vara en trygg miljö. 

Parkeringsbehoven är väldigt beroende av lokalisering och närhet till 

kollektivtrafik, dock är det fortfarande relativt många som tar sig med bil till 

badanläggningarna. Det bör finnas 40 - 50 parkeringsplatser i nära anslutning 

till badet, där framförallt handikapparkering är prioriterat. Utöver det bör det 

finnas 150 - 200 parkeringsplatser inom närområdet för de tillfällen då trycket 

är högt på anläggningen, vilket säkerligen redan finns eller planeras i några av 

de möjliga alternativen för lokalisering. 

 

 



Datum: 17 april 2020 31 810

Prod.kostnad: 1 930 000 000 Skede:

Leasinginv.: 15 000 000 Ränta:
Leasingränta:

Driftskostnad: 143 198 936
113 878 936

Kostnadsläge: 1 mars 2020

Ansvar Typ Enhet Investering Ränta 1 mars 2020

Fastighet Kapitaltjänst 1 930 000 000 1,25% 80 405 110
80 405 110

Ansvar Typ Enhet Vald á-kostnad Mängd 1 mars 2020

Administration Hyra - Markarrende 8 812 500
Administration 1 002 015
Försäkring 4 091 600

13 906 115
BEV Elenergi (150 kWh/kvm) 2 983 355

Fjv (375 kWh/kvm) 3 273 760
El (xx kWh/kvm) 0
Pellets (xx kWh/kvm) 0
Naturgas (xx kWh/kvm) 0
VA 2 628 065

8 885 180
Underhåll Bygg (UH) 4 706 100

Inst VVS (UH) 2 130 380
Inst El (UH) 1 707 320
Mark (UH) 1 455 145
Hiss (UH) 192 000
Säk.system-inbrott (UH, Service) 96 000
Säk.system-passage och kundpassage (UH, Service) 258 000
Säk-system-brand (UH, Service) 174 000

10 718 945
33 510 240

Verksamhet Leasing 15 000 000 1,70% 2 397 857
Sophantering 105 000
Städ (mtrl) 590 000
Inventarier 390 000
Personal 22 000 000
Övrigt inkl risk 3 800 729

29 283 586

Intäkter Uthyrning förening, gym, cafe 6 320 000
Intäkt från verksamhet simall, cafe och butik 23 000 000

29 320 000

143 198 936

113 878 936

Summa Administration

DRIFTKONSEKVENSBEDÖMNING Årskostnadsanalys TOTAL

Area (kvm, BTA):

Investeringsplanering

1,25%
1,70%

Nettodriftskostnad:

Avskrivningstid

Summa kapitaltjänst

Kostnadsintervall

NETTODRIFTSKOSTNAD

Summa BEV

Summa Underhåll och Service
Summa Fastighetskostnader

Summa Verksamhetskostnader inklusive leasing

Summa intäkter

TOTAL DRIFTSKOSTNAD
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1. GENERELLT 

BAKGRUND 

Idrotts- och föreningsförvaltningen har fått ett uppdrag av Kommunfullmäktige 2020-
03-19 att ta fram bland annat investeringskostnad för ett nytt centralbad, samt del i 
uppdrag gällande lokalisering av detta bad, med förslag om placering i 
Gullbergsvass.   
 

SYFTE 

Denna handlings syfte är att ge inledande förutsättningar för framtagande av 
investeringskostnad för ett nytt centralbad, samt utgöra underlag för en skiss-
handling för att prova möjligheterna att placera det i Gullbergsvass.  
 
De material och kvalitéer som anges i dokumentet har som syfte att sätta en generell 
kvalité på ytorna i anläggningen, samt vissa ingående delar. Det är ingen komplett 
handling som beskriver alla ingående material och produkter, dock förväntas att alla 
ytor håller en hög generell standard i kalkylen. 
 
Underlag avseende innehåll och omfattning utgörs av uppdraget som beslutades i 
Kommunfullmäktige 2020-03-19.  
 

GEOGRAFISKT LÄGE  

I första hand görs en kontroll gällande möjligheterna att placera den efterfrågade 
byggnaden i Gullbergsvass. 
 

VERKSAMHET 

Anläggningen ska spegla kommunuppdragen idrotts- och föreningsnämndens 
verksamhet. 
 
Blivande verksamhet i anläggningen skall vara en kombination av simundervisning, 
motionssimning, föreningsverksamhet som bedrivs i simhall, relax, tävlingar på SM-
nivå med möjlighet för 2000 åskådare att se på, samt något för familjen. I 
anläggningen kommer dessutom finnas någon form av café eller restaurang samt ett 
större gym.  
 
Anläggningen ska vara utformad så att möjlighet till motionssim och bad med familjen 
finns tillgängligt även om en större tävling bedrivs i anläggningen. 
 

LOKALER 

Den nya idrottsanläggningen har en bruttoarea om drygt 30 000 kvm och föreslås 
byggas med alla bassänger i samma plan, gärna markplan. Framgent kan 
möjligheten att lyfta byggnaden för att undvika schakt för att se om de ekonomiska 
fördelarna är så stora att det är värt de konsekvenser det får. Hela byggnaden 
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kommer att ha ett källarplan med teknikutrymmen och förråd, samt möjligen vissa 
andra faciliteter som inte har krav eller behov av dagsljus. 
 
Anläggningen ska innehålla: 

• Tävlingsbassäng 50 x 25 m med 2000 åskådarplatser (27 grader) 

• Motionsbassäng 52 x 25 m som är avdelningsbar i 2 st 25 x 25 m bassänger 
(27 grader) 

• Hoppbassäng 25 x 25 m med hopp upp till 10 m och möjlighet till 
synkroniserad hoppning (27 grader) 

• Familjebad (28-34 grader) 

• Undervisningsbassäng 25 x 8,5 m som är avdelningsbar med höj- och sänkbar 
botten (28-34 grader) 

• Undervisningsbassäng 16,67 x 8,5 m som är avdelningsbar med höj- och 
sänkbar botten (28-34 grader) 

 
Alla bassänger ska förses med trappa och handikapp-lift utan att de inkräktar på 
bassängmåttet, för familjedelen gäller att helheten anpassas för att ge alla 
möjligheten att ha roligt i miljön. 
 
Utöver bassänger ska finnas övriga faciliteter såsom omklädning, foajé, reception, 
café och teknik, vilka definieras i programuppställningen. 
 
Anläggningen ska också ha en relax-del och ett gym, med tillhörande faciliteter. 
Dessa delar ska även ha egna entréer och omklädningsdelar för att möjliggöra andra 
öppettider. 
 

KOSTNADSRAM 

Utifrån detta dokument samt de skisser som upprättas med detta som bas ska en 
kostnadsram för investeringskostnaden tas fram.  
 
Två kalkylatorer ska räkna på samma underlag för att trygga investeringsnivån, 
utöver det tas kontakter med personer med erfarenhet av olika delar för att stämma 
av att kalkylerade nivåer i dessa delar stämmer överens med andras erfarenheter. 
 
Genomgång görs av kalkylerna och eventuella oklarheter diskuteras för att utröna 
vilka antaganden som har gjorts. 
 

ÖVERGRIPANDE TIDPLAN 

För projektets genomförande kan idag endast anges ett grovt antagande att den 
totala entreprenadtiden, som förväntas vara cirka 3 år, utöver det bör en projektering 
påbörjas ungefär minst 1 år innan byggstart, eventuellt tidigare beroende på 
entreprenadform. 
 
Det är av yttersta vikt att tempot hålls uppe för att kunna genomföra ett eventuellt 
projekt så effektivt och skyndsamt som möjligt.  
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2. MÅL FÖR PROJEKTET 

 
 

• Anläggningen ska bilda en helhet med betoning på ändamålsenliga, 
varaktiga och behagliga lokaler.  

 
 

• Anläggningen ska vara säker, gästvänlig och fräsch. 
 
 

• Anläggningens exteriör ska ges en intressant, tilldragande, för byggnaden 
upphöjande och stimulerande utformning. 

 

• Anläggningen ska stimulera till aktivitet och locka till återbesök. 
 
 

• Inriktningsmålen om friskvård, folkhälsa, jämställdhet och integration ska 
vara vägledande. 

 

• Tid och ekonomisk ram ska hållas. 
 

 

• Anläggningen ska planeras och byggas med god energiprestanda, och 
hänsyn ska tas till miljö vid val av produkter och system. 
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3. BEHOVSBESKRIVNING 

 
Behovsbeskrivning är upprättad 2020-03-16, se separat dokument. 
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4. UTRYMMESPROGRAM 

ALLMÄNNA KRAV  

 

• Lokalerna skall vara funktionella och anpassade till verksamhetens krav. 
 

• Lokalerna skall vara flexibla. 
 

• Materialen skall klara hårt slitage. 
 

GENERELLT UTRYMMESPROGRAM 

Utvändiga utrymmen 

Krav på: 

• Handikapparkeringar och servicebilsplatser i nära anslutning till entré. 

• Angöring eller vändplats för sopbil, leveransfordon och transportfordon. 

• Inlastningsyta med väl tilltagen port eller lucka ska finnas till källarplan och 
transporthiss. 

• Tillträde och möjlighet för leverans och transport in i anläggningens delar. 

• Tillgänglighet, säkerhet samt rationellt underhåll av markytor tillsammans med 
goda estetiska kvalitéer ska vara tillgodosedda. 

• God belysning, med erforderlig styrka, som ger trygghet för både personal och 
besökare runt byggnaden, i samråd med beställaren. 

• God orienterbarhet ska gälla för alla. 

• Cykel- och mopedparkering i erforderlig omfattning ska finnas nära entrén. 

• Plantering skall utformas med planteringsskydd där det är nödvändigt. 
 

Invändiga utrymmen 

Anläggningen ska ge ett positivt intryck där man ska kunna känna glädje och den ska 
vara en naturlig samlingspunkt för alla åldrar. Man ska mötas av en välkomnande 
entré, varifrån man lätt kan orientera sig vidare in i byggnaden. De ytor som 
innefattar i detta ska inredas fullt ut för att vara en verksamhet i idrotts- och 
föreningsförvaltningens regi. 
 
Huvudentré med foajé och café 

I foajén ska det finnas informationsskärmar, sittytor, barnvagnsparkering och toaletter 
för besökare. I direkt anslutning till foajén ska man möta en reception som även har 
mindre caféservering och en butiksyta med produkter relaterade till 
badverksamheten.  
 
Dessa ytor har generellt en nivå motsvarande industriparkett, slipad och lackad, eller 
en kvalitativ stenbeläggning. Ytskikt på väggar ska vara spacklade och målade ytor 
alternativt skivmaterial som t ex studiopanel samt element som förbättrar akustiken i 
lokalerna. Takplattor eller liknande ska utformas för att skapa god akustik. Det är 
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också viktigt att hänsyn tas till solinstrålningen där det bedrivs stadigvarigt arbete och 
solavskärmning är ett måste. 
 
Badomklädningar 

Omklädningsrummen skall utformas så att de i sin helhet möjliggör för alla att 
använda anläggningen enligt de regler som gäller för verksamheten i den. 
Omklädningsrummen ska motsvara såväl vuxnas som barns önskemål, och utgöra 
bra omklädningsmiljö oavsett kön. De ska bland annat utrustas med ”snyggningsyta”, 
med speglar och hyllor, samt uttag för hårtork och rakapparat. Bänkar och krokar ska 
finnas som är tillgänglighetsanpassade. Skåp med låsning kopplat till 
inpasseringssystem ska finnas, dessa ska placeras på uppbyggd sockel som 
klinkerbeläggs i framkant. 
 
Duschplatserna ska vara avskärmade och det ska finnas tillgänglighetsanpassade 
platser. Det ska finnas möjligheter att duscha såväl avskilt som öppet beroende på 
vilket behov man har. 
 
Alla WC och HWC ska utrustas med blixtljus och ljud vid brandlarm. Publika HWC 
ska bestyckas med skötbord och några HWC i anslutning till omklädning ska ha 
duschplats. 
 
För ytor i dessa enheter ska det generellt vara tätskikt, golvet bestå av klinker, sockel 
ska bestå av hålkälssockel i klinker, väggar ska generellt vara helkaklade i dusch och 
WC/HWC och undertak ska vara nedpendlat tak med akustikplattor respektive 
hygienplattor med infällda don och belysning, samt t.ex. högtalare. 
 
Bassängrum 

Bassängrummen ska utformas i hög kvalitet med klinkerbeläggningar och tätskikt. 
Beläggningen ska utformas med erforderlig halkklass, med beaktande av 
möjligheterna att städa ytorna och få dem rena från såväl smuts som bakterier. Det 
är av yttersta vikt att ytorna utformas med rännor och brunnar som säkerställer att 
vatten rinner undan. Väggarna förutsätts byggas eller beläggas med material som 
ger förutsättningar till god akustik i bassängrummen. För taken ska studeras särskilt 
hur man kan utforma dessa för att underlätta såväl framtida underhåll som 
säkerställa att ljudnivån i lokalerna blir bra, dock bör endast det som behövs hängas 
in i taket. 
 
Bassängerna ska utformas med en ränna av typ Finlandia och ha trappa och lyftbord 
så att alla kan ta sig i och ur dem. Såväl betongkonstruktioner som tätskikt och ytskikt 
(klinker), inklusive fogning, ska hålla hög kvalitet, och ”epoxy-fog” eller motsvarande 
används där det finns skäl till det. Betongkonstruktioner för bassängerna ska beaktas 
särskilt vid gjutning och ett tjockare täckskikt enligt praxis för bassäng ska hållas, 
vilket också ska säkerställas noggrant. Flera bassänger innehåller någon form av höj- 
och sänkbar botten eller vägg, vilket ska beaktas. 
 
Relaxavdelning 

Relaxavdelningen ska utformas med hög kvalitet på ytskikt i alla delar. Generellt 
beläggs dessa ytor med klinker eller mosaik, samt kvalitativ träpanel i bastur. Väggar 
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och tak ska utformas för att ge en lugn och välkomnande yta med god akustik så 
besökare kan njuta och ”relaxa” i dessa ytor. 
 
Relaxavdelningen bör innehålla minst 3 olika typer av bastur (våt, torr och ång) samt 
bubbelpooler och kallpool. Det är viktigt att den utformas på ett sätt som välkomnar 
så många som möjligt att nyttja den. 
 
Denna del ska ha en egen entré för att kunna användas ha andra öppettider och 
hyras ut separat. Det ska också finns en separat omklädning, vilken ska hålla samma 
kvalitet som övriga omklädningsrum. 
 
Det är fördelaktigt att dessa ytor utformas med tillgång till takytan där det ska finnas 
möjlighet att t ex bada bubbelpool, sola och ”relaxa” allmänt. 
 
Personaldelar, förningsutrymmen, konferens och uthyrning 

Dessa utrymmen ska utformas som kontorslokaler med hög kvalitet. De ska 
genomsyras av en trevlig och god miljö, med stor omsorg vid utformning. Ytskikt bör 
vara t ex industriparkett eller parkett på golv, spacklade och målade väggytor och 
nedpendlat undertak med ljudabsorberande plattor.  
 
Gym 

Gymmet ska utformas som en egen enhet och kunna fungera även när 
badanläggningen i övrigt är stängd, därför ska det i de ytorna finnas separat entré 
och omklädningsfaciliteter. Gymmet ska planeras för drift av extern part, därav är 
utformning i dagsläget inte helt enkelt att förutse. 
 
För kalkyl gäller att gymmet ska generellt hålla en hög gymkvalité. Ytskikt på golv ska 
vara anpassade för träningsverksamhet och vikter, liksom konstruktionen. Ytskikt ska 
väljas för att säkerställa god hållbarhet, god miljö och god akustik. 
 
Teknik och fastighetsskötsel 

Generellt ligger dessa ytor i källarplan och är råa betongytor med dammbindning.  
 

Särskilda krav för funktionshinder 

Lokalerna skall vara tillgängliga och handikappsanpassade enligt gällande regler, 
bland annat HIN 1 och BBR, samt Göteborgs Stads riktlinjer. Skyltning och kulörval 
ska handikappanpassas 
 

Rumsakustik 

Gällande regler beträffande ljud, buller och stegljud skall följas, liksom krav enligt 
rådstext i BBR, dessutom gäller generellt krav på god rumsakustik och låg bullernivå. 
 
Rumsakustiken i särskilt känsliga rum skall studeras särskilt av akustiker. 
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Ljus 

Gällande regler beträffande ljus skall följas och anläggningen skall ha bra ljusklimat. 
Armaturer anpassade för de olika miljöerna ska väljas.  
 
Tävlingsbassängen ska ha TV-krav för belysning, Eh,med >750lux, Ev,cyl,med 
>375lux, är troliga tal då kameran troligen aldrig är längre bort än 125 m. 
 
”Ljussättning” av byggnaden både utvändigt och invändigt skall studeras särskilt av 
arkitekt och el-konsult. 
 

Hygien, hälsa och miljö 

Gällande regler beträffande hygien, hälsa och miljö skall följas. 
 

Materialval 

Vid projektering ska Byggvarubedömningen användas för materialval. 
 
Ytskikt och material väljs så att en sund inomhusmiljö med god städbarhet skapas. 
Valda material skall vara lätta att hålla rena och inte samla damm eller smuts. Det 
innebär val av t ex naturmaterial, miljöanpassade färger och lågemitterande 
produkter där det är möjligt. 
 

Sophantering 

Lokaler för förvaring av och anordningar för avfall skall utformas enligt anvisningar 
från Göteborgs Stad. Källsortering skall utföras i anläggningen. 
 
Avfallsanläggning kommer att underhållas och skötas i daglig drift så att avsedda 
funktioner uppnås. 
 

Lokalvård 

Stor vikt ska läggas vid städbarhet av lokalerna då detta är en av de viktigaste 
faktorerna för besökare. 
 
Fast inredning bör vara fäst i väggar och tak för att lämna golvet fritt. 
Framkomlighet ska ordnas så att städmaskiner kan framföras. 
 
Tillgänglighet skall anordnas till alla ytor så att städning kan bedrivas utan 
påfrestande och tröttande arbetsställningar. 
 

Skyddsanordningar 

Gällande lagstiftning och förordningar skall följas. 
 
Brandskydd 

Branddimensionering ska utformas med brandkonsult. Så enkla lösningar som möjligt 
eftersträvas. Brandutrymningsplaner och brandskyddsritningar skall upprättas av 
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Brandskyddskonsult. Automatiskt brandlarm skall utföras. 
Brandskyddsdokumentation ska inarbetas i alla handlingar. 
 
Inbrottsskydd 

Skalskydd skall utföras i larmklass 1 enligt SSF 130, senast gällande utgåva. 
Inbrottslarm ska utföras. 
 
Takskyddsanordningar 

På tak monteras anordningar för tillträde samt takskyddsanordningar enligt 
myndighetskrav. Behov av skydd beträffande snöras utreds, dock ska alla in- och 
utgångar säkerställas. 
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5. PROGRAMUPPSTÄLLNING 

I detta skede finns inget lokalprogram, däremot finns uppställningar som redovisar 
utrymmen för att utgöra underlag för enkel skiss och kalkyl i detta skade. 
 

 FUNKTIONER       

  

Det är av yttersta vikt att huvudfunktionerna i anläggningen är tillgängliga för medborgaren även 
när evenemang genomförs. Byggnaden ska utformas så att evenemang inte omöjliggör för någon 
av verksamheterna: motion, simundervisning, familjebad, relax eller gym. 

  

Anläggning kommer att användas för tävlingar upp till SM-nivå inklusive hopp, motsvarande 
träningar, motionssimning, familjebad, simskoleverksamhet, relax och gymträning. Även 
föreningslokaler och möteslokaler ska finnas i viss omfattning för verksamheterna. 

  
Takytan ska vara dels solceller och dels ett aktivt tak som ska inkorporeras i verksamheterna i 
möjligaste mån, framförallt för relaxavdelningen och gymavdelningen. 

         
A HUVUDENTRÉ MED FOAJÉ OCH CAFÉ   2440    

  
Huvudentrén är navet i anläggningen. Här ska en tidig uppdelning ske mellan de olika 
kundgrupperna, tävlingssimmare och funktionärer, motionärer, familjer osv. 

  Från foajén ska finnas visuell kontakt med någon del av badet. 

         
 ENTRÉ OCH FOAJÉ  740     
         
 RECEPTION OCH BADBUTIK  130     
         

 
CAFÉ INKL SERVERING (del av 
Reception)  440     

         

 
KOMMUNIKATIONSYTOR PLAN 1 INKL 
STÄD, EL OSV  1130     

         
B BADOMKLÄDNINGAR   2180    

  
Omklädningarna ska utformas med goda samband till respektive funktion och korta vägar mellan 
såväl foajé och omklädning samt omklädningen och tillhörande badfunktion. 

  

Det ska gå att avgränsa de olika besöksgrupperna från varandra från ingången till respektive 
omklädningsfunktion, där det sedan kan säkerställas att de kan nyttja respektive 
bassängrum/funktion utan att mötas på "insidan". 

  
Omklädningsrummen ska kunna nyttjas flexibelt, där flexibelt avser stora möjligheter till stor 
variation i flera steg mellan antal besökare för de funktioner som nyttjar samma bassängrum. 

  Flexibiliteten ska även avse variation i antal besökare av olika kön. 

  
Omklädningsfunktionerna ska möjliggöra för alla besöksgrupper, oavsett funktionsvariation eller 
annat skäl, att nyttja anläggningen. 

  För omklädning ska en kombination av pianoskåp och halvskåp användas. 

  Omklädningsskåp ska stå på fast sockel (t ex murad), bänkar till omklädning bör skiljas från skåp. 

         
  TÄVLINGS- OCH  1180     
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MOTIONSOMKLÄDNING 

  Omklädningsrum (flera enheter) cirka 1200 skåp 

         
 FAMILJEOMKLÄDNING  570     
  Omklädningsrum (flera enheter) cirka 600 skåp 

         
 FLEXOMKLÄDNING  140     
         
 SIMSKOLEOMKLÄDNING  290     
  Omklädningsrum (flera enheter) cirka 160 skåp 

         
C BASSÄNGRUM   9810    

  
Bassängrummen ska vara avskiljbara för de tävlingar och funktioner som ska finnas i 
anläggningen. 

  
Övervakning av bassänger ska planeras i samband med utformning av layout och samband för att 
säkerställa en säker anläggning. 

  
Läktare ska samordnas så att publik inte beträder bassängrummets golv, där aktiva rör sig, för att 
ta sig till och från åskådarplatserna, vilket gäller även när de vill handla i caféet. 

         
 TÄVLINGSBASSÄNG 50 x 25 M  3740     

  
Det ska finnas plats för 2000 åskådare vid bassängen i samband med tävling, varav cirka hälften 
ska vara fasta. 

  

Tävlingsbassängen ska vara avdelningsbar för att kunna skapa även en tävlingsbassäng för 25 m 
tävlingar, varvid provisoriska läktare ska kunna anordnas över bassängdel för cirka 400-500 
peroner och knytas samman i övre plan. 

  
Tävlingsbassängen används då det inte är tävling i första hand för simträningar, och utformas 
samt placeras därefter. 

         
 MOTIONSBASSÄNG 52 x 25 M  2240     

  

Motionsbassängen utformas med två rörliga väggar för att möjliggöra 2 st 25 x 25 m bassänger 
för flexibilitet, så t ex motionsträning och simträning kan pågå samtidigt som en mindre tävling 
pågår i tävlingsbassängen. 

  
Motionsbassängen bör ligga i direkt anslutning till tävlingsbassängen för att möjliggöra 
avsimning, alternativt vid större tävlingar, nyttjande av två bassänger. 

         
 HOPPBASSÄNG 25 x 25 M  1730     
  Hoppbassängen ska möjliggöra för hopp upp till 10 m samt synkroniserad hoppning upp till 3 m. 

  
Bassängen ska kunna användas som ett komplement till familjedelen vid lov, samt tider då den 
inte används i samband med tävlingar eller träning. 

  Vid hoppbassängen ska det finnas en bubbelpool/vampool för upp till 8 personer. 

  Hoppbassängen ska ha åskådarkapacitet. 

         
 FAMILJEBAD  1060     

  
Familjebadet ska vara till för alla, dock ska fokus vara på barn upp till ungefär 12 år vad gäller 
utformning av bassänger och utrustningar. 

  Familjebadet ska alltid vara tillgängligt, oavsett evenemang i anläggningen i övrigt. 
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 UNDERVISNINGSBASSÄNG 25 x 8,5 M  600     

  
Denna undervisningsbassäng ska vid extremfall, när det är riktigt stor tävling, kunna användas av 
motionärer. 

  Bassängen ska ha höj- och sänkbar botten. 

         
 UNDERVISNINGSBASSÄNG 16,67 x 8,5 M  440     
  Bassängen ska ha höj- och sänkbar botten. 

         
D RELAXAVDELNING   830    

  
Relaxavdelningen ligger på övre plan, 2 och ev 3, med möjlighet till relaxavdelning på taket med 
olika idag odefinierade funktioner. 

  Relaxavdelningen har egna omklädningsrum och ska inte nyttja övriga badets omkldnignsrum. 

  
Dock ska möjliggöras för öppning av relaxavdelningen för alla besökare när det så önskas utan 
att man passerar i "torra" ytor. 

         
E PERSONALDELAR   430    

  
Personalfunktioner i plan 2, ska kopplas till receptionen, och möjliggöra direkt kommunikation 
mellan omklädningar, kontor och receptionsdelar. 

  
Personalfunktionerna är dimensionerade för badets personal, exklusive gym, och uppgår just nu 
till 30 personer. 

  
Generellt utformas personalomklädning med 2 högskåp per person, med möjlighet till flexibilitet 
för timanställningar. 

         
 ADMINISTRATION  300     
         
 PERSONALOMKLÄDNING  130     
         
F GYM OCH FRISKVÅRD   2660    
  Utformning av gym och friskvårdslokaler bör ske i samråd med framtida entreprenör. 

  Här anges schablonartade uppställningar för att möjliggöra en kalkyl av ingående ytor. 

  Gymavdelningen ska ha egna omklädningsrum. 

  
Gymavdelningen ska ha egen entré då öppettider inte behöver vara lika som badet i övrigt, dock 
ska man även kunna nå gymavdelningen från foajén 

  
För gymavdelningen ska möjliggöras nyttjande av taket för viss verksamhet, beaktat för ev 
belastningar. 

         

G 
FÖRENING, KONFERENS OCH 
UTHYRNING   430    

  
Dessa lokaler är inte tänkta för större externa konferenser utan är kopplade till ev behov, i 
mindre skala, vid tävlingar, för föreningar och för personal. 

  För uthyrning kan ev verksamhet som FysFar eller annan friskvårdsfrämjande aktivitet tänkas. 

         
H ÖVRIGA YTOR PLAN 2 och 3   1600    

  
Omfattar passager, korridorer, åskådarkommunikationer, WC, RWC, caféuppställningsplatser, 
utrymningstrappor, städrum, el-nischer, golvvärmecentraler osv, som en schablon. 
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Även utrymmen för press och media på övre plan ingår i dessa ytor, utöver att de nyttjar 
mötesrum och konferensrum vid tävlingar, behöver de kommentatorsplatser, 
kameraplattformar, balkonger osv. 

  Schakt ingår också i ovanstående ytor. 

         
I TEKNIK OCH FASTIGHETSSKÖTSEL   11430    

  
Ytorna definieras ytterligare vid senare tillfälle, dock är det en förutsättning nu att hela BYA:n för 
bassängdelen kommer utgöra även källare, där delar är bassäng. 

  Uppskattningen av ytor är mycket grova schabloner. 

  
Fläktrum kan komma att flyttas upp till plan 2 eller 3 för vissa funktioner vid senare tillfälle för 
att få effektiva lösningar. 

         

 TOTAL YTA BTA   31810    
  Varav Plan 0   11430    
  Varav plan 1   14430    
  Varav plan 2 och 3   5950    
         

  
Hela ytan under plan 1 ska dock vara 
källare.       
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6. BYGGNADSTEKNISKT PROGRAM 

ALLMÄNT OM BYGGNADSTEKNISKT PROGRAM 

Målsättningen med anvisningarna är att vi ska få lokaler som är ändamålsenliga, 
kostnads- och energieffektiva, tekniskt genomtänkta och är hållbara ur ett 
miljöperspektiv. 
 
AMA Allmänna material och arbetsbeskrivningar, Boverkets Byggregler (BBR), 
föreskrifter och allmänna råd i Elsäkerhetsverkets författningssamling, 
Konstruktionsregler (BKR) ska följas. 
 
I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) omskrivna byggnadsdelar ska utföras 
enligt gällande regelsamling. 
 
Europeisk standard utfärdade av europeiska kommissionen för standardisering 
(CEN) eller utfärdade av Elektrotekniska standardiseringskommissionen 
(Cenelec) samt Europeiska standard (EN) alternativt harmoniserade dokument ska 
följas. 
 
För i Svensk Standard (SS) upptagna byggnadsdelar ska dessa anvisningar följas 
enligt gällande regelsamling. 
 
Installationer utförs och placeras i enlighet med branschreglerna för ”Säker 
Vatteninstallation” samt i enlighet med GVK:s branschregler ”Säkra Våtrum”. 
 
Nybyggnaden ska följa berörda myndigheters krav på: 
 

• Utförande och driftinstruktioner 

• Utformning 

• Bärförmåga, stadga och beständighet 

• Brandskydd 

• Hygien, hälsa och miljö 

• Bullerskydd 

• Säkerhet vid användning  

• Energihushållning och värmeisolering 
 

TEKNISKA EGENSKAPSKRAV OCH LÖSNINGAR 

BYGG 

Byggnaden skall uppfylla de krav och specifikationer som finns angivna i gällande 
myndighetsföreskrifter exempelvis; BBR, Idrotts- och föreningsförvaltningens 
tekniska anvisningar för projektering, miljö och energihushållning, samt regelverk från 
Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen med flera. 
 
I samband med dimensionering av grundkonstruktion ska projektören ta hänsyn till 
framtida på- och tillbyggnader enligt gällande plan. 
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Geoteknik 
Geoteknisk undersökning har inte kunnat utföras. Den information som finns 
förmedlas. Då placeringen är i nära anslutning till västlänken är det viktigt att beakta 
de krav det kan innebära, t ex kan krav ställas på stålpålar. 
 

Grundkonstruktion 
För grundkonstruktionen ska beaktas att hela byggnaden i detta skede, då inga 
geotekniska utredningar finns för tomten, ska ha källarplan. Överkant bottenplatta 
ligger troligtvis 4,5-5 m under marknivån.  
 
För kalkylen ska spontning, med bakåtförankring, och schakt för hela byggnadens 
fotavtryck med erforderlig säkerhetsmarginal tas med och hela bottenplattan ska 
planeras med stålpålar (mellan 80 till 100 m djup till berg). Det ska också beaktas att 
bottenupptryckning kan uppstå, så dragpålning ska beaktas. Även grundvattennivåer 
och eventuella åtgärder som kan krävas ska beaktas. 
 

Husstomme 
Val av stomme har inte gjorts i detta skede, så kalkyler sker enligt erfarenheter från 
tidigare anläggningar. Dock ska beaktas att spännvidderna i vissa rum kan försvåra 
eller omöjliggöra t ex TT-element. 
 

Yttertak 
Yttertak ska normalt inte utföras platta, lutning >1:16 om möjligt, lägre kan tillåtas om 
skäl finns. Invändig takavvattning ska inte förekomma.  
 
För denna byggnad ska det möjliggöras för att ungefär 50 % av takytan används till 
någon verksamhet, t ex relaxavdelning och gym- och träningsverksamhet. 
Resterande takytor ska planeras för solceller. De utrymmen som inte kan nyttjas till 
något av dessa på tak ska beläggas med sedum. 
 

Ytterväggar 
Vid val av fasadmaterial ska hänsyn tas till underhåll, livslängd och risk för 
vandalism och brand. Fasadutformningen är viktig för denna stora anläggning och 
stor vikt ska läggas vid att få den kvalitativ, samt kostnadseffektiv. Dock ska inte 
göras avkall på gestaltning då denna byggnad bör beaktas som ett ”landmärke” i 
staden i framtiden.  
 
Omfattningen glas är normalt relativt stor för badanläggningar, vilket ska beaktas 
även här. Dock är det viktigt att energikraven beaktas. 
  
Entrépartier:  

Entréparti ska förses med karuselldörr. 
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Stomkomplettering 
Innerväggar:   

Väggar i korridor ska utföras av hårda material som tål åverkan. 
  
Väggar till omklädningsrum ska utföras av betong, tegel, betongblock, lättklinkerblock 
eller likvärdigt (oorganiskt), och behandlas på båda sidor, i normalfallet. 
 
Väggar till duschrum och HWC med dusch ska utföras av betong, tegel, betongblock, 
lättklinkerblock eller likvärdigt, och förses med tätskikt samt beklädas med klinker 
eller kakel. 
 
Innerväggar i simhall kommer troligen beklädas, exempel på sådan beklädnad kan 
vara stående träribbor med fasad framsida. 
 
Undertak: 

Demonterbara undertak ska vara utföras med synligt bärverk. 
 
Demonterbara undertak i duschutrymme ska vara av hygientyp, kanter ska vara 
förseglade och klara att utsättas för fett, fukt och korrosiva miljöer samt 
rengöringsmedel. Övriga demonterbara undertak ska ha akustiska egenskaper. 
 
Takplatta ska i normalfall ha storlek 600 x 600 mm. Takplatta får inte vara större än 
1200 x 600 mm. 
 
Innerdörrar:   

Eventuella dörrar till duschrum och andra våta utrymmen utförs med karm av t ex 
aluminium och dörrblad av glasfiber eller kompaktlaminat med aluminiumlister. 
  

Rumskompletteringar 
Ytskikt golv:   

Klinker:   
Val av klinkerplattor ska göras i samråd med beställaren. Plattor skall vara av 1:a 
sortering. Halkklass ska anpassas efter utrymme. 
 
Klinker i duschar, WC och (H)WC fogas med epoxy-fog för städbarhet. 
 
Trä: 
Trägolv ska vara av typ industriparkett, lackat. 
 
Golvsocklar: 
Skall vara klinker vid klinkerbeläggning på golv, utförs då med hålkälsplatta.  
 
Ytskikt vägg   

Klinker och kakel: 
Val av klinkerplattor och kakelplattor ska göras i samråd med beställaren. Plattor 
skall vara av 1:a sortering. 
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Trä: 
Utförd i kvalitet som är anpassad för miljön, t ex för bastur och bassängrum. 
  
Tegel:  
Invändigt tegel ska vara massivtegel av fabrikat Fyns tegelbruk eller likvärdigt.  
   
Målning   

Samtliga invändiga ytor av betong, puts, stål eller gips skall målningsbehandlas,  
 
Alla synliga installationer fabrikl-ackas eller målas, förutom de i undercentral och 
apparatrum. 
 
Färdigbehandling skall utföras med minst 2 strykningar. 
 
Omklädningsskåp: 
Ska planeras med cirka 50 % halvskåp och 50 % pianoskåp. Skåpen ska placeras på 
fast sockel. Skåpen ska ha ”elektronisk” låsning. Skåp ska vara av kompaktlaminat 
eller motsvarande nivå. 
 

VA- OCH VVS-ANLÄGGNING 

Installationerna skall uppfylla de krav och specifikationer som finns angivna i gällande 
myndighetsföreskrifter exempelvis; BBR, Idrotts- och föreningsförvaltningens 
tekniska anvisningar för projektering, miljö och energihushållning, Arbetsmiljöverket, 
Socialstyrelsen med flera. 
 
Det mest energieffektiva alternativet för uppvärmning utreds i samråd med 
beställaren. Systemen utformas för energisnål drift, det vill säga rätt kvalitet till rätt 
pris. 
 

Vatten- och avlopp 
Ny kallvattenservis förläggs från kommunens nät i tomtgräns till Byggnad.  
Dagvatteninstallationer inkopplas till kommunens nät. Spillvatteninstallationer 
inkopplas till kommunens nät. Spillvatten under bottenplatta hängs upp i rostfria 
band. Expansionsövergång utförs vid anslutning till markförlagd ledning vid husliv. 
 
Varmvatten bereds via av Göteborgs Energi levererad värmeväxlare och 
dimensioneras för att klara uppvärmning av bassängvatten. 
 
Golvbrunnars kvalitet avgörs av beställaren. Golvbrunnar placeras i duschrum, städ, 
tvättstuga, HWC med dusch, soprum och apparatrum. I källarutrymmen ska brunnar 
och rör överdimensioneras för att säkerställa att de klarar t ex en tömning av 
bassäng. 
 
Avstängningsventiler utförs i stor utsträckning. 
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Värmesystem 
Idrottsanläggningen ansluts till Göteborgs Energis fjärrvärmenät. Fjärrvärmecentral 
anordnas. Vid angivning av uttag av fjärrvärme skall beräknad förbrukning användas 
för det dimensionerande effektbehovet.  
 
För ytor utanför bassängrum i plan 1 (omklädningsrum inklusive duschar, korridor 
och foajé) anordnas golvvärme. Golvvärme gjuts in i konstruktionsbetongen, eller 
annan likvärdig lösning. Även i övriga plan ska golvvärme installeras för 
omklädningsutrymmen och duschar. 
 

Luftbehandling 
För badet ska det finnas ”badanläggnings-anpassade” ventilationsaggregat. Varje 
funktion ska ha eget aggregat. De ska dimensioneras även för tävlingsverksamhet 
med fulla läktare. Viktigt att de utformas och dimensioneras för att säkerställa 
undertryck. Lufttemperatur i baddelen ska generellt planeras till bassängtemperatur 
plus 2 grader Celsius. 
 
För övriga ytor ska finnas till- och frånluftsaggregat med roterande VVX skall 
användas. Temperaturer ska anpassas till verksamheten, men ligger troligtvis i 
spannet 18-20 grader Celsius. 
 
Aggregaten placeras i fläktrum.  
 
Styr och Övervakningssystem 

Datoriserad styr- och övervakningsanläggning installeras. 
 
Styrsystemen skall integreras med förvaltningens överordnade styrsystem av fabrikat 
Citect (SCADA system).  
 

VATTENRENING 

Det ska vara en modern och funktionsanpassad vattenreningsanläggning som ska 
utformas för att tillåta ”så många” badande som möjligt i anläggningen. 
Vattenreningsanläggningen ska i detta skede planeras med sandfilter innehållande 
antracit eller motsvarande, egen klortillverkning (salt), koldioxid, UV-filter och ett väl 
fungerande styrsystem, och mätpunkter efter varje reningssteg för att säkerställa 
funktion. Energieffektiv och vattenbesparande drift inom regelverket ska styra. 
 
Varje bassängrum/funktion ska ha eget separat vattenreningsfunktion. Vattenrening 
ska också utformas så att möjlighet ges till åtgärder så som utbyte av filter eller pump 
utan att anläggningen eller aktuell bassäng behöver stängas. Erforderliga åtgärder 
ska tas för att säkerställa att stängning på grund av vattenreningssystemen är 
minimala. 
 
Utjämningstankar, spolvattentankar, gråvattenhantering med mera utreds senare, 
men det ska i kalkylen finnas med en tänkt kostnad för detta. 
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ELANLÄGGNINGAR 

För projektering skall gälla: 

• Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2013:1 med ändringar och tillägg 

• Anslutning av lågspänningsinstallationer till lågspänningsnätet, SS 437 01 40 
utg 3 

• Elinstallationer i byggnader, grundläggande dimensionsregler, SS 437 01 45 
utg 4 

• SEK Hb 419, dokumentation av elanläggningar 

• Elinstallationer i byggnader – Uttag och andra anslutningspunkter 

• Omfattning och placering, SS 437 01 46 

• SBF 110:X vid installation och material för brandlarm 

• SSF 130:X vid installation och material för inbrottslarm 
 
Systemen utformas för energisnål drift. 
El-anläggning kommer att underhållas och skötas i daglig drift så att avsedda 
funktioner upprätthålls. 
 
Installationen ska uppfylla EMC-direktivens krav för miljö motsvarande bostäder. 
De färdiga installationerna ska vara ekologiskt och miljömässigt anpassade vad 
gäller material och arbetsutförande (t ex minimering av magnetfält, användande av 
lågenergiljuskällor och reducering av EMC-störningar). 
 

El- och Teleförsörjning 
Tele/Dataförsörjning 

Anläggningen ska ha fiberanslutning. 
 
Kraftförsörjning 

Fastigheten förses med serviscentral som placeras i el-rum.  
 
Utrymmen 

Elrum inhyser servis- och fördelningscentral.  
 
Tele- och datarum inhyser överlämningspunkt för rikstelefoni och data, gruppcentral 
samt centralutrustning för inbrottslarm, antennanläggning, passagekontrollsystem, 
brandlarmsystem, korskoppling för data och telefoni samt högtalaranläggning med 
hörslinga 
 
Kanalisation 

Inom korridorer förläggs stegar och rännor.  
 
Bassängrum förses med armaturskenor för ledningsförläggning, apparatplacering 
och uppfästning av armaturer.  
 
Alla rännor och stegar dimensioneras med minst 30 % reservutrymme och förses 
med separata kabeldragningar för tele och data. 
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Belysningssystem och Ljussystem 

Belysning skall planeras så att goda synförhållanden uppnås samt så att bländning 
och reflexer undviks. För tävlingsbassäng ska belysning anpassas till tävling och krav 
från t ex TV enligt den standard som finns i ”måttboken”. 
 
Nattbelysning utformas i de delar som syns utifrån för att skapa en synlig produkt. 
 
”Ljussättning” av fasad ska utföras för att säkerställa så trygga miljöer som möjligt i 
anslutning till anläggningen. 
 
Armaturer ska vara av hög kvalitet och ha lång hållbarhet. Särskilt ska beaktas 
armaturer för tävlingsverksamheten. 
 
Nödbelysning 
Nödbelysning anordnas i utrymningsvägar. 
 
Vägguttag 

Vägguttag ska vara dubbla, petsäkra och av slagfast typ. Städuttag i korridor ska 
finnas i god omfattning, liksom uttag vid t ex ”snyggningsytor”. 
 
Motordriftssystem 

I pentry, pausrum, café etcetera skall köksmaskiner såsom ugn, spis, kyl/frys och 
diskmaskin installeras. Hänsyn ska tas till detta i kalkylen. 
 
Branddetekterings- och brandlarmsystem 

I anläggningen ska installeras ett automatiskt brandlarmsystem. 
 
Brandlarm utformas enligt försäkringsbolaget Göta Lejons krav. Anläggningen ska 
anslutas direkt till räddningstjänsten i Göteborg via övervakad ledning. 
 
Anläggningen ska ha en webbaserad förstyrning av systemets detektorer och 
funktioner. 
 
Entré- och passagekontrollsystem 

Byggnaden skall förses med ett passagekontrollsystem av typ Aptus eller likvärdigt, 
för entré, personalutrymmen och gemensamma utrymmen. 
 
Alla dörrmiljöer med kortläsare ska ha funktion för uppställning av lås med bricka och 
kod. Vissa dörrmiljöer ska förses med funktion för ”elevkod”, detta stäms av med 
Beställaren. 
 
Systemet styr och övervakar: 

• Inbrottslarm med larmzoner på/av 
• Elektromekaniska lås och eventuella motorlås 
• Förlarmsindikation i lokaler, 10 min innan automatisk larminkoppling 
• Daglarm för oönskade dörruppställningar 
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• Nattlåsindikation läst/upplåst ska visas i diodpanel med summerfunktion för ej 
upplåst lås, för respektive dörr. Panelen ska vara synlig från utsidan vid 
huvudentré 

 
Samverkan mellan passage och inbrottssystem är ett skall krav och 
passagesystemet skall styra inbrottslarmet. 
 
På invändiga dörrar där kunder ska passera och ”läsa” sig in med behörighet ska 
planeras med kundpassagesystem, typ BRP. Samma system ska även hantera t ex 
lås för omklädningsskåp. 
 
Resultatmarkeringssystem 

Mediakub eller vägghängd motsvarande skärm ska finnas i tävlingsdelen. 
 
Tele skall även installeras för hiss och larm via separata telefonnummer. 
 
Ljudöverföringssystem  

Möjlighet skall finnas att spela musik i hela anläggningen samt i de olika 
bassängrummen, gym, relax och övriga funktioner separat. Möjlighet skall finnas att 
reglera ljud och ljus lokalt från varje funktion. 
 
Talat utrymningslarm ska bryta musik och köras i högtalare via systemet. 
 
Kameraövervakning 

En anläggning med kameror ska förberedas för övervakning av fasader. 
Tomrör och annan nödvändig förläggning och ursparing ska utföras för ett modernt 
kamerasystem med dagens mått mätt. 
 
Lokal Datanätsystem 

Anläggningen skall vara försedd med ett gemensamt kabelnät för data-, tele- och 
multimediekommunikation från centralt ställ i Tele/datarum till uttagspaneler med 
datauttag alternativt trådlöst datanät. 
 
Publika ytor såsom foajé, caféservering och åskådarplats ska förses med trådlöst 
nätverk. 
 

Hissystem 
Skall utföras enligt gällande normer (inga dispenser tillåts). Skall vara normal hiss. 
För anläggningen ska även finnas en större transporthiss. 
 

Säkerhet 

Inbrottslarmsystem 
Fastigheten förses med en inbrottslarmanläggning av typen Galaxy G3 dimension 
eller likvärdigt samt erforderliga undercentraler.  
 
Larm på/av styrs via passagekontrollsystem (avsteg godkänd från larmklass). 



 23 

Anläggningen skall eftersträva Rus 130:X med utförande i skyddsklass 1 enligt RUS 
200:X. 
 
Anläggningen byggs upp med centraler och undercentraler placerade i el-/telerum  
 

Konstnärlig utsmyckning 

Konstnärlig utsmyckning ska utföras till en kostnad av 1 % av projektkostnaden. Det 
är viktigt att utsmyckningen blir ett med byggnaden. Kostnaden läggs utanför 
kalkylen. 
 

Energi 

Målet för byggnaden är att hålla en hög energiprestanda med låg förbrukning på 
ingående system. Mål för förbrukning per kvadratmeter och år ska utredas i nästa 
skede. 
 
Anläggningen dimensioneras med mål om U medel <0,10 W/m2K. 
 U yttervägg 0,08-0,10 W/m2K 
 U tak 0,06-0,10 W/m2K 
 U golv 0,06-0,10 W/m2K 
 U fönster, glas 0,85 W/m2K 
 
Anläggningen ska ha solceller, preliminärt på 50 % av ytan. Denna kostnad läggs 
utanför kalkylen. 
 

Miljö 

Miljömål 
• Idrott & förening ska hushålla med energi och resurser. 
• Idrott & förening ska använda miljöanpassade produkter i så stor utsträckning 

som möjligt. 
• Idrott & förening ska verka för att minimera buller och utsläpp till luft och mark, 

både inom den egna verksamheten och vid köp av tjänster. 
• Idrott & förenings hela personal ska vara delaktig i miljöarbetet. 

 

Miljölagstiftning 
Projektet skall följa erforderliga myndigheters krav och lagstiftning gällande miljön. 
 

Övergripande miljömål för projektet 
Minimera anläggningens energiförbrukning. 
Minimera anläggningens elförbrukning. 
Undvik miljö- och hälsoskadliga ämnen, som kan skada utemiljön och innemiljön, i 
byggmaterial. 
 
Skapa förutsättningar för ett sunt inomhusklimat och en sund inomhusmiljö. 
 
Minimera avfallsmängden från den egna verksamheten. Avfallet skall i så stor 
utsträckning som möjligt sorteras och återvinnas/återanvändas. 
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7. RUMSFUNKTIONSPROGRAM 

Inget sådant är ännu upprättat för anläggningen. 
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8. UTRUSTNING OCH INREDNING 

Ingen handling har upprättats för byggnaden. 
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