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UTREDNING 
Ett nytt badhus i Sala
En utredning avseende alternativ som ur ett socialt, tekniskt, ekonomiskt och 
hållbarhetsmässigt perspektiv tillgodoser behovet av ett nytt badhus i Sala 
kommun på bästa möjliga sätt. 

Bilaga KS 2020/195/1
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1 INLEDNING 
1.1 BAKGRUND  

Sala är en växande kommun och med tillväxten ökar även behovet av rekreationsanläggningar som 
badhus. Lärkans badhus är sedan 12 juni 2019 och tills vidare stängd för reparation av bassängerna. 
Familjebadet är i dåligt skick med omfattande skador på konstruktionen (se Bilaga 1 för okulär 
besiktning). 

Framöver kommer Lärkans badhus 25-meters bassäng samt den grunda bassängen att renoveras. 
Frågan är emellertid hur resterande delar av Lärkans badhus ska planeras och vilka åtgärder man 
ska vidta. Denna utredning syftar till att tjäna som beslutsunderlag vid beslutsfattandet av de framtida 
åtgärderna för att tillgodose behovet av ett badhus i Sala.  

1.2 SYFTE OCH MÅL MED UTREDNINGEN 

Syftet med denna utredning är att hitta alternativ till hur Lärkans badhus kan ersättas eller återställas. 
Målet är att snäva in ett antal möjliga alternativ till de mest optimala sett ur ett socialt, tekniskt, 
ekonomiskt och hållbarhetsmässigt perspektiv.  

Ledord som genomsyrar utredningen och planeringen är funktionalitet, tillgänglighet och hållbarhet. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Denna utredning avgränsar sig till att utreda Sala kommuns behov av ett nytt badhus. Potentiella 
markområden för det nya badhuset begränsar sig till lämpliga delar av Sala där behovet av ett 
badhus bedöms vara störst. Behovet av verksamheter som badhuset potentiellt sett kan inrymma 
begränsar sig till verksamheter som tillåts i enlighet med kommunallagen (vid kommunal drift). 
Eventuell uthyrning av lokaler för privat bedriven verksamhet behandlas även, men enbart sådan 
verksamhet som normalt sett finns i anslutning till ett badhus (exempelvis gym). 

1.4 ARBETSPROCESS 

Steg 1: Efter uppdrag från Sala kommun formulerades följande målsättning för denna utredning: 

Att utreda samt utvärdera alternativ för att återställa eller ersätta Lärkans badhus sett ur ett 
ekonomiskt, socialt, tekniskt och hållbarhetsmässigt perspektiv. 

Steg 2: Analyser genomfördes för vilka utredningar som behövde sammanställas för att det skulle 
bli en heltäckande rapport. Delar av det material som gruppen behövde fanns redan framtaget och 
delar av materialet behövde tas fram under arbetets gång. 

Steg 3: När nödvändiga utredningar var på plats diskuterades de olika alternativ som fanns för 
Lärkans badhus framtid. De olika alternativen snävades in till ett fåtal genom en utvärdering som 
utgick från parametrar kopplade till ekonomiska, sociala och tekniska förutsättningar samt 
miljömässiga hållbarhetsförutsättningar. Även önskemål och synpunkter från Salas medborgare och 
föreningar inhämtades genom dialog. 
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Steg 4: Projektgruppen enades om vilka alternativ som skulle prioriteras och vilka alternativ som var 
mindre lämpliga. Dessa alternativ utvärderades sedan i en viktningsprocess. I denna del 
diskuterades även förslag på ytterligare utredningar längre fram i processen. 

Steg 5: Granskning och sammanställning av material. 

1.5 ARBETSGRUPPER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Organisationsschema  

Medlemmar i styrgrupp: 

 Anders Almroth, Samhällsbyggnadschef 
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 Jasmina Trokic, Planarkitekt 
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Övriga personer som varit delaktiga eller kontaktats under utredningstiden  

Namn  Företag  Befattning 

Tommy Johansson Sala kommun  VA-ingenjör 

Tord Lillja           Sala kommun  Trafikingenjör 

Anna Ryf  Sala kommun  Planarkitekt 

Tord Lilja  Sala kommun  Trafikingenjör 

Ida Blixt  Sala kommun  Teknisk handläggare 

Jimmy Haaga  Sala kommun   Lokalstrateg 

Axel Kjellin  Sala kommun  Kommunikatör 

Robert Österlind  Sala kommun  Kommunikatör 

Benny Wetterberg Sala kommun  Skolchef 

Linn Hemlin  Sala kommun  Miljöstrateg 

 

2 NULÄGESANALYS 
2.1 MARKOMRÅDEN 
2.1.1 Lärkans markområde 

Ytterligare utredning: Vision Lärkan är i behov av en revidering där visionens aktualitet bör 
bedömas och det bör utredas huruvida ett nytt badhus omfattas av visionen. 

Tidigare har det upprättats en plan från Sala kommuns sida med benämningen ”Vision Lärkan”. Med 
Vision Lärkan finns en ypperlig chans att ta ett nytt tag när det gäller det utbud och innehåll som idag 
förknippas med en väl fungerande sport- och fritidsanläggning. En anpassning till rådande trender 
inom idrotten både på en barn- och ungdomsnivå såväl som på elitnivå är av stor betydelse då det 
möter upp rådande intressen och erbjuder större möjligheter för allt fler att aktivera sig inom 
föreningsidrotten.  

Ändrade vanor i vårt fritidutövande kan också plockas upp och utvecklas som ett led att öka 
människors lust till att aktivera sig och därmed främja folkhälsan. Genom att koncentrera olika idrotts- 
och fritidsverksamheter till en och samma plats kommer man kunna samnyttja parkeringar, 
personella insatser, drift och förvaltning. Att låta badhuset stå på denna plats skulle även innebära 
en politisk stringens i enlighet med ”Vision Lärkan”. 

En annan fördel med att koncentrera utbudet av aktiviteter är att hämtning och lämning i samband 
med barns idrottande lättare kan samordnas med föräldrarnas eget motionsutövande. Medan 
barnen tränar fotboll kan mamma/pappa gå på gym. Alla har något att göra på Lärkan. 

Som en del i uppfyllandet av ”Vision Lärkan” kan det nya badhusets placering stanna kvar på Lärkans 
markområde. Detta kan ske genom om- och tillbyggnad på befintligt badhus, genom att riva det 
befintliga badhuset och bygga ett nytt på samma plats eller genom att bygga ett nytt badhus på 
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Lärkans markområde och låta befintligt badhus stå kvar och eventuellt byggas om för alternativ 
användning. 

2.1.2 Utvecklingsområden 

Som ett alternativ till ”Vision Lärkan” finns ett antal andra potentiella områden för badhusets 
placering som redovisas närmare nedan under kapitel 5. För att på ett lämpligt sätt utreda alternativa 
markområden för badhusets placering bör ett framåtsyftande perspektiv användas, innefattandes en 
prognosering över hur Sala kommer att se ut i framtiden. 

Sala tätort har tre primära utvecklingsområden, Norrmalm, Östra kvarteren och Ängshagen (se 
figur 1 och figur 2).  

Vid val av att bygga ett nytt badhus på ett annat markområde än det nuvarande, bör avståndet till 
utvecklingsområdena övervägas.  
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Utvecklingsområdena Norrmalm, Östra kvarteren och Ängshagen 

 
  Utdrag ur Bostadsförsörjningsprogrammet 

2.2 AVSTÅND TILL SKOLOR 

Även avståndet till skolor i Sala tätort bör beaktas. Grundskolan har obligatorisk simundervisning 
och avståndet till badhuset bör inte vara för stort (se figurer nedan för grundskolornas och 
förskolornas placering på karta). 
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Karta över grundskolor (hämtad från Google maps) 

 
Karta över förskolor (hämtad från Google maps) 
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2.3 TRAFIK & ÖVERSVÄMNINGSRISK 

Trafik 

Det har sedan lång tid tillbaka funnits planer på att stänga järnvägsövergången till Norrmalm/Mamre 
söder om järnvägsstationen vid Norrängsgatan för att istället skapa en ny planskild korsning för 
fordon, cyklister och gångtrafikanter. Under 2012 togs det fram förslagsritningar som visar att den 
nya övergången skulle bli placerad mellan Väsby kungsgård och ansluta till nuvarande 
Silvermyntsgatan, enligt figur 5. Då detta har varit i planeringsstadiet under en lång period så 
kommer utredningen endast att nämna huruvida alternativen skulle bli berörda av denna lösning om 
den blir av. Alltså görs ingen ytterligare utredning som tar hänsyn till denna lösning. 

 
Figur 5 Planerad planskild övergång 

 

Översvämningsrisk 

Det finns en översvämningsrisk i Sala tätort som ett flertal av alternativen kan komma att påverkas 
av. Denna risk kan åtgärdas på olika sätt, genom dels strategiska lösningar för hela Sala tätort, dels 
genom lokala åtgärder på valt markområde. Utredningen kommer endast övergripande nämna om 
risk föreligger, utan att fördjupa sig ytterligare i lösningar eller kostnader för dessa. Därmed behöver 
denna utredning kompletteras med samhällstekniska utredningar för säkerhet för att skapa sig en 
total bild av alternativen. 

En konsekvens är att den här utredningen inte kommer att presentera en helhetsbild utan att den 
kompletteras med ytterligare utredningar kring problematiken. 

2.4 PARKERINGSPLATSER 

Vid val av område måste det noga övervägas hur behovet av parkeringsplatser ska hanteras. Om 
denna fråga inte planeras på adekvat sätt kan det påverka antalet besökare negativt.  



 

      

12 
 

2.5 PLANARBETE 

Uppgifter kring ett flertal markförhållanden som dess beskaffenhet, sanering, uppgifter om befintlig 
kapacitet för vatten, avlopp, el, värme m.m. samt även markområdets och den framtida skolans 
påverkan av exempelvis buller är sådana arbeten som ingår i detaljplaneprocessen. Då detta är en 
kostnadsdrivande process och måste bekostas i ett projekt påbörjas inte dessa utredningar innan 
ett detaljplaneuppdrag påbörjats och godkänts politiskt. Detta medför att ovan nämnda 
förutsättningar inte varit en del i denna utredning och behöver kompletteras i ett senare skede. 

3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 
3.1 BYGGNADSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Badhusets 25-metersbassäng samt undervisningsbassängen är under renovering. Renoveringen 
planeras vara genomförd till hösten 2020. Renoveringen beräknas utöka livslängden på 
bassängerna med 5-8 år. Resterande delar av badhuset är föråldrade och uttjänta (se okulär 
besiktning i Bilaga 1). 

3.2 TIDSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Vid en eventuell rivning och nybyggnation av ett nytt badhus bör det beaktas hur obligatorisk 
simundervisning ska tillgodoses samt hur detta påverkar tidsförutsättningarna. Tidsmässigt skulle 
en rivning och nybyggnation innebära att Sala får stå utan användbara bassänger en längre tid 
jämfört med en om-/tillbyggnad av badhuset eller nybyggnation på annan plats. 

En eventuell nybyggnation bör slutföras inom de renoverade bassängdelarnas livslängd, d.v.s. inom 
5-8 år, för att säkra invånarnas tillgång till bad. 

3.3 MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR 

I Sala finns en vision och målbild att all nyproduktion och alla renoveringar ska klara kraven för 
Miljöbyggnad Silver.  

Även en ny energi- och klimatplan finns framtagen som vision och kan vid beslut om antagande 
innebära att samtliga renoveringar och ombyggnationer ska klara krav om 20% under BBR (även 
krav för grön finansiering, se avsnitt 6.3), vilket innebär ökade kostnader för sådana åtgärder. 

3.4 DIMENSIONERADE FÖRUTSÄTTNINGAR (kapacitet) 

Sala är en kommun med en stark tillväxt, vilket bör beaktas vid utformningen av badhuset. Beroende 
på var badhuset placeras bör det utredas hur detta kommer att påverka antalet besökare. Det bör 
utredas om det nya badhuset kapacitetsmässigt ska efterlikna nuvarande badhus eller om det 
framtida behovet kräver en eventuell utökning av kapaciteten. Det bör även beaktas om badhusets 
övriga delar bör utökas med andra typer av lokaler för att tillgodose behov av restaurangverksamhet, 
gym m.m. (se nedan under avsnitt 4 ”Behovsanalyser”). 

Prognosen och målsättningen är antalet besökare per år ska uppgå till minst 100 000 för det nya 
badhuset. Prognosen är översiktlig och det är viktigt att beakta att Sala är en växande kommun. 
Simhallen bör följaktligen dimensioneras med beaktande av Sala kommuns tillväxtpotential. Nedan 
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redovisas statistik avseende antal besökare per år för det tidigare badhuset samt gymmet Actic som 
ligger i anslutning till badhuset. Gymmets medlemmar har tillgång till badhuset och använder samma 
passage som badhusgästerna, vilket innebär att en andel av besökare redovisade i diagrammet 
nedan endast besökte gymmet. Detta är en felmarginal som bör beaktas. 

 

Besökare per år avseende Actic och badhuset. 
*2019 var badhuset stängt fr.o.m. 12 juni. 

Diagrammet nedan redovisar prognosen över Sala kommuns folkmängd fram till år 2030. 

 

 
Prognos över Salas folkmängd 

4 BEHOVSANALYSER 
4.1 MÅLBILD 

Projektets mål är att ett badhus färdigställs i Sala kommun på mest lämpligt markområde och på 
mest lämpligt sätt (om-/tillbyggnad av befintligt badhus, alternativt nybyggnad). För ett lyckat projekt 
är det angeläget att en gemensam målbild färdigställs. En gemensam målbild är ett sätt att skapa 
en grund för detta samtidigt som verksamhetsnyttan fastställs. 
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Målbilden ska gestalta vilka effekter man vill uppnå med projektet. Utredningen har arbetat utifrån 
följande målbild för badhuset: 

Badhuset ska vara en tillgänglig mötesplats som tillgodoser kommuninvånarnas behov av motion, 
simskola, fritid, rekreation och föreningsverksamhet. Staden ska möjliggöra för barn, unga och vuxna 
att tillägna sig färdigheter i simning och livräddning. 

4.2 MÅLGRUPPS- OCH VERKSAMHETSANALYS 

Utifrån den redovisade målbilden är det tydligt att det framtida badhuset vänder sig till en bred 
målgrupp. Målgruppen kan grovt delas in i den breda allmänheten, skola, föreningar och personer 
med behov av särskild träning. Nedan redovisas de behov som kan aktualiseras för respektive 
grupp. 

Den breda allmänheten: 

- Motionssim 
- Styrketräning 
- Motion 
- Rekreationsbad 
- Relaxavdelning (bad, bubbelpool, bastu m.m.) 
- Äta och dricka 

Skolan: 

- Skolsim 
- Simundervisning  

Föreningar: 

- Simträning  
- Tävlingar 
- Undervisning 
- Annan träning än sim (tyngdlyftning, spinning m.m.) 
- Föreningsverksamhet 

Personer med behov av särskild träning: 

- Rehabavdelning 
- Anpassad träning för funktionshindrade 

 

Målet är att det framtida badhuset ska beakta samtliga gruppers behov. Målet är även att säkra 
badhusets kvalitet ur ett framtidsperspektiv genom att även tillgodose framtida behov som eventuellt 
inte föreligger idag. Salas badhus ska ha något att erbjuda för personer i alla åldrar, oavsett om man 
är en idrottare på elitnivå, en vardagsmotionär eller någon som bara vill besöka badhuset i 
rekreationssyfte. Det är även angeläget att det framtida badhuset inte prioriterar en specifik grupp 
till för stor bekostnad på en annan grupp. 

I gruppen ”den breda allmänheten” inbegrips personer av alla åldrar. Vad gäller gruppen ”föreningar” 
så finns utrymme att även beakta föreningar som inte är kopplade till vattenaktiviteter. 
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4.3 BEHOVSANALYS – BADHUSPERSONAL 

Under utredningens gång hölls en kontinuerlig dialog med nuvarande person på Lärkans familjebad. 
Denna dialog är av stort värde p.g.a. badhuspersonalens dagliga och unika inblick i det nuvarande 
badhusets verksamhet. För att utröna personalens erfarenheter av det nuvarande badhuset samt 
deras förslag för det nya kommande badhuset ur ett personalperspektiv, fick de fylla i formulär. I 
formuläret fick de ange 1) vad som var bra med Lärkans familjebad, 2) vad som var mindre bra, 3) 
vad som saknades i Lärkans familjebad, 4) det sammanlagda betyget för Lärkans familjebad som 
arbetsplats i en skala från 1 (mycket dåligt) till 5 (mycket bra) samt 5) förslag på förbättringar till det 
nya badhuset. Formulären avser endast badhuspersonalens synpunkter ur ett personalperspektiv. 
För övriga önskemål hänvisades personalen till dialogen med Salas invånare. 

Nedan sammanställs resultaten från de aktuella formulären.  

 

 

Av resultaten ser man tydligt att badhuspersonalen uppfattar badhusets nuvarande storlek som 
tillfredsställande, samt att bra uppsikt över bassängerna är viktigt för personalen. Den personliga 
kontakten med badhusets besökare, badhusets populära evenemang och nuvarande 
verksamhetens familjeinriktning är även faktorer som uppskattas. 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Badhusets storlek

Bra uppsikt över bassänger

Öppettider

Gym & sporthall i anslutning

Personligt bemötande

Populära event

Bra personal

Badhusets familjeinriktning

1 Vad var bra med Lärkans familjebad?
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Personalen vittnar om trängsel i motionsbassängen och svårigheter för alla verksamheter att få 
adekvat tid och yta. Formulären samt min personliga dialog med badhuspersonalen utrönte ett 
omfattande missnöje med de använda materialen för badhusets ytor och det faktum att materialen 
är svårstädade. Även fastighetens skick och ljusinsläpp samt vattenavrinning till brunnar kritiseras. 
I dialogen med personalen framkom även problematiken med att ha samma värmeväxlare för både 
motionsbassängen och badhusets familjedel då familjedelens besökare ofta klagade på att det var 
för kallt vatten. 

 

 
 

0 1 2 3 4 5 6

Väggar mellan bassänger skymmer sikt

Samma värmeväxlare till motionsbassäng & familjebad

Trångt i motionsbassäng

Svårstädat

Stor personalomsättning

Krånglande automater

Trångt i duschar

Dålig avrinning till brunnar

Mörk och sliten fastighet

Dåligt genomförda renoveringar

2 Vad var mindre bra med Lärkans familjebad?

0 1 2 3 4 5 6

Relaxavdelning

Mer utrymme för "barnplask"

Något som lockar äldre barn/ungdomar

Höj- och sänkbar botten i undervisningsbassäng

Större dam- och herrbastu

Öppnare planlösning runt bassänger

Vilorum för personal

Fler toaletter

3 Vad saknas i Lärkans familjebad?
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Av formulären och av personlig dialog med personalen framkom att relaxavdelning är något som 
efterfrågats frekvent av badhusets besökare. Badhuspersonalen vill även utöka bastuverksamheten 
för att bland annat kunna utnyttja sin utbildning i ”Aufguss”, vilket är en form av aromabastu. 
Personalen menar också att i deras vardagliga arbete har de noterat ett behov av en 
undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt behov av utökat utrymme för de allra 
minsta barnen att ”plaska runt” i.  

 

 

Ovan redovisas badhuspersonalens sammanfattande betyg för Lärkans familjebad som 
arbetsplats. 

 

0 1 2 3 4 5 6

1 - Mycket dåligt

2 - Bristfälligt

3 - Helt okej

4 - Bra

5 - Mycket bra

4 Sammanlagt betyg för Lärkans familjebad som arbetsplats
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Ovan redovisas badhuspersonalens förbättringsförslag för det nya kommande badhuset. I dialogen 
med badhuspersonalen har det framkommit att det nuvarande badhusets materialval har varit 
bristfälliga och materialen har varit svårstädade. Även ljusinsläppet i nuvarande anläggning har varit 
något som genomgående har kritiserats. 

Vaktmästarna har utöver vad som redovisats ovan föreslagit följande för det nya badhuset: 

- Bygga nytt badhus nära ishallen för värmeåtervinning 

- Egen infart för godsmottagning i källaren 

- Kontrollrum för övervakning av styrning av reningsverk 

- Användning av UV-ljus för rening av bassängvatten 

- Användning av ultrafiltrering 

- Återvinning av vatten vid backspolning 

- Automatisering av backspolning 

- Egen tillverkning av klor 

- Användning av koldioxidbatterier 

 

4.4 BEHOVSANALYS – FÖRENINGAR 

Som ett led i förstudien genomfördes en föreningsdialog med föreningar och skolor som använder 
nuvarande badhus. I dialogen gavs föreningar och skolor tillfälle att beskriva redogöra för sin 
verksamhet, sin erfarenhet av nuvarande badhusanläggning samt ge förslag för det framtida 
badhuset (se formulär för föreningsdialog i Bilaga 6.1). 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Högre takhöjd

Bättre ljusinsläpp

Mer förrådsutrymme

Städvänligare material

Ett riktigt café

Bättre utformad reception

5 Förbättringsförlag samt övriga kommentarer
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4.4.1 IFK Triathlon 

Nedan redovisas IFK Triathlons svar avseende den genomförda föreningsdialogen (se Bilaga 7.2 
för svar i sin helhet). 

Organisationens verksamhet 

Inom IFK Sala har en sektion Triathlon som främst utnyttjar Simhallen för träning.  

Det är svårt att säga hur mycket eller hur många timmar föreningens medlemmar utnyttjat badet då 
det var igång då många tränar enskilt både på morgon, under dag och kväll. Vi har det senaste året 
inte haft gemensamma träningar men skulle det bli ett nytt bad med större möjlighet att hitta tider för 
detta blir det absolut aktuellt. Det är stora bassängen som utnyttjats men också gymmet som många 
medlemmar har årskort på. Det är framförallthöst, vinter och vår som anläggningen utnyttjats på. 

Erfarenhet dagens anläggning 

Bra med befintlig anläggning är djupet på simbassängen där träning bedrivs, undervisningsbassäng 
med uppvärmt vatten. Gymmet också bra liksom bastu med omklädning/dusch. Det som man skulle 
vilja ha i ett nytt badhus är 50 metersbassäng med bredare banor som kan sluka fler badare på varje 
bana när man tränar. Dagens familjebassäng är bra och vi hoppas inte man satsar på äventyrsbad 
som kostar mycket och som finns på nära håll i andra kommuner. Servering/caféet fungerar för vår 
förening men visst vore det trevligt med en liten separat del men det kostar mer än det ger, bra med 
samkörning reception/servering. Vår förening har inget förrådsutrymme när det gäller simhallen men 
har önskemål om detta. 

Framtiden 

Vi vill öka vår vistelse i simhallen och utöka samarbetet med Sala SS. Utökade öppettider och större 
simhall är någott som skulle kunna bidra till att vår målsättning kan uppfyllas. 

Fler tävlingar är ett mål i just Triathlon där man också får fler motionärer att testa denna sport. 

Övrigt 

Vi har bra relationer med anläggningens personal och vi önskar ett fortsatt bra samarbete med Sala 
SS. När det gäller Sala kommun och kultur/fritid har vi en god relation. 

4.4.2 Sala simsällskap 

Nedan redovisas Sala simsällskaps svar avseende den genomförda föreningsdialogen (se Bilaga 
7.4 för svar i sin helhet). 

Sala Simsällskaps verksamhet 

Sala SS bedriver simidrott, i dagsläget med betoning på simning för barn och ungdom. Historiskt sett 
har klubben även bedrivit vattenpolo vilket klubben på sikt gärna vill återuppta. Klubben har de 
senaste åren även bedrivit parasimning och motionsverksamhet för vuxna i form av crawlskolor och 
vattengymnastik. Innan Lärkans Familjebad stängdes för renovering hade föreningen varje vecka 
ungefär 51 timmars verksamhet i olika former och utnyttjar ca 127 bantimmar. Träningstiderna var 
utspridda på varje dag måndag – söndag. Familjebassängen utnyttjades under 3 timmar/vecka. 

Under juni-augusti var enbart tävlingssimmarna igång och då såg träningstiderna annorlunda ut. 
Totalt hade vi ca 250 aktiva barn och ungdomar som deltog i verksamheten vid 1 – 6 tillfällen 
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under veckan. Vuxensimningen har haft ca 45-50 deltagare som deltagit vid 1-3 tillfällen/vecka och 
vattengymnastiken har haft ca 80 personer som deltagit en gång per vecka. 

Erfarenhet – dagens anläggning 

Det bästa med dagens anläggning är placeringen på Lärkan-området, lätt att ta sig till anläggningen. 
Det som saknas i anläggningen är utrymme – den är för liten helt enkel. Förrådsytorna vi i anslutning 
till simbassängerna är mycket begränsade och vi får därför förvara mycket material inne i själva 
badhuset och en del material tar stryk av den varma och fuktiga miljön. Vi vill på sikt utöka 
möjligheterna till att arrangera simtävlingar, vilket varit svårt då 25m-bassängen i Sala inte håller 
måtten för att arrangera lite större tävlingar som kräver minst 8 banor och 2,5m bredd på banorna. 
Även ytor för publik är mycket begränsade i nuvarande badhus, liksom omklädningsrumsdelen. 

Framtid 

Efter att vi stått utan simbassäng i Sala sedan 12 juni 2019 har vi inte kunnat bedriva någon 
vuxenverksamhet över huvud taget. All barn- och ungdomsverksamhet har vi varit tvungna att 
förlägga på en mängd olika simanläggningar - Heby, Uppsala, Enköping, Västerås och 
Hallstahammar. Delar av vår tidigare simundervisningsverksamhet har vi haft vid Tärna 
Folkhögskola. Allt detta har inneburit att vi tappat en väldigt stor del av de som deltagit i vår 
verksamhet tidigare, då möjligheterna att åka till andra simanläggningar varit mycket begränsade. 
Vi har naturligtvis som mål att återuppbygga all den fina verksamhet vi haft i Sala SS och fortsätta 
att utveckla simidrotten i Sala. Verksamheten har genom åren haft begränsad möjlighet att utvecklas 
på grund av otillräcklig bassängtid för att kunna växa i den takt vi skulle kunna, framför allt vad gäller 
simundervisning och breddverksamheten. 

Vi har i nuläget ingen aktiv rekrytering i form av annonsering, uppsökande verksamhet i skolor m m, 
men vi bedömer att vi med en sådan skulle kunna fördubbla vår verksamhet i ett 5-årigt perspektiv. 
Vi kan dessutom glädjande nog konstatera att många av våra aktiva ungdomar väljer att stanna i vår 
verksamhet allt längre vilket gör att fler tränar flera gånger i veckan.  

Förslag till ny simhall 

Först vill vi understryka att Sala är i behov av en större och mer funktionell motionsanläggning för 
simidrott – inget stort äventyrsbad, det finns gott om sådana i kommunens närområde. Vår vilja är 
att man bygger en fullstor bassäng, d v s 25 x 50m, vilket vore önskvärt ur flera aspekter; det finns 
en starkt växande simklubb i kommunen, simning som motionsidrott ökar kraftigt i Sverige, inte minst 
genom triathlon, swim-run och öppet vatten simning, och det är mer attraktivt att bosätta sig i 
kommunen om det finns attraktiva motionsanläggningar. Möjligheten till lägerverksamhet på 50m-
bana inomhus är liten i Sverige idag, varför en sådan anläggning skulle dra till sig många läger med 
övernattning i kommunen varje år, vilket också är positivt för den lokala turistnäringen. 

Simhallens utformning 

Det är önskvärt med en stor bassäng som kan utnyttjas på många sätt samtidigt, med möjligheten 
att dela bassängen i flera ”sektioner” med en delbar mellanvägg för att exempelvis kunna köra 
träning på 50m-bana på fem banor (2,5 m breda), träning på 25m bana på 5 banor samt ha en 
sektion på 23 x 12,5 m av bassängen som kan utnyttjas till simundervisning, vattenpolo, 
vattengymnastik eller fri lek. En höj- och sänkbar botten på hela eller en del av bassängen skulle 
ytterligare kunna öka bassängens möjligheter, t ex simundervisning på grunt vatten. Moderna höj- 
och sänkbara bassängbottnar kan dessutom bidra till sänkta driftskostnader och minska 
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kloranvändningen. Det vore också bra med en separat barnbassäng för simundervisning ock lek, 
eventuellt även för rehabilitering. 

Det bör vara väl tilltagna utrymmen för omklädningsrum och duschar i anläggningen. Önskvärt 
vore också att det finns en uppvärmningsyta i en separat lokal med omedelbar anslutning till 
simhall och omklädningsrum som kan utnyttjas av föreningen och övriga motionärer för fysträning 
och uppvärmning innan simträning. Det är viktigt att det finns ändamålsenliga förvaringsutrymmen 
för föreningar och skolor och dessa bör finnas i omedelbar anslutning till bassäng, men med annan 
ventilation, förslagsvis samma som i uppvärmningslokalen. 

Ur klubbens synvinkel är det också av stort värde att det finns en liknande plats som i nuvarande 
simhall där vi kan ha plats för anslagstavla/informationsmaterial som är väl synliga. Dessutom är 
yta för sponsorskyltar viktiga för klubben. Att i anslutning till anläggningen dessutom ha tillgång till 
en lokal för vårt kansli vore också bra. 

En fullgod tävlingsutrustning måste finnas i anläggningen. En sådan utrustning innefattar godkända 
startpallar, tidplattor med tillhörande utrustning samt en ljudanläggning som är anpassad för denna 
typ av idrottsanläggning. Det måste även finnas plats för ett tävlingssekretariat intill simbassängen 
vi önskar också att det finns yta för försäljning vid tävlingar. För att kunna arrangera en bra tävling 
förutsätts att det finns en läktare med plats för minst 300 personer.  

4.4.3 SPF Seniorerna Sala 

Nedan redovisas svar från SPF Seniorerna Sala avseende den genomförda föreningsdialogen (se 
Bilaga 7.5 för svar i sin helhet). 

Föreningens verksamhet 

Spf Seniorerna Sala har vattengympa med bottenkänning på fredagar kl 9 – 10 i familjebassängen 
ca 28 veckor om året. 

 

Dagens anläggning 

Familjebassängen är inte anpassad för vattengympa. Ledaren får stå på ett podium och det ger inte 
så bra kontakt med deltagarna. Korridoren från omklädningsrummen till simhallen är otroligt kall. Det 
som är bra är närheten till förrådet där redskapen förvaras.  

Det förekommer ingen servering när vi är där. Föreningen har inget förråd på badhuset. Vi hyr 
redskapen av simsällskapet. 

Framtiden 

Spf vill fortsätta att ha vattengympa på dagtid, gärna kl 10. Inför gärna mer tid för pensionärer att 
simma på dagtid. I ett nytt badhus bör det finnas en bassäng som är tänkt för träning (vattengympa, 
rehab och simträning). Höj- och sänkbar botten skulle öka användningen. 

Fler handduschar önskas i omklädningsrummen. Varmare vatten i bassängen är önskvärt. Bra om 
det finns en trapp att gå ner på i bassängen. Alla kan inte klättra på en lodrät stege. En ljudanläggning 
bör finnas. Träningsbassängen bör vara avskild från resten av bassängerna så att man inte stör eller 
störs av övrig verksamhet. Inför miljövänlig rening av vattnet. 
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4.4.4 PRO Sala 

Nedan redovisas svar från PRO Sala avseende den genomförda föreningsdialogen (se Bilaga 7.3 
för svar i sin helhet). 

PRO Sala har följande förslag till det nya badhuset: 

- att det finns tillgång till vattengympa 

- att det blir gångvänligt ner i vattnet. 

- att det ska vara öppet på förmiddagen så att seniorerna kan bada. 

4.4.5 FUB Sala Heby 

Nedan redovisas svar från FUB Sala Hebys svar avseende den genomförda föreningsdialogen (se 
Bilaga 7.1 för svar i sin helhet). 

FUB Sala Heby föreslår att det bör finnas ordentlig plats för både rullstolar/permobiler och rullatorer 
i både omklädningsrum och vid bassängen så alla oavsett handikapp ska kunna bada. Vidare 
föreslås även lyftar både i omklädningsrum, dusch, toalett och vid bassängen. 

Det hade även varit lämpligt med mindre omklädningsrum som är till för dom som har personliga 
assistenter/ledsagare med sig som behöver hjälp om dom båda är av olika kön och inte kan byta om 
i vanliga omklädningsrummet. 

4.5 BEHOVSANALYS – ALLMÄNHET 

Som ett led i förstudien genomfördes en invånardialog där Sala kommuns invånare fick chansen att 
ge synpunkter på det nuvarande badhuset i Sala, samt ge förslag för det framtida badhuset (se 
Bilaga 6.2 för att se formuläret som användes i dialogen). Nedan redovisas resultaten från den 
genomförda invånardialogen. 

4.5.1 Allmän statistik om invånardialogen 

Nedan redovisas ålder- och könsfördelning avseende invånardialogens deltagare. 
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4.5.2 Nuvarande badanläggning 

Nedan redovisas invånarnas betyg avseende det nuvarande badhuset och dess delar. Betygsskalan 
som användes är 1 – 5. 

 
Betyg – nuvarande tävlingsbassäng 

 
Betyg – nuvarande familjeavdelning 

 
Betyg – nuvarande restaurangverksamhet 
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Betyg – nuvarande badhusets övriga delar 

 
Betyg – sammanlagt betyg för det nuvarande badhuset 
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4.5.3 Det nya badhuset 

I denna del fick invånarna lämna sina åsikter om det framtida badhusets placering, de tre viktigaste 
aktiviteterna och delarna i det framtida badhuset samt ge allmänna förslag för det framtida badhuset. 
Avslutningsvis gavs invånarna även tillfälle att lämna sina förslag för vad det ursprungliga 
badhusområdet ska användas till, förutsatt att det nya badhuset byggs på annat område. 

 
Det nya badhusets placering 

 
De tre viktigaste aktiviteterna i ett badhus 

 
De tre viktigaste delarna i ett badhus 
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Förslag till det nya badhuset 
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Alternativ användning avseende nuvarande badhusområde. 
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4.5.4 Kommentarer - invånardialog 

Invånarnas betyg avseende det nuvarande badhuset och dess olika delar vittnar om ett utbrett 
missnöje. Det högsta snittbetyget uppgick till tre (3) av fem (5) och det lägsta till 2,3 av fem (5). 

Vad gäller framtida badhusets placering anser en övervägande del av Sala kommuns invånare att 
badhuset bör stanna kvar på Lärkans markområde. Vad gäller badhusets viktigaste aktiviteter så var 
de tre viktigaste följande: 1) familjetid, 2) avslappning och 3) träning.  

Vad gäller badhusets viktigaste delar så var de tre viktigaste följande: 1) familjebad, 2) 
undervisningsbassäng och 3) tävlingsbassäng. 

Vad gäller de allmänna förslagen för det nya badhuset så var det relativt stor spridning på förslagen. 
De tre mest populära förslagen var följande: 1) relaxavdelning, 2) ett familjeinriktat badhus och 3) 
att det nya badhuset ska ha rutschkanor. 

4.6 BADHUSETS GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER 

Badhusets grundläggande funktioner bör utredas och det är viktigt att beakta är hur badhusets olika 
delar samverkar och påverkar varandra. Exempelvis vid val av golv så kan ett visst golv vara 
halksäkert men samtidigt svårstädat. Det är viktigt att arbetet med badhusets olika delar och 
funktioner sker med synergi som ledord. 

Exempel på funktionsegenskaper: 

- Materialval som klarar tufft badhusklimat 

- Isoleringsfunktion av olika konstruktioner 

- Ytskikt och konstruktioner för att klara krav på halksäkerhet, rengöring, skötsel m.m. 

- Fukttåliga stommaterial 

- Betongkvalitet och armering 

- Täckskikt i bassänger 

- Fönster 

- Genomföringar 

- Ventilation 

- Styr- och reglerteknik 

- Vattentemperatur 

- Vattenreningssystem 

- Luftkvalitet 

- Kemikaliehantering 

- Tillgänglighet 

- Hygien- och städbarhetsfokus 
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- Arbetsmiljö för personal 
- Personlig säkerhet 

4.7 VERKSAMHETSOMFATTNING 

4.7.1 Allmänna trender 

Badhus är idag mer än anläggningar enbart för att just simma. Idag ser man en utveckling där badhus 
även utgör sociala mötespunkter för rekreation, relax och andra former av träning som inte är 
kopplade till vattenaktiviteter. Efterfrågan på varma bassänger med höj- och sänkbara mellanbottnar 
för olika verksamheter som simskola, vattengymnastik, rehabiliteringsbad, babysim, badlek m.fl. 
ökar. 

En annan trend är bad med äventyrligt stuk. Ofta ser man avdelningar främst avsedda för rekreation 
och olika aktiviteter. Rutschkanor, vågmaskiner och annat liknande är vanligt. Ofta har dessa 
avdelningar en del anpassad för yngre barn och en avdelning anpassad för äldre barn, t.ex. grundare 
och djupare bassänger, olika typer av inredning och aktiviteter för respektive del m.m.  

Populära alternativa träningsformer som exempelvis yoga, dans, klättervägg o.dyl. är något man 
även kan beakta. 

4.7.2 Motionssim 

För att locka besökare som vill motionssimma är ett grundläggande krav att det finns tillräckligt med 
utrymme att simma på. Antalet simbanor kan förslagsvis vara totalt 8 st 25-meters- eller 50-meters 
banor (25 x 20,4 m, resp. 50 x 20,4 m totalt). Detta kommer att medföra att utrymme finns för 
motionssim, oavsett om andra aktiviteter pågår samtidigt som exempelvis simundervisning, 
simträning o.dyl. Huruvida simbanorna ska vara 25 meter eller 50 meter kan bedömas utifrån antal 
prognostiserade besökare och prognostiserad tränings- och tävlingsverksamhet. 

4.7.3 Familjebad 

En avdelning för familjebad är idag en vanligt förekommande del i badhus. Familjebadets inriktning 
bör övervägas, d.v.s. om det ska vara en framträdande del av badhuset eller en mindre del, om det 
ska vara äventyrligt eller mer familjeinriktat m.m. I denna bedömning kan man beakta närheten till 
existerande äventyrsbad i Uppsala och Västerås. Mot bakgrund av de etablerade närliggande 
äventyrsbaden så kan Salas familjebad vara mer inriktat på just ”familj” än äventyr. Grundare del i 
familjebadet bör finnas för yngre barn. Ytterligare attraktioner som vågmaskin kan övervägas. I 
denna del kan även plats göras för stolar och bord för servering. 

4.7.4 Skolbad 

Läroplanen styr kraven för elevers simkunnighet. Av skolverkets hemsida följer: 

För att få godkänt betyg i idrott och hälsa i årskurs 6, alltså minst betyget E, ska en elev: 

 kunna simma 200 meter, varav minst 50 meter på rygg och resten på valfritt simsätt 
 kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. 
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Samma krav gäller för godkänt betyg i årskurs 9, men eleven ska dessutom kunna hantera 
nödsituationer vid vattnet med hjälp av alternativa hjälpmedel under olika årstider.1 

En multibassäng samt tillräckligt antal simbanor på motions- och träningsbassängen tryggar skolans 
behov.  

För elever med funktionsvariationer har skolan generella tillgänglighetskrav. Särskoleverksamheten 
har också specifika tillgänglighetskrav avseende bland annat angöring, omklädning och 
bassängutformning, funktionskrav som bara kan tillgodoses i ett nytt badhus. Dessa aspekter får 
beaktas i en rambeskrivning och kommande upphandling. 

4.7.5 Simskola 

För att trygga behovet av simskola för både barn och vuxna bör det nya badhuset lämpligen innehålla 
en multibassäng med höj- och sänkbar botten. Bassängens storlek måste även vara lämplig för att 
exempelvis två grupper ska kunna undervisas samtidigt. 

4.7.6 Relaxavdelning 

Relaxavdelningen är något som skulle attrahera många besökare. Bubbelpool, upplevelseduschar, 
ångbastu och våtbastu kan inkluderas här. Vidare bör det övervägas om relaxavdelningen ska vara 
gemensam för samtliga kön eller om man ska ha separata avdelningar. 

4.7.7 Rehabiliteringsbad, funktionsträning, vattengymnastik 

Vattengymnastik är en effektiv och rolig träningsform. Multibassäng kan tillgodose behovet för 
vattengymnastik samt för rehabiliteringsträning. Samma bassäng kan användas för rehabilitering av 
olika diagnoser och skador. 

Särskild funktionsträning för personer med funktionshinder, både yngre och äldre, bör tillgodoses i 
det nya badhuset. Lämpligen kan temperaturen i multibassängen vara relativt varm och bassängen 
i sig vara särskilt anpassad för att underlätta för funktionshindrade och äldre personer. 

4.7.8 Mat och dryck 

Badhuset kommer att tjäna som en social mötespunkt och bör lämpligen ha en väl utformad och 
planerad del för servering av mat och dryck. Förslagsvis kan man ha en enklare kiosk med godis, 
läsk m.m. samt en restaurang med ”riktig mat”. Utrymme för bord och stolar bör även finnas. Det bör 
övervägas vilken nivå man vill ha på restaurangverksamheten, d.v.s. om man vill ha enklare mat 
eller om restaurangens nivå ska höjas från nuvarande nivå. 

4.7.9 Simträning och tävlingar 

Simbanorna bör utformas så att simträning och simtävling på hög nivå ska kunna bedrivas. Detta 
skulle utveckla de lokala simföreningarna och locka fler till simning som idrott. Tillräckligt antal 
simbanor bör finnas för att simträningar ska kunna bedrivas utan att störa exempelvis 
vardagsmotionärer som motionssimmar. Eventuellt kan simbanorna förses med ett hopptorn för t.ex. 
träning i livräddning. 

 
1 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/simning-i-skolan  
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Svenska Simförbundets regelverk för tävlingssimning bygger på Internationella Simförbundets 
(FINA) gällande regler. Vad som gäller för tävlingsbassänger regleras under ”414 
Tävlingsbassängen, sanktionerade tävlingar” (se Bilaga 2). Det innebär i korthet att: 

- Bassängen ska ha en längd av 25 m eller 50 m, bägge med en tillåten avvikelse av +0,01 – 
0,00 m med installerade tidtagningsplattor. 
 

- I en bassäng med startpallar ska vattendjupet på startsidan vara minst 1,8 m inom ett avstånd 
av 1,0-6,0 m från startväggen Vattendjupet i övriga delar av bassängen ska vara minst 1,1 
m.  
 

- Antalet banor ska vara minst 8 med en bredd av minst 2,50 m per bana samt med ett utrymme 
av minst 0,20 m utanför de yttersta banorna (minst 20,4 m i total bassängbredd för 8 banor) 
 

- publikkapacitet har specificerats för arrangemang på respektive nivå 
 

- I bassänger med uppvärmt vatten ska vattnet under tävling ha en temperatur av 25º-28º C. 
Vattenytan ska hålla konstant nivå och vara utan märkbar cirkulation. 
 

- Ljusstyrkan ska vara tillräcklig runt hela bassängutrymmet och ska vid startpallarna och vid 
vändningsväggen uppgå till minst 600 lux. 
 

4.7.10 Gymverksamhet 

Gymverksamhet kan med fördel inrymmas i badhuset. Alternativt kan närliggande gymverksamhet 
samordnas med badhusets verksamhet (t.ex. vid tecknande av gymkort kan man betala extra för att 
även få tillgång till badhusets badavdelning).  

En eventuell gymverksamhet kan även inrymma lokaler för olika former av gruppträning, spinning 
m.m. Gymverksamhet kommer även att locka fler besökare till badhuset. Träning på gym är i 
dagsläget mycket populärt. 

4.7.11 Alternativa träningsformer 

Vid utformande av lokalprogrammet kan man lämpligen även beakta behovet av alternativa 
träningsformer som exempelvis yoga, kampsport, olympisk tyngdlyftning, crossfit, klättervägg m.m. 

4.7.12 Föreningsverksamhet 

Det nya badhuset bör utformas med ett högt tillgänglighetsmål för föreningsverksamhet. Detta 
innebär exempelvis att Sala kommuns olika idrottsföreningar ska ha god tillgång till träningstider 
och lokaler. 
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4.8 BADHUSETS AKTIVITETER - MÅLGRUPPER 

Nedan redovisas vilka aktiviteter samt vilka gruppers behov som varje potentiell del av det framtida 
badhuset tillgodoser. 
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25-/50-meters 
bassäng 

X X X X   X X X X 

Multibassäng    X  X X X X X 

Familjebad    X X X  X X X 

Servering        X X X 

Relax       X X X X 

Friskvård (gym 
m.m) 

 X      X X X 

Övriga publika ytor        X X X 

 

4.9 URSPRUNGLIG BADHUSLOKAL 

Vid en nybyggnation på annan plats än den nuvarande bör det övervägas hur den tidigare 
badhusbyggnaden ska användas. Skicket på badhusbyggnaden bör i sådant fall inledningsvis 
utredas för att fastställa förutsättningar för eventuell renovering och omvandling till andra typer av 
lokaler för andra användningsområden. Kostnaden för en sådan renovering bör även utvärderas. 
För resultat av okulär besiktning av byggnad, se Bilaga 1. 

I en växande kommun som den i Sala finns det utrymme för lokaler som kan möjliggöra nya 
verksamheter och aktiviteter. En fördjupad behovsanalys bör lämpligen genomföras för alternativa 
verksamheter som den ursprungliga byggnaden kan inrymma. I den kontinuerliga dialogen med 
lokala föreningar och invånare inhämtas förslag för användningsområde för den gamla 
badhusbyggnaden. 

4.10 SAMMANFATTNING 

Det nya badhuset bör utformas för att trygga dagens behov samt framtidsbehoven. För att locka 
besökare krävs det att badhuset utformas så att flertalet aktiviteter kan bedrivas samtidigt utan att 
störa varandra. Förslagsvis bör det finnas 8 simbanor om 25 meter eller 50 meter med tävlingsbredd 
samt en multibassäng med höj- och sänkbar botten med en storlek som möjliggör simundervisning 
för två grupper samtidigt. Multibassängen kan även användas för vattengymnastik, 
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rehabiliteringsträning samt funktionsträning för personer med särskilda funktionsbehov och äldre 
personer. 

Det nya badhuset bör ha en avdelning för familjebad. Familjebadet kan fokuseras mer på familj än 
äventyr med tanke på andra populära närliggande äventyrsbad. Det bör även övervägas om det nya 
badhuset ska ha en särskild relaxavdelning. Detta är något som säkerligen kommer att uppskattas 
av kommunens invånare. 

Vad gäller mat och dryck kan det nya badhuset inrymma en mindre kiosk med godis, läsk m.m. samt 
en restaurang med ”riktig mat”. Detta kan öka badhusets status som en social mötespunkt i Sala.  

Gymverksamhet kan inrymmas i badhusets lokaler för att locka besökare och för att badhuset ska 
ha ett komplett utbud av friskvård. Vid utformningen av lokalprogrammet bör man beakta 
lokalbehovet för alternativa träningsformer som exempelvis yoga, kampsport, olympisk tyngdlyftning, 
crossfit, klättervägg m.m.  
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5 STRATEGISKA ALTERNATIV 
Utvärderingen av de strategiska alternativen redovisas i Bilaga 9.1-9.5. 

5.1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER 

De olika strategiska alternativen är följande: 

Alternativ 1.1/1.2 – Renovering/nybyggnation, nuvarande badhusområde 

Alternativ 2a – Nybyggnation, Lärkans markområde bredvid fotbollsplan 

Alternativ 2b – Nybyggnation, Lärkans markområde yta vid skola 

Alternativ 3a – Nybyggnation, Salaborg 

Alternativ 3b – Nybyggnation, Åkraområdet 

Alternativ 3c – Nybyggnation, Norrmalm söder om Saladammsvägen 

Alternativ 3d – Nybyggnation, Norrmalm norr om Saladammsvägen 

Alternativ 3e – Nybyggnation, Norrmalm vid kalkugnsruin 
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Nedan illustreras de vanligaste för- och nackdelarna med nybyggnation, resp. om- och tillbyggnad 
av befintlig byggnad (se tabell nedan). 

 

 Nybyggnation 
fördelar 

Nybyggnation 
nackdelar 

Renovering 
fördelar 

Renovering 
nackdelar 

Funktionskrav Frihet att bemöta 
aktuella krav 

  
Föråldrad 
logistik – svår 
att påverka 

Tillgänglighet 
Dagens 
tillgänglighetskrav 
kan uppfyllas 

  
Svårare att 
tillgänglighetsan
passa 

Investeringskostnad  
Högre 
investeringskostnad 

Kostnad för 
investering 
oftast lägre 

 

Kemikalier 
Aktuella 
säkerhetskrav kan 
mötas 

  
Svårare att 
möta aktuella 
krav 

Placering Kan hitta lämpligare 
placering 

Oftast svårt att hitta 
bra plats för badhus 

Befintligt bad 
har ofta bra 
placering 

Saknar 
möjlighet att 
ändra placering 

Projekttid  
Lång 
detaljplaneprocess 
och byggtid 

Går fortare att 
renovera 

Dolda fel kan 
fördröja arbete 

Installationer 
Möjligheter att välja 
rätt installationer för 
dagens krav 

Större 
investeringskostnad 
för installationer 

Installationer 
kan 
effektiviseras 

Mindre möjlig-
heter för nya 
installationer 

Livslängd Lång livslängd  
Livslängd kan 
förlängas 
beroende 

 

Arkitektur 
Möjlighet att påverka 
arkitektur och 
utformning 

 
Existerande 
arkitekturnivån 
kan vara hög 

 

Antal besökare Kapacitet kan utökas   
Svårt att utöka 
kapacitet 
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Alternativ 1 – renovera och bygga ut* 
*Alternativt riva och bygga nytt på samma plats. För detta alternativ bör en grundlig utredning 
genomföras avseende renoveringsförutsättningar, respektive rivningsförutsättningar för 
nybyggnation. 

 

  
Nuvarande badhusbyggnad                                Figur fastighetsområde Kristina 4:2 

S – styrkor 

- Lägre investeringskostnad 
- Samlokaliseringsfördelar 
- Bra placering 
- Går relativt fort att renovera 
- Krävs ej ny detaljplan 

W – svagheter 

- Föråldrad logistik svår att påverka 
- Svårare att tillgänglighetsanpassa 
- Dolda fel kan uppkomma 
- Placeringen kan inte ändras 

O – möjligheter 

- Anpassa till övriga verksamheter 
- Effektivisera installationer 

T – hot 

- Översvämningsrisk 
- P-platser vid ökat antal besökare 
- Tillgång till bad under renovering 

 

Markområdets lämplighet  

Fastighetsbeteckning: KRISTINA 4:2 

Markområdesstorlek: Ca 8000 m2  

Markägare:   Sala kommun 

Ca total investering:  Alt. 1.1 – 245 016 120 kr / Alt. 1.2 – 265 295 928  
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Alternativ 2a – Nybyggnation Lärkans markområde 
 

 
Placering på karta, fastighet Kristina 4:2                         Område, fastighet Kristina 4:2 

S – styrkor 

- Samlokaliseringsfördelar 
- Bra placering 
- Krävs ej ny detaljplan 
 

W – svagheter 

- Hög investeringskostnad 
- Relativt lång projekttid 
- Begränsad yta 
- Fotbollsplan väldigt nära  

O – möjligheter 

- Anpassa till övriga verksamheter 
- Innovativa lösningar 
- Bygga vidare på ”Vision Lärkan” 
- Renovera tidigare badhuslokal och 
använda till annat 

T – hot 

- Översvämningsrisk 
- P-platser vid ökat antal besökare 
 

 

Markområdets lämplighet  

Fastighetsbeteckning: KRISTINA 4:2 

Markområdesstorlek: Ca 10 000 m2 

Markägare:   Sala kommun 

Ca total investering:  258 019 928 
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Alternativ 2b – Nybyggnation, Lärkans markområde 
 

 
Figur placering på karta                                                         Figur fastighetsområde Kristina 4:2 

S – styrkor 

- Samlokaliseringsfördelar 
- Bra placering 
- Tillgång till bad under projekt 
- Krävs ej ny detaljplan 

W – svagheter 

- Hög investeringskostnad 
- Relativt lång projekttid 

O – möjligheter 

- Anpassa till övriga verksamheter 
- Innovativa lösningar 
- Bygga vidare på ”Vision Lärkan” 
- Renovera tidigare badhuslokal och 
använda till annat 

T – hot 

- Översvämningsrisk 
- P-platser vid ökat antal besökare 

 

Markområdets lämplighet  

Fastighetsbeteckning:  KRISTINA 4:2 

Markområdesstorlek: Ca 12 000 m2 

Markägare:   Sala kommun 

Ca total investering:  258 019 928 
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Alternativ 3a – Nybyggnation, Salaborg 
 

 
Figur placering på karta                                               Område, fastighet Kristina 4:15 

S – styrkor 

- Samlokaliseringsfördelar 
- Bra placering 
- Tillgång till bad under projekt 
- Stor yta 

W – svagheter 

- Hög investeringskostnad 
- Relativt lång projekttid 
- Inte lika centralt som övriga 
alternativ 

O – möjligheter 

- Anpassa till övriga verksamheter 
- Innovativa lösningar 
- Renovera tidigare badhuslokal och 
använda till annat 
- Samordna med kommande 
polishus 
- Pågående process med detaljplan 
som kan anpassas 

T – hot 
 
- Slukhålets påverkan bör utredas 
- Polismyndighetens krav för 
polishuset 

 

Markområdets lämplighet  

Fastighetsbeteckning:  KRISTINA 4:15 

Markområdesstorlek: Ca 45 000 m2 

Markägare:   Sala kommun 

Ca total investering:  258 019 928 
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Alternativ 3b – Nybyggnation, Åkraområdet 
 

 
Figur placering på karta                                                         Område, fastighet Kristina 4:4 

S – styrkor 

- Central placering 
- Tillgång till bad under projekt 

W – svagheter 

- Hög investeringskostnad 
- Relativt lång projekttid 
- Närhet till anstalt 

O – möjligheter 
 
- Innovativa lösningar 
- Renovera tidigare badhuslokal och 
använda till annat 

T – hot 

- Anstaltens krav och regler 
- Begränsad yta på område 
- Yta för p-platser 

 

Markområdets lämplighet  

Fastighetsbeteckning:  KRISTINA 4:4 

Markområdesstorlek: Ca 35 000 m2 

Markägare:   Sala kommun 

Ca total investering:  258 019 928 
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Alternativ 3c – Nybyggnation, Norrmalm 1 
 

 
Figur placering på karta                                                         Område, fastighet Kristina 4:210 

S – styrkor 
 
- Bra placering 
- Tillgång till bad under projekt 

W – svagheter 

- Hög investeringskostnad 
- Relativt lång projekttid 

O – möjligheter 
 
- Innovativa lösningar 
- Renovera tidigare badhuslokal och 
använda till annat 
- Utvecklingsområde 

T – hot 

- Outvecklad stadsdel 
- Ny detaljplan 

 

Markområdets lämplighet  

Fastighetsbeteckning:  KRISTINA 4:210 & 4:6 

Markområdesstorlek: Ca 20 000 m2 

Markägare:   Sala kommun  

Ca total investering:  258 019 928 
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Alternativ 3d – Nybyggnation, Norrmalm 2 
 

 
Figur placering på karta                                                         Område, fastighet Kristina 4:6 

S – styrkor 
 
- Bra placering 
- Tillgång till bad under projekt 

W – svagheter 

- Hög investeringskostnad 
- Relativt lång projekttid 
- Begränsad yta 

O – möjligheter 
 
- Innovativa lösningar 
- Renovera tidigare badhuslokal och 
använda till annat 
- Utvecklingsområde 

T – hot 
 
- Yta för p-platser 
- Outvecklad stadsdel 
- Ny detaljplan 

 

Markområdets lämplighet  

Fastighetsbeteckning:  KRISTINA 4:6 

Markområdesstorlek: Ca 20 000 m2 

Markägare:   Sala kommun  

Ca total investering:  258 019 928 
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Alternativ 3e – Nybyggnation, Norrmalm 3 
 

 
Figur placering på karta                                                         Område, fastighet Stadsskogen 2:7 

S – styrkor 
 
- Bra placering 
- Tillgång till bad under projekt 

W – svagheter 

- Hög investeringskostnad 
- Relativt lång projekttid 
- Kommun äger ej mark 

O – möjligheter 
 
- Innovativa lösningar 
- Renovera tidigare badhuslokal och 
använda till annat 

T – hot 
 
- Förhandlingar med markägare 
- Krävs troligtvis omfattande 
markarbeten 

 

Markområdets lämplighet 

Fastighetsbeteckning:  STADSSKOGEN 2:7 

Markområdesstorlek: Ca 35 000 m2 

Markägare:   Björka Mineral AB 

Ca total investering: 258 019 928 
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6 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
6.1 FINANSIERINGSMODELL 

Anslagsfinansiering: Investering utgår från kommunens investeringsbudget – finansieras av 
skatter.  

Lånefinansiering: Finansiering genom att låna kapital – prövas i ordinarie budgetprocess. 

Hyresgäster: Finansiering genom intäkter från hyror (exempelvis privat gymverksamhet) 

6.2 TYPER AV FINANSIERING 

Lånat kapital: Offentlig aktör – låg ränta på lån. 

Eget kapital: Högst risk – kan kombineras med privat medfinansiering där privat aktör går in med 
eget kapital (dock högre finansieringskostnad för kommunen).  

Projektfinansiering: Projektkontrakt utgör säkerhet för privat medfinansiär (i OPS-projekt används 
långsiktiga kontrakt med offentlig aktör som säkerhet) → Innebär dock oftast högre kostnader för 
kommun + att man binder upp sig över väldigt lång tid. 

6.3 GRÖN FINANSIERING 

För att kunna finansieras med så kallad grön finansiering 
måste projektet omfattas av en av åtta kategorier (se 
figur 6).  

Följande gäller för grön finansiering (Kommuninvest, 
2019):  

Alla projekt måste: 

 Främja övergången till ett klimattåligt 
samhälle med låga utsläpp 

 Ingå i det systematiska miljöarbetet i den 
 sökande kommunen eller 
landstinget/regionen 

 Vara förenliga med Sveriges miljömål eller 
regionala miljömål 

 Ha som mål antingen en minskning eller  
anpassning till klimatförändringen, eller  
vara ett projekt som handlar om miljöhantering  
inom andra områden än klimatförändring. 

 

Ytterligare krav för gröna byggnader och energieffektivisering: 

Lokaler: Vara ny eller befintlig byggnad med minst 20 procent mindre energianvändning per 
kvadratmeter och år än vad som krävs enligt gällande regler (Boverkets byggregler, BBR). Nya 
byggnader ska helst ha någon av följande certifieringar  

Figur 3 Projektkategorier som är berättigade Grön finansiering 
(Kommuninvest, 2019) 
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1) LEED – gold,  

2) BREEAM – very good,  

3) Miljöbyggnad – silver,  

4) Svanen,  

5) EU Green Building eller  

6) Feby 12 (minienergihus)  

eller någon annan certifiering med liknande ambitioner; detta är dock inte ett strikt krav. 

Större renovering av befintlig byggnad, vilket ska leda till en minskad energianvändning per 
kvadratmeter och år på minst 30 procent per år eller till överensstämmelse med gällande regelverk 
(Boverkets byggregler, BBR). 

6.4 FINANSIERING GENOM FASTIGHETSFÖRSÄLJNING 

I förevarande fall kan delfinansiering av projektet genom försäljning av kommunala fastigheter 
övervägas. Inledningsvis bör en utredning genomföras avseende vilka fastigheter som är aktuella 
för försäljning. Om fastigheterna inrymmer kommunala verksamheter bör det vidare utredas hur 
verksamheternas fortsatta drift ska säkerställas och kostnaderna för detta. 

6.4.1 Utredning av potentiella fastigheter 

Inledningsvis bör en fördjupad utredning genomföras avseende vilka fastigheter som är aktuella för 
försäljning. Dessa fastigheter bör därefter sammanställas och värderas. Det bör även undersökas 
hur eventuella verksamheter som inryms i fastigheterna ska fortsätta att drivas och hur kostnaderna 
för de olika alternativen förhåller sig till varandra. 

Genom exempelvis en försäljning av kommunal fastighet till extern aktör kan kommunens likviditet 
förbättras inför en framtida investering i det nya badhuset. Om den försålda fastigheten inrymmer 
kommunal verksamhet kan kommunen välja att hyra in sig hos den nya fastighetsägaren. Detta kan 
innebära högre totalkostnader på lång sikt för kommunen, med en förbättring av likviditeten på kort 
sikt.  

6.4.2 Paketering av försäljning 

Efter sammanställning och värdering av fastigheter bör en påföljande fördjupad utredning 
genomföras avseende hur försäljningen av fastigheterna ska paketeras. Exempel på frågor som ska 
besvaras i denna del är hur betalning från ny fastighetsägare ska erläggas, hur eventuell kommunal 
verksamhet ska fortsätta att drivas, eventuell kommunal inhyrning hos ny fastighetsägare, 
hyrestidens längd och ersättning under hyrestiden m.m.  

6.5 ATT VÄLJA LÄMPLIG FINANSIERING 

Vilken finansieringslösning som är mest lämplig för ett aktuellt projekt beror på vilka aktörer som är 
involverade i projektet och deras förutsättningar bland annat avseende finansiell styrka och 
kreditvärdighet. För att avgöra vilken part som kan vara mest lämpad att finansiera kan en 
kartläggning göras som utgår från vilken nytta som skapas beroende på vilken part som bär vilka 
risker samt vilka incitament som skapas. Detta kan göras genom tre huvudsakliga steg: 
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> Identifiera vilka parter som är involverade i projektet 

> Kartlägg vilka incitament de olika parterna har för ett effektivt genomförande 

> Kartlägg vilka risker de olika partnerna bär och vilket ansvar de har 

Exempel på involverade parter 

 > Kommun 

> Idrottsorganisation 

> Långivare 

> Entreprenörer 

Exempel på incitament för effektivitet för involverade parter. 

> Incitament för användande av anläggningen 

> Incitament för återbetalning av lån 

> Incitament för att leverera i tid 

> Incitament för marknadsföring 

> Incitament för avkastning på investerade medel 

> Incitament för innovation och utveckling 

Exempel på risk och ansvarstagande. 

> Framtagande av krav 

> Finansiellt ansvar 

> Operationellt ansvar 

> Ansvar för opinion 

> Betalningsansvar 

> Ansvar för myndighetstillstånd 

> Utförandeansvar 

7 DRIFTS- OCH ÄGANDEFORM 
Det vanligaste förhållandet är att kommunerna själva äger och driver badanläggningen. På senare 
tid har det blivit vanligt att externa entreprenörer har hand om verksamhetsdriften och ibland även 
den tekniska driften. 

Att däremot extern part både äger och driver anläggningen är ovanligt. Det finns ett fåtal 
anläggningar som är privatägda t.ex. Tyresö Arena som ägs av Tagehus AB och drivs av deras 
dotterbolag Medley AB. 
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7.1 BOLAGISERING 
7.1.1 Ägande i bolagsform 

Sala kommun står mellan valet att själva uppföra badhuset och att uppföra den med delägande 
(alternativt helt externt ägande) av annan aktör. Vid uppförande av badhuset tillsammans med annan 
aktör ska samarbetet formaliseras och följaktligen bolagiseras. Fördelen med att uppföra badhuset 
med annan aktör är bland annat möjligheten att ta in extern finansiering, bolagsstyrning och 
möjligheten att tillgodogöra sig extern kompetens. 

Även bolagisering utan extern aktör, det vill säga ett aktiebolag där kommunen står som ensam 
ägare, innebär vissa fördelaktiga möjligheter som exempelvis vinstutjämning om aktiebolaget ingår 
i en koncern. Om ett bolag i koncernen går med överskott medan ett annat går med underskott kan 
resultatet jämnas ut. 

Den vanligaste bolagsformen för kommuner är aktiebolagsformen, men även kommanditbolag 
används. I Bilaga 3 redovisas en jämförelse mellan att uppföra badhuset i kommunal förvaltning och 
att uppföra badhuset i bolagsformerna aktiebolag respektive kommanditbolag. 

Viktigt att tänka på är att vid kommunal bolagisering gäller både de associationsrättsliga lagarna för 
bolagsformen i fråga (exempelvis aktiebolagslagen för aktiebolag) och kommunallagen samtidigt.  

7.1.2 Helägda kommunala aktiebolag 

Kommunala bolag drivs med utgångspunkt i självkostnadsprincipen som uttrycks i 2 kap. 6 § 
kommunallagen. Det bör inte anses strida mot självkostnadsprincipen att generera ett överskott 
under en viss tid för att finansiera framtida investeringar, förutsatt att överskottet stannar inom en 
och samma verksamhet. Dessutom får kommunen inte bedriva näringsverksamhet med vinstsyfte 
vilket uttrycks i 2 kap. 7 § kommunallagen. Detta ska inte ses som ett vinstförbud utan enbart att det 
huvudsakliga syftet med verksamheten inte får vara att generera vinst. 

Av 10 kap. 3 § kommunallagen följer att om skötseln av en kommunal angelägenhet överlämnas till 
ett kommunalt helägt aktiebolag, ska fullmäktige: 

1) fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,  

2) se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram 
för verksamheten anges i bolagsordningen,  

3) utse samtliga styrelseledamöter,  

4) se till att i bolagsordningen ange att fullmäktige får ta ställning sådana beslut i verksamheten som 
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,  

5) utse minst en lekmannarevisor och  

6) se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata 
utförare. 
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7.1.3 Delägda kommunala aktie- eller kommanditbolag 

Både aktiebolag och kommanditbolag är juridiska personer som kan ingå avtal. Om skulder inte 
kan betalas är det emellertid för aktiebolagets del själva bolaget som ansvarar för skulderna 
medan i kommanditbolaget ansvarar komplementären. En skillnad mellan aktiebolag och 
kommanditbolag är att för kommanditbolagets del kan eventuella koncernbidrag varken lämnas 
eller mottas. 

Av 10 kap. 4 § kommunallagen följer att innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över 
till ett delägt kommunalt bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 
10 kap. 3 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art 
och omständigheterna i övrigt. 

I delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget 
enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen 
och offentlighets- och sekretesslagen. 

7.2 ALT. 1 - BYGGNATION OCH DRIFT I EGEN REGI 

Att bygga i egen regi är det vanligaste alternativet för en kommun. Genom att kommunen står för 
investeringen får kommunen full kontroll över badhusets utformning samt vilka behov som badhuset 
ska uppfylla. Genom kommunalt ägande får man också kontroll över prissättning, öppettider, 
aktiviteter, underhåll m.m. 

Detta alternativ medför ekonomiska risker då kommunen står för investeringen i sin helhet. Vanligtvis 
krävs det att kommunen lånar kapital till byggnationen. Fördelen är att kommuner kan ta upp lån 
med lägre ränta jämfört med privata aktörer. Ytterligare fördelar är att samtliga intäkter som badhuset 
genererar stannar i kommunen samt att kommuninvånarna blir nöjda med en lyckad investering. 
Nackdelen är eventuella invändningar mot ökad kommunal skuldsättning. 

 

Fördelar Nackdelar 


+Full kontroll över:  
◾Utformning av badhuset  
◾Erbjudanden och aktiviteter  
◾Öppettider och tillgänglighet  
◾Prissättning  
◾Underhåll  
◾Placering  
+Inget externt vinstintresse  
+Inga kompromisser, kan tillfredsställa exakt de 
behov som finns i kommunen  
+Lägre räntesats vid upplåning än för företag  
 

 
- Hög egen initial investering = skuldsättning  
- Ansvar för:  
◾Personal, behöver anställa egen  
◾Ekonomi, står för alla kostnader  
- Risktagande i byggnationsskedet:  
◾Kostnadsmässigt risktagande, kan bli dyrare än 
planerat  
◾Tidsmässigt risktagande, förseningar kan ske vid 
byggnation  
- Kräver att kommunen själv bygger upp en 
effektiv organisation med badkompetens  
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7.3 ALT. 2 – BYGGNATION I EGEN REGI MED EXTERN 
VERKSAMHETSENTREPRENAD 

Vid byggnation av eget badhus men med verksamheten utlagd på en extern entreprenör förloras 
en del av kontrollen över verksamheten. Mycket kan dock styras upp i upphandlingsfasen. Vid 
upphandling av extern verksamhetsentreprenör kan krav ställas på öppettider, tillgänglighet för 
skola, allmänhet och föreningar, prissättning med mera. Eftersom byggnationen av badhus även i 
detta fall genomförs i egen regi uppstår det ekonomiska risker då kommunen själv står för 
investeringen.  

Underhåll och städning av anläggningen är en post som måste regleras detaljerat i avtalet, annars 
försummas detta ofta av entreprenören. Frågan om vem som ska stå för underhållskostnader och 
eventuella reparationer som uppstår på grund av bristande underhåll och städning bör också 
regleras detaljerat för att undvika framtida oenighet. 

Entreprenören har ett vinstintresse men med en driven entreprenör leder det till bra service och 
vilja att utveckla verksamheten så att den blir så bra som möjligt. 

En privat entreprenör kan komma att fokusera mest på de besöksgrupper som inbringar högst 
intäkter vilket gör det viktigt att reglera tillgänglighet för föreningar och skolbad vid 
kontraktsskrivning så att dessa grupper inte hamnar i kläm. 

Om kostnader och intäkter i verksamheten blir sämre än budget drabbas inte kommunen så länge 
som ersättning till entreprenör regleras med fast belopp. Detta leder till enklare budgetering för 
kommunen. 

 

Fördelar Nackdelar 


+Full kontroll över:  
◾Utformning av badhuset  
+Möjlig kontroll över:  
◾Öppettider  
◾Prissättning   
◾Tillgänglighet för särskilda grupper  
+Enklare budgetering  
+Verksamheten kan bli effektivare  
 


- Hög egen initial investering = skuldsättning  
- Risktagande i byggnationsskedet:  
◾Kostnadsmässigt risktagande, kan bli dyrare än 
planerat  
◾Tidsmässigt risktagande, förseningar kan ske vid 
byggnation  
- Kommersialiseringen kan leda till att särskilda 
gruppers behov inte kan tillgodoses som 
tidigare  
- Förlorar kontroll över det som inte reglerats i 
avtal 
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7.4 ALT. 3 – BYGGNATION GENOM OFFENTLIG-PRIVAT 
SAMVERKAN (OPS) 

Att bygga badhus i offentligt-privat samarbete (OPS) innebär att entreprenören står för investeringen, 
byggnationen, samt all verksamhet och drift på anläggningen. Kommunen skriver ett avtal innan 
byggnation med en årlig avgift till entreprenören, men investerar inget själv. Entreprenören står 
därmed för den ekonomiska risken men erfarenhetsmässigt krävs kommunal borgen. Kommunens 
risk består i att de överlämnar projektet i externa händer utan att ha kontroll på genomförandet. Om 
entreprenören går i konkurs övertas anläggningen av kommunen till förutbestämda, förmånliga 
villkor för kommunen. 

Den stora fördelen för kommunen med offentligt privat samarbete är att de får en fast årlig kostnad. 
Därmed förenklas budgeteringen och det kan inte uppstå några obehagliga ekonomiska 
överraskningar. Kostnaden kan dock bli högre än vid egen byggnation och verksamhet på grund av 
att entreprenören vill ha en riskpremie. 

Samfinansiering kan även ske på traditionellt vis med hjälp av privatpersoner, företag eller 
kommunala/statliga bolag. Det sker då oftast i form av delägarskap eller sponsring. Flera svenska 
arenaprojekt har på senare år använt sponsring som en del av finansieringen och ett sponsorpaket 
kan exempelvis innebära att namnet på anläggningen uppkallas efter sponsorn. 

Fastighetsekonomisk analys av fritidsområdet ”Lärkan” har utförts av PwC på uppdrag av Sala 
kommun, se Bilaga 4. I analysen jämförs möjligheten att avyttra Lärkan till extern aktör för att 
därefter hyra tillbaka i ett långsiktigt kontrakt med alternativet att kommunen uppför och finansierar 
badhuset i egen regi.  

I analysen dras slutsatsen att badhus faller under den på marknaden attraktiva investeringskategorin 
”samhällsfastigheter”. Badhus kräver emellertid särskild specialistkompetens för förvaltning och 
livslängden liksom alternativanvändningen är begränsad. Detta innebär att investerare kräver högre 
avkastningskrav för investering i nytt badhus jämfört med andra samhällsfastigheter. På grund av 
den höga restvärderisken är vidare få investerare som är aktiva investerare inom badhus. 

 

Fördelar Nackdelar 



+Ingen hög initial kostnad  
 
+Enklare budgetering tack vare en fast årlig       
kostnad  
 
+Betydligt mindre risk för obehagliga 
ekonomiska överraskningar i såväl 
byggnationsskede som under badhusets 
livslängd  
 



- Eventuellt högre årlig kostnad än vid egen 
verksamhet, pga. riskpremie  
 
- Borgen krävs  
 
- Kommersialiseringen kan leda till att särskilda 
gruppers behov inte tillgodoses som tidigare  
 
- Förlorad kontroll över det som inte reglerats i 
avtal  
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7.5 GENOMFÖRANDEFORMER 
Upphandlingsformer 

Generalentreprenad: I en generalentreprenad upphandlar beställaren en entreprenör 
(generalentreprenören). Generalentreprenören upphandlar i sin tur ett antal underentreprenörer. 
Underentreprenörerna sinsemellan blir sidoentreprenörer. 

Delad entreprenad: En delad entreprenad innebär att beställaren upphandlar och har avtal med 
samtliga entreprenörer. Entreprenörerna blir sidoentreprenörer till varandra. 

Entreprenadformer 

Utförandeentreprenad: Vid en utförandeentreprenad ansvarar beställaren för detaljprojektering 
och handlar därefter upp en entreprenör för utförandet. En entreprenör ansvarar sedan för 
byggproduktionen och eventuella kompletteringar av detaljritningar. 

Totalentreprenad: Beställaren handlar upp en entreprenör som ansvarar för både detaljprojektering 
och utförande. Entreprenören är ansvarig för upphandling och samordning av andra 
underentreprenörer. Förfrågningsunderlaget ska vara baserat på funktionskrav, dvs. beskrivningar 
av vilken funktion som önskas, i stället för krav på utföranden och lösningar som vid 
utförandeentreprenader 

Funktionsentreprenad: Vid funktionsentreprenad ingås även ett underhållsåtagande efter att 
anläggningen tagits i bruk, vilket kan ses som ett steg mot ett livscykeltänkande. En entreprenör 
upphandlas som är ansvarig för detaljprojektering, byggproduktion samt underhåll under en tid efter 
färdigställandet. För en idrottsanläggning kan det innebära att tjänster som drift och underhåll ingår 
i kontraktet och att kommunen själv inte behöver upphandla dessa tjänster separat. 

Samverkansformer 

Offentlig Privat Samverkan, OPS: Grundläggande för OPS-projekt är att i ett långsiktigt kontrakt 
överenskomma om samtliga de tjänster som levereras över anläggningens livscykel. Upplägget har 
stora likheter med en funktionsupphandling där den offentliga parten beställer en helhetsfunktion 
och betalar för denna ”tjänst” i efterhand i takt med att den levereras. Betalningen kallas ibland för 
”vederlag” eller ”hyra”. Den privata aktören får därmed inte betalt förrän anläggningen är färdig att 
tas i bruk. OPS-projekt finansieras helt eller delvis av privata aktörer. 

Det som karaktäriserar OPS-lösningen är tydlig riskfördelning mellan parterna, långa kontrakt och 
viss eller total privat finansiering. Den privata parten står för såväl eget kapital (normalt 10-15% av 
det totala finansieringsbehovet) såväl som för senior skuldupplåning (normalt 85-90% av det totala 
finansieringsbehovet). Den privata finansieringen är därför dyrare än den offentliga som kan 
finansiera sig till bättre villkor. Ett fördelaktigt avtalstecknande med en från beställares sida korrekt 
prissatt risk kan emellertid innebära en kostnadseffektiv lösning med hänsyn till hela projektets 
livslängd tack vare riskfördelningen mellan parterna. Den offentliga parten betalar i efterhand den 
privata parten för att den påtagit sig bl.a. finansieringen och den betalningen inkluderar en riskpremie 
som motsvarar risken den privata parten bär. Alternativt kan den privata aktören få möjlighet att ta 
del av verksamhetens intäkter. 
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Partnering: Partnering kan beskrivas som ett förhållningssätt som innebär att parterna samverkar 
under flera skeden av ett entreprenadprojekt. Syftet med partnering är att beställaren och 
entreprenören ska samverka systematiskt rörande projektfrågor som teknik, ekonomi, tid, kvalitet, 
miljö och relationer. Denna samverkansform är särskilt lämplig för komplexa projekt som exempelvis 
badhus. Idag är det vanligt att nya badhus utförs i samverkan med totalentreprenad som 
entreprenadform. Det är vanligt att parternas samverkan vid partnering delas in i flera faser samt att 
entreprenören vid partnering anlitas tidigare än vid traditionell upphandling, s.k. tidigt skede. 
Följande moment är i princip nödvändiga för partnering:  

- Tidig medverkan 
- Upphandling på mjuka parametrar 
- Gemensam organisation 
- Relationsbyggande aktiviteter 
- Partneringdeklaration 
- Riskidentifiering och riskinventering 
- Riktkostnad/riktpris 
- Löpande räkning med incitament 
- Öppna böcker 
- Konflikttrappa 
- Löpande utvärdering och kompetensutveckling 

7.6 SLUTSATS 

På grund av projektets komplexa karaktär kan en totalentreprenad i partneringsamverkan vara 
lämplig. Denna typ av samverkan har även blivit allt mer populär vid uppförande av badhus. I sådana 
komplexa projekt är samarbetet mellan parterna under entreprenadtiden viktigt, och därför föredras 
ofta partnering som samverkansform.2 Genom att lägga mer tid på projektering ökar man chanserna 
att få ett väl fungerande badhus samt minskar risken för budgetöverskridanden.  

Sveriges Kommuner och Regioner fastslår att den viktigaste utmaningen för en byggherre är att 
inom budgeten planera och bygga en badanläggning som håller länge, får låga drift- och 
underhållskostnader samt har ett attraktivt utbud av aktiviteter och god arbetsmiljö. För detta krävs 
specialkompetens samt planering och kontroll i alla faser. Rekommendationen är att tidigt sätta ihop 
en projekteringsgrupp som har kunskap och erfarenhet av samspelet mellan olika kravfunktioner för 
badhuset. Komplexiteten i badhus har även ökat med utvecklingen från rena badhus med kallare 
vatten till dagens bad- och upplevelsecenter som kräver en rad avancerade tekniska installationer.3 

Vad gäller finansieringsalternativen kan en finansiering med dels lånat kapital (grön finansiering), 
dels eget kapital vara lämpligt. Privat finansiering brukar oftast innefatta krav på avkastning på eget 
kapital vilket blir dyrare än om Sala kommun lånar kapital. Dessutom är räntan högre för lån 
upptagna av privat aktör jämfört med kommun. Privat finansiering genom OPS brukar oftast innebära 
långa kontrakt (15-40 år) som fungerar som säkerhet för den privata aktören. Detta medför en 
inlåsningseffekt med merkostnader jämfört med en kommunal investering genom upptagning av lån 
och investering av eget kapital. 

Vad gäller driften av badhuset kan den ombesörjas av kommunen eller läggas ut på privat aktör. 
Genom att lägga ut driften på privat aktör överförs risken för verksamhetsdriften men samtidigt 
minskar kommunens rådighet över badhusets verksamheter. Den privata aktörens vinst beror i sin 

 
2 Sveriges Kommuner och Landsting, Badhus – strategiska frågor och ställningstaganden 
3 Sveriges Kommuner och Landsting, Badhus – Strategiska frågor och ställningstaganden 
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tur på badhusets besöksnivåer, vilket är ett starkt incitament för kvalitetssäkring från den privata 
partens perspektiv. Vid privat drift är det viktigt att kommunen tydligt redovisar antalet timmar som 
skall ställas till förfogande för diverse verksamheter, som exempelvis skolsim. Även föreningslivets 
tillgänglighet till anläggningen bör tydliggöras. Det är viktigt att ställa krav på kompetens och 
erfarenhet av badhusdrift.  

Alternativt kan kommunen driva verksamheten i egen regi. Detta ger kommunen större rådighet över 
verksamheten samtidigt som man då även står för den ekonomiska risken för verksamhetsdriften. 

8 REFERENSOBJEKT 
8.1 INVESTERINGSKOSTNAD - TÄVLINGSBASSÄNG 

SKL menar att investeringskostnader per kvadratmeter yta inomhus är cirka 35 000 till 40 000 kronor 
per kvadratmeter (d.v.s. ytan i den i den lokal som inrymmer bassäng inkl. vattenyta). 

Det måste beaktas dock att installationsmässigt så kan man inte räkna med halva eller dubbla 
kostnaden vid jämförelse mellan de olika alternativen, d.v.s. 25-metersbassäng jämfört med 50-
metersbassäng. En hel del installationer är densamma i omfattning oavsett val av alternativ. Med 
detta sagt kan man anta att det blir dyrare att bygga en 25-metersbassäng om man ser till kr/m2. 

Detta underbyggs vidare av NCC:s presenterade budget för Säffle badhus, se nedan under avsnitt 
7.3.1. Av NCC:s beräkningar följer att kostnaderna för byggdel med 25-metersbassäng 
uppskattades till 65 mkr medan kostnaderna för byggdel med 50-metersbassäng uppskattades till 
97 mkr. Grovt beräknat kan man dra slutsatsen att byggdel med 50-metersbassäng är cirka 50% 
dyrare i investeringskostnad jämfört med byggdel med 25-metersbassäng. Byggnadsdel med 
tävlingsbassäng i Säffle har en area om ca 2325 m2 och läktare för 400 åskådare. 

8.2 DRIFT OCH UNDERHÅLL 

För att hålla nere driftkostnaderna för det framtida badhuset bör ett flertal frågor utredas, utöver valet 
av ekonomisk respektive juridisk driftform för badhuset. 

Det bör säkerställas att badhuset dimensioneras för kalkylerat antal besökare för att undvika ökade 
driftkostnader och förkortad livslängd på badhuset. Badhusets installationer bör kontinuerligt 
utvärderas ur ett effektivitetsperspektiv för att hålla nere driftkostnaderna. 

Nedan presenteras kalkylerade driftkostnader för referensobjekt i Säffle och Västerås (Säffle simhall 
och Lögarängsbadet i Västerås). Dessa referensobjekt med tillhörande nyckeltal presenteras mer 
utförligt under avsnitt 7.3 nedan. 

Kalkylerade driftkostnader per år för referensprojekt: 

 Total driftkostnad Per m2 BTA Exkl. 
kapitalkostnader 

Per m2 BTA 

Säffle simhall 25 083 tkr 3208 kr 12 306 tkr 1574 kr 

Lögarängsbadet 
Västerås 

42 888 tkr 3774 kr 22 408 tkr 1972 kr 

Kristianstads 
Badrike 

53 000 tkr 3880 kr Uppgift saknas Uppgift 
saknas 
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Kalkylerade driftskostnader: 25 meter jämfört med 50 meter bassäng 

Nedan presenteras jämförande kalkylerade driftkostnader för byggnadsdel med 25-meters, 
respektive 50-meters tävlingsbassäng för Säffle simhall. 

Driftkostnader: Kostnader för el, värme, vatten och kemikalier 

Förvaltarens driftkostnader: Kostnader för administration, fastighetsskötsel, underhåll, reparation, 
renhållning och försäkring. 

 Driftkostnader* Förvaltarens 
driftkostnader* 

Summa 
driftkostnader 

Summa 
driftkostnad/m2 

BTA badplan 
25-meter 2316 tkr 1034 tkr 3350 tkr 674 kr 
50-meter 3121 tkr 1177 tkr 4299 tkr 506 kr 

 

Driftkostnaderna för en 50-metersbassäng kalkylerades vara cirka 35% högre jämfört med en 25-
metersbassäng.  
Förvaltarens driftkostnader för en 50-metersbassäng kalkylerades vara cirka 14% högre jämfört 
med en 25-metersbassäng.  
Summan av kostnaderna för en 50-metersbassäng kalkylerades vara cirka 28% högre jämfört 
med en 25-metersbassäng.  
Summan av kostnader/m2 BTA badplan för en 50-metersbassäng kalkylerades vara cirka 25% 
lägre jämfört med en 25-metersbassäng.  
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8.3 NYCKELTAL 

Nedan redovisas i sammanhanget relevanta referensprojekt. Referensprojekten utgörs av fyra 
nybyggda badhus i olika delar av Sverige. Entreprenadformen för samtliga projekt var 
totalentreprenad genomförd i samverkan (partnering). För varje referensprojekt presenteras ett antal 
nyckeltal:  

1) Kalkylerade investeringskostnader inkl. byggherrekostnader och faktiskt kostnadsutfall 
2) Kostnader per kommuninvånare 
3) Investeringskostnader i relation till ytor 
4) Besöksprognos 
5) Antal kommuninvånare i relation till ytor 

Det referensprojekt som ligger närmast som jämförelseobjekt är Säffle badhus. Kommunens 
invånarantal ligger nära Salas invånarantal, samt så ligger det uppskattade besöksantalet nära Sala 
kommuns uppsatta mål om 90 000 besökare per år. För Säffle badhus redovisas kalkylerade 
investeringskostnader för respektive byggdel, där bland annat kostnader för 25-metersbassäng 
jämförs med kostnader för 50-metersbassäng.  

Säffle simhall 
BTA: 7819 m2 
BRA: Uppgift saknas 

Kommuninvånare: 15 643 (fastställt 2018) 

1) Budget 217 mkr, utfall 249 mkr (+32 mkr) 
2) 15 900 kr/invånare (faktiskt kostnadsutfall) 
3) 27 750 kr/m2 BTA 
4) 100 000 besökare/år 
5) 2 invånare/m2 (BTA) 

Kalkylerade kostnader för 
respektive byggdel 1B 3 

 Bassäng 25m x 25m Bassäng 50m x 21m 

Byggdel Belopp Enhet Belopp Enhet 

Motions- och tävlingsbassäng 65 MSEK 97 MSEK 

Familjebad 17 MSEK 17 MSEK 

Multibassäng 13 MSEK 13 MSEK 

Relax 8 MSEK 6 MSEK 

Omkl, Entré, Övriga ytor 35 MSEK 35 MSEK 

Övre plan 9 MSEK 9 MSEK 

Källarplan 19 MSEK 23 MSEK 

Övrigt 7 MSEK 8 MSEK 

Entreprenadkostnad 173 MSEK 208 MSEK 

Byggherrekostnad 2,5 MSEK 2,5 MSEK 

Projektkostnad 175,5 MSEK 210,5 MSEK 
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Familjebadet i Enköping 
BTA: 9300 m2 

BRA: Ej känt (pågående projekt) 

Kommuninvånare: 44 230 (fastställt 2018) 

1) Budget 380 mkr, utfall ej känt (pågående projekt) 
2) 8590 kr/invånare (enl. budget) 
3) 40 860 kr/m2 BTA 
4) 220 000 besökare/år 
5) 5 invånare/m2 BTA 

Lögarängsbadet Västerås 
BTA: 11 365 m2 

BRA: 9 560 m2 
Kommuninvånare: 152 078 (fastställt 2018) 

1) Budget 410 mkr, utfall 395 mkr (-15 mkr) 
2) 2600 kr/invånare 
3) 34 800 kr/m2 BTA, 41 300 kr/m2 BRA 
4) Cirka 300 000 besökare per år 
5) 13 invånare/m2 BTA, 16 invånare/m2 BRA 

Kristianstads Badrike 
BTA: 13 661 m2 

BRA: Ej känt (pågående projekt) 

Kommuninvånare: 84 908 (fastställt 2018) 

1) Budget 510 mkr, utfall ej känt (pågående projekt) 
2) 6000 kr/invånare (enl. budget) 
3) 37 300 kr/m2 BTA 
4) 225 000 besökare/år 
5) 6 invånare/m2 BTA 

 
Sammanställning 

 
Kakylerad 
kostnad för 
investering 

Kostnad 
utfall 

Kostnad/ 
kommun-
invånare 

kr/BTA kr/BRA 

Prognos 
antal 

besökare per 
år 

Kommun-
invånare/BT

A 

Kommun-
invånare/BR

A 

Säffle Simhall 
 217 mkr 249 mkr 

15 900 
kr/invånare  

27 800/m2 Ej fastställd 100 000 
st/år 

2 st/m2 Ej fastställd 
BRA 

Enköping 
simhall 

 
380 mkr pågående 

8590 
kr/invånare 
(enl. kalkyl) 

40 860 
kr/m2 

Pågående, 
ej fastställt 

220 000 
st/år 

5 st/m2 Ej fastställd 
BRA 

Lögarängs-
badet 

 
410 mkr 395 mkr 

2600 
kr/invånare  

34 800 
kr/m2 

41 300 
kr/m2 

300 000 
st/år 

13 st/m2 16 st/m2 

Kristianstads 
Badrike 510 mkr pågående 

6000 
kr/invånare 

37 399 
kr/m2 

Pågående, 
ej fastställt 

225 000 
st/år 

6 st/m2 Ej fastställd 
BRA 
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9 SAMMANFATTANDE SLUTSATS 
De olika strategiska alternativen avseende det framtida badhusets placering utvärderades utifrån 
aspekter så som trafik-, VA-, mark- och miljöförutsättningar (se Bilaga 9.1-9.5 med utvärderingstabell 
samt tillhörande motiveringar till utvärderingstabellen, motiveringar bifogas nedan). Utifrån den 
genomförda utvärderingen anses följande markområden vara de mest optimala: 

1 – Nybyggnation på Lärkans markområde, alternativ 2a (se karta under avsnitt 5) 

2 – Riva och bygga nytt på Lärkans markområde, alternativ 1.2 (se karta under avsnitt 5) 

3 – Nybyggnation på Lärkans markområde, alternativ 2b (se karta under avsnitt 5) 

På grund av projektets komplexa karaktär kan en totalentreprenad i partneringsamverkan vara 
lämplig. Genom att lägga mer tid på projektering ökar man chanserna att få ett väl fungerande 
badhus samt minskar risken för budgetöverskridanden.  

Sveriges Kommuner och Regioner fastslår att den viktigaste utmaningen för en byggherre är att 
inom budgeten planera och bygga en badanläggning som håller länge, får låga drift- och 
underhållskostnader samt har ett attraktivt utbud av aktiviteter och god arbetsmiljö. För detta krävs 
specialkompetens samt planering och kontroll i alla faser. Rekommendationen är att tidigt sätta ihop 
en projekteringsgrupp som har kunskap och erfarenhet av samspelet mellan olika kravfunktioner för 
badhuset. Komplexiteten i badhus har även ökat med utvecklingen från rena badhus med kallare 
vatten till dagens bad- och upplevelsecenter som kräver en rad avancerade tekniska installationer.4 

Vad gäller finansieringsalternativen kan en finansiering med dels lånat kapital (grön finansiering), 
dels eget kapital, vara lämpligt. Privat finansiering brukar oftast innefatta krav på avkastning på eget 
kapital vilket blir dyrare än om Sala kommun lånar kapital. Dessutom är räntan högre för lån 
upptagna av privat aktör jämfört med kommun. Privat finansiering genom OPS brukar oftast innebära 
långa kontrakt (15-40 år) som fungerar som säkerhet för den privata aktören. Detta medför en 
inlåsningseffekt med merkostnader jämfört med en kommunal investering genom upptagning av lån 
och investering av eget kapital. 

Vad gäller driften av badhuset kan den ombesörjas av kommunen eller läggas ut på privat aktör. 
Genom att lägga ut driften på privat aktör överförs risken för verksamhetsdriften men samtidigt 
minskar kommunens rådighet över badhusets verksamheter. Den privata aktörens vinst beror i sin 
tur på badhusets besöksnivåer, vilket är ett starkt incitament för kvalitetssäkring från den privata 
partens perspektiv. Vid privat drift är det viktigt att kommunen tydligt redovisar antalet timmar som 
skall ställas till förfogande för diverse verksamheter, som exempelvis skolsim. Även föreningslivets 
tillgänglighet till anläggningen bör tydliggöras. Det är viktigt att ställa krav på kompetens och 
erfarenhet av badhusdrift.  

Alternativt kan kommunen driva verksamheten i egen regi. Detta ger kommunen större rådighet över 
verksamheten samtidigt som man då även står för den ekonomiska risken för verksamhetsdriften. 
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UPPGIFTER OM MARKOMRÅDET 
Markområdesstorlek 
Svårt att ge någon bra kommentar och poäng för Alt 1, 2a,2b beroende på hur badhuset 
skall se ut och vad som behöver kompleteras till badhuset, Alt 3a och 3e kan det 
området utökas över det utritade området och alt 3b, 3c och 3d är stora men 
begränsade jämfört med 3a och 3e. 

Markägare 
Kommunen äger alla markområden utom alt 3e som ägs av Björka Mineral AB. 

Detaljplan 
Alla områden behöver en ny dp. 

1 Stadsplan Sportfältet laga kraft 1980-01-31 MB har jag svårt att tolka exakt vad gränser 
går osv, dock behövs ny detaljplan.   

2a kan MB inte se i gällande system GEOSECMA den gällande planen.  

2b Stadsplan Sportfältet laga kraft 1980-01-31 MB svårt att tolka in gränser, kan dock 
konstatera att ny detaljplan behövs.  

3a ingen gällande detaljplan idag, dock har arbetet med ny detaljplan påbörjats för 
blåsljushus i det utpekade området.  

3b Detaljplan Del av Sahlbergaområdet laga kraft 2006-07-04 gällande plan för området 
kvarters mark friluftsområde, ny detaljplan behövs.  

3c Stadsplan Nybo II laga kraft 1980-11-28, gällande plan för området är industri, ny 
detaljplan behövs.  

3d Detaljplan för Saladammsvägen antagen 1988-09-08, gällade plan för området 
kvartersmark Lantbruk utan byggnader, ny detaljplan behövs.  

3e idag ingen gällande dp, ny detaljplan behövs. 

Byggnader i dagsläget (krävs rivning?) 
Vid alt 1 krävs rivning om ett nytt badhus skall byggas, vid renovering av badhus blir ev 
poäng annorlunda. Alt 2 b behövs rivning  av staket och mindre byggnader kopplade till 
fotbolls verksanhet. Alt 3e kan ev en byggnad behöva rivas, beroende på hur marken 
exploateras. 

Verksamhet i dagsläget (krävs utflytt?) 
Alt 1 krävs troligen en utflytt om inte det går att bygga nytt utan att riva nuvarande 
badhus. Alt2 behöver den nuvarande verksamheten (fotboll) utflyttas.  Alt 3b beroende 
på när badhuset skall byggas krävs utflyttning av skolans moduler. Alt 3a, 3c och 3d har 
arrendatorer med arrendekontrakt som behöver sägas upp med jordbruksverksamhet. 
Alt 3d vet vi inte i dagsläget om Björk Mineral har någon verksamhet (ser inte ut som 
det), behöver kontaktas i frågan. 

  

Bilaga 9.1

Mahir.Silajdzic
Markering
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STADSPLANERING 
Riksintresse 
Inga riksintressen områden i vårt system GEOSECMA , i de berörda områderna. 

Lokalt utvecklingsområde 
Ja, området ingår i utvecklingsområdet som är utpekat i Plan för Sala stad. Då 
Norrmalm-utvecklingen har påbörjats vore detta också optimalt ur samordningshänsyn 
att påbörja. 

Motverkar segregation 
Då verksamheten inte omfattar bostäder och Sala inte är i behov av två badhus, utan ett, 
kommer segregation inte att uppstå och därmed inte behöva motverkas. 

Varumärke för Sala 
Mikael o Ulrika (näringsliv) diskuterat,U skrivet o M redigerat: 1, 2a och 2b är ur 
varumärkessynpunkt samma ställe, bra för igenkänning eftersom det ligger där idag 
men också trångt då ytan också inhyser fotboll och hockey, curling etc. Lärkans område 
skulle istället kunna vara ett område för hallsporter. Och då kan vi växa och erbjuda fler 
hallsporter där istället som badminton, tennis, paddel osv. Det blir trångt om det skall 
hållas fotbollsturnering, ishockey cup och barnfamiljer som samtidigt vill nyttja 
badhuset.  

Att flytta badhuset skapar också fler serviceställen (mat t ex) vilket skapar 
arbetstillfällen. Hallanläggningar kräver ju annars inte så mycket personal utan kan 
drivas på alternativa vis. Både 3a och 3 e har stor potential, 3a med fördel på läge och 
tillgänglighet utifrån. Man kan med lätthet utveckla både till actionbad, utomhus 
badplats, ute gym mm. Fina grönområden kring. Nära till gruvan och mtb banan. Bra att 
närheten till ev blåljushus finns, både för räddningspersonals träning och i 
olycksfallsyfte. Bra också att kommunen äger mark kring ett blåljushus. 3e har också 
stor tillväxtpotential med ytor för att kanske även hysa vinteraktiviteter som 
skidanläggning. 

Liten nackdel med 3e kan vara om man vill utveckla en utomhusbadplats att ha 
återvinningstationen bredvid (lukt). 3c-d är ytor som bättre passar för mer bostäder. 
Rätt sak på rätt plats. Som lokala utvecklingsområden ser jag helt klart 3a som bästa 
kandidat. Men även 3e. Kan ju inte heller tänka bort covid 19 och hur vi faktiskt beter 
oss annorlunda idag med avståndshållning. Det kommer att leva kvar på många vis och 
även där känns det mer rätt att sprida anläggningarna lite och inte pussla in allt på 
Lärkanområdet. 

Långsiktig lösning 
Samtliga områden ses som långsiktiga lösningar och har valts ut p.g.a. sin placering och 
möjlighet till utveckling. Området som är mest optimalt för långsiktigt bruk är befintliga 
badhusområdet p.g.a. att infrastrukturen m.m. redan finns. 

Närhet till Salberga 
Här har vi enbart titta på avsåndet och barriärer för poängbedömningen, då vi antar att 
det är insynen till badanläggningen som är det största problem. 

Översvämningsrisk 
Bedömning baseras på egen bedömning på befintligt underlag. 



Stadsplanering – Jasmina Trokic & Mikael Bergvall 

 

Buller 
Bedömningen har gjorts utan någon mätning av bullernivåer, utan närheten till 
järnvägen och vägar. Bullerutredningar behövs för ett mer konkret svar.  



Trafik – Tord Lillja 

Tankar om ny plats för etablering av ny simhall 

Salaborg 3A 

Gående och cyklister. 

Platsen ligger avsides och på fel sida om Sörskogleden, kan finnas risk för att man cyklar och går 
över vägen även om det finns en tunnel. Tunnlar är oftast dåligt använda på grund av att de 
upplevs otrygga. Ingen direktkoppling, med gc-väg, till de två närmaste områdena, 
Hammarhagen och Ängshagen.  

Finns planskild gcm passage av Sörskogleden.  

Kollektivtrafik 

Till närmaste hållplats för Silverlinjen ca 700 m och till linje 62 och 569 cirka 500 m, beroende 
på var entrén blir placerad.  

Leveranser 

Närmaste befintliga gatorna är Västeråsleden och Sörskogsleden båda huvudleder, inga 
bekymmer att komma till. Kanske ett bekymmer att komma ut på vare sig Västeråsleden eller 
Sörskogsleden.   

Trafik 

Sörskogleden har en ÅDT på  

4778 fordon/dygn 

 V85 är 76 km/h  

högsta uppmätta hastighet 182 km/h. 

Maxtimmen 470 fordon/h Kl 16.00 

Övrigt 
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Trafik – Tord Lillja 

Lärkan (fotbollsplan) 2A 

Gående och cyklister. 

Platsen ligger bra till men på fel sida om Dalhemsleden. Från Åkra finns en tunnel men även en 
passage i anslutning till cirkulationsplatsen Lärkan. Tunnlar är oftast dåligt använda på grund av 
att de upplevs otrygga. Direktkoppling, med gc-väg, till de två närmaste områdena, Åkra 
planskild passage, och från Dalhem här måste man passera Ökebrogatan, i båda fallen måste 
även Sportfältsgatan passeras i plan.  

Finns planskild gcm passage av Dalhemsleden.  

Kollektivtrafik 

Till närmaste hållplats för linje och 63 och Silverlinjen ca 300 m, beroende på var entrén blir 
placerad.  

Leveranser 

Närmaste befintliga gata är Dalhemskeden huvudled, inga bekymmer att komma till.  Kanske ett 
bekymmer att komma ut på Dalhemsleden om man väljer att åka via Ökebrogatan. 

Trafik 

Dalhemsleden har en ÅDT på   Ökebrogatan har ÅDT på 

4012 fordon/dygn   231 fordon/dygn 

 V85 är 62 km/h    V85 41 km/h 

högsta uppmätta hastighet 134 km/h.  Högsta uppmätta hastighet 70 km/h 

Maxtimmen 190 fordon/h Kl 16.00  Maxtimmen 11 fordon/h kl 15:00 

 

Sportfältsgatan har ÅDT på 

616 fordon/dygn 

V85 37 km/h 

Högsta uppmätta hastighet 62 km/h 

Maxtimmen 36 fordon/h kl 07 

Övrigt 

Till detta område hittar de flesta barnen och föräldrar i Sala då området är inarbetat som 
sportområde sedan lång tid. De föräldrar som använde området i sin barn- och ungdom har 
positiva minnen att det var lätt att ta sig till och från området, vilket bidrar till att det är enklare 
för dem att låta sina barn cykla hit. Här finns befintliga parkeringar, även om det är i minsta 
laget när det är aktiviteter i alla hallar. 

 

 

 

  



Trafik – Tord Lillja 

Lärkan (öster om befintlig simhall) 2B 

Gående och cyklister. 

Platsen ligger bra till men på fel sida om Dalhemsleden. Från Åkra finns en tunnel men även en 
passage i anslutning till cirkulationsplatsen Lärkan. Tunnlar är oftast dåligt använda på grund av 
att de upplevs otrygga. Direktkoppling, med gc-väg, till de två närmaste områdena, Åkra 
planskild passage, och från Dalhem här måste man passera Ökebrogatan, i båda fallen måste 
även Sportfältsgatan passeras i plan.  

Finns planskild gcm passage av Dalhemsleden.  

Kollektivtrafik 

Till närmaste hållplats för linje och 63 och Silverlinjen ca 150 m, beroende på var entrén blir 
placerad.  

Leveranser 

Närmaste befintliga gata är Dalhemskeden huvudled, inga bekymmer att komma till.  Kanske ett 
bekymmer att komma ut på Dalhemsleden om man väljer att åka via Ökebrogatan. 

Trafik 

Dalhemsleden har en ÅDT på   Ökebrogatan har ÅDT på 

4012 fordon/dygn   231 fordon/dygn 

 V85 är 62 km/h    V85 41 km/h 

högsta uppmätta hastighet 134 km/h.  Högsta uppmätta hastighet 70 km/h 

Maxtimmen 190/h fordon. Kl 16.00  Maxtimmen 11 fordon/h kl 15:00 

 

Sportfältsgatan har ÅDT på 

616 fordon/dygn 

V85 37 km/h 

Högsta uppmätta hastighet 62 km/h 

Maxtimmen 36 fordon/h kl 07 

Övrigt 

Strax söder om området ligger Lärkbacksskolan f-6 skola. Här finns risk att många föräldrar 
lämnar och hämtar sitt barn med bil. Här finns befintliga parkeringar, även om det är i minsta 
laget när det är aktiviteter i alla hallar. Till detta område hittar de flesta barnen och föräldrar i 
Sala då området är inarbetat som sportområde sedan lång tid. De föräldrar som använde 
området i sin barn- och ungdom har positiva minnen att det var lätt att ta sig till och från 
området, vilket bidrar till att det är enklare för dem att låta sina barn cykla hit. 

 

 

 



Trafik – Tord Lillja 

 

Mamre (Nybo) 3 C, D - E 

Generellt gäller alla platser norr om järnvägen, de ligger lite avsides och på fel sida om 
järnvägen. Merparten av de som bor i Sala tätort bor söder om järnvägen. 

I  dags läget finns tre möjligheter för gående och cyklister att korsa järnvägsbarriären. Vid 
respektive plankorsning, Strömsbacka och vid Metso Norrängsgatan. Sedan finns det en tunnel, 
som egentligen är två tunnlar, en för vägen och en för järnvägen. Flertalet upplever det otryggt 
att passera i tunnlar då de ofta upplevs som mörka. Jag tror inte att många föräldrar, på 
Kungsängen och Ängshagen, skulle låta sina barn cykla till aktiviteter norr om järnvägen, utan då 
skjutsar man dem med bil. 

Man bör också ha i åtanke att när plankorsningen vid Metso stängs så kommer andel med tung 
trafik öka på Saladammsvägen och omkring liggande gator.  

Saladammsvägen har ÅDT på 

2867 fordon/dygn 

V85 73 km/h 

Högsta uppmätta hastighet 183 km/h 

Maxtimmen 250 fordon kl 16 

Övrigt 

Om det blir aktuellt med simhall på Mamre, är den lämpligaste placeringen sydost om 
Saladammsvägen. Detta för att slippa korsa Saladammsvägen. I närområdet finns idag endast 
verksamhetsområden, många som generera tung trafik och mer tung trafik lär det bli då 
möjligheten att köra via Metso korsningen stängs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trafik – Tord Lillja 

 

Schematisk kartbild över befintliga gång- och cykelvägar och tänkt placering av ny simhall. 

 

Att anlägga en ny gång- och cykelbana kostar 1000 – 5000 kr/m. 

 

  



Geo – Linn Hemlin 

Angående metaller i ytjorden i och omkring Sala stad. 
 
Samtliga områden som pekats ut kommer förmodligen innebära krav på djupgående 
miljötekniska markundersökningar. Det är också att rekommendera i Sala för att undvika att 
schaktmassor deponeras i onödan. Därför bör prover tas och schaktmassor klassas tidigt i 
processen.  
 
Tidigare provtagningar av ytjord är översiktliga men visar tydligt att det finns en spridning av 
metaller i ytjorden inom samtliga områden som pekats ut.  
Bly brukar användas som en indikator för att visa på föroreningsgrad i den ytförorenade jorden 
i Sala stad. Det platsspecifika riktvärdet för Bly i ytförorenad jord i Sala stad är 110 mg/kg.  
 
Nedan visas genomförda ytjordprovtagningar (främst från 1991 och 2008-2010); 
 

 
I utpekat område 3a: finns ingen provtagning för det inringade området men strax söder om 
området finns två prov som visar på överskridande av det platsspecifika riktvärdena, värdet för 
bly på platsen visar på 380 mg/kg respektive 1070 mg/kg år 1991. Ännu längre söderut ligger 
området Hammarhagen och där ligger värdet i snitt omkring 250-350 mg/kg (2010). 0,5 meter 
under marknivån är halterna betydligt lägre, 75 mg/kg istället för 380 på ytan.  
 
Område 2a – Ytterligare utredning krävs. 
 
Område 2b finns det ett registrerat prov för i Geosecma och det visar en blyhalt i ytjorden 
på 60 mg/kg! 
 
Område 3b verkar ha blyhalter omkring 180-220 mg/kg, ytterligare utredning krävs. 
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Geo – Linn Hemlin 

Område 3e finns en rapport här; 
file:\\saknfs01\data\Forv\Planeringssamverkan\markprover\Inlagda rapporter\Sala Strå 
Stadsskogen\Miljöteknisk markundersökning Sala Strå stadsskogen 2_7_2015-06-26.pdf   
men för att sammanfatta; i prover tagna i punkterna 3, 5 samt 6 så översteg analysresultaten för 
metallerna kadmium, bly, zink, barium, kobolt, koppar och nickel de platsspecifika riktvärden 
som tagits fram för Sala (bostäder respektive industrimark). Likaså överskreds halten organiska 
ämnen för ett flertal föroreningar i prov taget från provpunkt 1 Naturvårdsverkets generella 
riktvärde för Mindre Känslig Markanvändning (MKM). I ett fall överskreds Avfall Sveriges 
rekommenderade haltgräns för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (FA) i prov 
taget från provpunkt 1. Men sedan har det ju rivits och kanske sanerats till viss del på området?  
 
Gällande område 3 c och d så finns ingen provtagning registrerad i det exakta området vad jag 
kan se i Geosecma men det finns för bangården som ligger här; 

 
 
 
  
 Sala bangård; 

•Bly – halter över MKM påträffas främst i östra delen av delområde A och främst i 
det ytliga fyllnadsmaterialet 0-0,5 m u my. I 10 utav 32 provpunkter i fyllnads-
materialet (A8, A10, B5, B11, C12, C13, Vec-8, Vec-3 och Vec-6) uppmättes hal-ter av 
bly över riktvärdet för MKM. I stort sätt hela delområde A innehåller blyhalter 
överstigande det generella riktvärdet för KM.  
•  Kvicksilver – Halter av kvicksilver över MKM har uppmätts i 5 utav 35 provpunkter 
(B7, C12,C13, Vec-3 och Vec-4). Förhöjda halter av kvicksilver återfinns fram-för allt i 
de östra delarna av delområde A.  
•  PAH M - halter av PAH M över MKM har uppmätts i totalt 4 utav 30 
undersökningspunkter. Dessa punkter (B5, C6, C8 och C13) är lokaliserad i direkt 
närhet till järnvägsspåret, undantaget undersökningspunkt B5 som ligger nordvästra 
de-len av delområde A. Bortsett från den tidigare provtagningspunkten Vec-14, 
innehåller resterande provpunkter inga förhöjda halter överstigande riktvärdet för 
KM.  
•  PAH H – halter av PAH H över MKM har uppmätts i samma punkter som PAH M, 
samt även i provpunkt Vec-14. Förhöjda halter av PAH H, överstigande riktvärdet för 
KM, har uppmätts inom i stort sätt hela delområde A framför allt i de norra delarna. 



Geo – Linn Hemlin 

Samt för Mamre och ”Boklok” området, så runt om område 3 c och d helt enkelt.  
Mamre indikerar värde omkring 350-500 mg/kg för bly i ytjord.  
 
För att illustrera spridning av föroreningar i ytjorden så brukar vi kika på denna 
spridningskarta; 

 
Hammarhagen och Norrmalm ligger alltså lite olägligare till ur den aspekten än till exempel då 
Lärkan och Salberga. 
 



VA - Ida Blixt & Tommy Johansson 

Alternativ 1 – renovera befintligt badhus 

DRICKSVATTEN 
Vi har kapacitet för att förse befintligt badhus med tillräcklig mängd dricksvatten. 
Ingen omläggning av det allmänna ledningsnätet bör behövas vilket är en stor fördel 
ur VA-synpunkt.  

SPILLVATTEN 
Vi har kapacitet att ta emot spillvatten från befintligt badhus. Ingen omläggning av 
det allmänna ledningsnätet bör behövas vilket är en stor fördel ur VA-synpunkt. 

DAGVATTEN 
Beroende på om utbyggnad kommer att ske kan den hårdgjorda ytan öka vilket 
påverkar dagvattennätet om inte dagvattenlösning ordnas. Detta ska tas med i 
beräkningen. Utredning ska göras för hela byggnaden, inte bara nybyggnationen då.  

VERKSAMHETSOMRÅDE 
Ingår i befintligt verksamhetsområde.  

EXPLOATERINGSKOSTNAD PROJEKTET 
Befintlig byggnad är ansluten, endast nybyggnation (ökad bruttoarea) kommer leda 
till anslutningsavgift (lägenhetsavgift). Vid önskan om ny servis eller ny dimension 
på servis tillkommer anslutningsavgift för ny servis.  

EXPLOATERINGSKOSTNAD VA-KOLLEKTIVET 
Inga kostnader bör belasta VA-kollektivet.  

Alternativ 2A – ny byggnad på befintlig fotbollsplan 

DRICKSVATTEN 
Vi har kapacitet för att förse befintligt badhus med tillräcklig mängd dricksvatten. 
Ingen omläggning av det allmänna ledningsnätet bör behövas vilket är en stor fördel 
ur VA-synpunkt.  

SPILLVATTEN 
Vi har kapacitet att ta emot spillvatten från befintligt badhus. Ingen omläggning av 
det allmänna ledningsnätet bör behövas vilket är en stor fördel ur VA-synpunkt. 

DAGVATTEN 
Ytan är idag grönyta vilket fördröjer regnvatten. Vid byggnation på denna plats blir 
det en ökad dagvattenavrinning på grund av ökad hårdgjord yta. 
Dagvattenutredning och dagvattenlösning kommer att krävas.  

VERKSAMHETSOMRÅDE 
Ingår i befintligt verksamhetsområde.  

EXPLOATERINGSKOSTNAD PROJEKTET 
Anslutningsavgift kommer att tillkomma för bland annat nya serviser, 
förbindelsepunkter och bruttoarea för ny byggnad. Kan bli problem att nå befintliga 
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VA - Ida Blixt & Tommy Johansson 

spillvattenservisen med självfall. Även kostnad för dagvattenutredning och 
dagvattenlösning tillkommer.   

EXPLOATERINGSKOSTNAD VA-KOLLEKTIVET 
Inga större kostnader bör belasta VA-kollektivet men visst utredningsarbete 
tillkommer samt arbete med att eventuellt slopa gamla serviser och uppföra nya kan 
tillkomma. 

Alternativ 2B – grönyta utanför Lärkbackskolan 

DRICKSVATTEN 
Vi har kapacitet för att förse befintligt badhus med tillräcklig mängd dricksvatten. 
Ingen omläggning av det allmänna ledningsnätet bör behövas vilket är en stor fördel 
ur VA-synpunkt.  

SPILLVATTEN 
Vi har kapacitet att ta emot spillvatten från befintligt badhus. Ingen omläggning av 
det allmänna ledningsnätet bör behövas vilket är en stor fördel ur VA-synpunkt. 

DAGVATTEN 
Ytan är idag grönyta vilket fördröjer regnvatten. Vid byggnation på denna plats blir 
det en ökad dagvattenavrinning på grund av ökad hårdgjord yta. 
Dagvattenutredning och dagvattenlösning kommer att krävas.  

VERKSAMHETSOMRÅDE 
Ingår i befintligt verksamhetsområde.  

EXPLOATERINGSKOSTNAD PROJEKTET 
Anslutningsavgift kommer att tillkomma för bland annat nya serviser, 
förbindelsepunkter och bruttoarea för ny byggnad. Eventuell flytt av allmän 
dagvattenledning kommer att belasta projektet. Även kostnad för 
dagvattenutredning och dagvattenlösning tillkommer.   

EXPLOATERINGSKOSTNAD VA-KOLLEKTIVET 
Visst utredningsarbete samt arbete med ny servisledning tillkommer. 

Alternativ 3A – Salaborg 

DRICKSVATTEN 
Endast stamledning finns i området och ingen rundmatning vilket ger dålig 
kapacitet. Detta innebär stora ombyggnationer för att möjliggöra anslutning av ett 
badhus i området.  

SPILLVATTEN 
Endast stamledning finns i området och kapaciteten är oklar. Innebär troligen  
ombyggnationer för att möjliggöra anslutning av ett badhus i området.  

DAGVATTEN 
Ytan är idag grönyta vilket fördröjer regnvatten. Vid byggnation på denna plats blir 
det en ökad dagvattenavrinning på grund av ökad hårdgjord yta. 
Dagvattenutredning och dagvattenlösning kommer att krävas. 



VA - Ida Blixt & Tommy Johansson 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
Ingår inte i befintligt verksamhetsområde.  

EXPLOATERINGSKOSTNAD PROJEKTET 
Anslutningsavgift kommer att tillkomma för tomtyta, nya serviser, 
förbindelsepunkter och bruttoarea för ny byggnad. Eventuell flytt av allmänna 
ledningar kommer att belasta projektet. Även kostnad för dagvattenutredning och 
dagvattenlösning tillkommer.   

EXPLOATERINGSKOSTNAD VA-KOLLEKTIVET 
Kommer innebära kostnader för VA-kollektivet om området tas in i befintligt 
verksamhetsområde.  

Alternativ 3B – moduler för Åkraskolan 

DRICKSVATTEN 
Vi har kapacitet för att förse befintliga moduler med dricksvatten. Utredning för 
kapacitet för att förse ett badhus behöver göras om detta alternativ blir aktuellt. Kan 
innebära vissa ombyggnationer på det allmänna nätet för att uppnå tillräcklig 
kapacitet för ett badhus.  

SPILLVATTEN 
Vi har kapacitet för att ta emot spillvatten från modulerna i dagsläget. Utredning för 
kapacitet för att ta emot spillvatten ett badhus behöver göras om detta alternativ 
blir aktuellt. Kan innebära vissa ombyggnationer på det allmänna nätet.  

DAGVATTEN 
Fördröjning kommer att försämras, från grusyta/grönyta till hårdgjord yta. Vid 
byggnation på denna plats blir det en ökad dagvattenavrinning på grund av ökad 
hårdgjord yta. Dagvattenutredning och dagvattenlösning kommer att krävas. 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
Ingår i befintligt verksamhetsområde.  

EXPLOATERINGSKOSTNAD PROJEKTET 
Anslutningsavgift kommer att tillkomma för tomtyta, nya serviser, 
förbindelsepunkter och bruttoarea för ny byggnad då befintliga serviser endast är 
avsedda för tillfälligt bygglov. Även kostnad för dagvattenutredning och 
dagvattenlösning tillkommer. 

EXPLOATERINGSKOSTNAD VA-KOLLEKTIVET 
Kan innebära kostnader för VA-kollektivet om befintliga dimensioner inte räcker till.  

Alternativ 3C – Spångatan (Norrmalm) 

DRICKSVATTEN 
Allmän dricksvattenledning finns i närheten men sämre förutsättningar än 
alternativ 3B. Utredning för kapacitet för att förse ett badhus med dricksvatten 
behöver göras om detta alternativ blir aktuellt med det kommer troligtvis innebära 
ombyggnationer på det allmänna nätet. Flera andra detaljplaner i Norrmalm pågår, 



VA - Ida Blixt & Tommy Johansson 

för att beräkna tillräcklig kapacitet behöver hela området utredas utifrån hur man 
vill att hela Norrmalm ska utvecklas.   

SPILLVATTEN 
Utredning för kapacitet för att ta emot spillvatten från ett badhus behöver göras om 
detta alternativ blir aktuellt med det kommer troligtvis innebära ombyggnationer på 
det allmänna nätet. Flera andra detaljplaner i Norrmalm pågår, för att beräkna 
tillräcklig kapacitet behöver hela området utredas utifrån hur man vill att hela 
Norrmalm ska utvecklas. 

DAGVATTEN 
Ytan är idag grönyta vilket fördröjer regnvatten. Vid byggnation på denna plats blir 
det en ökad dagvattenavrinning på grund av ökad hårdgjord yta. 
Dagvattenutredning och dagvattenlösning kommer att krävas. 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
Ingår i befintligt verksamhetsområde.  

EXPLOATERINGSKOSTNAD PROJEKTET 
Anslutningsavgift kommer att tillkomma för tomtyta, nya serviser, 
förbindelsepunkter och bruttoarea för ny byggnad. Eventuell flytt av allmänna 
ledningar kommer att belasta projektet. Även kostnad för dagvattenutredning och 
dagvattenlösning tillkommer.  

EXPLOATERINGSKOSTNAD VA-KOLLEKTIVET 
Kommer innebära kostnader för VA-kollektivet. Systemet kommer troligtvis att 
behöva dimensioneras upp.  

Alternativ 3D – Norrängsgatan 

DRICKSVATTEN 
Allmän dricksvattenledning finns i närheten men sämre förutsättningar än 
alternativ 3B och 3C. Utredning för kapacitet för att förse ett badhus med 
dricksvatten behöver göras om detta alternativ blir aktuellt med det kommer 
troligtvis innebära ombyggnationer på det allmänna nätet. Flera andra detaljplaner i 
Norrmalm pågår, för att beräkna tillräcklig kapacitet behöver hela området utredas 
utifrån hur man vill att hela Norrmalm ska utvecklas.  

SPILLVATTEN 
Utredning för kapacitet för att ta emot spillvatten från ett badhus behöver göras om 
detta alternativ blir aktuellt med det kommer troligtvis innebära ombyggnationer på 
det allmänna nätet. Flera andra detaljplaner i Norrmalm pågår, för att beräkna 
tillräcklig kapacitet behöver hela området utredas utifrån hur man vill att hela 
Norrmalm ska utvecklas.   

DAGVATTEN 
Ytan är idag grönyta vilket fördröjer regnvatten. Vid byggnation på denna plats blir 
det en ökad dagvattenavrinning på grund av ökad hårdgjord yta. 
Dagvattenutredning och dagvattenlösning kommer att krävas. 
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VERKSAMHETSOMRÅDE 
Ingår i befintligt verksamhetsområde.  

EXPLOATERINGSKOSTNAD PROJEKTET 
Anslutningsavgift kommer att tillkomma för tomtyta, nya serviser, 
förbindelsepunkter och bruttoarea för ny byggnad. Eventuell flytt av allmänna 
ledningar kommer att belasta projektet. Även kostnad för dagvattenutredning och 
dagvattenlösning tillkommer.   

EXPLOATERINGSKOSTNAD VA-KOLLEKTIVET 
Kommer innebära kostnader för VA-kollektivet. Systemet kommer troligtvis att 
behöva dimensioneras upp.  

Alternativ 3 E – Bakom Returen 

DRICKSVATTEN 
Finns inga ledningar till området i dagsläget. Utredning för kapacitet för att förse ett 
badhus behöver göras om detta alternativ blir aktuellt. Kommer att innebära 
utbyggnad av det allmänna nätet för att förse fastigheten med VA. 

SPILLVATTEN 
Finns inga ledningar till området i dagsläget. Utredning för kapacitet för att ta emot 
spillvatten från ett badhus behöver göras om detta alternativ blir aktuellt. Kommer 
att innebära utbyggnad av det allmänna nätet för att förse fastigheten med VA. 
Dåliga förutsättningar för spillvatten i dagsläget.  

DAGVATTEN 
Ytan är idag grönyta vilket fördröjer regnvatten. Vid byggnation på denna plats blir 
det en ökad dagvattenavrinning på grund av ökad hårdgjord yta. 
Dagvattenutredning och dagvattenlösning kommer att krävas. 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
Ingår inte i befintligt verksamhetsområde.  

EXPLOATERINGSKOSTNAD PROJEKTET 
Anslutningsavgift kommer att tillkomma för tomtyta, nya serviser, 
förbindelsepunkter och bruttoarea för ny byggnad. Även kostnad för 
dagvattenutredning och dagvattenlösning tillkommer. 

EXPLOATERINGSKOSTNAD VA-KOLLEKTIVET 
Kommer innebära kostnader för VA-kollektivet om området tas in i befintligt 
verksamhetsområde. Systemet kommer troligtvis att behöva dimensioneras upp. 
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