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Sammanfattning 

I samband med att det inte blev någon försäljning av Fjärran Höjder uppkom ett behov av att 

genomlysa och utreda framtida badverksamhet inom Gävle Kommun med sikte på 2025. Syftet är 

även att se statusen och förutsättningarna för kommunens fyra bad, det vill säga Fjärran Höjder, 

Valbobadet, Lillhagsbadet och Hemlingbybadet. Detta för att sedan kunna ta fram en 

utvecklingsplan som baseras på fakta och nuläge. Effekterna av olika investeringsalternativ ska 

belysas så att rätt beslut tas utifrån ett strategiskt ställningstagande. Utredningen avser bara 

badverksamheten, så andra verksamheter som idag bedrivs i de befintliga anläggningarna, 

exempelvis gym, rehabilitering etc. ingår ej i utredningen. 

 

Utredningen baseras på tidigare gjorda undersökningar, en omvärldsanalys av jämförbara 

kommuners badverksamhet, samt befolkningsprognos för Gävle kommun 2025. Utöver det har 

också en djupgående tekniskt undersökning gjorts av samtliga badanläggningar utom Lillhagsbadet, 

eftersom det rustades 2010. Vilken badverksamhet som kommunen är skyldig att tillhandahålla 

behandlas i kapitlet bakgrundsfakta. Lillhagsbadet och Hemlingbybadet analyseras separat, medan 

alternativen för Fjärran Höjder och Valbobadets framtid analyseras tillsammans. 

 

I framtiden förutspås behovet av simskolor öka beroende på en kraftig tillväxt inom 

befolkningsgruppen 10-18 år. Då även efterfrågan på aktiviteter som vattengymnastik beräknas 

stiga resulterar det i ett ökat behov av så kallade undervisningsbassänger. En annan grupp som 

förväntas öka är vuxna 65 år och äldre, vilka idag i stor utsträckning motionssimmar. Behovet av 

ytterligare 25-metersbassänger återspeglas även när det kommer till simklubbarnas verksamhet där 

majoriteten av deltagarna är ungdomar 

 

En av utredningens slutsatser är att Lillhagsbadet inte är i behov av ytterligare upprustning och 

därför kan lämnas i befintligt skick. Verksamheten på Hemlingbybadet anses ej påverka den övriga 

badverksamhet i Gävle kommun.  Utredningens slutsats gällande Hemlingby är att badets framtid 

bör diskuteras med hänsyn till hela Hemlingbyområdet, något som inte gjorts i utredningen. 

 

Baserat på bedömningen av Gävle kommuns kommande behov visar utredningen på att en 

multibassäng skulle vara den optimala lösningen. Utredningen förordar därför det alternativ som 

innebär att Valbobadet läggs ned och att en ny multibassäng byggs på Fjärran höjder. Detta anses 

vara det alternativ som är mest fördelaktigt för badverksamheten i Gävle kommun på lång sikt. 

Förslaget grundas även på en för kommunen långsiktig, ekonomisk bedömning, då Valbobadets 

anläggning är föråldrad och framtida kostnader är svåra att bedöma. En negativ effekt är dock att 

Valbo som stadsdel blir utan bad. 
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1. Uppdrag och avgränsningar 

1.1 Uppdrag 
Sedan det inte blev någon försäljning av Fjärran Höjderbadet ser nu Kultur och fritid och 

Gavlefastigheter ett behov av att genomlysa badens status och förutsättningar för att sedan 

kunna ta fram en utvecklingsplan som är baserad på fakta och nuläge.  

Uppdraget är att belysa effekterna av olika investeringsalternativ så att rätt beslut tas utifrån 

ett strategiskt ställningstagande.Utredningen ska omfatta alla kommunens fyra bad (Fjärran 

höjderbadet, Valbobadet (Valbo SPC, VSPC), Lillhagsbadet och Hemlingbybadet) och 

belysa: 

- Hur baden används  

- Vilket skick baden är i 

- Hur gällande organisation kring badverksamheten ser ut 

- Hur gränsdagningen ser ut i nuläget 

- Vilka lagkrav som ställs på kommunen 

 

För uppdragsbeställning, se bilaga A 

1.2 Avgränsningar 
Utredningen behandlar, precis som titeln antyder, primärt baden i Gävle kommun. Däremot är det 

viktigt att påpeka att äventyrsbad inte berörs i utredningen.  

 

Flera andra verksamheter såsom gym, gruppträning, rehabilitering och caféverksamhet är nära 

förknippade med badverksamheten. Dessa verksamheter lämnas dock utanför utredningen. Detta 

eftersom utredningens syfte är att belysa effekten av vad de olika investeringsalternativen har för 

inverkan på badverksamheten, inte på kringliggande verksamheter. Förändringar i badverksamheten 

påverkar dock med stor sannolikhet även ovan nämnda verksamheter. 

 

I utredningen återfinns förslag på hur nuvarande verksamhet kan förändras. Dessa förändringar 

innebär (i olika utsträckning) att verksamheter, fastigheter och infrastruktur kan ställas inför 

förändrade behov och belastningar. Det är utredningen syfte att påtala detta, men inte att föreslå 

åtgärder som inte är direkt knutna till badverksamheten.  

 

Exempelvis skulle byggandet av en ytterligare bassäng kunna leda till att parkeringssituationen blir 

ansträngd. Det är utredningens syfte att påtala denna problematik. Det är emellertid inte inom 

ramarna för arbetet att föreslå åtgärder för hur parkeringsproblematiken bäst kan åtgärdas. 

 

På samma sätt får nedläggningen av en bassäng konsekvensen att en yta blir tom och därmed 

tillgänglig för annan verksamhet. Det är utredningens syfte att påtala detta – men det faller utanför 

arbetets ramar att föreslå åtgärder för hur ytan bäst kan användas. 
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2. Bakgrundsfakta 

2.1 Omvärldsbevakning 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Statistiska Centralbyrån (SCB) har delat in landets 

kommuner i tio olika grupper baserat på invånarantal, näringslivsstruktur, boende i tätort med mera. 

Gävle ingår i gruppen ”Större städer” tillsammans med 30 andra kommuner. En översiktlig genom-

gång av de 31 kommunernas hemsidor har genomförts. Denna visar bland annat att äventyrsbad 

finns i 21 st (68 procent) av kommunerna.  

 

2010 gjorde SKL en kartläggning av ett antal olika typer av kultur- och fritidsanläggningar i landets 

kommuner där syftet var att dels undersöka anläggningsbeståndet och dels undersöka ansvaret för 

ägande och drift mellan kommuner, föreningar och övriga aktörer. Kartläggningen visar att det 

totala antalet inomhusbad i stort sett är oförändrat jämfört med en kartläggning som gjordes 2006. 

Antalet simhallar med en 50 meter lång bassäng har ökat. Tre stycken av de undersökta 31 

kommunerna har inomhusbassänger som är 50x 25 m. En sådan bassäng kan delas in i två stycken 

50-metersbassänger eller i fyra stycken 25-metersbassänger. Kartläggningen visar också att 

kommunerna dominerar ägandet och driftansvaret för badanläggningarna, men antalet anläggningar 

där en entreprenör svarar för driften har blivit något vanligare. 

 

2.2 Befolkningsutveckling 
Gävle kommun har under de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling. Vid halvårsskiftet 

2013 uppgick invånarantalet till 96 590 personer. 

 

Enligt kommunens befolkningsprognos ska invånarantalet passera 100 000 invånare under 2019 för 

att 2025 uppgå till 104 000 personer. De åldersgrupper som ökar mest fram till 2025 är ungdomar 

10-18 år som ökar med 17,6 procent eller 1 650 personer och gruppen 65 år och äldre som ökar med 

15,5 procent eller 2 975 personer. Totalt beräknas Gävles befolkning öka med 7,4 procent under 

perioden 2013 – 2025. 

 

2.3 Kommunens skyldighet 
En kommun är, enligt lag, inte skyldig att tillhandahålla bad för kommuninvånarna. 

Däremot har skolförvaltningen, enligt läroplanen, skyldighet att anordna simundervisning för 

eleverna.  

 

Att kunna simma är en grundläggande kunskap som alla barn i Sverige ska ha möjlighet att lära sig. 

Det framgår av kursplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Det är kommunerna och 

huvudmännen för de fristående skolorna som har ansvar för att kursplanen följs och att alla elever 

ges förutsättningar för att nå upp till målet, som är att eleverna i slutet av årskurs 6 skall kunna 

simma och hantera nödsituationer vid vatten. 

2.4 Gränsdragning 
När det gäller badverksamheten samarbetar Gavlefastigheter (GFAB) med Kultur och fritid. 

Gällande organisationer och gränsdragningen där emellan kan studeras närmare i bilagorna B, C 

och D. 
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3. Nuläge 
 

  
Fjärran 

Höjder- 

Valbo 

SPC Lillhags- Hemlingby- 

  badet 

 

badet badet  1/ 

          

Totalyta kvm 9 233 2 717 648 - 

varav bassängyta kvm - - - 182 

Bassängstorlek inomhus 25 m 17 m 12 m - 

Bassängstorlek utomhus 50 m 50 m - 17 m 

Ägare GFAB GFAB GFAB GFAB 

Driftform 

Kommunal 

drift 

Kommunal 

drift 2/ 

Kommunal 

drift 

Antal badbesökare 2012 247 144 47 376 17 629 2 025 (2013) 

 

1/ Utomhusbad, Öppet 3 månader per år 

2/ Kommunägd med föreningsdrift 

 

3.1 Nuvarande badverksamhet 
Babysim  

Bedrivs på Fjärran Höjder tisdag-torsdag. Besöksantalet 2011 och 2012 ligger mellan 3200 och 

4000. På Valbobadet bedrivs babysim på helgerna, men bassängen är inte anpassad för ändamålet 

då den är djup i ena änden. Babysim finns även på Lillhagsbadet.  

 

Barnbad med lek 

Fjärran Höjder är väl anpassat för åldersgrupperna 3-10 år. Dock saknas bra alternativ för barn som 

är för gamla för babysim men är under tre år. I Hemlingby finns en separat barnbassäng. 

 

Simskola  

Föreningsdriven simskola för barn i åldrarna fem till åtta år bedrivs kvällstid på Fjärran Höjder samt 

på Lillhagsbadet tisdagar och torsdagar. Den kommunala simskolan bedrivs av Fjärran Höjders 

personal. För barn i förskoleklass (tidigare sexårsverksamhet) hålls 16 tillfällen där målet är att lära 

sig simma 25 meter bröstsim och 25 meter ryggsim. I årskurs 2 hålls åtta simlektioner där målet är 

att lära barnen att simma 50 meter bröstsim och 25 meter ryggsim. Barn som klarar målen innan alla 

lektionerna är klara får andra uppgifter än att simma.  

 

Kommunal simskola arrangeras även för årskurs 6. Två lektioner hålls, ett för att kontrollera 

elevernas simkunnighet, det andra för att undervisa i livräddning och HLR (Hjärt- och 

lungräddning) Om det visar sig att eleven, i årskurs 6, inte är simkunnig i den mån som reglerats i 

läroplanen övergår ansvaret till skolan, som är ansvarig för att ordna för att simundervisning sker 

och övergår då under rubriken skolelever  

 

Den kommunala simskolan bedrivs dagtid, måndag – torsdag på Fjärran Höjder, på Lillhagsbadet 

måndagar och onsdagar (i 16 veckor) och i Valbo måndagar och onsdagar i åtta veckor. Älvkarleby 

kommun, som saknar egen badanläggning, använder även de Gävles badanläggningar för skolans 

simundervisning.  
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Skolelever 

Avser besökstillfällen som exempelvis friluftsdagar och lektioner i idrott och hälsa och läraren är 

ansvarig. Elever som inte klarar målen med hjälp av den kommunala simskolan och därför måste 

simma mer går under denna kategori. Skilda förutsättningar för de elever som går i Valbo då deras 

bad ingår i skolavtalet
1
 där ingen begränsning ingår på antalet tillfällen. Övriga skolor betalar per 

elev och tillfälle. Bedrivs i Valbo, Lillhagen och på Fjärran Höjderbadet. 

  

Motionssim  

25-metersbassäng inomhus finns endast på Fjärran Höjderbadet. Mellan 06.30 och 08.00, samt 16-

19 är trycket som störst, det är trångt i bassängen och det händer att det är kö för att få simma. 

Sommartid finns även möjlighet till motionssim i 50-metersbassänger utomhus i Valbo samt på 

Fjärran Höjder. Inomhusbassängen i Valbo är knappt 17 meter lång och lockar få till motionssim.  

 

Vattengymnastik 

Kan bedrivas i alla inomhusanläggningar men är beroende av bassängens djup då utövarna måste 

bottna. Verksamhet sker veckans alla dagar på Fjärran Höjderbadet och tre dagar i veckan på 

Lillhagsbadet.  

 

Tävlingssim 

Bedrivs endast på Fjärran Höjderbadet. Denna anläggning är dock inte anpassad för ändamålet. Inga 

läktare finns, omklädningsrummen är för få och trånga, och anläggningen saknar bassäng för 

avsimning. Djupet i bassängen är dessutom inte optimalt för tävlingsverksamhet. Vid större 

tävlingar av SM-karaktär skall djupet vara minst 1,8 meter i hela bassängen. Verksamheten utgör 

drygt 140 bantimmar per vecka. Föreningarna önskar mer tid och plats, men endast under kvällstid 

måndag till torsdag när det redan är fullbelagt. Simtävlingar arrangeras 6-8 gånger per år under 

helgdagar. Dessa påverkar allmänhetens tillgång till 25-metersbassängen. 

 

Utomhusbad  

Fjärran Höjder och Valbobadet har varsin 50-metersbassäng utomhus. Hemlingbybadet har två 

utomhusbassänger, en för barn och en som är 17 meter 

I både Valbo och på Fjärran Höjder är det svårt att svara exakt hur många som använder 

utomhusbaden. Det kan dock noteras att drygt 70 procent av alla enkelbiljetter till Valbobadet säljs 

under sommarmånaderna, samt att Fjärran Höjder under 2012 sålde drygt 1500 sommarkort.  

 

Relax  

Fjärran Höjders relaxavdelning innehåller flera olika sorters bastu, bubbelpooler, badtunnor 

utomhus, behandlingsrum etc. 

 

Bad i avskildhet  

Det finns behov för vissa grupper att bada i avskildhet på grund av till exempel religiösa eller 

kulturella skäl. Idag hänvisas dessa grupper till Lillhagsbadet, vilket är väl lämpat för dessa 

verksamheter. Enligt lag finns inga direkta krav på kommunen att tillhandahålla bad i 

avskildhet, men behovet har tillgodosetts genom t ex avskärmning. Det är viktigt att också se till 

diskrimineringslagstiftningen som innebär att vi inte får särbehandla olika grupper.  

 

Tillgänglighetsanpassning  

Personer med funktionsnedsättning är de som har skador, tillstånd eller sjukdomar som är livslånga 

eller tillfälliga. Gävle kommun har ingen skyldighet att tillhanda verksamhet för rehabilitering, men 

i och med att sådana bad finns så följs Tillgänglighetsprogram för Gävle Kommun 2011-2016. Den 

                                                 
1
 Skolavtalet är en överenskommelse mellan Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden där nyttjande 

av lokaler mellan nämnderna regleras.  
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i sin tur grundar sig på ett antal styrdokument – både internationella och nationella. Fjärran Höjder 

har utrustning för att tillgodose behovet hos personer med funktionsnedsättning. Lillhagsbadet är 

delvis anpassat för dessa personer. Gavlefastigheter har under de senaste åren gjort insatser för att 

göra baden mer tillgängliga genom att åtgärda enkelt avhjälpta hinder. 

 

3.2 Badanläggningarnas skick 
En teknisk due diligence (teknisk besiktning) är gjord på alla bad utom Lillhagsbadet. 

3.2.1 Fjärran Höjder 

Detta är Gävle kommuns nyaste och mest påkostade bad, med ett kontinuerligt underhållsbehov. 

Anläggningar som Fjärran Höjder har ett större slitage än andra kommunala anläggningar på grund 

av det stora antalet besökare. Dessutom sliter inomhusklimatet hårt på fasta installationer såsom 

ventilation, ytskikt etc. Årligen investeras i snitt ca 3 mnkr varav 2 mnkr är årsanslag för att 

upprätthålla badets nuvarande funktion. 

 

Byggnadens installationer är huvudsakligen från byggår 1997. Ventilationsaggregaten som 

försörjer simhallarna, kylmaskin för komfortkyla samt styrsystem och delar av utrustning för 

vattenrening har dock bytts ut under senare år. 

 

Den tekniska utrustningen i form av värme, kyla och ventilation förväntas inte behöva några större 

åtgärder de kommande fem åren. Utrustning för vattenrening, pumpar, värmeväxlare 

samt filter kan med tanke på ålder samt miljö förväntas få ett ökande underhålls- och utbytesbehov 

de närmaste fem till tio åren. 

 

Planlösning och invändiga ytskikt är från ombyggnaden1997. Fastigheten har underhållits väl och 

skicket är generellt bra. Planlösningar, ytskikt och installationer är anpassade till verksamheten men 

inomhusmiljön förblir aggressiv ur ett byggnadstekniskt perspektiv. Anläggningen kan förväntas ha 

något högre underhålls- och reparationsbehov generellt med tanke på denna inomhusmiljö som är 

vanlig för denna typ av verksamhet. 

 

Nedan följer en presentation av större brister som är viktiga att följa upp: 

 

Bygg 

- Takduken längs den södra fasaden vid takfoten bör läggas om. Ett antal mindre punkteringar 

behöver åtgärdas omgående. 

 

Installationer 

- 3 av sandfiltren är i dåligt skick och utbyte kan förväntas inom 5 år. 

- Tre av undercentralerna för byggnadens styr och övervakningssystem är från byggår 1997 

och behöver bytas ut. 

- Utbyte av åldrande cirkulationspumpar bör göras inom de närmaste 5 åren. 

- Utbyte av delar utrustning för mätning och dosering av klor bör göras inom de närmsta 5 

åren. 

 

Vid besiktningen har noterats följande aspekter vilka rekommenderas att de följs upp: 

 

- Det finns kvarvarande garantier samt besiktningsanmärkningar från ombyggnaderna av 

utepool med tillhörande vattenrening och styrenhet. 
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- Det förekommer en del fuktgenomslag och kalkutfällningar i källaren vilka bör bevakas som 

en del av den löpande tillsynen. Ett mindre område av undervisningspoolen bör undersökas 

närmare för eventuella behov av åtgärder. 

 

Ett av sandfiltren med tillhörande pumpar är bytt sedan denna tekniska due diligence gjordes. Under 

det närmsta året ska även de andra två sandfiltren bytas till en kostnad av ca 5 miljoner kr. 

Gavlefastigheter tittar även på ny utrustning till klorhanteringen. Dessa kostnader kommer att 

belasta kommunens investeringsbudget.  

3.2.2 Valbo Sportcentrum 

Valbo Sportcentrum med dess bad står inför en omfattande ombyggnad inom de närmsta åren. Det 

finns 36 mnkr i investeringsbudgeten år 2015. I detta belopp ingår inte upprustningen av badet utan 

enbart allmän renovering. Ventilationsanläggningen bör bytas ut, den befintliga vattenreningen bör 

ersättas samt att inomhusbassängen bör rivas för att återuppbyggas. Den nuvarande bassängen 

håller på att kollapsa, därför har bassängen inte tömts under en tioårsperiod. I dag är det 

vattentrycket som håller bassängen intakt. 

 

Valbobadet har brister på ett antal områden på grund av eftersatt underhåll och uttjänad teknisk 

livslängd. De viktigaste punkterna som hittades i samband med denna statusbesiktning inkluderar 

bl. a. de följande 

  

- Flera tecken på fuktgenomträngning utifrån finns i källaren, mestadels i mittdelen vid 

omklädningsrummen/gymmet. Det rekommenderas att markdränering installeras runt 

mittdelen av huset för att försöka förbättra innemiljön i källaren långsiktigt. Det är sannolikt 

att det även kommer fukt underifrån med tanke på betongplattans ålder som också tar skada 

på golv och ytskikt i dessa utrymmen.  

- Den tekniska livslängden på takpappen ovanför inomhusbassängen är slut och den borde 

bytas ut inom 2-5 år. Gummiduken ovanför omklädningsrummen kommer troligen att vara 

uttjänad mot slutet av den kommande 10-års perioden.  

- De tekniska installationerna är i huvudsak från det år som byggnaden uppfördes vilket 

medför att ett större behov finns för förnyelse av flera system.  

- Tekniklösningen avseende reningsverket för poolerna med öppna sandfilter som regelbundet 

backspolas gör att stor del av installationerna i teknikutrymmet drabbas av korrosion och 

den tekniska livslängden är uppnådd. 

 

3.2.3 Lillhagsbadet 

Lillhagsbadet är ett litet bad som rustades 2010 för 18 mnkr. Vi bedömer att Lillhagsbadet inte har 

några större renoveringsbehov de närmaste 12 åren. Därför har inte någon teknisk due diligence 

gjorts för detta bad. 

 

3.2.4 Hemlingbybadet 

Hemlingbybadet är ett utomhusbad med stort underhållsbehov. Reningsanläggningen bör bytas ut 

inom ett år. Detta behov finns i dagsläget inte med i investeringsbudgeten. Gummiduken i den stora 

poolen måste bytas 2014 till en kostnad av 500 tkr. 

 

Statusbesiktningen av Hemlingbybadet har omfattat tre stycken utomhusbassänger och den 

vattenreningsanläggning som tillhör de två uppvärmda bassängerna. Vattenreningsanläggningen 
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samt utomhusomklädningen var ej tillgänglig vid besiktningstillfallet men byggnaderna kunde 

inspekteras utvändigt. De viktigaste installationstekniska åtgärderna är: 

  

- Komplettering av värmeanläggningen för poolen erfordras för att den är otillräcklig enligt 

driftpersonalen. (250 tkr) 

- Utbyte av reningsanläggning för poolanläggningen rekommenderas inom ett år på grund av 

att den tekniska livslängden är uppnådd och reservdelar saknas för iordningställande.  

(1 000 tkr) 

 

Kostnadsuppskattningarna relaterar till de brister som identifierats i byggnaden avseende 

byggnadstekniska aspekter och installationsaspekter. 

 

Följande kostnader har identifierats: 

Akut, inom 1 år 1 000 tkr 

2-5 år     250 tkr 

 

Om kostnaden för att byta gummiduken i den stora poolen läggs till dessa kostnader så har vi ett 

underhållsbehov på ca 1 750 tkr inom de närmsta fem åren. 

 

3.3 Sammanställning ekonomi   
I nedanstående sammanställning visas ekonomiska data från 2012 gällande kommunens bad. 

3.3.1 Fjärran Höjder 

Intäkter 

Under 2012 uppgick intäkterna till totalt 28 131 tkr, varav kommunbidrag 12 574 tkr och övriga 

intäkter (lönebidrag etc.) motsvarande 1976 tkr. Därutöver är det bad och entréavgifter motsvarande 

13 580 tkr. Det går inte att särskilja vad av dessa intäkter som är från gym- och relaxavdelningen, 

men under 2011 uppgick det som enbart var inköp av gymkort till 550 tkr samt det som medgav 

både gym och bad till 1726 tkr.  

 

Kostnader 

De två stora kostnadsposterna under 2012 är personal, 8 642 tkr, och lokalhyror, 13 620 tkr.  Andra 

stora poster är kemiska produkter (rening) på 800 tkr och förbrukningsmaterial på 387 tkr. Övriga 

poster uppgick till 2 876 tkr. Totala kostnadsmassan uppgick till 26 325 tkr. 

 

Resultat 

Uppgick 2012 till + 1 805 tkr 

 

3.3.2 Valbo sportcentrum 

Badet finns ej redovisat som egen post under 2012, utan beloppen motsvarar hela Valbo 

Sportcentrum 

 

Intäkter 

Under 2012 uppgick intäkterna till totalt 6 102 tkr, varav kommunbidrag 4 481 tkr och övriga 

intäkter (ex uthyrning) motsvarande 774 tkr. Därutöver är det Bad och entréavgifter motsvarande 

847 tkr. Det går inte att särskilja vad av dessa intäkter som är från Gymverksamheten eller skillnad 

mellan utomhus och inomhusbad.  
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Kostnader 

De två stora kostnadsposterna under 2012 var lokalhyra 3 720 tkr, och köp av stödverksamhet,  

2 094 tkr. Stödverksamheten var under 2012 köp av vaktmästartjänster från Markbyggarna, men 

viktigt att notera är att kostnaden motsvarar januari-september eftersom den personalen övergick till 

Kultur och fritid from 1 oktober 2012 och kostnaden för perioden oktober-december finns ej med i 

resultatet. Kostnad för övrig personal inom Valbo Sportcentrum finns inte heller med i de totala 

kostnaderna då personal anställd hos Kultur och fritid inte finns bokad inom VSPC. 

 

Resultat 

Uppgick 2012 till - 223 tkr  

3.3.3 Lillhagsbadet 

Intäkter 

Under 2012 uppgick intäkterna till totalt 2 179 tkr, varav kommunbidrag 1 832 tkr och övriga 

intäkter (uthyrning) motsvarande 37 tkr. Därutöver är det Bad och entréavgifter motsvarande 310 

tkr, vilket motsvarar 10 procent av de intäkter som Lillhagsbadets ideella förening vänner erhållit 

från sin verksamhet (se överenskommelse bilaga E) 

 

Kostnader 

Den största kostnadsposten under 2012 är lokalhyror 2 364 tkr. Övriga kostnader motsvarar 18 tkr.   

 

Uppgick 2012 till - 203 tkr 

3.3.4 Hemlingby 

Intäkter 

Under 2012 uppgick badintäkterna till totalt 52 tkr. Kommunbidrag finns ej redovisat på badet utan 

ingår i beloppet för hela Hemlingbyområdet. 

 

Kostnader 

Den i stort sett enda kostnaden som bokats är bidrag till ideell förening som bemannar biljettkuren. 

Övrigt kostnader motsvarar 11 tkr. Hyres- och driftskostnad finns ej redovisat på badet utan ingår i 

beloppet för hela Hemlingbyområdet. 

 

 

Resultat 

Uppgick 2012 till - 1 tkr 

 

 Fjärran 

Höjderbadet Valbo SPC* 

Lillhagsbadet Hemlingby-

badet ** 
 

Nettokostnad per besökare  93 kr/besök - 135 kr/besök - 

 

Kommunbidrag per 

besökare 

 

 

45 kr/besök - 103 kr/besök - 

* För Valbo går kostnaderna ej att särredovisa för badverksamheten. 

** Finns ej redovisat på enbart badet utan ingår i hela Hemlingbyområdet. 
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4. Analys – Framtida badverksamhet 
De olika verksamheterna som äger rum på badanläggningar kräver olika typer av bassänger. I detta 

avsnitt är Gävle kommuns badbehov redovisat per åldersgrupp och verksamhet – detta för att se 

vilka bassänger som i framtiden kommer belastas hårdast med sikte på år 2025. 

 

Tabellen nedan visar Gävles framtida behov av badanläggningar med utgångspunkt i en 

åldersgruppsuppdelning. Där bassängtypen angetts vara ”undervisningsbassäng” krävs vanligtvis en 

sådan för att kunna bedriva nämnd verksamhet. På samma sätt krävs vanligtvis en 25-metersbassäng 

för de verksamheter där så angetts.   

 

År Antal 2013 Antal 2025 Ökning (%) Verksamheter Bassängtyp 

0 1102 1164 5,6 % Babysim Undervisningsbassäng 

1-5 5515 5833 5,5 % Småbarnssim Undervisningsbassäng 

6-9 4206 4705 11,9 % Simskola 

Skolbad 

Undervisningsbassäng 

Undervisningsbassäng 

10-18 9332 10979 17,6 % Simskola 

Skolbad 

Simträning 

Undervisningsbassäng 

25-metersbassäng 

25-metersbassäng 

19-64 57541 59196 2,9 % Motionssim 

Vattengympa 

25-metersbassäng 

Undervisningsbassäng 

65+ 19148 22105 15,4 % Motionssim 

Vattengympa 

25-metersbassäng 

Undervisningsbassäng 

Tabell över befolkningsutveckling och framtida bassängbehov 

 

4.1 Kommande behov av undervisningsbassäng 
Aktiviteter för de allra yngsta barnen, babysim, kan enbart lokaliseras i varma 

undervisningsbassänger. För denna grupp förväntas en liten befolkningsökning fram till 2025. 

Behovet av babysim kommer därmed inte öka i någon stor utsträckning, men aktivitetens bundenhet 

till de varma bassängerna gör att den konkurrerar med andra verksamheter som måste förläggas till 

samma bassänger. Andra verksamheter som kräver en undervisningsbassäng är exempelvis 

småbarnssim, för barn mellan ett- och fem år, och simskola. 

 

Simskola i olika former anordnas idag för barn mellan fem och tolv år. För barn som inte kan 

simma finns behovet av en grund bassäng där möjlighet finns att sätta ner fötterna på bottnen. 

Därför är en undervisningsbassäng att föredra. Beläggningsgraden för simskolorna är idag mycket 

hög. I undervisningsbassänger förläggs även vattengymnastik. Denna aktivitet lockar vanligtvis 

äldre besökare, en grupp som även den förutspås öka mer än genomsnittet. 

 

Sammanfattningsvis kan det, om befolkningsprognosen visar sig stämma, fastslås att belastningen 

på grunda och varma bassänger i framtiden kommer öka. En generell befolkningsökning ökar 

rimligen efterfrågan på alla verksamheter som förläggs i sådana bassänger, men framför allt kan ett 

större tryck på simskola och vattengymnastik väntas.  
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4.2 Kommande behov av 25-metersbassäng 
I 25-metersbassängen förläggs besöksintensiva verksamheter, exempelvis allmänhetens motionssim 

och föreningarnas simträning. I dagsläget visar Gävles simföreningar missnöje över de begränsade 

träningsmöjligheterna, framför allt under kvällstid måndag till torsdag. Dessutom kan det 

konstateras att det tidvis är mycket trångt, ibland kö, för motionssimmarna.  Kraftig 

befolkningsökning i grupperna 10-18 (simträning) och 65+ (motionssim) leder sannolikt till en ökad 

belastning även på 25-metersbassängen. Därtill ökar även den största åldersgruppen 19-64 med 

drygt 1650 personer. Med detta i åtanke är det rimligt att anta att även efterfrågan på 25-

metersbassänger fortsatt kommer att vara hög, och till och med öka. 

 

4.3 Summering av kommande behov 
Detta analyskapitel visar att den kommunala badverksamhetens viktigaste kommande behov kan 

delas in i tre kategorier. Det förslag som på bästa sätt tillgodoser att dessa behov tillfredställs bör 

vara det som utredningen förordar. 

 

Simskola 

Att säkerställa att kommunens invånare kan simma är inte bara viktigt ur en säkerhetsaspekt. 

Grundskoleelever måste enligt läroplanen vara simkunniga för att få godkänt betyg i idrott och 

hälsa. Den kommunala simskolan fordrar därmed resurser (i form av bassänger, personal etc.) för 

att möjliggöra för alla elever att lämna grundskolan med fullständiga betyg.  

 

I framtiden förutspås behovet av simskola öka. Detta beror delvis på en ökad befolkning, men även 

på att simkunnigheten är lägre i socioekonomiskt utsatta stadsdelar. Att kunna simma är därför ett 

viktigt verktyg för att nå fullständiga betyg och därigenom bryta ett ekonomiskt och/eller kulturellt 

utanförskap. 

 

Motionssim 

Befolkningsprognosen visar även på en åldrande befolkning. För att bibehålla hälsan krävs, i och 

med dagens allt mer stillasittande livsstil, ett ökat motionerande. Detta är viktigt både för enskilda 

personers välbefinnande och i förlängningen belastningen på sjukvård och rehabilitering. 

 

Med dagens belastning på Fjärran Höjderbadets 25-metersbassäng i åtanke, samt redovisad 

befolkningsprognos, åskådliggörs behovet av ytterligare bassänger för motionssim i Gävle 

kommun. 

 

Simträning- och tävling 

Behovet av ytterligare 25-metersbassänger återspeglas även när det kommer till simklubbarnas 

verksamhet. Majoriteten av deltagarna här är ungdomar, vilket stämmer väl överens med Kultur- 

och fritidsnämndens målsättningar. Att förbättra villkoren för ungdomars simträning är dels positivt 

ur ett folkhälsoperspektiv då motionsvanor formas redan i unga år.  

 

Att utvidga tävlings- och träningsverksamheten skulle även kunna leda till att ungdomar som vill 

satsa på simsporten har möjlighet att fortsatt bo och träna i Gävle. Dessutom får kommunen på 

allvar möjlighet att anordna större tävlingar, vilket ökar kommunens attraktionskraft och inbringar 

intäkter för det lokala näringslivet, simklubbarna och i förlängningen även Gävle kommun. 
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4.4 Multibassäng 
Ingen av bassängtyperna ”undervisningsbassäng” och ”25-metersbassäng” kan ensam tillgodose all  

kommande efterfrågan i Gävle. Däremot finns alternativet att bygga en så kallad multibassäng. En 

multibassäng är en flexibel bassängtyp som har en höj- och sänkbar botten och enkelt kan delas av i 

olika områden. En bassäng på exempelvis 25x8 meter kan därför hantera flera verksamheter 

samtidigt. Under dagarna kan bassängen delas av för att rymma flera simskolegrupper, babysim 

eller vattengympa samtidigt. Under morgon- och kvällstid kan istället bassängens fulla längd 

användas, vilket skapar fyra nya banor för motionssim. Genom att föreslå byggandet av en sådan 

bassäng öppnas alltså möjligheten att öka tillgängligheten till såväl simskola, träningsverksamhet 

som motionssim – utan att bygga flera bassänger. 

 

Det är sannolikt att denna bassängtyp medför en större driftskostnad. Energi krävs för att höja och 

sänka botten, samt att anpassa temperaturen till de olika verksamheterna. Med en god planering kan 

emellertid dessa ökade kostnader minimeras, exempelvis genom att förlägga aktiviteter med 

likartade behov efter varandra. Som en konsekvens av den ökade besöksfrekvensen som följer på en 

eventuell byggnation förväntas även ökade intäkter, vilket kan leda till att nettokostnaden blir 

oförändrad. Skillnaden i investeringskostnad mellan att bygga en multibassäng och en vanlig 25-

metersbassäng har undersökts. Det kan dock konstateras att denna skillnad är liten eller försumbar. 
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5. Analys – Gävles badanläggningar 
Mot bakgrund av befolkningsutvecklingen i Gävle kommun och de förändrade behov som denna 

medför har kommunens fyra bad analyserats med fokus på att väga olika investeringsalternativ mot 

varandra. På så vis möjliggör utredningen att strategiska och välinformerade beslut tas angående de 

fyra baden. 

 

Lillhagsbadet och Hemlingbybadet verkar under särskilda förutsättningar, vilka beskrivs nedan. 

Analysen av dessa sker under egna rubriker, separat från övriga bad. Då det däremot finns ett starkt 

samband mellan Fjärran Höjderbadet och Valbobadet analyseras däremot dessa tillsammans. Här 

utreds styrkor, svagheter, möjligheter och hot för sex olika alternativ som för båda baden. 

5.1 Lillhagen 
Badet är nyrenoverat och i nuläget därför inte i behov av ytterligare renovering. 

 

På anläggningen bedrivs flera verksamheter som det fortsättningsvis kommer ses en ökad 

efterfrågan på – exempelvis simskola och vattengymnastik. Det går eventuellt att utöka denna 

verksamhet, men då finns risken att driftsformen måste förändras. Idag drivs anläggningen av 

Lillhagsbadets Ideella Förening sedan det mellan Kultur och fritid och föreningen träffats ett så 

kallat nyttjanderättsavtal (se bilaga E). 

 

Om Lillhagsbadet skulle behöva drivas av kommunen skulle detta sannolikt innebära att ökade 

kostnader för Gävle kommun. 

 

5.2 Hemlingby 
Denna anläggning är väldigt olik kommunens övriga och påminner mer om ett friluftsbad. Ett beslut 

om nedläggning eller vidare verksamhet påverkar således inte kommunens övriga badverksamhet. 

 

Om Hemlingbybadet bevaras finns ett beräknat underhållsbehov de närmaste fem åren på 1,75 

mnkr. Till detta bör läggas de ökade krav på badsäkerhet som kommer öka personalkostnaden. 

Kostnaden för att driva badet beräknas vara ca 100 tkr per år. Kostnaderna för en nedläggning av 

Hemlingbybadet beräknas istället till cirka 1 mnkr.  

 

Idag finns ett samarbete mellan Kultur och fritid, Gavlefastigheter, Socialtjänsten och AME när det 

gäller att utveckla Hemlingbyanläggningen. I dessa diskussioner har framkommit att 

Hemlingbybadet utgör ett komplement till de andra dyrare baden.  

 

Denna utredning analyserar endast Hemlingbybadets verksamhet i förhållande till övrig 

badverksamhet och tar därför inte hänsyn till badets betydelse för friluftsområdet som helhet. 

Därför föreslås att förslag kring Hemlingbybadets framtid hanteras separat.  

 

5.3 Valbo Sportcentrum och Fjärran Höjderbadet  
Beslutet om åtgärder för Valbo SPC och Fjärran Höjder är starkt sammankopplade. Beslut om 

åtgärder på den ena anläggningen går inte att frikoppla från beslutet om den andra, varpå de olika 

åtgärderna måste ses tillsammans.  
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5.3.1 Uppskattade kostnader för de olika alternativen. 

Det finns stora svårigheter att i denna utredning ange exakta priser för de olika alternativen. Det 

ingår inte i utredningens uppdrag att ta fram detaljerade ritningar och idéer om utformningen av 

bassänger eller antalet duschar i ett omklädningsrum. Sådana kostnader utgör dock en viktig faktor 

när det kommer till att beräkna det slutgiltiga byggnationspriset.  

 

Något som däremot kan uppskattas är relationen mellan kostnaderna för de olika alternativen. Här 

används 1A som utgångspunkt då det beräknas vara det billigaste alternativet. På så vis kan 

exempelvis kostnadsrelationen mellan alternativen 3A och 1B studeras. Mer specifikt vad som ingår 

i de olika alternativen redovisas senare i utredningen. 

 

Observera även att det endast är investeringskostnaden som beräknats för de olika alternativen. 

Naturligtvis medför de olika alternativen även olika driftskostnader men då det är knutet till 

verksamheten, både intäkter och kostnader, har det inte varit möjligt att räkna på.  

 

5.3.2 De sex alternativen 

Följande förslag för de olika anläggningarna är framtagna: 

 

För Valbo SPC finns tre förslag: 

1. Badverksamheten såväl inom- som utomhus läggs ner. 

2. Bassängen inne läggs ner, bassängen ute behålls. 

3. Inomhusbassängen ersätts med en ny bassängmodell 

och badet rustas. Utebadet behålls. 

 

För Fjärran Höjder finns två förslag: 

a) Verksamheten är kvar i befintligt skick 

b) En ny multibassäng byggs. 

 

Dessa förslag ger oss sex alternativ som synes i tabellen 

nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

Ny bassängmodell i Valbo 
Vid upprustning av bassängen planas 

bassängen ut och så att det blir 80 cm 

på den grunda delen och 130 cm på 

den djupa delen. Det möjliggör utökad 

verksamhet för vatten gymnastik, 

simskola och babysim. 

 

Multibassäng 
Multibassängen tillgodoser både behov 

av undervisningsbassäng samt 25-

metersbassäng.  
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Tabell över de olika alternativen för Fjärran Höjderbadet och Valbobadet 

 
Dessa sex förslag analyseras var för sig i kommande avsnitt, med hjälp av analysmetoden är SWOT 

(strenghts, weaknesses, opportunities, threats). Med denna metod kan alternativens positiva och 

negativa aspekter, både interna och externa, utredas. Varje alternativs analys redovisas på en sida, 

med SWOT-delen, uppskattade kostnader och föreslagna åtgärder. Dessutom återfinns en ruta där 

alternativets investeringskostnad, teknisk driftskostnad, verksamhetskostnad och badnytta 

åskådliggörs med hjälp av pilar. 

 

Investeringskostnaden jämförs med minsta möjliga investering, alltså alternativ 1A. Övriga 

variabler jämförs med hur badverksamheten ser ut i dagsläget. En uppåtpil (↑) innebär således att 

kostnaden eller nyttan ökar, en sidopil (→) indikerar ett oförändrat tillstånd och en nedåtpil (↓) en 

minskning.   

 

 

 

 

 

1A 

 

Valbo SPC 

- All badverksamhet 

läggs ned. 

Fjärran Höjder 

- Befintligt skick 

Kostnadsrelation 

- 1:1 

Uppskattad kostnad 

- Ca 5 mnkr 

 

2A 

 

Valbo SPC 

- Inomhusbad läggs 

ned 

- Utomhusbad behålls 

Fjärran Höjder 

- Befintligt skick 

Kostnadsrelation 

- 1:1 

Uppskattad kostnad: 

- Ca 5 mnkr 

3A 

 

Valbo SPC 

- Teknisk uppdatering 

inkl. ny bassängmodell 

Fjärran Höjder 

- Befintligt skick 

Kostnadsrelation 

- 2:1 

Uppskattad kostnad 

- Ca 10 mnkr 

 

1B 

 

Valbo SPC 

- All badverksamhet 

läggs ned. 

Fjärran Höjder 

- Ny multibassäng 

Kostnadsrelation 

- 10:1 

Uppskattad kostnad 

- Ca 50 mnkr 

 

2B 

 

Valbo SPC 

- Inomhusbad läggs 

ned 

- Utomhusbad behålls 

Fjärran Höjder 

- Ny multibassäng 

Kostnadsrelation 

- 10:1 

Uppskattad kostnad: 

- Ca 50 mnkr 

3B 

 

Valbo SPC 

- Teknisk uppdatering 

inkl. ny bassängmodell 

Fjärran Höjder 

- Ny multibassäng 

Kostnadsrelation 

- 11:1 

Uppskattad kostnad 

- Ca 55 mnkr 
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5.4 SWOT - Styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

5.4.1 Alternativ 1A  

Valbobadet läggs ner, Fjärran Höjderbadet behålls i befintligt skick 

 

Fastighet     

- Valbo Sportcentrum  

 

Åtgärder  

- Utomhusbassängen borttages 

- Rivning av inomhusbassäng 

- Iordningställande av ny idrottssal, golv mm 

 

Kostnadsrelation 

- 1:1  

 

Kostnad 

- Ca 5 mnkr 

 

Kommentar 

1 A är det alternativ som blir aktuell om inga ytterligare investeringsmedel tillförs 

(nedläggningskostnader finns med i beslutade investeringsmedel). Att helt avveckla 

badverksamheten i Valbo utan att utveckla verksamheten på Fjärran Höjderbadet skulle innebära 

små investerings- och driftskostnader. Det skulle emellertid innebära ökad belastning på övriga bad 

och ej tillgodose ökat behov. Förslaget skulle innebära stora negativa konsekvenser för 

badverksamheten, vilket gör alternativet svårt att förena med visionen om en växande stad.  

 

Styrkor 

- Låg investeringskostnad 

- Minskad driftskostnad 

- Energieffektivt 

- Centralisering → effektivisering av 

personal 

Svagheter 

- Trångt på Fjärran Höjder 

- Färre badbesök för Valboelever 

- Extra busstransport för Valboelever 

- Sämre badmöjligheter i Valbo 

- Inget 10-meters hopptorn i Gävle kommun 

- Ökat slitage på övriga anläggningar 

- Mindre tid/plats för föreningar 

 

Möjligheter 

- Bygga ut Fjärran Höjder vid senare tillfälle 

- Utveckla Valbo Sportcentrum 

 

Hot 

- Förändring av verksamheten i Lillhagen →  

ökad kostnad 

- Missnöje (Valbo, simföreningar, generellt) 

- Tappa besökare → sämre folkhälsa 

 

Investeringskostnad: → 

Teknisk driftskostnad: ↓ 

Verksamhetskostnad: ↓ 

Badnytta: ↓ 



 Sida 19 
 

 

5.4.2 Alternativ 2A 

Valbobadets inomhusbassäng rivs, Fjärran Höjderbadet behålls i befintligt skick 
 

 
Fastighet 

- Valbo Sportcentrum 

 

Åtgärder  

- Rivning av inomhusbassäng 

- Iordningställande av ny idrottssal, golv mm 

 

Kostnadsrelation 

- 1:1  

 

Kostnad 

- Ca 5 mnkr 

 

Kommentar 

Alternativet skiljer sig från 1A i det hänseende att utomhusbassängen (och därmed även 

reningsanläggningen) i Valbo behålls. De övriga baden kommer belastas lika hårt som i alternativ 

1A, med skillnaden att badutbudet i Valbo är större sommartid. Investeringskostnaden är samma 

som 1A, men däremot tillkommer en teknisk driftskostnad som inte finns under alternativ 1A. 

Dessa driftskostnader är svåra att beräkna eftersom de tidigare inte särskilts i Valbo Sportcentrums 

totala redovisning. Den tekniska driftskostnaden bedöms ändå minska eftersom inomhusbassängen 

försvinner. Dessutom ställs högre krav på säkerhet jämfört med tidigare på grund av förändrade 

direktiv från Konsumentverket. Dessa ökade krav genererar en högre bemanningskostnad för 

badvakter, vilken tillsammans med den minskade personalkostnaden (på grund av inomhusbadets 

avveckling) resulterar i en bedömd oförändrad verksamhetskostnad. 

Styrkor 

- Badplats kvar i Valbo (Sommartid) 

- 10-meters hopptorn finns kvar 

- Relativt liten investeringskostnad 

Svagheter 

- Trångt på Fjärran Höjder 

- Färre badbesök för Valboelever 

- Extra busstransport Valboelever 

- Ökat slitage på andra anläggningar 

- Mindre tid/plats för föreningar 

 

Möjligheter 

- Inomhusytor i Valbo kan användas till 

annat 

- Utveckling av Valbo Sportcentrum 

- Bygga ut Fjärran vid senare tillfälle 

- Samarbete med Valbo köpcentrum → ökat 

antal badgäster 

Hot 

- Valbo Sportcentrum gammalt → kostnader 

kan skena 

- Förändring av verksamheten i Lillhagen → 

ökad kostnad 

- Missnöje (Valbo, föreningar, generellt) 

 

Investeringskostnad: → 

Teknisk driftskostnad: ↓ 

Verksamhetskostnad: → 

Badnytta: ↓ 
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5.4.3 Alternativ 3A 

Valbobadet renoveras, Fjärran Höjderbadet behålls i befintligt skick. 

 

 

Fastighet 

- Valbo SPC 

 

Åtgärder  

- Bassängbotten planas ut (80/130 cm) 

- Nya undertak, golv och ytskikt 

- Nya fönster, takbeläggning 

- Ny el och ventilation 

 

Kostnadsrelation 

- 2:1 

 

Kostnad 

- Ca 10 mnkr 

 

Kommentar 

Upprustning av Valbo SPC ska göras oberoende av resultatet av denna utredning. Totalkostnaden 

för denna är beräknad till 44 mnkr (inkl. bad). Om badet avvecklas och en idrottssal byggs beräknas 

kostnaden till 34,5 mnkr. Dessutom kostar utplaningen av bassängbotten ca 500 tkr.  Det leder till 

en totalkostnad på 10 Mnkr. Notera att verksamhetskostnaden ökar på grund av ökade säkerhetskrav 

(se alternativ 2A). 

 

Detta är det enda alternativet som återstår ifall nuvarande anläggningar ska kunna användas som 

förut. Alternativet ökar tillgången till undervisningsbassänger, men problematiken kring 

motionssim och simträning finns kvar. Eftersom detta alternativ inte förbereder Gävle kommun för 

kommande belastningsökning är det emellertid inte att föredra. 

Styrkor 

- Skolbadet i Valbo finns kvar 

- Bättre tillgänglighet för föreningar i Valbo 

- Säkrare bad i Valbo med höjd botten 

- Fördelat slitage mellan olika anläggningar    

- Nöjda Valbobor 

-Avlastar Fjärran Höjders undervisnings- 

Bassäng 

- Avlastar Lillhagsbadet 

Svagheter 

- Löser inte motionssim vintertid 

- Löser inte problem för simklubbar/tävlingar 

- Stora investeringskostnader i förhållande till 

badnyttan 

- Ökade driftskostnader i Valbo 

- Ökade personalkostnader i Valbo 

- Inga möjligheter att utveckla nya 

verksamheter i Valbo Sportcentrum 

Möjligheter 

- Nya aktiviteter (babysim etc) möjliga i 

Valbo Sportcentrum 

- Samarbete med Valbo köpcentrum → ökat 

antal badgäster 

Hot 

- Valbo Sportcentrum gammalt → kostnader 

kan skena 

- Mindre pengar till övriga anläggningar 

- Tre bad som ej uppfyller badbehovet på sikt 

Investeringskostnad: ↑ 

Teknisk driftskostnad: → 

Verksamhetskostnad: ↑ 

Badnytta: → 
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5.4.4 Alternativ 1B 
Valbobadets avvecklas, ny bassäng byggs på Fjärran Höjderbadet 

 

Fastighet 

 -Valbo Sportcentrum (VSPC), 

- Fjärran Höjderbadet (FH) 

 

Åtgärder  

- Utomhusbassängen borttages (VSPC) 

- Rivning av inomhusbassäng (VSPC) 

- Iordningställande av ny idrottssal, golv mm (VSPC) 

- Ny bassäng med överbyggnad och rening (FH) 

- Nya omklädningsrum (FH) 

 

Kostnadsrelation 

- 10:1  

Kostnad 

- Ca 50 mnkr (5+45) 

 

Kommentar 

Alternativet innebär att all badverksamhet i Valbo avvecklas för att ersättas med en ny multibassäng 

på Fjärran Höjder. Kostnaden för en sådan bassäng beräknas vara 45 mnkr. Avveckling av Valbo 

beräknas till 5 mnkr vilket innebär en totaltkostnad på 50 mnkr. Multibassängen är, till skillnad från 

bassängen i Valbo, lämplig för både motionssim och simskola. En lösning enligt detta alternativ 

skulle markant öka tillgången på bassänger för kommuninvånarna jämfört med exempelvis 

alternativ 3A. Alternativet är det som ger mest badnytta i förhållande till investeringskostnad, men 

det finns en risk att Valbobadet inte kan drivas fram till dess att en ny multibassäng är färdigställd. 

Gavlefastigheters bedömning är att Valbobadet, med löpande underhåll, kan drivas ytterligare två 

till tre år. 

Styrkor 

- Flera verksamheter samtidigt 

- Mer energieffektivt  

- Förbättrat för föreningar, motionssim 

- Ökad tillgång till 3-meters hopptorn 

- Centralisering → effektivisering av personal 

- Möjligt att anordna simtävlingar 

- Gynnar barnfamiljer och äldre 

- Färdig detaljplan → möjliggör snabb 

hantering av tillbyggnad 

 

Svagheter 

- Stor investering 

- Extrabussar för Valboelever 

- Dåliga badmöjligheter i Valbo 

- Inget 10-meters hopptorn  i Gävle Kommun 

Möjligheter 

- Ökat besöksantal 

- Ökade utrymmen för allmänheten 

- Utveckling av Valbo Sportcentrum 

 

Hot 

- Ansträngd investeringsbudget 

- Missnöje i Valbo 

- Problem med trafik/parkeringar vid Fjärran 

- Behov av förändrad logistik 

Investeringskostnad: ↑ 

Teknisk driftskostnad: ↓ 

Verksamhetskostnad: → 

Badnytta: ↑ 
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5.4.5 Alternativ 2B 

Valbobadets inomhusbassäng rivs, ny bassäng på Fjärran Höjderbadet 

 

 
Fastighet    Åtgärder 

- Valbo Sportcentrum (VSPC) - Rivning av inomhusbassäng (VSPC) 

- Fjärran Höjderbadet (FH)  - Iordningställande av ny idrottssal, golv mm (VSPC) 

- Byte av pumpar till reningsanläggningen (VSPC) 

   - Ny bassäng med överbyggnad och rening (FH) 

- Nya omklädningsrum (FH) 

Kostnadsrelation 

- 10:1 

 

Kostnad 

- Ca 50 mnkr (5+45) 

 

Kommentar 

När pumparna till reningsanläggningen i Valbo renoveras leder detta även till att inomhusbadets 

livslängd förlängs, vilket gör att det skulle kunna kan användas under tiden en ny bassäng på 

Fjärran Höjder byggs. Dessutom finns möjlighet att senare lägga ned utomhusbadet om det ej anses 

ekonomiskt försvarbart att driva vidare.  

 

Investeringskostnaden är samma som 1B, men däremot tillkommer en teknisk driftskostnad som 

inte finns under alternativ 1B. Dessa driftskostnader är svåra att beräkna eftersom de tidigare inte 

särskilts i Valbo Sportcentrums totala redovisning. Den tekniska driftskostnaden bedöms ändå 

minska eftersom inomhusbassängen försvinner. Dessutom ställs högre krav på säkerhet jämfört med 

tidigare på grund av förändrade direktiv från Konsumentverket. Dessa ökade krav genererar en 

högre bemanningskostnad för badvakter, vilken tillsammans med den minskade personalkostnaden 

(på grund av inomhusbadets avveckling) resulterar i en bedömd oförändrad verksamhetskostnad. 

 

Styrkor 

- Mer energieffektivt 

- Badplats i Valbo (sommartid) 

- 3 och 10-meters hopptorn 

- Flera verksamheter samtidigt på Fjärran 

- Bättre för föreningar/motionssim på Fjärran 

- Bra för barnfamiljer/äldre 

- Detaljplan för Fjärran finns 

Svagheter 

- Stor investering 

- Högre driftskostnader 

- Extrabussar för Valboeleverna 

- Mindre badmöjligheter för Valbo (förening, 

motion etc.) 

 

 

Möjligheter 

- Anordna simtävlingar 

- Inomhusytan i Valbo tillgänglig till annat 

- Samarbete med Valbo köpcentrum → ökat 

antal badgäster  

- Ökat besöksantal totalt 

Hot 

- Missnöje i Valbo  

- Problem med trafik/parkeringar vid Fjärran 

- Behov av förändrad logistik  

- Valbo Sportcentrum gammalt → kostnader 

kan skena 

Investeringskostnad: ↑ 

Teknisk driftskostnad: ↑ 

Verksamhetskostnad: → 

Badnytta: ↑ 
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5.4.6 Alternativ 3B 

Valbobadet renoveras, ny bassäng byggs på Fjärran Höjderbadet. 

 

 
Fastighet 

- Valbo Sportcentrum (VSPC), 

- Fjärran Höjderbadet (FH) 

 

Åtgärder  

- Bassängbotten planas ut (80/130 cm) (VSPC) 

- Nya undertak, golv och ytskikt (VSPC) 

- Nya fönster, takbeläggning (VSPC) 

- Ny el och ventilation(VSPC) 

- Ny bassäng med överbyggnad och rening (FH) 

- Nya omklädningsrum (FH) 

 

Kostnadsrelation 

- 11:1 

 

Kostnad 

- Ca 55 mnkr (10+45) 

 

Kommentar 

Här kompletteras den nya multibassängen på Fjärran Höjder med en renovering av Valbobadet. 

Alternativet är det som ger flest bassänger i Gävle kommun, men är även det dyraste, både i 

investerings och driftskostnad. 

Styrkor 

- Badplats i Valbo både sommar och vinter 

- 3 och 10-meters hopptorn 

- Bra för motionärer, föreningar 

- Bra för barnfamiljer, äldre 

- Detaljplan för Fjärran färdig 

- Nöjda Valbobor 

- Fördelat slitage 

- Inga extrabussar för Valboelever 

Svagheter 

- Störst investerings- och driftskostnad 

- Dyrast organisation 

- Inga lokaler för nya verksamheter i VSPC 

Möjligheter 

- Anordna simtävlingar 

- Samarbete med Valbo köpcentrum → ökat 

antal badgäster 

- Nya verksamheter Valbo (babysim etc.) 

- Avlasta Fjärran och Lillhagen 

- Ökat besöksantal 

Hot 

- Tar besökare av varandra 

- Problem med trafik/parkeringar vid Fjärran 

- Ytterligare omklädning/WC på Fjärran 

- Behov av förändrad logistik 

- Valbo Sportcentrum gammalt → kostnader 

kan skena 

 

Investeringskostnad: ↑ 

Teknisk driftskostnad: ↑ 

Verksamhetskostnad: ↑ 

Badnytta: ↑ 
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6. Slutsats  
Utredningen har resulterat i ett antal förslag för Gävle kommuns badanläggningars framtid. 

Inledningsvis i detta kapitel ges förslag för Lillhagsbadet och Hemlingbybadet. Därefter ges ett 

åtgärdsförslag för kommunens två andra bad, Fjärran Höjderbadet och Valbobadet. Det alternativ 

som utredningen beslutat förorda grundar sig i en analys av badens användning och skick, gällande 

organisation och gränsdragning, samt vilka lagkrav som ställs på kommunen. Förslaget är också det 

som bedöms vara den mest hållbara lösningen med utblick mot år 2025. 

 

6.1 Hemlingbybadet 
Hemlingbybadet är, som utredningen visat, en speciell anläggning som i väldigt liten utsträckning 

inverkar på resten av kommunens badverksamhet. Varken en nedläggning eller en upprustning av 

anläggningen skulle därmed, i förlängningen, påverka belastningen eller verksamheten på 

kommunens övriga bad.  

 

Utredningen analyserar endast Hemlingbybadets verksamhet i förhållande till övrig badverksamhet 

och tar inte hänsyn till badets betydelse för friluftsområdet som helhet. Därför föreslås att förslag 

kring Hemlingbybadets framtid hanteras separat.  

 

6.2 Lillhagsbadet 

Idag bedrivs anläggningen av Lillhagsbadets Ideella förening. Badet är nyrenoverat och därmed inte 

i behov av ytterligare renovering. Det kan dock inte tillgodose hela det kommande behov som 

utredningen visar på, men kan däremot användas för att avlasta övrig bad. 

 

Utredningens slutsats är därför att Lillhagsbadet bör lämnas i nuvarande skick. 

 

6.3 Fjärran Höjderbadet och Valbobadet 
En av utredningens slutsatser är att den kommunala badverksamhetens viktigaste kommande behov 

kan delas in i tre kategorier. Dessa behov behandlades under rubriken 4.3 Summering av kommande 

behov. Det alternativ för Valbobadet och Fjärran Höjderbadet som är mest förenligt med dessa är 

det som utredningen väljer att föreslå. 

 

Förslag 

Mot bakgrund av analysen resulterar utredningen i att alternativ 1B föreslås. Förslaget innebär att 

en ny multibassäng på Fjärran Höjderbadet byggs, samt att Valbobadets badverksamhet avvecklas. 

Den nya bassängen skulle innebära stora förbättringar för motionärer och simföreningar samt 

förbereda Gävle kommun på den ökande efterfrågan på simskola. Alternativet gynnar både barn 

mellan 10-18 och äldre 65+, de två åldersgrupperna som beräknas öka mest.  

 

Det alternativ utredningen förordar innebär som nämnt att badverksamheten i Valbo läggs ned. Det 

anses vara det alternativ som är mest fördelaktigt för badverksamheten i Gävle kommun på lång 

sikt. Förslaget grundas på en för kommunen långsiktig, strikt ekonomisk bedömning, då 

Valbobadets anläggning är föråldrad och framtida kostnader är svåra att bedöma. En negativ effekt 

är dock att Valbo som stadsdel inte längre har någon badanläggning. 
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6.4 Utredningens slutsatser i korthet 
- En ny multibassäng med omklädningsrum byggs på Fjärran Höjder 

- Valbobadets badverksamhet avvecklas 

- Lillhagsbadet lämnas i befintligt skick 

- Hanteringen av Hemlingbybadets framtid hanteras separat. 
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Bilagor 

A) Uppdragsbeställning för badutredning 

 

Affärsmässig bakgrund 
Utredningen ska belysa effekterna av olika investeringsalternativ så att rätt beslut tas utifrån 

ett strategiskt ställningstagande. 

Kultur och fritid och Gavlefastigheter ser ett behov av att genomlysa badens status och 

förutsättningar för att sedan kunna ta fram en utvecklingsplan som är baserad på fakta och 

nuläge. 

Valbobadet är i stort behov av rust och det är därför viktigt att ta ställning till om badet ska 

finnas kvar och rustas eller läggas ner. Ska investeringsmedel satsas på Fjärran höjder 

istället och stärka det badet. Idag bedrivs Valbobadet utan bemanning vilket är en 

säkerhetsrisk.  

Uppdragets omfattning 
Utredningen ska omfatta alla kommunens 4 bad (Fjärran höjderbadet, Valbobadet, 

Lillhagsbadet och Hemlingbybadet).  

Utredningen ska belysa: 

 hur baden används 

 i vilket skick de är i 

 hur ser gällande organisation ut 

 vilket är nuläget kring gränsdragning 

 vilka lagkrav som ställs på kommunen 

 

Utredningen ska vara klar och levereras till beställaren senast 2013-11-07.  

Uppdragets kostnad uppskattas till 40 000 kr förutsatt att K&F bidrar med sina 

personalresurser utan ersättning. 

Gavlefastigheter bekostar en teknisk besiktning av Hemlingbybadet och Valbobadet för  

ca 100 000 kr. 

 

Uppdragets organisation, rapportering och överlämning 
Projektsponsor: Kajsa Ravin 

Projektledare: Peter Egerfält 

Styrgrupp: Kajsa Ravin, Staffan Stahl, Ola Falk, Per-Arne Vahlund och Cecilia Öhlén 

Arbetsgrupp: Peter Egerfält, Per Borgkvist, Staffan Stahl, Annelie Westin, Mats Ivarsson 

Projektledaren överlämnar resultatet till projektsponsor senast 2013-11-07 
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B) Kultur & fritids organisation  
 

 

 
 

Badenheten 

Antal personer: 18 årsarbetsplatser 

Personal från: Kultur och fritid 

Ansvar/Arbetsuppgifter: enhetschef, motionskonsulent, assistent, reception, badvakt, simskola, 

babysim, städning, gruppträning, personlig tränare, gymansvarig, 

kassaansvarig, övrigt 
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C) Gavlefastigheters organisation 
 

 

 
 

 

Byggenheten 
Arbetar med byggprojekt inklusive vvs, el och utemiljö samt teknisk support till övriga enheter. 

 

Fastighetsenheten 
Arbetar med lokalplanering, lokalanpassning, hyresavtalsfrågor samt planerat underhåll. 

 

Driftenheten 
Arbetar med skötsel och service, driftfrågor, avhjälpande underhåll, larm och brandsäkerhet samt 

övriga säkerhetsfrågor. 

 

Gavlefastigheter ansvarar för rondering och provtagning och ser till att anläggningen fungerar. Det 

gäller såväl tekniska installationer, pumpar, reningsanläggningar mm 

 
Antal personer: 0,5 årsarbetskrafter + Jour + Felanmälan 
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D)  Gränsdragning mellan Gavlefastigheter och Kultur och fritid 
 

Nedan redovisas de viktigaste punkterna i ansvarsfördelningen mellan Gavlefastigheter och 

Kultur och fritid 

 

Aktivitet    Ansvar 

Vattenreningsanläggningar inkl. bad  Hyresvärd 

Simbassäng    Hyresvärd 

 

Kemikalier till vattenrening   Hyresgäst 

    Undantag Lillhagsbadet   Hyresvärd 

 

Tillsyn och skötsel    Hyresgäst 

Städning    Hyresgäst 

Yttre renhållning    Hyresgäst 

    Undantag Lillhagsbadet   Hyresvärd 

 

El     Hyresvärd 

Värme    Hyresvärd 

Vatten    Hyresvärd 

 

Snöröjning, sandning   Hyresgäst 

    Undantag Lillhagsbadet   Hyresvärd 

Sophämtning    Hyresvärd 

 

Planerat underhåll    Hyresvärd 

Avhjälpande underhåll   Hyresvärd 

Skadegörelse    Hyresgäst 
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E) Gränsdragning mellan Kultur och fritid och Lillhagsbadets Ideella 

Förening 

 
Överenskommelsen innebär i korthet att: 

 

- Föreningen ansvarar för drift, skötsel och tillsyn av badet. 

 

- Föreningen erhåller 10 procent av intäkterna från allmänhetens bad och 5 procent av 

intäkterna från övrig verksamhet som bedrivs inom anläggningen. Kultur och fritids 

användande av badet i kommunal verksamhet genererar dock inga intäkter till föreningen. 

 

- Kultur- och fritid svarar för samtliga kostnader för drift, skötsel och tillsyn förutom de 

kostnader som föreningen har för sin egen personal.   

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


