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1. SAMMANFATTNING  

PreDevo har genomfört en förstudie avseende ny badanläggning i Kristianstad. Uppdraget har 

omfattat nulägesanalys, behovsanalys, förslag till ny anläggning, besöksanalys, kostnads-

/intäktsanalys samt analys av drifts- och ägandeform. 

Kristianstads kommun har en offensiv vision att vara motor i regionen med befolkningsmässig 

tillväxt, expansiv högskola och satsningar på infrastruktur. Kommunen har enligt SCB en förväntad 

tillväxt med ca 10 000 personer eller drygt 12 % till år 2030. Störst tillväxt förväntas i gruppen barn & 

ungdom. En ny badanläggning med familjeorientering passar väl in i visionen. 

På Tivolibadet idag inryms en stor mängd verksamheter både i kommunens regi och i extern regi. 

Ovanligt många föreningar finns representerade, däribland Kristianstads Sim- & 

Livräddningssällskap (KSLS), Åhus Simsällskap, Kristianstads Sportdykarklubb, C4 Divers, 

Fibromyalgiförbundet, Föreningen HjärtLung Kristianstad, Högskolan i Kristianstad IF, 

Koncensus/Folkuniversitetet, Korpen, Kristianstads Hembygdsgille, Kristianstads reumatikerförening, 

Kristianstads Triathlonklubb, PAN-Kristianstad, PRO Kristianstad.  

Då Tivolibadet är en sliten anläggning är besöksantalen sjunkande, men ändå goda jämfört med 

statistiska normalvärden för svenska motionssimanläggningar. Konkurrenssituationen är positiv för 

ett framtida badhus i Kristianstad då det inte finns några större badhus på närmare håll än i Lund på 

ca 80 minuters avstånd. Ett eventuellt framtida större badhus i Hässleholm kommer dock att kunna 

påverka besökstalen negativt. 

Behovet av större vattenyta för simning tydliggörs genom jämförelse med andra kommuner i samma 

storleksklass; av de jämförda kommunerna har Kristianstad flest badbesök per simbana. Vårt 

grundförslag innehåller två 25-metersbassänger för att kunna ge mycket goda möjligheter både för 

KSLS, skolorna och allmänhetens motionssim. 

Varmvattenbassänger med höj- och sänkbar mellanbotten för en mängd aktiviteter som 

simundervisning, vattengymnastik, rehab, babysim, lek med mera är generellt de mest använda på 

svenska badanläggningar. I vårt förslag har vi med tre varmvattenbassänger av olika storlek. 

Ett familjebad är nöje för alla åldrar från 1 år och uppåt. Generationer kan leka och njuta tillsammans 

då olika attraktioner samlas. För en kommun ger familjebadet en större attraktionskraft både för 

inflyttning, återflyttning och när det gäller företag som söker etableringsort. I Skövde kommun vändes 

avflyttningstrenden till nettoinflyttning efter att Arena Skövde skapades. 
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En relaxavdelning är en stilla oas med avkoppling. Den avstressning detta medför är mer och mer 

efterfrågat. Det är också en potentiell lönsam verksamhet då vattenytorna är små och besökarna är 

mer betalningsbenägna än någon annan kundgrupp på badet. 

Övriga potentiellt lönsamma verksamheter på en badanläggning är serveringen, gymmet, försäljning 

i receptionen och möjligen familjebadet.  

Utifrån behovsanalys har vi tagit fram förslag till lokaler som sammanlagt resulterar i en byggnadsyta 

på ca 10 600 kvm varav källare 2 600 kvm. Byggnadens yttermått bedöms då bli ca 93 x 76 meter. 

Byggkostnaden har beräknats till ca 340 mkr inklusive byggherrekostnad (men exklusive buffert för 

oförutsedda kostnader). 

Den nya badanläggningen behöver kunna erbjuda en mängd aktiviteter. För att hålla intresset uppe 

över tid behöver det också introduceras nya aktiviteter, gärna en gång i halvåret eller oftare. De 

andra viktiga faktorerna för långsiktigt goda besökstal är att anläggningen hålls ren och fräsch samt 

att gästerna får ett omtänksamt bemötande. Öppettiderna bedömer vi bör ökas till närmare 100 

timmar per vecka för motionsbad. Entréavgifterna kan och bör höjas i samband med öppnandet av 

den nya badanläggningen.  

Vi bedömer att en ny badanläggning enligt förslaget till lokalprogram kommer att få ca 450 000 

besökare per år. I förslaget är anläggningen dimensionerad för 850 samtidiga besökare och upp till 

3 000 besökare per dag inklusive de gymbesökare som inte nyttjar omklädningsrum. 

Bemanningen behöver ökas till ca 28 årsanställningar med tillägg av extern städservice och 

timanställda vid behov. Detta resulterar naturligtvis i ökade personalkostnader. 

Kapitalkostnaderna beräknas bli ca 19,5 mkr per år utifrån 3,0 % kalkylränta, annuitetsberäkning och 

25 års ekonomisk avskrivning. Personalkostnaderna beräknas till ca 11,6 mkr per år och 

driftkostnaderna ca 6 mkr per år. Detta resulterar i totala kostnader på ca 38,1 mkr per år.  

Intäkterna bedöms bli ca 21,4 mkr per år och nettokostnaden blir då ca 16,7 mkr. Detta ska jämföras 

med nuvarande (år 2013) nettokostnad för Tivolibadet på ca 11 mkr per år. Kostnaden per 

kommuninvånare och år blir ca 186 kr jämfört med 121 kr för Tivolibadet. 

Det finns både fördelar och nackdelar med att låta en extern part äga och driva den nya 

badanläggningen. Intresset skulle bli stort om Kristianstads kommun deklarerade sitt intresse för en 

sådan lösning. Men det finns egentligen bara en intressent i Sverige, Tagehus AB, som har både 

erfarenhet och finansiell styrka att ta sig an ett sådant projekt. Det blir troligen inte billigare för 

kommunen med ett sådant arrangemang, men budgetmässigt kan det vara fördelaktigt då det inte 

kommer att uppstå några överraskande kostnader. Tagehus äger också Medley AB som är 

dominerande på verksamhetentreprenad av badanläggningar.  
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2. INLEDNING 

2.1 Bakgrund 

Tivolibadet i Kristianstads har använts flitigt under många år. Nu börjar badhuset nå slutet på sin 

tekniska livslängd, varför politiker och tjänstemän i Kristianstads kommun önskar beslutsunderlag i 

frågan om framtidens nya badhus.  

PreDevo AB har efter upphandling tilldelats uppdraget att utreda möjligheter och alternativ, samt ge 

råd om hur behoven av skolsim, motionsbad, föreningssim med mera ska tillfredsställas på bästa 

sätt i Kristianstads kommun.  

2.2 Uppdragsbeskrivning  

Utredningen är ett första steg i den utvecklingsprocess som Kristianstads kommun genomgår 

gällande badverksamheten i kommunen. Följande delar ingår i uppdraget: 

 Nulägesanalys 

 Behovsanalys 

 Besöksanalys 

 Omvärldsanalys 

 Kostnads- och intäktsanalys 

 Drifts- och ägandeformer 

2.3 Metod 

Arbetet med utredningen har genomförts i samarbete mellan Kristianstads kommun och PreDevo 

AB.  

Kristianstads kommun har tillhandahållit statistik över bland annat besökare, kostnader och intäkter 

för Tivolibadet. Möten har skett i Kristianstad och tidigare utredningar har studerats och slutsatserna 

i dessa har inkluderats som underlag i utredningen. 



Uppdrag Upprättad av 

Förstudieanalys för nytt badhus i Kristianstad PreDevo AB 

 

Beställare Kontrollerad av Godkänd av Datum Projektnr. Sidnr 

Kristianstads kommun MMÖ LHE 2015-05-07 14119 8 (133) 

 

Förstudie badhus Kristianstad 14119 LHE 150507.docx 

En analys av befolkningsutvecklingen har gjorts där slutsatserna baseras på modellering av 

befolkningsdata från Statistiska Centralbyrån och Kristianstads kommun. 

Uppdragstagarna har studerat byggprojekt gällande badanläggningar i Sverige, med tyngdpunkt på 

Sydsverige. I omvärldsanalysen har även ägande- och driftformer som förekommer i Sverige, samt 

de erfarenheter som finns på området studerats. 

Utifrån nulägesanalysen och behovsanalysen har PreDevo tagit fram förslag på familjebad som 

passar alla åldrar.  För att skapa ett bra beslutsunderlag har alternativ tagits fram och analyserats 

utifrån respektive påverkan på Kristianstads kommuns ekonomi. Detta har omfattat beräkningar av: 

 Byggkostnader 

 Driftkostnader 

 Framtida besöksprognoser 

 Kostnader och intäkter 

 Årlig nettokostnad för Kristianstads kommun 

Arbetet har lett fram till slutsatser och rekommendationer som Kristianstads kommun kan använda 

som vidare beslutsunderlag.  
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3. NULÄGESANALYS 

3.1 Kristianstads kommun 

Kristianstads kommun tillhör Skåne län och är till ytan den största kommunen i länet. I Skåne län bor 

det 1,3 miljoner invånare varav cirka 81 500 är bosatta i Kristianstads kommun.  

Kommunen består av en förhållandevis kompakt stadskärna och en omfattande landsbygd runt 

omkring. Majoriteten av företagen i kommunen är små och medelstora med tyngdpunkt på livsmedel, 

jordbruk, handel, service och en varierad tillverkningsindustri.  

Staden Kristianstad har renommé som en trevlig handelsstad med högskola, sjukhus och hög andel 

offentlig administration, men även ett rikt kultur- och fritidsliv utgör en del av identiteten. Den 

geografiska placeringen innebär att det tar en timme med tåg till Öresunds storstäder. 

 

Figur 1. Illustration över Kristianstads kommun och dess största orter.  
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De största orterna i kommunen är Kristianstad (cirka 36 700 invånare), Åhus (cirka 9 700 invånare), 

Tollarp (cirka 3 300 invånare), Fjälkinge (cirka 1 700 invånare), Önnestad (cirka 1 400 invånare), 

Degeberga (cirka 1 300 invånare) och Arkelstorp (cirka 750 invånare).  

3.1.1 Kommunen satsar för framtiden 

När andelen äldre ökar fortare än de yngre ökar de kommunala kostnaderna samtidigt som 

skatteunderlaget blir mindre. För att Kristianstads kommun ska kunna fortsätta erbjuda både 

nuvarande och potentiella invånare god service och välfärd behöver fler arbetsföra personer flytta till 

kommunen. Samtidigt måste ungdomar och unga vuxna vilja stanna kvar eller återvända till 

kommunen när de börjar arbeta. På så sätt kan de kommunala intäkterna öka och kostnaderna kan 

täckas. 

Det krävs av kommunen att satsningar görs för att attrahera personer att flytta dit, företag att 

etablera sig där och turister att besöka kommunen.  

Det har identifierats några viktiga förutsättningar för att nordöstra Skåne ska utvecklas i takt med 

Öresundsregionen: 

 ett näringsliv präglat av entreprenörskap och samverkan 

 ett bra och varierat bostadsutbud 

 en väl utbyggd kollektivtrafik 

 ett rikt utbud av kultur- och fritidsupplevelser 

Flera stora satsningar, som Kristianstad Arena, Naturum Vattenriket och ett nytt kommun- och 

regionhus i Rådhuskvarteret, står klara och snart även köpcentret Galleria Bulevard. 

3.1.2 Vision 2030: Vi lyfter tillsammans 

För att möta framtiden har Kristianstads kommun tagit fram en vision som beskriver hur de vill att 

Kristianstad ska utvecklas till år 2030. Visionen är en viljeinriktning för hur kommunen ska utvecklas 

och vad som ska uppnås. Tidsperspektivet är långsiktigt och sträcker sig över flera mandatperioder. 

För att utvecklas ligger tre faktorer i fokus; tillväxt, tanke och trivsel. 
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Tillväxt 

Tillväxt är Kristianstads ambition som motor i regionen. Kristianstad ska vara en attraktiv plats som 

drar till sig människor, kompetens och idéer. Kommunen ser detta som en förutsättning för ett bra 

näringslivsklimat, en expansiv högskola och satsningar på infrastruktur. Tillväxt skapar också en 

stark arbetsmarknad och är positiv för folkhälsan. 

Tanke 

Tanke innebär för kommunen delaktighet och ansvar för framtiden. Kristianstad ska stå för mångfald 

och ett positivt samhällsklimat. De tror att en rik variation av livsstilar och utbildningar är positiv för 

framtidens sysselsättning och utveckling. Gemensamma värderingar ligger till grund för alla 

förändringar. 

Trivsel 

Trivsel handlar för kommunen om hur samhället ska vara för att människor ska må bra i livets alla 

faser. Det handlar om vilka förändringar de ska satsa på för att invånarna ska känna trygghet, 

stolthet och glädje samt hur historiska värden och olika typer av tillgångar kopplas samman och gör 

att Kristianstad tar plats. 

3.1.3 Befolkningsutveckling 

SCB förutspår i sin rapport ”Sveriges framtida befolkning 2012 - 2060” (2012) att Sverige kommer få 

en befolkningstillväxt de kommande 40 åren med ett genomsnitt av 4,2 promille per år. En högre takt 

under de närmaste åren och därefter avtagande. Denna tillväxt av invånare i Sverige är kombinerad 

med en ökad urbanisering.  

Enligt data från Statistiska Centralbyrån (SCB) hade Kristianstads kommun 2014-11-01 en 

befolkningsmängd på cirka 81 700 personer. I jämförelse med befolkningsmängden vid årsskiftet 

2012/2013 var det en ökning med nästan 800 personer. 

Befolkningsprognos 

Utöver förändringar i befolkningen på grund av födslar och ålder tillkommer faktorer som in- och 

utflyttningar. Omfattningen beror till stor del på hur attraktiv Kristianstads kommun upplevs som 
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boendeort med faktorer som lokal arbetsmarknad, pendlingsmöjligheter, skola och sjukvård samt 

fritids- och kulturutbud. 

Enligt data SCB kommer Kristianstads kommun att ha nästan 91 500 invånare år 2030, vilket skulle 

innebära en fortsatt genomsnittlig tillväxttakt på 1,44 procent per år. 

 

Diagram 1. Prognos för Kristianstads kommuns befolkningsutveckling år 2014-2025 

Åldersgruppernas utveckling 

Eftersom vi lever längre prognostiseras befolkningsstrukturen i framtiden bli jämnare i fördelningen 

mellan åldrarna. Enligt Sveriges framtida befolkning 2012-2060 (källa: SCB) har befolkningen i 

Sverige mellan år 2001 och 2011 ökat med 200 000 personer i åldrarna 65-79 år. Denna utveckling 

förutspås fortsätta under de kommande åren.  

Under 1940-, 1960-talet och åren runt 1990 föddes många barn och under 1930-, 1950-talet samt 

åren runt 1980 och 2000 föddes få barn. Dessa variationer i födelsekullarnas storlek präglar 

befolkningens åldersfördelning. Nittiotalisterna har nu lämnat gymnasieåldrarna vilket gör att antalet 

gymnasieelever minskar kraftigt och 2015 kommer antalet att vara som lägst för att därefter återigen 

öka. Under några år har den yngre pensionärsgruppen, 65–79-åringar, ökat och beräknas fortsätta 

att öka så länge de stora kullarna födda på 1940-talet kommer in i dessa åldrar.  

Successivt kommer allt fler femtiotalister in i dessa åldrar samtidigt som fyrtiotalisterna lämnar 

gruppen. Då minskar antalet 65−79-åringar under några år innan de stora kullarna födda i mitten av 

1960-talet fyller 65 år. År 2020 kan de som är födda år 1940 fira sin 80-årsdag och då börjar antalet i 

den äldre åldersgruppen att öka snabbare. 
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Åldersgrupperna som används i nulägesanalysen är uppdelade enligt följande: 

 Barn & Ungdomar 0-19 år 

 Vuxna 20-64 år 

 Seniorer 65+ år 

Kristianstads kommun hade per den 2013-12-31 flest invånare i åldersgruppen vuxna med 57 

procent av den totala befolkningen. Barn och ungdomar utgör 22 procent och seniorer 21 procent av 

befolkningen.  

 

Diagram 2. Prognos för Kristianstads kommuns befolkningsutveckling år 2014-2030, uppdelat på 
åldersgrupperna 

Källa: SCB 

Enligt SCB kommer förändringarna i åldersfördelningen innebära att andelen barn och ungdomar 

stiger från 22 till 25 procent fram till år 2030. Andelen vuxna sjunker från 57 procent till 53 procent, 

samtidigt som andelen seniorer ökar med en procent och står för 22 procent av den totala 

befolkningen i kommunen år 2030. 
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Diagram 3. Prognos för Kristianstads kommuns befolkningsutveckling år 2014-2030, i åldersgrupper och 
sammanlagd 

Källa: SCB 

3.2 Tivolibadet 

På Tivolibadet finns en 25-metersbassäng med åtta simbanor, en undervisningsbassäng och 

hoppbassäng kombinerat i samma bassängrum, ett barnbadlandskap, en varmvattenbassäng, en 

utvändig vattenrutschbana (Black Hole) och en bubbelpool. Här finns också en torr- och våt bastu i 

anslutning till dusch- och omklädningsrummet på respektive avdelning och en separat ångbastu med 

sittgrupp utanför. Det finns ett gym i anläggningen som drivs av Friskvårdshuset. Förutom 

traditionellt gym med vikter och maskiner erbjuds olika sorters gruppträning. 

Besökare på anläggningen erbjuds en mängd aktiviteter såsom motionssim, babysim, bastu/aufguss, 

relaxkväll, simskola, varmvattengympa och vattenträning.  

Aquateens är en sluten träningsgrupp för överviktiga ungdomar i åldern 9-16 år. Träningen består av 

en tuff men skonsam vattengympa i varmvattenbassängen. 

3.2.1 Föreningar, vård och skola på Tivolibadet  

Det är många externa organisationer som i dagsläget använder Tivolibadet och under år 2012 hyrde 

anläggningen ut cirka 9 700 timmar till dessa. Nedan presenteras dessa kortfattat i bokstavsordning.  
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BUN Särskolan 

På skolan går elever som är från sex år upp till 21 år gamla. Samtliga av skolans cirka 50 elever 

deltar i simundervisning på Tivolibadet. Alla skolans aktiviteter hålls i varmvattenbassängen på 

måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar.  

Totalt sett nyttjas varmvattenbassängen nio timmar per vecka under höst- och vårterminen. 

Föreningen följer skolåret vilket innebär de inte har någon verksamhet på anläggningen under 

sommaren.  

C4 Divers 

C4 Divers är en ideell förening som bedriver verksamhet inom simning samt dykning och har idag 

cirka 50 medlemmar. Föreningen nyttjar Tivolibadet två timmar per vecka och de är cirka 15 

personer vid varje träningstillfälle. Vid varje tillfälle får medlemmarna enskild träning för utprovning 

och testning av utrustning. I huvudsak bedrivs deras dykverksamhet utanför badanläggningen.  

Under höst- och vårterminen är deras träningstid 20:00-22:00 och då nyttjas djupdelen i 

hopp/undervisningsbassängen samt motion- och tävlingsbassängen. Under sommarhalvåret har 

föreningen tillgång till anläggningen i två timmar per vecka, även då är det fredagar men mellan 

19:00-21:00. 

Fibromyalgiförbundet 

Fibromyalgiförbundet är en ideell förening som vill öka förståelsen för fibromyalgi och därmed hjälpa 

och stödja andra som drabbats av sjukdomen. I Kristianstad har de 110 medlemmar som erbjuds 

ledarledd vattengympa på Tivolibadet en gång per vecka under höst- och vårterminen.  

Vattengympan hålls i varmvattenbassängen på måndagar mellan 19:00-20:00 och 12-14 

medlemmar deltar vid varje tillfälle. Under sommaren är det uppehåll i föreningens vattengympa.  

Föreningen HjärtLung Kristianstad 

Föreningen HjärtLung Kristianstad är en ideell förening som arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka 

personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. I Kristianstad har de 350 medlemmar som erbjuds 

ledarledd vattengympa på Tivolibadet och på Centralsjukhuset Kristianstad.  
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Under Tivolibadets höst- och vårtermin nyttjar föreningen varmvattenbassängen på tisdagar mellan 

16:00-17:00  och vid varje tillfälle deltar tolv medlemmar. Under sommaren nyttjar de inte 

anläggningen eftersom de då inte erbjuder medlemmarna någon vattenträning.  

Högskolan i Kristianstad IF (HKIF) 

HKIF är en ideell förening knuten till Högskolan i Kristianstad som erbjuder tolv olika aktiviteter till 

sina cirka 400 medlemmar. Det är 40-45 studenter i föreningen som motionssimmar på Tivolibadet 

under höst- och vårterminen. De har inga tider på anläggningen under sommaren. 

De har tillgång till tre banor i motions- och träningsbassängen under en timme på måndagar och 

onsdagar mellan 21:00-22:00.  

Koncensus 

Koncensus i Kristianstad bedriver genom Folkuniversitetet kursverksamhet på dagtid för personer 

med fysiska funktionsnedsättningar i åldern 18-65 år. Under höst- och vårtermin erbjuder de sina 

elever ledarledd vattengympa i varmvattenbasängen på fredagar mellan 15:00-16:00.  

Antalet deltagare varierar mellan 15-25 personer. Under sommaren erbjuds inte eleverna någon 

träning på Tivolibadet. 

Korpen Kristianstad 

Korpen är ett riksförbund som är uppbyggt av hundratals lokala föreningar. I Korpen Kristianstad är 

det 45 medlemmar som är aktiva i deras simgrupp. Till detta har de en väntelista på personer i 

föreningen som även de vill delta i vattenträningen.  

På Tivolibadet har de under höst- och vårterminen träningstider på måndagar och torsdagar mellan 

klockan 06:00-08:00. De nyttjar både motions- och träningsbassängen samt varmvattenbassängen. 

Totalt har de 20 bantimmar i per vecka uppdelat på fyra till åtta banor per träningstillfälle. Under 

sommaren flyttar de sin vattenträning till Kantarellbadet i Åhus.  

Kristianstads Hembygdsgille 

Kristianstads Hembygdsgilles främsta uppgift är att sprida kunskap om gamla och nya traditioner i 

dans, lek och musik samt öka förståelse för människor och danser ifrån andra länder genom sina 

resor. Av föreningens 39 medlemmar är det 16 personer som deltar i den ledarledda vattengympa 
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som hålls i Tivolibadets varmvattenbassäng på tisdagar mellan 20:00-21:00. Under sommaren 

bedriver föreningen ingen träning på anläggningen.  

Kristianstads reumatikerförening 

Reumatikerföreningen i Kristianstad finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dem med 

reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Föreningen har 512 medlemmar som, förutom 

Kristianstads kommun bor i Östra Göinge kommun och Bromölla kommun. På Tivolibadet erbjuder 

föreningen sina medlemmar ledarledda vattengympapass i varmvattenbassängen.  

De är 120 medlemmar som är aktiva i varmvattenträningen. Föreningen har under höst- och 

vårterminen åtta träningspass, som är en timme långa, fördelade över en arbetsvecka. Under 

sommaren har de ingen vattenträningsverksamhet och nyttjar då inte anläggningen.  

Kristianstads Sim- & Livräddningssällskap (KSLS) 

KSLS bedriver siminlärning från babysim till mastersim, tävlingsverksamhet, vattenpolo och en 

livräddningssektion. Föreningen är ideell men har anställda tränare och administratörer. Idag är de 

cirka 1 000 medlemmar varav cirka 650 personer är aktiva i någon av verksamheterna.  

På Tivolibadet nyttjar de under höst- och vårterminen samtliga bassänger totalt 80 timmar i veckan. 

Alla aktiviteter leds av tränare eller instruktörer och anläggningen nyttjas hela året. Under sommaren 

förlägger de delar av träningen till något friluftsbad och har därför inte lika mycket tider på 

Tivolibadet. All gymträning i föreningens regi sker utanför anläggningen.  

Kristianstads Sportdykarklubb (KSDK)  

KSDS har cirka 100 medlemmar som sportdyker, fridyker, simtränar och spelar undervattensrugby. 

Medlemmarna är i varierande åldrar, från fem år upp till 75 år. Klubben utbildar kontinuerligt nya 

sportdykare och erbjuder även fortsättningskurser. 

De använder hopp/undervisningsbassängen för undervattensrugby, fysträning och fridykning under 

7,5 timmar per vecka.  

Motions- och träningsbassängen används till fysträning och fridykning. Även här har de tillgång till 

bassängen 7,5 timmar per vecka. Oftast har föreningen en eller två samtidiga banor att använda 

förutom en timme på söndagskvällar då de har tillgång till hela bassängen.  



Uppdrag Upprättad av 

Förstudieanalys för nytt badhus i Kristianstad PreDevo AB 

 

Beställare Kontrollerad av Godkänd av Datum Projektnr. Sidnr 

Kristianstads kommun MMÖ LHE 2015-05-07 14119 18 

(133)  

Förstudie badhus Kristianstad 14119 LHE 150507.docx 

Kristianstads Triathlonklubb 

Föreningen grundades år 1985 under namnet Kristianstads Triathleter och blev därmed Sveriges 

första specialiserade triathlonförening. Idag är de 30 medlemmar som alla deltar i vattenträningen på 

Tivolibadet.  

Den ledarledda träningar sker i motions- och träningsbassängen under höst- och vårterminen som 

under sommaren förflyttas till något av friluftsbaden. Totalt nyttjar de Tivolibadet i fem timmar per 

vecka fördelat på onsdag, fredag och söndag.  

Omsorgsförvaltningen 

Omsorgsförvaltningen arbetar med vård och omsorg om äldre, personer med funktionsnedsättning 

och personer i behov av hemsjukvård. På Tivolibadet bedriver de ledarledd vattengympa för 

funktionsnedsatta i varmvattenbassängen. Det är idag cirka 60 brukare som deltar i passen som är 

förlagda på måndagar mellan 14:45-19:00 (flera grupper) och torsdagar 14:00-15:00. Under 

sommaren erbjuder de ingen varmvattenträning och nyttjar därför inte anläggningen.  

PAN-Kristianstad 

Pan-Kristianstad är en av Skånes största och en av Sveriges mest framgångsrika 

orienteringsklubbar. Föreningens verksamhet är orientering, löpning, mountainbike, simning och wet-

vest träning. Föreningen är ideell men de har en anställd sportchef.  

De har idag ca 300 medlemmar varav 30-45 personer deltar i den vattenträning som bedrivs på 

Tivolibadet. De nyttjar två banor i motionsbassängen på Tivolibadet varje fredag mellan 15:30-16:30.  

PRO och Sveriges Pensionärsförbund (SPF) 

PRO Kristianstad är en ideell förening med en bred verksamhet som syftar till att ge medlemmarna 

ett rikare liv genom att bedriva aktiviteter som främjar gemenskap och stimulerar till aktivt deltagande 

i samhällsdebatter, friskvård, studier och kulturell verksamhet. 

På Tivolibadet nyttjar föreningen varmvattenbassängen, bubbelpoolen samt motions- och 

träningsbassängen. Varje vecka är de 40 personer, uppdelade i fyra grupper, som deltar i 

vattengympa i varmvattenbassängen. Träningspassen sker mellan klockan 07:00-08:00 på 

måndagar och onsdagar. Aktiviteten pågår terminsvis med uppehåll under sommaren.  
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Riksgymnasiet 

Riksgymnasiet är en skolform för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det är en kommunal 

verksamhet med 65 anställda som idag har 44 elever. På Tivolibadet nyttjar de 

varmvattenbassängen där det är 24 elever som habiliteringsbadar genom individuellt anpassad 

träning som har utformats av legitimerade sjukgymnaster. 

Skolan har tillgång till anläggningen sju timmar per vecka och habiliteringsbaden ses som en mycket 

viktig och nödvändig del för elevernas välbefinnande under sin utbildning på skolan. 

Träningstillfällena är förlagda under dagtid på tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar. 

Habiliteringsbaden sker terminsvis med uppehåll under sommaren. 

Simförskolan Sally 

Simförskolan Sally är en friskola i bolagsform med 18 anställda. De bedriver förskoleverksamhet där 

regelbunden simning och gymnastik ingår i den dagliga verksamheten. De har 70 elever varav cirka 

45 elever går i simskolan.  

Föreningen nyttjar under höst- och vårterminen Tivolibadets hopp/undervisningsbassäng samt 

motions- och träningsbassängen. Simskolan sker måndag till torsdag klockan 12:15-13:15, totalt fyra 

timmar varje vecka. De följer skolans läsår och har ingen aktivitet på anläggningen under sommaren 

eller under skollov.  

Åhus Simsällskap 

Föreningen använder motions- och träningsbassängen fyra timmar per vecka och har då tillgång till 

antingen en eller två banor per tillfälle. I övrigt nyttjar föreningen framförallt Rönnowsbadet till sin 

verksamhet.  

Åhus Vattenharmoni 

Åhus Vattenharmoni är ett företag som bedriver simskola för barn i åldrarna tre månader upp till sex 

år. De har 250 kunder/deltagare som deltar i deras instruktörsledda simskola. Totalt nyttjar de 

Tivolibadet i cirka 20 timmar per vecka och de är 6-8 kunder/deltagare i varje grupp. 

Majoriteten av aktiviteterna pågår i varmvattenbassängen men det leds även ett pass i veckan i 

hopp/undervisningsbassängen. Företagen har endast verksamhet på Tivolibadet. Simskolorna hålls 

terminsvis med uppehåll under sommaren.  
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3.2.2 Öppettider 

Tivolibadet har öppet 86,5 timmar i veckan för allmänheten. Detta är mycket bra öppethållande för 

en traditionell simhall. Varmvattenbassängen är öppen för allmänheten under 23 timmar per vecka.  

Dag Allmänt bad Motionssim Varmvattenbassäng 

Måndag 12.00 – 21.00 6.30 – 21.00 Stängt 

Tisdag 12.00 – 21.00* 6.30 – 21.00 18.00 – 20.00 

Onsdag 12.00 – 21.00 6.30 – 21.00 17.00 – 21.00 

Torsdag 12.00 – 21.00 6.30 – 21.00 18.00 – 21.00 

Fredag 12.00 – 20.00    6.30 – 20.00 16.00 – 20.00 

Lördag 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00 11.00 – 17.00 

Söndag 11.00 – 18.00 11.00 – 18.00 11.00 – 17.00 

Totalt 59 tim. 86,5 tim. 23 tim. 

Tabell 1. Tivolibadets ordinarie öppettider 2014 

* På tisdagar öppnar undervisningsbassängen kl. 13.00 

Källa: www.kristianstad.se 

3.2.3 Entréavgifter 

 Bad Träning 

Engångsentré, Barn 0 – 2 år Fri entré*  

Engångsentré, Barn (3-6 år) 15 kr*  

Engångsentré, Ungdom (7 – 17 år) 30 kr  

Engångsentré, Vuxen 65 kr  

Klippkort 10 ggr, Barn 120 kr  

Klippkort 10 ggr, Ungdom 255 kr  

Klippkort 10 ggr, Vuxen 585 kr  

Klippkort 10 ggr, Vattengympa 680 kr  

Klippkort 10 ggr, Röd avgång** 455 kr  

Tabell 2. Priser och klippkort på Tivolibadet 
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* Gäller vid bad med vuxen 

** Röd avgång gäller under vardagar med ingång kl. 06.30-11.00, för motionssim, bubbelpool, plaskbassäng samt 
en bastu/avdelning. 

Källa: www.kristianstad.se 

Vår bedömning är att entréavgifterna är normala för denna typ av badanläggning, men det är något 

låga priser för barn. 

Ett gymkort på Friskvårdshuset inklusive möjlighet till bad kostar 3 800 kr per år eller 315 kr per 

månad. Vi bedömer detta som ett lagom pris med tanke på vad som erbjuds och generellt sjunkande 

priser i gymbranschen. 

3.3 Kundanalys 

3.3.1 Vikten av kundperspektiv 

Många badanläggningar med höga besökssiffror har insett att de arbetar mot kunder, inte besökare 

eller gäster. 

Höga besökstal och återkommande kunder är ett självklart mål för alla sorters badanläggningar i 

Sverige. För att åstadkomma detta är det viktigt att verksamheten riktar fokus mot sina kunder. Det 

kan låta självklart men det är vanligt att de som driver anläggningar bygger upp sin verksamhet 

omkring sig själva och sina egna personer.  

Nöjda kunder 

En nöjd kund är inte bara en återkommande kund, utan en levande reklampelare för verksamheten. 

Dock höjs kraven från kunderna kontinuerligt efterhand som de vänjer sig vid en viss standard och 

servicenivå. Framgångsrika badanläggningar arbetar proaktivt och fortlöpande med hur 

kundupplevelsen kan förbättras. 

Konkurrerande verksamheter 

Alla verksamheter har konkurrens. Även om det bara finns en badanläggning på orten eller i 

regionen så finns det ändå konkurrens. Andra motionsaktiviteter, lekland, shopping, bio och dataspel 

är exempel på detta.  
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Framgångsrika badanläggningar arbetar aktivt med frågor som till exempel ”Vad ska locka 

potentiella kunder att besöka vår anläggning istället för att gå på bio eller bara stanna hemma?”.  

3.3.2 Besöksstatistik 2011-2013 

Den besöksstatistik som har tillgängliggjorts för denna utredning gäller för åren 2011-2013. 

Statistiken har en låg grad av kategoriseringar och skiljer bara på om besökarna är ”vanliga” 

betalande gäster, simskoledeltagare, eller från en förening eller skola. Bristen på kategoriserad 

besöksstatistik gör att djup i analysen inte kan uppnås i någon utsträckning.  

Det årliga antalet besök på Tivolibadet är relativt konsekvent mellan åren 2011 – 2013, både vad det 

gäller antalet besök och fördelningen mellan olika typer av besök. 

 

Diagram 4. Antalet besök, per kategori, år 2011-2013 

Antal besök per kommuninvånare  

Ett användbart nyckeltal vid analys av en kommunal bad- och friskvårdsanläggning är antal besök 

per kommuninvånare och år. Nyckeltalet ger en indikation på nyttjandet i förhållande till kommunens 

befolkningsstorlek och ger beräkningsunderlag för verksamhetens framtida intäkter om 

befolkningsstorleken ändras. Framförallt ger det i jämförelse med andra liknande badanläggningar 

en indikation på anläggningens relativa popularitet och eventuella outnyttjade potential.  
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En traditionell simhall har normalt mellan 1,5-3 besök per kommuninvånare under ett år medan ett 

modernt upplevelsebad har mellan 3-5 besök per kommuninvånare, eventuella gymbesök 

exkluderade. 

Det totala antalet besök på Tivolibadet har varit ca 287 000 per år under 2012 och 2013.  

Med en befolkning på ca 81 500 i kommunen ger det ett nyckeltal på 3,5 besök per kommuninvånare 

och år. Det får anses vara en hög siffra med tanke på ålder och storlek på Tivolibadet.  

Då är dock gymbesök medräknade. Om gymbesöken, utan bad, uppskattas till ca 50 000 per år blir 

istället nyckeltalet 2,9 besök per kommuninvånare och år. Detta är fortfarande en hög siffra för en 

badanläggning utan familjebad eller relaxbad 

3.3.3 Kundgrupper 

Med utgångspunkt i besöksstatistiken kan fyra olika huvudkundgrupper identifieras; betalande 

besökare, föreningar, simskolor och skolor. De rangordnas i sin storlek efter antalet besök per år.  

 

Diagram 5. Fördelning av besök, år 2011-2013 
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Betalande besökare 

 

Diagram 6. Fördelning av besök, betalande besökare, år 2011-2013 
 

Betalande besökare är den största kundgruppen på Tivolibadet. De stod år 2013 för cirka 59 procent 

av den totala mängden besök. De senaste två åren har antalet betalda besök minskat från 182 522 

personer år 2011 till 168 831 personer år 2013, vilket motsvarar en negativ förändring på cirka 7,5 

procent. 

På svenska orter med fler invånare än 75 000 personer har invånarna ofta god disponibel inkomst.  

I Kristianstad är det dock fler personer som är öppet arbetslösa än rikets genomsnitt. De senaste 

åren har världsekonomin varit instabil vilket påverkar folks betalningsvilja gällande fritidsaktiviteter. 

Det kan vara en anledning till ett minskat antal besök från allmänheten. 
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Diagram 7. Fördelning per månad för betalande besökare, år 2011-2013 

 

Diagrammet ovan visar fördelningen för de betalande besökarna under perioden 2011-2013, fördelat 

per månad. Det framgår att de största besökarantalen är under årets första kvartal. Att besöken 

sedan minskar under sommarmånaderna är naturligt med tanke på Sverige klimat, dock är ökningen 

i besök under hösten relativt låg och där ser det ut som om det finns potential till ökning. 

Föreningar 

 

Diagram 8. Fördelning av besök, föreningsbesök, år 2011-2013 
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Föreningar är den näst största kundgruppen på Tivolibadet. De stod för cirka 23 procent av den 

totala mängden besök år 2011-2013. År 2011 var besöksantalet 63 893 styck och år 2013 var den 

motsvarande siffran 66 706 styck, vilket motsvarar en positiv förändring på cirka fyra procent.  

Simskolor 

 

Diagram 9. Fördelning av besök, simskolor år 2011-2013 

Simskolorna är den tredje största kundgruppen på Tivolibadet, och har ett ökande antal besök under 

perioden 2011-2013. År 2011 var antalet besök 30 689 styck medan motsvarande siffra år 2013 var 

31 240 styck. Det ger en positiv förändring på cirka två procent. 
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Diagram 10. Fördelning av besök inom kategorin simskola, år 2011-2013 

 

Den obligatoriska simskolan, de vill säga simundervisning för skolan, står för 80 procent av de olika 

simskolorna som finns inom verksamheten.  

Fria skolbad 

 

Diagram 11. Fördelning av besök, skolbad, år 2011-2013 
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Den minsta kundgruppen på Tivolibadet är de fria skolbaden som år 2013 stod för cirka sju procent 

av de totala antalet besök. Vid jämförelse av antalet bad år 2011 (15 556 styck) och år 2013 (20 825 

styck) identifieras alltså en positiv utveckling på cirka 34 procent. De fria skolbaden avser lek och 

rekreation, inte skolornas simundervisning.  
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3.4 Konkurrensanalys 

3.4.1 Tivolibadets upptagningsområde  

Dagens anläggning innehåller inte något som är unikt i regionen och det finns dessutom relativt gott 

om simhallar i närområdet. Det är svårt att se att det idag finns något större incitament för 

närliggande kommuners invånare att besöka Tivolibadet. Nuvarande upptagningsområde för 

Tivolibadet bedöms därför vara kommunens egna invånare, vilket ger ett besöksunderlag på 81 500 

personer. 

 

Figur 2. Nuvarande upptagningsområde för Tivolibadet 
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3.4.2 Närliggande badanläggningar  

Runt Kristianstad ligger många orter med egna badanläggningar, både simhallar och utomhusbad. 

Denna studie har avgränsats till sju anläggningar som ligger inom 30 minuters resväg från 

Kristianstad och anses utgöra alternativ till Tivolibadet. Dessa anläggningar presenteras nedan. 

 

 

Figur 3. Geografisk placering av närliggande badhus och simhallar som ingår i konkurrensanalysen.  
 

Höörs Bad och Sportcentrum 

Anläggningen byggdes 2007 och döptes då till Björkviksbadet. Björkvikshallen AB, som drev 

Björkviksbadet, gick i konkurs under våren 2014 och badanläggningen tvingades därför att stänga. 

Under hösten 2014 öppnade Björkviksbadet igen, nu i kommunal regi och med namnet Höörs Bad 

och Sportcentrum.  

Höörs Bad och Sportcentrum är belägen i ett idrottsområde i stadens utkant nära genomfartsled. 

Anläggningen innehåller en 25-meters motionsbassäng, en undervisningsbassäng med höj- och 

sänkbar botten, ångbastu, bastu och gym. Det finns även ett familjebad med Space Bowl, 

vattenrutschbana, bubbelpool och en barnlagun. Gymmet drivs av Actic AB. 
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Holjebadet i Olofström 

Holjebadet är en äldre badanläggning som helrenoverades 2007. 

Holjebadet är mycket centralt beläget.  

Anläggningen innehåller idag en 25-metersbassäng med sex banor och en undervisningsbassäng 

med delvis höj- och sänkbar botten. Det finns också ett lekland för de minsta, två vattenrutschbanor, 

gym med gruppträningsytor och cykelsal. I en avdelning för sig finns jacuzzi och ångbastu.  

Lågedammsbadet i Hörby 

På Hörby Sportcenter i Hörby kommun finns Lågedammsbadet, som öppnade 2010.  

Hörby Sportcenter är beläget i stadens utkant nära tillfartsväg. 

Lågedammsbadet är ett åretruntbad med en 25-metersbassäng med sex banor, en 

vattenrutschbana, övningsbassäng, barnbassäng, hetvattenkälla samt en hoppbassäng med 

hopptorn, svikt och klättervägg. Utomhus finns det en 50-metersbassäng samt en bastustuga med 

kallpool.  

I anläggningen finns ett gym på 1 100 m² och en bowlinghall med tio banor och servering.  

Lågedammsbadet var dessutom först i Sverige med att ha en så kallad solstrand i en badanläggning. 

Solstranden återger solljus utan farliga UV-strålar i en tropisk miljö med sand, strandstolar och 30 

gradig värme. 

Qpoolen i Hässleholm 

Sporthallen byggdes redan år 1957 och kompletterades därefter med tillbyggnaden av bad- och 

friskvårdsdelen år 1970. Qpoolen har under åren kontinuerligt upprustats. Under år 2014 

renoverades 25-metersbassängen och undervisningsbassängen. Under dessa projekt passade 

kommunen på att åtgärda mindre fel såsom uttjänta fönsterpartier.  

Qpoolen är centralt belägen mitt i Hässleholm med gångavstånd till köpcentrum.  

Anläggningen består av en sporthall, en baddel och ett gym med träningslokaler. Baddelen har en 

rekreationsavdelning som inkluderar ångbastu, massagepool och kallpool. Simhallen innehåller en 

25-metersbassäng med sju banor, vattenrutschbana och en separat hoppbassäng med en-, tre- och 

femmeters hopptorn.  
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Väggabadet i Karlshamn 

Väggabadet har nyligen renoverats och byggts till. Invigningen av nya Väggabadet skedde i oktober 

2011.  

Väggabadet är beläget nära havet med cykelavstånd från de centrala delarna av staden. 

Väggabadet är idag ett familjebad som innehåller en 25-metersbassäng, undervisningsbassäng, 

utomhusbassäng, barnplaskpool, stor varmpool, bubbelpool, gym och vattenrutschbana. Det finns 

tre olika bastur i varje omklädningsrum och även en stor relaxbastu på övervåningen, med 

panoramafönster ut mot havet. 

Jämförelse av faciliteter och attraktioner 

Aktivitet/ 
Anläggning 

Bassänger 
Hopp/ 
Svikt 

Klätter-
vägg 

Relax Ångbastu 
Vatten-

rutschbana 

 
Gym 

Tivolibadet 

25 x 12,5 
Undervisning 

Plask 
Varmvatten-

pool 
Bubbelpool 

Hopp/ 
Svikt 

– – Ja Ja Ja 

Höörs bad och 
Sportcentrum 

25 x 10 
Undervisning 

– – –  Ja  Ja Ja 

Holjebadet 

25 x 8 
Undervisning 

Plask 
 

– – – Ja Ja Ja 

Lågedamms-
badet 

25 x 12,5 
Undervisning 

Plask 
Solrum 

Hetvattenkälla  
50 x 16 (ute) 
Plask (ute) 

Hopp/ 
Svikt 

Ja – –  Ja Ja 

Qpoolen 

25 x 16  
Undervisning 
Bubbelpool 

Massagepool 
Kallpool 

Hopp/ 
Svikt 

– – Ja Ja Ja 

Väggabadet 

25 x 16 
Undervisning 

Plask 
Bubbelpool 
Varmpool 

Svikt  Ja Ja  Ja Ja  Ja 

Tabell 3. Jämförelse av faciliteter och attraktioner 

Tivolibadet erbjuder bra faciliteter för motionssim, vilket även samtliga referensanläggningar gör.  

I likhet med referensanläggningarna finns det också tillgång till vattenrutschbana och gym på 

Tivolibadet.  
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I övrigt är dagens Tivolibad relativt jämförbart med Lågedammsbadet och Qpoolen vad det gäller 

faciliteter och attraktioner. Väggabadet är den enda närliggande badanläggningen med 

relaxavdelning. 

Jämförelse av aktiviteter 

Aktivitet/ 
Anläggning 

Motions-
sim 

Simskola 
Vuxen-

simskola 
Babysim Badkalas 

Tivolibadet Ja Ja Ja Ja Ja 

Höörs bad och 
Sportcentrum 

Ja Ja – Ja – 

Holjebadet Ja Ja Ja Ja Ja 

Lågedammsbadet Ja Ja Ja Ja Ja 

Qpoolen Ja Ja Ja - Ja 

Väggabadet Ja Ja Ja Ja Ja 

Tabell 4. Basutbud av aktiviteter 

På Tivolibadet erbjuds ett komplett basutbud av aktiviteter för besökare, vilket även de flesta av 

referensanläggningarna i jämförelsen gör. 

Jämförelse av öppettider för allmänhetens bad och motionssim 

En förutsättning för att kunna tillgodose en bred målgrupps önskemål är bra öppettider. En modern 

bad- och friskvårdsanläggning bör erbjuda morgonbad, kvällsbad samt mycket goda öppettider 

under helger och lov.  

En badanläggning för främst motionsbad bör hålla öppet minst 55 timmar i veckan för allmänheten, 

medan ett äventyrsbad bör ha öppet minst 80 timmar per vecka. Då anläggningen innebär en stor 

kommunal investering bör också kommuninvånarna ha tillgång till anläggningen i så stor utsträckning 

som möjligt. 

Nedan presenteras öppettiderna för Tivolibadet, samt denna utrednings referensanläggningar. 

Informationen är hämtad från respektive badanläggning hemsida. Det ska nämnas att vissa 

anläggningar erbjuder olika former av bad och skiljer då på öppettiderna. Såsom att en måndag ha 

en öppettid för motionsbad och en för äventyrsbad. Då det inte finns ett äventyrsbad på Tivolibadet 

fokuserar denna utredning framförallt på öppettiderna för allmänhetens bad och motionssim. 
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Allmänt bad 59 46 47 48 34,5 38 45 

Motionssim 86,5 49 56,5 55,5 70,5 64 64 

Tabell 5. Öppettider för allmänhetens bad, motionssim samt äventyrsbad 

Tivolibadet har öppet 59 timmar per vecka för allmänt bad, vilket är längst i jämförelsen. Tivolibadet 

har också de längsta öppettiderna för motionssim. 

Jämförelse av öppettider för gym och gruppträning 
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Gym & Gruppträning 88,5 78 90 92,5 79,5 78 84 

Tabell 6. Öppethållande för gym och gruppträning 

Gymmens öppethållande är relativt likartade i jämförelsen och det skiljer bara 12,5 timmar per vecka 

mellan det gym som har de mest generösa öppettiderna och de med minst. Gymmet på Tivolibadet 

hamnar med sina 88,5 timmar per vecka strax över genomsnittet i jämförelsen. 
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Jämförelse av priser för allmänhetens bad & motionssim 
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Barn – en gång 15 40 35  45 15  20  25 

Barn – 10 ggr 120 333 292 375 120 167 258 

Barn – årskort – 1200 750 1100 – 700 938 

Ungdom – en gång 30 40 45  45 15 40  34 

Ungdom – 10 ggr 255 333 375  375 120 333 312 

Ungdom – årskort – 1200 950 1100 – 1000 1063 

Vuxen – en gång 65 60 60  70 30  60 55 

Vuxen – 10 ggr 585 500 500 583  240 500 465 

Vuxen - årskort – 1800 1500 1700 – 1800 1700 

Tabell 7. Prissättning (SEK) för entréavgift 

* För att kunna jämföra priser med de andra anläggningarna har en förenklad version av  
anläggningarnas prislista använts. En utförligare prislista för Tivolibadet återfinns i nulägesanalysen. 

Tivolibadet ligger under medel vad det gäller priserna för barn och ungdomar, samtidigt som priserna 

för vuxna ligger över genomsnittet. Här är kostnaden för tio-kort vuxen högst bland de jämförande 

anläggningarna. Priset för barn är, tillsammans med Qpoolens, lägst bland badanläggningarna. 

Då det inte finns någon statistik för hur många besökare Tivolibadet har per ålderskategori är det inte 

möjligt att närmare analysera hur entréavgifterna påverkar besökstalen. 
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3.4.3 Skånska kommuners planer på nya badhus 

Enligt en kartläggning gjord av Sydsvenskan i början av år 2014 kommer Skåne inom de närmaste 

åren att få tolv nya badhus. Kommuner i Skåne som planerar badhusprojekt presenteras nedan. 

Ystad Arena är färdigbyggt och presenteras i avsnitt 3.6.1. 

 

Figur 4. Skånska kommuners planer 

Östra Göinge kommun 

Beslut om en ny simhall i Broby togs i augusti år 2013. Anläggningen kan komma att innehålla en 

motionsbassäng och en multibassäng med höj- och sänkbart bassänggolv. I övrigt blir anläggningen 

en mer traditionell simhall som uppfyller behoven för skola, föreningsverksamhet, och 

motionssimning.  

Under hösten år 2014 presenterades ett förslag från kommunstyrelsen där kommunchefen gavs i 

uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer för lokalisering, utformning, upphandling av 

samarbetspartners, finansiering, förvaltning och drift av en ny simhall i Broby. 

Sjöbo kommun 

Kommunala Sjöbohem AB gjorde en partneringupphandling och det blev företaget NCC som får 

bygga den nya simhallen. Noterbart är att deras anbud var det enda som lämnades in i tid. 
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Den elfte september 2014 startade symboliskt byggnationen av ett nytt badhus i Sjöbo kommun som 

beräknas kosta 151 miljoner kronor. Byggnationen har överklagats, men begäran har avslagits. Nu 

pågår byggnationen.  

Det nya badhuset ska tillfredsställa många behov, dels ska allmänheten ha stor tillgång till det, dels 

ska det vara möjligt att hålla simtävlingar där. En 25-meters motionsbassäng med läktare, 

multibassäng med höj- och sänkbar botten, en barnbassäng, relaxavdelning och café ska finnas. 

Badet ska vara tillgänglighetsanpassat.  

Den årliga driftkostnaden budgeteras till 13,5 miljoner kronor. Målet är att bygga en energisnål och 

drifteffektiv badanläggning för simundervisning och motion. Det blir mycket fokus på simklubbens 

verksamhet. När det nya badhuset står klart kommer badet på Färsingahallen stängas. 

Hässleholms kommun 

Det har under flera års tid pågått politiska diskussioner i Hässleholms kommun gällande om Qpoolen 

ska renoveras och byggas om eller om ett helt nytt badhus ska byggas. Om en helt ny anläggning 

byggs planeras Qpoolens simhall eventuellt att byggas om till en idrottsanläggning för en del stora 

sporter som i dag saknar bra lokaler i Hässleholm. 

Ett helt nytt badhus är tänkt att innehålla en 25-metersbassäng med tio banor, flera 

upplevelseaktiviteter, en relaxavdelning samt gym. 

Osby kommun 

Osby kommun har som plan att under perioden 2014-2015 undersöka Osby simhall för eventuell 

ombyggnation som förväntas ske under år 2016-2017.  

Malmö kommun 

Hylliebadet 

Ett familjebadhus i Hyllie kommer att öppnas för allmänheten under hösten år 2015. Hyllie i östra 

Malmö är kommunens största utbyggnadsområde. Det strategiska värdet bakom den geografiska 

placeringen av badhuset i Malmös östra ytterområde är att det ska spela en viktig roll för stadens 

utveckling och förhoppningen är att besökare lockas från hela Malmöregionen. Badhuset är centralt 

placerat i stadsdelen och tanken är att det ska vara lätt för Malmöborna att ta sig till badet med 

allmänna medel. 
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Badet innehåller en 50-metersbassäng med höj- och sänkbara mellanbottnar samt läktare i separat 

bassängrum. Två undervisningsbassänger, varav en med höj- och sänkbar mellanbotten, i likaledes 

separata bassängrum. Ett mindre familjebad och en liten relaxavdelning. Två vattenrutschbanor, 

varav en för ringar, med invändig start och landning. Gym med gruppträningslokaler och 

friskvårdsyta samt servering och konferensdel. 

Badhuset förväntas bli mer energieffektivt än vad motsvarande existerande badanläggningar är. Det 

får t ex en "ytterväggskappa" av infärgad betong med blästrade mönster som är tänkt att vara både 

snygg och energisnål. Andra miljövänliga lösningar är solfångare på taket och toaletter utan 

spolbehållare. 

Yta: 11 500 kvadratmeter, varav verksamhetsytan är 7 000. Budgeterad kostnad: 349 miljoner kronor. 

När Hylliebadet står färdigt kommer det befintliga badet Aq-va-kul i centrala Malmö att stängas. 

Malmö Simarena 

En simarena planeras vid gamla Malmö stadion med en investeringskostnad som beräknas till 510 

miljoner kronor. Av fritidsnämndens handlingar framgår att simarenan ska få en 50-meters 

tävlingsbassäng med 2 000 åskådarplatser och en hoppbassäng med minst 500 åskådarplatser.  

I planerna finns också två stycken 17 meter långa undervisningsbassänger, som dagtid kan 

användas för skolsim.  

Badanläggningen förväntas stå klar år 2018. 

Tomelilla kommun 

I december 2010 fick simhallen vid Kastanjeskolan stängas på grund av fuktskador i taket. 

Renovering och tillbyggnation av Tomelilla simhall påbörjades i april 2014 och har en estimerad 

budget på 65 miljoner kronor. Efter genomförd upphandling blev det klart att PEAB fick uppdraget att 

genomföra entreprenaden som ska ske genom ett partneringavtal med kommunen.  

Anläggningen kommer att få en ny bassäng med belysning, klättervägg, rehabbassäng och café. I 

den nya delen av anläggningen kommer rehabbassängen och barnbassängen att finnas. Projektet 

bedöms stå klart i slutet på 2015. Då ska även en ovanvåning ha tillkommit, med relaxavdelning och 

café. 
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Lunds kommun 

I december 2014 brann det befintliga Dalbybadet ner och Lunds kommun planerar därför en ny 

inomhussimhall i Dalby. Kultur- och fritidsförvaltningen tänker sig en 25-metersbassäng med sex till 

åtta banor, undervisningsbassäng och en mindre servering. Vattenrutschbanor och bubbelpool, som 

funnits med i tidigare utredningar, är däremot borttagna.  

Badet ska byggas antingen på Dalby stationsområde, där det även planeras en skola och idrottshall, 

eller vid det nuvarande friluftsbadet.  

Ängelholms kommun 

I slutet av augusti månad 2014 togs det första spadtaget till det nya badhuset Rönnebadet. Planerad 

invigning är oktober 2016. 

På grund av en längre rättslig process har byggstarten förskjutits. Att badhuset ska byggas på 

sjukhusområdet väckte många protester och detaljplanen överklagades. Tidigare hade diskussioner 

förts om att placera det nya badhuset i närheten av Lindab Arena men kommunfullmäktige såg fler 

fördelar med en mer central placering, såsom närheten till bra kommunikationer och att stadens 

centrum och hälsostadsområde knyts ihop.  

Det nya badhuset kommer bland annat att ha en stor bassäng (10 banor) med jämnt djup för 

elittävling i simning och vattenpolo, trampoliner upp till fem meters höjd, två vattenrutschbanor, spa 

och gym-avdelningar med utsikt över ån, två mindre bassänger, hissar och liftar för 

funktionsnedsatta till alla bassänger, takterrass med soldäck och utomhusbad. Badhuset kommer 

också vara miljöcertifierat. 

Projektbudgeten är på närmare 250 miljoner kronor där Kunskapsporten AB låter uppföra badhuset i 

samarbete med PEAB och därefter äger fastigheten och driver verksamheten.  

Rönnebadet kommer att ha en lärande inriktning med fokus på vatten och vattenmiljö. Besökare på 

badhuset ska inte bara kunna njuta av vattnet utan ges även möjlighet att lära sig mer om 

vattenförhållanden.  

Svedala kommun 

Svedala kommun är en av de kommuner som idag inte har någon inomhussimhall.  
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Däremot planeras en hotellbyggnad med 400 rum och ett äventyrsbad söder om Bara. Svedala 

kommun investerar inga pengar i projektet utan det är Peab som står för notan. Ett samverkansavtal 

har tecknats mellan Svedala kommun och Värby Fastighets AB, som ägs av byggjätten Peab.  

Länsstyrelsen har motsatt sig detaljplanen och diskussioner pågår.  

Burlövs kommun 

I Burlövs kommun pågår en diskussion kring Burlövsbadets framtid. Det nuvarande badet är i behov 

av en omfattande renovering, alternativt en nybyggnad. Den nuvarande anläggningen drivs av 

kommunen och besöks årligen av 130 000 personer. 

Som det ser ut i nuläget kommer byggnationen av ett nytt badhus på Kronetorpsområdet mellan 

Åkarp och Arlöv att påbörjas inom tre år. Dock är detta en frekvent debatterad fråga bland politiker 

och invånare där sista ordet ännu inte är sagt. 
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3.4.4 Sammanfattning av konkurrensanalysen 

Tivolibadets nuvarande upptagningsområde definieras i konkurrensanalysen till Kristianstads 

kommun. Detta beror på att Tivolibadet inte innehåller något unikt i regionen som gör att besökare i 

någon större utsträckning kan förväntas från andra kommuner. 

I regionen runt Kristianstad är tillgången på simhallar, badhus och utomhusbad god. 

Konkurrensanalysen avgränsas till fem anläggningar som anses utgöra alternativ till Tivolibadet idag; 

Höörs Bad och Sportcentrum, Holjebadet i Olofström, Lågedammsbadet i Hörby, Qpoolen i 

Hässleholm och Väggabadet i Karlshamn.  

I jämförelsen mellan Tivolibadet och referensanläggningarna framgår det att samtliga anläggningar 

har ett tämligen likvärdigt basutbud vad det gäller faciliteter, attraktioner och aktiviteter. Tivolibadet 

har generösare öppettider jämfört med referensanläggningarna och prismässigt ligger de under 

medel för barn och ungdomar, men över medel för vuxna. 

En genomgång av närliggande kommuners planer visar att elva kommuner antingen planerar att 

bygga eller håller på att bygga/renovera badanläggningar. Östra Göinge, Sjöbo, Ystad, Malmö och 

Ängelholms kommuner har tagit beslut om att bygga nya anläggningar och några av dem är redan 

igång med byggnationen. Tomelilla kommun renoverar sin befintliga simhall medan Hässleholm, 

Osby, Lund och Burlövs kommuner fortfarande diskuterar om de ska bygga nytt eller renovera den 

befintliga anläggningen. 

Av dessa är det bara Hässleholms och Östra Göinges satsningar som i någon omfattning bedöms 

påverka besökstalen på en ny badanläggning i Kristianstads kommun. Ett nytt badhus i Broby (Östra 

Göinge kommun) är relativt litet, men på påverkar definitivt de boende i närområdet. 

Ett nytt badhus i Hässleholm verkar avlägset, men det kan svänga snabbt. Så länge 

Hässleholmsborna inte har något eget nytt badhus kan de i stor omfattning förväntas besöka ett nytt 

badhus i Kristianstad. Detta förutsätter dock att Kristianstads nya badhus får attraktioner som 

överglänser konkurrenterna, som till exempel Lågedammsbadet.  
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3.5 Marknadsanalys 

3.5.1 Utveckling och trender inom bad och friskvård 

Bad- och friskvårdsmarknaden har utvecklats från en marknad fokuserad på träning och motion till 

att omfatta en helhetssyn på kropp och själ. Människor strävar idag alltmer efter att uppnå en hög 

grad av välmående och söker därmed en mer aktiv livsstil. Till skillnad från många andra marknader 

styrs bad- och friskvårdsmarknaden av tillgång i högre grad än efterfrågan, vilket har gjort att allt fler 

kommuner väljer att satsa på ett bredare utbud av motion, upplevelser och rekreation.  

De flesta av Sveriges drygt 400 kommunala badanläggningar är byggda under 60- och 70-talen. Den 

normala livslängden för en badanläggning är mellan 40 till 50 år, vilket innebär att många av 

anläggningarna idag har ett stort renoveringsbehov.  

Antalet besökare till Sveriges badanläggningar prognostiseras att öka. Ett stort antal byggprojekt 

pågår i landet och de anläggningar som byggs idag ofta har ett bredare utbud än tidigare. De nya 

anläggningarna vänder sig också till en bredare målgrupp. 

Badmarknadens trender 

Badbranschens historiska utveckling beskrivs bäst genom uppdelning i fyra generationer.  

 

Figur 5. Fyra generationer 

Första generationen 

Under industrialismens framväxt i början 1800-talet tar den moderna badhistorian sin början. Då 

byggdes bad för tvagning och tvättning, innan rinnande varm- och kallvatten fanns i hemmen. Istället 

för i bassänger badade man i badkar, i hytter. Denna generation badanläggningar sträcker sig fram 

till och med andra världskriget. 
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Andra generationen 

I mitten av 1900-talet utvecklades baden från att enbart fokusera på renlighetsaspekten till en mer 

motions- och träningsinriktad verksamhet med måttdefinierade bassänger. Vid denna tid skedde en 

snabb utbyggnad och mellan år 1950-1971 ökade antalet badanläggningar från 43 till 260 stycken. 

Detta skapade mycket goda förutsättningar för olika förenings- och idrottsaktiviteter.  

Tredje generationen 

Till följd av en ökad konkurrenssituation på fritidsområdet i samhället minskade badens 

attraktionskraft allt mer. Besökarna efterfrågade något mer än renlighet, träning och motion. I mitten 

av 1980-talet började simhallarna utvecklas till en mer komplett mötesplats med aktiviteter som 

äventyrsbad, gym friskvård och solarier.  

Fjärde generationen 

Nuvarande generationens bad- och friskvårdsanläggningar har förutom allt ovanstående börjat 

utformas med en separat avdelning i lugn och harmonisk miljö med exempelvis servering, öppen 

spis och vilstolar. En relaxavdelning vänder sig till gäster som söker avkoppling och en möjlighet att 

kunna slå sig ner i lugn och ro och ta något att äta och dricka.  

Den senaste tidens trender visar även på att öppethållandena är mer generösa och att besökarna 

önskar en högre vattentemperatur för en behagligare badupplevelse. En högre vattentemperatur 

innebär också att det går att bedriva fler typer av verksamheter, som exempelvis babysim och 

rehabiliteringsbad. Detta har inneburit att fler och fler anläggningar investerar i bassänger med höj- 

och sänkbart mellangolv för ökade användningsområden.  

Ett ytterligare exempel på detta är den så kallade multibassängen som är en 25-metersbassäng med 

två höj- och sänkbara mellangolv och en mellanvägg, vilket gör det möjligt att bedriva två parallella 

gruppverksamheter samtidigt. 

3.5.2 Bedömning av potentiellt besöksunderlag 

Tivolibadet kan i grunden ses som en andra generationens badanläggning, med inslag från den 

tredje generationen. När Kristianstads kommun nu står i begrepp att besluta om framtidens 

badverksamhet i kommunen är det viktigt att reflektera över vad kommunen och dess invånare 

behöver och önskar. Nedan görs en bedömning av det potentiella besöksunderlaget för en 

badanläggning i Kristianstad, beroende på innehåll.  
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För att locka större mängder besökare krävs att attraktionskraften i framtidens anläggning ökar eller 

att konkurrensen från anläggningar minskar. Konkurrens finns i närområdet och att bygga en 

anläggning som drar besökare från andra kommuner kräver en stor investering.  

En andra generationens anläggning 

Väljer Kristianstads kommun att bygga en ny, andra generationens, anläggning för motion och 

träning bör det primära upptagningsområdet vara ungefär det samma som idag. Kristianstads 

kommun med 81 500 personer.  

 

Figur 6. Upptagningsområde för en andra generationens anläggning 

En tredje generationens anläggning 

Väljer Kristianstads kommun att bygga en tredje generationens anläggning med fokus på 

äventyrsbad, friskvård och gym finns det relativt stor konkurrens i området. Om vi begränsar 

upptagningsområdet för ett äventyrsbad till maximalt en timmes bilresa så finns det i södra Sverige 

många äventyrsbad vars upptagningsområden överlappar varandras.  

Detta illustreras på nästa sida i Figur 7. 
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Figur 7. Upptagningsområde för en tredje generationens anläggning i södra Sverige 

Vi kan identifiera 14 äventyrsbad/familjebad vars upptagningsområden i någon mån överlappar det 

upptagningsområde som ett eventuellt framtida äventyrsbad i Kristianstad skulle få.  

Dessa anläggningar är Halmstad Arena Bad, Ljungby simhall, Växjö simhall & Aqua Mera, 

Vattenpalatset Kaskad i Tingsryd, Holjebadet i Olofström, Ugglebadet i Perstorp, Höörs Bad och 

Sportcentrum, Turbinen/Karlsrobadet i Eslöv, Karlslundsbadet i Landskrona, Högevallsbadet i Lund, 

Hylliebadet i Malmö (under byggnation), Badhuset Vanningen i Vellinge, Badhuset i Trelleborg och 

Ystad Arena. 

Äventyrsbadet i Kalmar tangerar dessutom upptagningsområdet för ett framtida äventyrsbad i 

Kristianstad. I Kalmar finns det också idéer om ett nytt badhus som ska ersätta den nuvarande 

anläggningen. 

Det är rimligt att anta att såvida inte kvaliteten eller omfattningen av ett äventyrsbad i Kristianstad 

vida överstiger konkurrensen kommer den nya anläggningen främst attrahera besökare som har 

närmare, eller marginellt längre, till Kristianstads anläggning än till någon av konkurrenterna. 

Förutom Kristianstads kommun bedömer vi att Östra Göinge och Bromölla kommun ingår i det 

primära upptagningsområdet. Det innebär ett potentiellt besöksunderlag på cirka 110 000 personer. 

Till det sekundära upptagningsområdet räknas kommunerna Sölvesborg, Osby, Höör, Hässleholm, 

Perstorp, samt delar av Karlshamn, Olofström, Älmhult, Örkelljunga och Markaryds kommuner. 
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Det potentiella besöksunderlaget i det sekundära upptagningsområdet bedöms vara ytterligare cirka 

170 000 personer. 

En fjärde generationens anläggning 

Om Kristianstads kommun väljer att bygga en fjärde generationens anläggning med äventyrsbad, 

relaxavdelning, friskvård och gym så finns det färre direkta jämförbara konkurrenter i området.  

Precis som för en tredje generationens anläggning begränsar vi upptagningsområdet till maximalt en 

timmes bilresa. Det finns bara tre badanläggningar med både äventyrsbad och relaxavdelning vars 

upptagningsområden i någon mån överlappar det upptagningsområde som ett framtida badhus i 

Kristianstad skulle få. Dessa anläggningar är Växjö simhall & Aqua Mera, Karlslundsbadet i 

Landskrona, och Badhuset i Trelleborg. Detta illustreras nedan i Figur 8.  

 

Figur 8. Upptagningsområde för en fjärde generationens anläggning i södra Sverige 
 

Väggabadet i Karlshamn har också en relaxavdelning, men inget äventyrsbad även om de har en 

vattenrutschbana. Äventyrsbadet i Kalmar har också en relaxavdelning, men dess 

upptagningsområde överlappar inte upptagningsområdet för ett framtida badhus i Kristianstad.  

Viktigt att notera är att ytterligare tre badanläggningar som får relaxavdelningar är under byggnation i 

Hyllie, Sjöbo och Tomelilla. 

Precis som för en tredje generationens anläggning är det är rimligt att anta att såvida inte kvaliteten 

eller omfattningen av ett äventyrsbad med relaxavdelning i Kristianstad med råge överstiger 
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konkurrensen kommer den nya anläggningen främst attrahera besökare som har närmare, eller 

marginellt längre, till Kristianstads anläggning än någon av konkurrenterna i kategorin. 

Liksom för en tredje generationens badanläggning bedömer vi att det primära upptagningsområdet 

består av Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun och Bromölla kommun. Det innebär ett 

potentiellt besöksunderlag på cirka 110 000 personer. 

Till det sekundära upptagningsområdet räknas kommunerna Sölvesborg, Osby, Höör, Hässleholm, 

Perstorp, samt delar av Karlshamn, Olofström, Älmhult, Örkelljunga och Markaryds kommuner. 

Det potentiella besöksunderlaget i det sekundära upptagningsområdet bedöms vara ytterligare cirka 

170 000 personer. 

Spaanläggningar i regionen 

En anledning till att upptagningsområdet inte bedöms öka för en fjärde generationens badanläggning 

jämfört med en tredje generationens badanläggning är att det finns konkurrens av spa. Många 

personer som besöker en badanläggning främst för relaxavdelningen kan tänkas se en 

spaanläggning som ett alternativ.   

Det finns minst elva spaanläggningar vars upptagningsområden överlappar det upptagningsområde 

som en framtida relaxavdelning på ett badhus Kristianstad skulle få. Dessa anläggningar är Hälsa & 

Helhet i Kristianstad, Spa Paradies i Åhus, Örums Nygård i Löderup, Kiviks Hotell, Ystad Saltsjöbad, 

Torekov Hotell, Hotell Tylösand, The Lodge, Ronneby Brunn, Hotel Skansen i Båstad och i någon 

mån Kosta Boda Art Hotell i Kosta. 

 

  



Uppdrag Upprättad av 

Förstudieanalys för nytt badhus i Kristianstad PreDevo AB 

 

Beställare Kontrollerad av Godkänd av Datum Projektnr. Sidnr 

Kristianstads kommun MMÖ LHE 2015-05-07 14119 48 

(133)  

Förstudie badhus Kristianstad 14119 LHE 150507.docx 

3.6 Andra kommuners badhusprojekt  

Nedan presenteras kortfattat några av de senaste årens större badhusprojekt samt större pågående 

projekt för att ge inblick i vad andra kommuner gör i samma situation samt för att visa på kostnad i 

förhållande till innehåll. Se även avsnitten om Hylliebadet i konkurrensanalysen. 

3.6.1 Ystad Arena 

Byggnationen av Ystads nya badhus är slutförd och det invigdes i början av september 2014. 

Anläggningen byggdes som ersättare till Österportshallen och är en del av Ystad Arena.  

Grundidén är att anläggningen ska innehålla något för alla; rekreation, motion, social samvaro och 

dessutom äventyr för barnen. Några av de aktiviteter som erbjuds är motionssim, babysim, 

vattengympa och rehabbad.  

Badhuset kommer att ha öppet året runt med öppettider på 16 timmar per vardag och tio timmar per 

helgdag. Det maximala antalet badande per dag är 1 200 personer. De finns ett café både för de 

som är i badhusets entré och för de som är inne i badet. 

Den sammanlagda ytan för badhuset är 7 800 kvadratmeter och har tre bassänger; motions-

/tävlingsbassäng, multibassäng och familjebad.  

Motionsbassängen är 25 meter lång  (25 x 21 meter) med tio motionsbanor, alternativt åtta bredare 

tävlingsbanor. Vid bassängen finns även 1- och 3-meterstrampolin. I bassängrummet finns en 

mindre läktare.  

Multibassängen (17 x 8 meter) har höj- och sänkbar botten och med rullstolslift och ledad trappa. 

Den används till allt från babysim till vattenträning. Vattentemperaturen hålls på 30-34 grader 

beroende på aktivitet. Tidvis på helgerna är bassängen öppen för allmänhetens bad och lek. 

I familjebadet finns en strömkanal som går runt en bassäng med ett hopptorn med en tvåmeters- 

samt en enmeterssvikt, klättervägg, en varmpool med undervattensstrålar för avkoppling, en 

barnbassäng med en mindre vattenrutschbana och två stora vattenrutschbanor. Intill den har det 

skapats plats för besökare som har medhavd matsäck. I bassängrummet finns även en möblerad 

terrass som används av caféets gäster. 

Badhuset innehåller också café och på plan 2 finns bowlinghall med restaurang. Gym och 

relaxavdelning saknas. 
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Ystads nya badhus är dimensionerat för att ta emot högst 1200 badande gäster per dag. 

Byggkostnad enligt uppgift: 220 mkr för baddelen. 

Det gamla Fritidsbadet har stängts. 

3.6.2 Norrtälje Badhus 

Norrtälje kommun har cirka 56 000 invånare och gränsar till Österåker, Vallentuna, Sigtuna, Knivsta, 

Uppsala och Östhammar kommun.  

Det nya badhuset i Norrtälje öppnade under 2014 och innehåller en 25 meter lång motionsbassäng 

med åtta banor á 2,5 meter, undervisningsbassäng, bubbelpooler, småbarnsdel och en 

relaxavdelning med terrass där det går att koppla av och njuta av utsikten. I det gamla vattentornet 

finns en hopplagun med klättervägg, samt en 95 meter lång vattenrutschbana (Magic Eye). 

Anläggningen innehåller också café, men inte gym. 

Byggkostnad enligt uppgift: 140 mkr. 

3.6.3 Tyresö Aquarena 

Tyresö kommun har cirka 45 000 invånare. Kommunen ingår i Storstockholm och gränsar till Nacka, 

Stockholms, Huddinge och Haninge kommun. 

Aquarena invigdes i januari år 2013. Nybyggnadsprojektet genomförde genom Offentligt-Privat 

Samarbete (OPS), där Tagehus AB stod för investeringen och NCC AB stod för byggnationen. 

Kommunen hyr idag simhallen från entreprenören och ägaren Tagehus genom ett avtal som sträcker 

sig trettio år framåt i tiden. I hyran ingår kostnader för drift och underhåll.  

På anläggningen finns en 25-metersbassäng med åtta banor för nationella tävlingar, en 

undervisnings- och rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, ett familjebad med rutschbana, 

bubbelpool, strömkanal och barnbassäng, ett 300 m2 stort gym och tre gruppträningslokaler. I övrigt 

finns café och konferensmöjligheter. 

Byggkostnad enligt uppgift: 165 mkr. 
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3.6.4 Munktellbadet i Eskilstuna 

Eskilstuna kommun har cirka 100 000 invånare och gränsar till Arboga, Flens, Katrineholms, 

Kungsörs och Strängnäs kommun. 

Det nya badhuset, som planeras invigas under våren 2016, ska inrymma en 50-meters 

tävlingsbassäng och två multibassänger med höj- och sänkbar botten. 

Den ena multibassängen är till för undervisning och underhållning, som att till exempel visa filmer. 

Den andra är avsedd för schemalagd verksamhet som undervisning och vattengymnastik. Badhuset 

kommer att ha familjebad, rehab, badbio, vattenrutschbana. 

Mitt i 50-metersbassängen kommer det finnas en höj- och sänkbar vägg som gör det möjligt att 

avdela bassängen. I bassängen ska det bli 1- och 3-meterssvikt för simhopp. Vid bassängen byggs 

läktare för cirka 800 åskådare. 

Anläggningen innehåller också café samt gym med två gruppträningsrum. 

Prislappen beräknas hamna på cirka 340 miljoner kronor. 

3.6.5 Angered Arena i Göteborg 

Angered är en stadsdel i nordvästra Göteborg med ca 50 000 invånare. Stadsdelen omfattar 

Angered, Agnesberg, Bergum, Eriksbo, Gårdsten, Gunnilse, Hammarkullen, Hjällbo, Linnarhult, 

Lövgärdet och Rannebergen. Hela Göteborg som har ca 550 000 invånare.  

Anläggningen invigdes våren år 2013. Angered Arena är en samlingsplats med badanläggning, 

ishall, sporthall, friidrottshall, gym med två gruppträningslokaler och aktivitetstorg. Den senare är en 

öppen lokal nära entrén med plats för 500 personer. Stora trappsteg ner till den stora golvytan kan 

fungera som en åskådarläktare. Här kan föreningar, förbund och andra aktörer ordna föreläsningar, 

ha uppvisningar, ordna prova-på-verksamhet eller ha minimässor. 

Badet har en 25-metersbassäng för tränings- och motionssim och en tillgänglighetsutrustad 

undervisningsbassäng med höj- och sänkbar mellanbotten. Det finns en barnpool, ett aktivitetsbad 

med repklättring och en hoppbassäng med hopptorn och trampolin. Relaxavdelningen har flera 

bastur, en bubbelpool och en kallvattenpool. 

Yta: 15 000 m2 varav 1 700 kvm vattenyta. Anläggningen kan ta emot 300 samtidiga besökare. 

 Byggkostnad enligt uppgift: 360 miljoner kronor. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Agnesberg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bergum
http://sv.wikipedia.org/wiki/Eriksbo
http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A5rdstensberget,_G%C3%B6teborg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gunnilse
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hammarkullen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4llbo
http://sv.wikipedia.org/wiki/Linnarhult
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6vg%C3%A4rdet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rannebergen
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3.6.6 Himlabadet i Sundsvall 

Sundsvalls kommun har ca 97 000 invånare och är därmed landets 17:e största kommun. 

Himlabadet är ett äventyrsbad som invigdes den 10 juni 2010. 

Himlabadets vision är ”En total upplevelse med norrländsk värme”. Syftet med Himlabadet är att 

Sundsvall ska ha ett upplevelsebad som är till för alla. Himlabadet bidrar till att Sundsvall upplevs 

som mer attraktivt, både för boende och som besöksort, vilket kan generera fler arbetstillfällen och 

bidra till nöje, friskvård och rehabilitering. 

Anläggningens utformning ska påminna om Medelpads landskap och dess historia med björkar 

istället för palmer i bassängrummet och en varmpool utformad som en kolmila. 

Äventyrsbadet innehåller en rundsimningsbassäng med klättervägg och vattenpist. I 

äventyrsbadrummet finns också ett barnbadlandskap, en simma ut-bassäng och ett torn med tre 

vattenrutschbanor (Magic Eye, Turbo och Black Hole). Den största attraktionen är dock en 

Surfstream, en av två i landet. I anslutning till äventyrsbadet finns en stor multibassäng, 25 x 8 

meter, med höj- och sänkbar mellanbotten. Det finns en restaurang och en relaxavdelning samt ett 

utomhusbad med tre nyrenoverade bassänger. 

Yta: 8 400 kvm. Besökstal i genomsnitt: 840 besökare/per dag. 

Byggkostnad enligt uppgift: 374 mkr.  

I anslutning till Himlabadet finns det gamla motionsbadet, Sporthallsbadet, som ska helrenoveras 

inom kort. Den innehåller en 25-metersbassäng med hopptorn. 
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4. BEHOVSANALYS 

Ett led i utredningen har varit att samla in data från olika intressegrupper. Dessa data ligger till grund 

för behovsanalysen. Insamlingen av underlag från föreningar har gjorts av Kristianstads kommun. 

Resterande delar bygger på underlag från olika källor som är insamlade av PreDevo, samt PreDevos 

egna nyckeltal och erfarenheter. 

4.1 Behov inom föreningar, vård och skola  

Intervjuer har genomförts av beställaren med företrädare för föreningar, vård och skola utifrån 

följande frågeställningar: 

Organisationens verksamhet 

- Vilka olika aktiviteter bedrivs inom organisationen?  

- Hur ser grupp-/verksamhetsindelningen ut? 

- Hur många medlemmar har föreningen/organisationen? 

- Hur många medlemmar har föreningen/organisationen per aktivitetsområde? 

- Hur många timmar/vecka nyttjar föreningen/organisationen anläggningen? 

- Vilka tider/dagar nyttjar föreningen/organisationen anläggningen? 

- Hur stor del av anläggningen nyttjas då? 

- Skiljer sig tiderna något beroende på årstid? 

- Vart bedrivs verksamheten? Enbart på anläggningen eller även utanför? Vilken omfattning? 

- Är föreningen/organisationen ideell eller finns det anställda? I sådana fall, i vilken utsträckning finns 

det anställda?  

Anläggningen 

- Vad är bra med dagens anläggning? 

- Vad kan bli bättre på dagens anläggning? 

- Vad saknas i dagens anläggning? 

- Vilka effekter uppnås för föreningen genom att genomföra de åtgärder som föreslås i de 

ovanstående två punkterna? 

- Hur fungerar servering/caféet för föreningen? 

- Hur mycket förrådsyta har föreningen tillgång till? Är det en bra yta för föreningen? 
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Framtiden 

- Vad är föreningens vision och målsättningar? 

- Vilka utmaningar/hinder har föreningen för att uppnå dem? 

- Vilka aktiviteter planerar föreningen på kort/lång sikt för att uppnå vision och målsättning? 

Övrigt 

- Hur fungerar relationen med anläggningens personal? 

- Hur fungerar relationen till andra organisationer? 

- Hur fungerar relationen med kommunen? 

- Hur ser de ekonomin i föreningen/organisationen ut? Vad är det som ger intäkter? Vart finns de 

största kostnaderna? 

(Föreningar, vård och skolors verksamhet är beskrivna i kapitel 3.2.1.) 

4.1.1 BUN Särskolan 

I dagsläget är de nöjda med varmvattenbassängen som de tycker är av bra storlek och håller en bra 

vattentemperatur. På dagens anläggning tycker de att omklädningsrummen kan bli bättre och att det 

saknas anpassade lokaler för sin verksamhet. Om de två åtgärdspunkterna skulle förbättras skulle 

de få en bättre arbetsmiljö och fler elever skulle kunna erbjudas simundervisning. Vidare tycker de 

att dagens förråd är felplacerade samt att de inte är anpassade för deras verksamhet. 

Skolan ska i framtiden fortsätta med sin verksamhet, med bra idrottsmöjligheter för varje elev. Men 

för att alla elever ska kunna träna simning krävs mer ändamålsenliga lokaler och fler bassängtider. 

Företrädare för skolan menar att de är i stort behov av tider för att alla elever ska kunna få 

simundervisning. Simträningen är för många av deras elever den enda möjligheten till träning som 

hjälper dem att kunna bibehålla sin rörlighet.  

Skolan använder i dagsläget inte caféet. De tycker att relationen med anläggningens personal 

fungerar bra. När det gäller relationen till andra föreningar som använder anläggningen uppstår det 

ibland konflikter där orsaken är omklädningsrummen.  

4.1.2 C4 Divers 

Dagens anläggning uppfyller verksamhetens kriterier. De anser att det är viktigt att även framtidens 

anläggning erbjuder ett vattendjup på mer än tre meter i någon av bassängerna. Idag tycker de att 

underhållet av bassängerna på Tivolibadet är dåligt eftersom det föreligger en skaderisk då det finns 



Uppdrag Upprättad av 

Förstudieanalys för nytt badhus i Kristianstad PreDevo AB 

 

Beställare Kontrollerad av Godkänd av Datum Projektnr. Sidnr 

Kristianstads kommun MMÖ LHE 2015-05-07 14119 54 

(133)  

Förstudie badhus Kristianstad 14119 LHE 150507.docx 

trasiga kakelplattor som de kan skära sig på. Vidare anser de att kloret i vattnet har en negativ 

påverkan på deras utrustning. Föreningen upplever i dagsläget att processen kring felanmälningar 

inte är tydliga och att ledtiden till åtgärder och service upplevs som lång.  

Föreningen vill utveckla sin verksamhet med dykinstruktör som ska leda framtida kursverksamhet. 

För att kunna bedriva sådan verksamhet anser de sig behöva en teorilokal i anslutning till 

bassängen. De menar att de behöver öka antalet medlemmar och få mer flexibla träningstider i 

bassängerna.  

Relationen mellan föreningen och Tivolibadets personal fungerar bra men de efterlyser mer och 

bättre kommunikation. Någon direkt kontakt med övriga föreningar på anläggningen eller kommunen 

har de inte.  

4.1.3 Fibromyalgiförbundet 

Det som är bra med dagens anläggning menar föreningen är trivseln, gemenskapen och 

vattentemperaturen i varmvattenbassängen. Föreningen har tillgång till ett skåp där de kan förvara 

material, vilket de menar löser dagens behov.  

Städningen behöver bli bättre då föreningen upplever att hygienen på anläggningen är dålig, 

exempelvis menar de att det luktar illa på toaletterna. Enligt föreningens företrädare är akustiken i 

omklädningsrummen dålig och de saknar papperskorgar vid duscharna. Genom att förbättra dessa 

saker skulle trivseln för ledare och deltagare öka. Föreningen nyttjar inte caféet i dagsläget. 

Föreningen vill att så många som möjligt ska kunna använda badet och för att det ska uppnås 

behövs fler bassängtider och mer plats. Själva planerar föreningen att behålla nuvarande 

aktivitetsnivå.  

De tycker att föreningen har en god relation till Tivolibadets personal och att de alltid är trevliga. 

Samtidigt tycker de även att relationen med kommun är bra. 

4.1.4 Föreningen HjärtLung Kristianstad 

Föreningens medlemmar känner sig trygga och säkra när de nyttjar Tivolibadet. Föreningen nyttjar 

bara varmvattenbassängen vilken de tycker har ett bra djup, håller en bra vattentemperatur och har 

en bra storlek. De tycker att omklädningsrummen, toaletterna och duschrummen behöver bli bättre. 

I framtiden vill föreningen utöka sin verksamhet på den kommunala badanläggningen. Mycket för att 

kunna avlasta Centralsjukhuset i Kristianstads varmvattenbassäng.  



Uppdrag Upprättad av 

Förstudieanalys för nytt badhus i Kristianstad PreDevo AB 

 

Beställare Kontrollerad av Godkänd av Datum Projektnr. Sidnr 

Kristianstads kommun MMÖ LHE 2015-05-07 14119 55 

(133)  

Förstudie badhus Kristianstad 14119 LHE 150507.docx 

Föreningen har som mål att fler personer deltar i deras verksamheter och till detta gör att de behöver 

fler tider på badet. En utmaning för dem är att de idag har få ledare i sina verksamheter men 

föreningen arbetar aktivt med ledarutbildning för att möta behovet. 

De tycker att relationen med Tivolibadets personal fungerar fantastiskt bra och de har en god relation 

med kommunen samt till andra föreningar på anläggningen.  

4.1.5 Högskolan i Kristianstad IF (HKIF) 

Föreningen tycker att dagens Tivolibad är en ren och fräsch anläggning med god vattenkvalitet och 

bra belysning. Dock anser de att luftkvaliteten är bristfällig och att det behövs bättre omklädning till 

föreningarna.  

Föreningen nyttjar inte caféet eftersom där alltid är stängt när de har sina bassängtider. De har inte 

heller något förråd.  

På dagens anläggning saknar de fler faciliteter såsom hopptorn, relaxavdelning och en bättre 

djupbassäng. Med en ny anläggning med fler faciliteter och aktiviteter, till exempel ”bad bio” skulle 

intresset för deras förening öka bland studenterna i kommunen.  

De efterlyser bättre kommunikation mellan personalen och föreningen men menar att relationen till 

kommunen är bra. 

4.1.6 Koncensus 

Föreningen anser att storleken, djupet och vattentemperaturen på Tivolibadets varmvattenbassäng 

är bra. Dock skulle de vilja ha en ramp istället för trappa ner i bassängen. De tycker att dagens 

anläggning saknar flexibla omklädningsrum och skulle vilja ha fler duschar. Genom att förbättra 

dessa saker skulle deras arbetsmiljö förbättras.  

Föreningen är i stort behov av varmvattenbassängen. De tycker att dagens café fungerar bra och 

nyttjar inget förråd på Tivolibadet. 

Föreningens vision och målsättning är kunna erbjuda fler deltagare möjligheten till vattengympa för 

att öka sitt välbefinnande. Föreningen säger sig behöva fler träningstider i varmvattenbassängen i 

framtiden. Framförallt ser de ekonomiska faktorerna såsom politiska beslut om nedskärningar som 

största hotet mot deras verksamhet i framtiden. 
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4.1.7 Korpen Kristianstad 

Föreningen är nöjd med hur allt fungerar för dem på nuvarande anläggning, dock önskar de tillgång 

till fler simbanor vid deras träningstillfällen. Caféet har inte öppet när de nyttjar badhuset så de har 

inga åsikter om hur det fungerar. Korpen har inga förråd i Tivolibadet idag. 

Föreningens målsättning i framtiden är att fortsätta med verksamheten och skapa en föryngring av 

sina medlemmar genom att minska väntelistan. För att kunna lyckas med detta är de i behov av fler 

simbanor vid deras träningstillfällen. 

De tycker att relationen med anläggningens personal är bra. I övrigt har de ingen relation till 

kommunen eller andra föreningar som nyttjar Tivolibadet. 

4.1.8 Kristianstads Hembygdsgille 

Föreningen är nöjda med varmvattenbassängens djup, temperatur och storlek. Samtidigt önskar de 

varmare duschar, dricksfontäner och möjligheter till bättre hårvård med hårfönar och stora speglar. 

Kristianstads Hembygdsgille använder inga förråd på Tivolibadet. 

I framtiden vill föreningen verka för att bibehålla sin verksamhet i nuvarande omfattning. Då de har 

hög medelålder i föreningen önskar de föryngra för att kunna bibehålla dagens 

verksamhetsomfattning. 

De upplever att de har en mycket bra relation med personalen på Tivolibadet. Andra föreningar och 

kommunen har de ingen uppfattning om då de inte har någon relation till dem. 

4.1.9 Kristianstads reumatikerförening 

Kristianstads reumatikerförening tycker att varmvattenbassängen som de använder för sin 

verksamhet är bra. Det är ett lagom djup och botten är inte glatt som på vissa andra bassänger. De 

önskar att det skulle finnas fler parkeringsplatser för handikappade (de som finns idag menar de 

används av icke-handikappade personer), samt handikappanpassade omklädningsrum. Serveringen 

fungerar enligt föreningen bra och vad det gäller förrådsyta använder de endast två skåpplatser. 

Föreningen är i behov av att rekrytera fler ledare. Placeringen på en ny badanläggning är viktig för 

föreningen. Då de har medlemmar som reser kollektivt (bland annat från Östra Göinge och Bromölla) 

anser de att det är viktigt att en ny badanläggning placeras nära resecentrum. Målsättningen för 

föreningen är att kunna fortsätta med nuvarande verksamhet även i framtiden. 
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Relationen med personalen på Tivolibadet är utmärkt och föreningen uppger också att relationen 

med andra föreningar och kommunen är god. 

4.1.10 Kristianstads Sim- & Livräddningssällskap (KSLS) 

Föreningen tycker att Tivolibadets placering nära Resecentrum är bra, samt att bassängerna i 

anläggningen har placerats så att det går att ha en god överblick över samtliga bassänger samtidigt. 

De anser att det behövs nya palltoppar på startpallarna, låsbara omklädningsskåp i 

gruppomklädningsrummet, samt bänkar med upphängningskrokar till föreningshörnan. De skulle 

gärna se att det tillkommer vattenutkast för dricksvatten vid träningsbassängen, en portabel läktare 

som kan användas vid tävlingar.  

För att kunna utveckla verksamheten anser KSLS att de behöver mer bassängtider, samt bättre 

förutsättningar för att arrangera tävlingar med mycket publik. Det tycker inte att caféet fungerar 

tillfredställande eftersom öppettiderna varierar och de därmed inte kan veta om det är öppet när de 

ska anordna tävlingar. De har idag tillgång till 10-12 m2 förrådsyta och är intresserad av att ha en 

förrådsyta i framtiden också. Dock beror storleken på det framtida förrådet på kostnaden. 

Framtidsvisionen är att utveckla föreningen och växa genom att satsa både på elit och en bredd med 

fler medlemmar. De vill kunna ha möjligheten att arrangera större tävlingar på hemmaplan. För att 

kunna göra det behöver anläggningen klara av de krav som ställs på ytor runtomkring bassängerna. 

De har också ett behov av fler träningstider. På kort sikt planerar klubben att anställa en 

ungdomsansvarig och vara aktiva i processen för en ny badanläggning i Kristianstad. 

Relationen med personalen på Tivolibadet fungerar ganska bra men det förekommer konflikter 

ibland. Föreningen upplever att det finns många timanställda vikarier som saknar kunskaper om 

anläggningen och verksamheten. De har inte mycket kontakt med de andra föreningarna och vad det 

gäller relationen med kommunen saknar de dialog vid förändringar i verksamheten. 

KSLS vill helst ha en 50-metersbassäng som är avdelningsbar och med höj- och sänkbara 

mellanbottnar.  Detta ger den stora möjligheter till variabel användning för såväl simtävlingar på 

internationell elitnivå som simskoleundervisning, sportdykarutbildning, motionssim eller provtagning 

för olika simmärken inom en och samma huvudvolym. De önskar en bassängstorlek på 50 x 25,5 

meter (10 banors bredd, olympiska mått med plats för ytterkantslinor). På frågan om hur stort 

behovet är av en 50-metersbassäng ges svaret att de inte behöver den så mycket för träning. 

Däremot för att kunna hålla större tävlingar som SM.  
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Som det näst bästa alternativet ser KSLS två 25-metersbassänger där den ena bassängen är 

dedikerad till föreningsverksamhet på kvällar och helger. På tider som inte nyttjas av föreningar kan 

den antingen användas till skolsim eller allmänhetens simning. 

4.1.11 Kristianstads Sportdykarklubb  

Föreningen nyttjar idag motions- och träningsbassängen samt hopp/undervisningsbassängen. De är 

tillfreds med dessa och vattenkvalitén. Dock kan hoppbassängen inte användas för 

tävlingsverksamhet eftersom bassängens kanter är för skarpa på den eftermonterade 

inloppskanalen för inloppsdysorna längs med botten.  

Alla hemmamatcher i undervattensrugbyn måste förläggas på annan anläggning. Föreningen har 

planer på att växa och kommer att arrangera nordiska mästerskapen i undervattensrugby i november 

2015. De har även gjort en informell förfrågan om att arrangera världsmästerskapen i 

undervattensrugby år 2020. Ett sådant arrangemang skulle inte kunna genomföras på Tivolibadet 

enbart på grund av de vassa kanterna. 

För att kunna spela UV-rugby behövs en spelplan 12-18 meter lång och 8-12 m bred. Djupet ska 

vara 3,5-5 meter. Målen fästs på ca 4 meters djup på kortsidorna som ska vara fasta. 

Vattentemperaturen ska vara max. 28 grader. 

Föreningen har två förrådsutrymmen på Tivolibadet som finns en halvtrappa ner från bassängen. De 

skulle vilja ha förråd som ligger i anslutning till bassängen. En annan sak de önskar är låsbara skåp i 

de omklädningsrum som de kommer att nyttja.  

De tycker sig ha en väl fungerande relation till Tivolibadets personal. Föreningen samarbetar med 

Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap, Åhus Vattenharmoni och Kristianstads Triathlonklubb i 

frågan om ett nytt badhus i kommunen. Tillsammans har de lämnat in en skrivelse till kommunen. 

4.1.12 Kristianstads Triathlonklubb 

Det Kristianstads Triathlonklubb uppskattar mest med Tivolibadet är det geografiska läget. De skulle 

gärna se att de får fler bassängtider, samt att bassängerna städas bättre. Skulle de få fler tider i 

bassängen skulle de kunna utöka verksamheten och ta in fler medlemmar. Önskemålet är att få 

tillgång till minst två banor per träningstillfälle, vilket skulle räcka för att utveckla verksamheten. 

Relationerna med Tivolibadets personal, andra föreningar och kommunen uppges vara bra. 
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4.1.13 Omsorgsförvaltningen 

Omsorgsförvaltningen tycker att det positiva med Tivolibadet är att vattnet är varmt, i övrigt anser de 

inte att lokalerna är anpassade för deras verksamhet. De anser att caféet fungerar och uppger att de 

inte nyttjar någon förrådsyta i anläggningen.  

I framtiden hoppas de kunna utöka sin verksamhet i en badanläggning som är anpassad för alla, 

även funktionsnedsatta människor. Omsorgsförvaltningen önskar därmed kunna erbjuda alla träning 

i varmvattenbassäng. 

4.1.14 PAN-Kristianstad 

Föreningen tycker att placeringen av Tivolibadet är bra, samt att logistiken i anläggningen fungerar. 

De ser gärna att de skulle ha tillgång till låsbara omklädningsskåp, fler och bättre träningstider och 

ett förråd. 

De ser simträningen som ett komplement till sin övriga träningsverksamhet och får de tillgång till fler 

och bättre träningstider anser de att de skulle kunna få fler av deras medlemmar att simträna. PAN-

Kristianstad tycker att caféet är ett trevligt inslag. De har inte tillgång till någon förrådsyta för tillfället. 

Föreningens framtidsmålsättning är att vara en av Sveriges ledande föreningar inom orientering och 

det finns en önskan om att fortsätta utveckla simträningen. De uppger att de har en god relation till 

anläggningens personal, kommunen och andra föreningar som nyttjar Tivolibadet. 

4.1.15 PRO och Sveriges Pensionärsförbund (SPF) 

PRO och SPF tycker att allt är bra i dagens anläggning, men de önskar en ledstång till instruktören 

uppe på bassängkanten, samt 35°C i varmvattenbassängen. Föreningarna använder ingen 

förrådsyta och har ingen åsikt om caféet. 

Föreningarna siktar på att kunna fortsätta hjälpa pensionärer till ett aktivare liv och målsättningen är 

att aktivera så många som möjligt. Relationen med Tivolibadets personal är positiv, personalen 

uppges vara mycket tillmötesgående. De har ingen relation med kommunen eller andra föreningar 

som nyttjar anläggningen. 
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4.1.16 Riksgymnasiet 

På Riksgymnasiet tycker de att varmvattenbassängen har en bra temperatur och storlek. De 

uppskattar också tillgängligheten och logistiken mellan omklädningsrummet och bassängen. De 

skulle gärna vilja se bättre städning och då särskilt mer frekvent tömning av papperskorgarna, samt 

räddningsmadrasser för snabb utrymning vid brand. 

Riksgymnasiet skulle vilja kunna erbjuda bättre tillgänglighet, samt fler och bättre tider, vilket skulle 

leda till att eleverna skulle kunna klara sig själva i större utsträckning och en bättre arbetsmiljö för 

personalen. I framtiden är önskemålet att deras elever ska kunna använda anläggningen med 

integritet. 

De tycker att dagens förråd är en katastrof. Relationen med Tivolibadets personal är bra, men ibland 

uppstår konflikter med andra föreningar. 

4.1.17 Simförskolan Sally 

Simförskolan Sally upplever att personalens bemötande och tillgängligheten är det mest positiva 

med Tivolibadet. De skulle önska bättre omklädningsrum, med hårtorkar och jämnare lufttemperatur. 

De skulle också vilja att det fanns trappor ned i bassängen istället för stegar, samt att det fanns 

överskvalprännor istället för höga kanter. 

4.1.18 Åhus Simsällskap 

Åhus simsällskap har valt att inte delta och ingen intervju har genomförts. 

4.1.19 Åhus Vattenharmoni 

Åhus vattenharmoni tycker att måtten i varmvattenbassängen och temperaturen i 

undervisningsbassängen är bra. De skulle önska bättre städning och reglerbara duschar för barnen 

eftersom de upplever duscharna som för varma. De tycker också att det borde finnas solskydd för 

fönstren. De anser att caféet fungerar bra men är inte nöjda med förrådsytan. Idag har de fyra 

kvadratmeter men skulle vilja ha mer. Dessutom ligger förrådet en halvtrappa ned, vilket inte anses 

optimalt. 
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4.1.20 Statistik av behov för skola, vård och föreningar 

Nedan återges en enkel sammanställning av de åsikter som återkom oftast under intervjuerna med 

föreningarna.  

 67 procent tycker att deras relation med personalen på Tivolibadet är god. De flesta av 

dessa föreningar uppger att personalen är tillmötesgående och trevlig.  

 61 procent är positiva till bassängerna på Tivolibadet (temperatur, storlek och/eller djup). 

 56 procent har åsikter om sina träningstider. De vill antingen har fler tider, tillgång till fler 

banor eller andra tider. 

 44 procent är inte nöjda med omklädningsrummen. 

 28 procent har åsikter om deras tillgängliga förrådsyta, resterande föreningar nyttjar inga 

förråd eller uttrycker ingen önskan om att ändra de förrådsmöjligheter de har. 

 28 procent är inte nöjda med städning eller underhåll. 
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4.2 Allmänhetens behov 

Kristianstads kommun genomförde en undersökning i februari-mars 2014 där kommuninvånarna fick 

dela med sig av sina tankar och idéer och placering och innehåll, som en del av arbetet med att ta 

fram ett nytt badhus. Utifrån denna undersökning gjordes en sammanställning av alla de förslag som 

mottogs. PreDevo har använt denna sammanställning som ett av underlagen till allmänhetens 

behovsanalys.  

 

Diagram 12. Kommunens egen undersökning: Förslag på bästa badet – Allmänna önskemål 
 

De allmänna önskemål som fick flest röster var en restaurang med husmanskost och fullständiga 

rättigheter, en tystare ljuddämpad miljö, sol/stjärnhimmel i taket, gym, fler parkeringar, högre 

vattentemperatur, entrésystem med chip för att slippa kontanter och för att låsa skåp i 

omklädningsrum, samt inga trappor där besökare vistas.  

Deltagarna i undersökningen fick även lämna synpunkter på ett framtida badhus inredning och 

interiör. 
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Diagram 13. Kommunens egen undersökning: Förslag på bästa badet – Inredning/Interiör 
 

De alternativ gäller inredning och interiör som fick flest röster var rymliga och fräscha omklädnings- 

och duschrum med många duschar, strandkant till bassängen (inte riktig sand), 

palmer/växter/djungel/blommor, och fler toaletter.  

4.2.1 Motions- och tävlingsbassäng 

Bra möjligheter till motionssim är bland de viktigaste behoven för besökare. På Tivolibadet har 

allmänheten möjlighet till motionssimning på ett par banor i motions- och träningsbassängen under 

större delen av anläggningens öppettid. 

Svenskarnas träningsintresse har ökat de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta. Deltagandet i 

lopp som ingår i en Svensk Klassiker, swim-runs (tävlingar som kombinerar löpning och simning om 

vartannat), triathlon och simtävlingar i öppet vatten ökar för varje år som går. Det svenska klimatet 

gör det svårt att simträna utomhus året runt och därför söker sig numera även den gruppen till 

badhus och simhallar. 

Befolkningsprognosen visar att antalet invånare i Kristianstads kommun kommer att öka med cirka 

1,44 procent per år och kommer att vara 91 500 till antalet år 2030. Befolkningsökningen och ett ökat 
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intresse för simning som motionsform gör att allmänhetens behov av motionssimsmöjligheter 

därmed också kommer att öka i framtiden. 

I motions- och träningsbassängen på Tivolibadet finns åtta simbanor. För att skapa förståelse över 

vilken kapacitet som finns för motionssim presenteras nedan en jämförelse mellan Tivolibadet och 

fyra andra kommuners anläggningar. Antal badbesök per simbana jämförs mellan kommunerna.  

 

Diagram 14. Jämförelse av antal årsbesök per simbana 

Både Jönköping och Linköping anser sig vara i behov av mer bassängyta och utredde vid tiden för 

inhämtningen av uppgifterna möjligheterna för det. Kristianstad har fler badbesök per simbana även 

jämfört med dessa kommuner och det tyder på trångboddhet i bassängerna. 

När en badanläggning renoveras eller när en ny byggs genererar detta ökade besökssiffror under de 

första åren. Det är därför viktigt att dimensionera bassängytan för att kunna hantera fler besökare. 

Om personer som aldrig tidigare tränat simning besöker anläggningen och inte får en positiv 

upplevelse finns en stor risk att de väljer bort simning i framtiden. 

4.2.2 Undervisningsbassäng 

I och med Sveriges geografiska utformning, med långa kuster och många sjöar, finns det ett stort 

behov av att invånarna kan simma. Att vara simkunnig är den första hjälpen för att undvika 

drunkningsolyckor. Enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapet (SLS) omkommer cirka 100 

individer varje år.  
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Enligt Skolverkets senaste läroplan Lgr 112 skall barn och ungdomar lära sig simma under 

grundskolan. Enligt skollagen är det skolorna som är skyldiga att skapa möjligheter för elever att nå 

sina kunskapskrav och ge stöd åt dem som inte gör det.  

I nuläget har kommunen fått omorganisera den obligatoriska simundervisningen. Förändringen 

innebär att simkunskaperna hos eleverna i årskurs 1 testas. De som inte kan simma bland annat 25 

meter bröstsim och tio meter ryggsim får fortsatt simundervisning på skoltid. För de som klarar testet 

fås inga fler badhusbesök på idrottslektionerna. 

Anledningen är att antalet elever har ökat. Förr följde alla elever med för att simma, men det blev för 

stora grupper. Det kunde vara 90 till 100 elever samtidigt i omklädningsrummen och det var farligt ur 

säkerhetssynpunkt.  

I Kristianstads kommun är det idag cirka 9 000 personer av befolkningen som är i grundskoleåldern,  

6-15 år. Enligt befolkningsprognosen i avsnitt 2.1.3 kommer antalet barn och ungdomar öka i 

kommunen och enligt statistik från SCB kommer antalet barn i grundskoleåldern följa denna 

utveckling. Under första kvartalet år 2020 beräknas denna åldersgrupp stiga från cirka 9 000 till över 

10 000 barn. 

I och med att antalet barn i grundskoleålder stiger med över elva procent till år 2020 dras slutsatsen 

att skolornas behov av bassängtider kommer att öka än mer.  

4.2.3 Småbarnsbad 

En badanläggning som främjar besök från familjer bör ha attraktioner som lockar denna grupp av 

besökare. På Tivolibadet finns ett småbarnsbad där de mindre barnen kan bada och ha kul.  

Vanligtvis får barn i åldern 0-6 år vistas i småbarnsbaden. Att göra något för de allra minsta barnen 

brukar få mycket positiva reaktioner bland besökare. Samtidigt får barnen vid tidig ålder utforska 

vatten och dess möjligheter. Genom att attrahera nyblivna föräldrar och deras barn ges goda 

förutsättningar för ett livslångt badande. 

Kristianstads kommun kommer att se en ökning av antalet barn i åldersklassen under kommande år 

och därför kommer behovet av småbarnsbad att öka. 

I sammanställning av kommunens egen undersökning önskade en deltagare ett vattenland till 

barnen med vattenrutschbanor med gummiringar och vanliga vattenrutschbanor. Vidare var den en 

annan deltagare som önskade en lagom stor vattenrutschbana för barn i 3-5 års ålder till sin lillebror.  
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4.2.4 Varmvattenbassäng 

I varmvattenbassäng bedrivs verksamheter som betraktas som rehab- och habiliteringsbad. Dessa 

kan vara allt från att arbeta med en sjukgymnast på sina motoriska funktioner i låg belastning, ett 

träningspass vattengympa lett av en instruktör till en person som själv tränar utefter ett 

träningsprogram. Vattentemperaturen hålls på minst 32 grader vilket är en bra temperatur för rehab- 

och habiliteringsbad. 

Varmvattenbassängen på dagens Tivolibad är väldigt populär och är under höst- och vårterminen. I 

huvudsak är det föreningar, personer med funktionshinder eller sjukdomar, och särskolan som har 

bokade tider i bassängen. Det är varmvattenbassängen som trycket är som störst. 

Allmänheten har ändå vad som får anses god tillgång till bassängen. En del vattenträning såsom 

aktiv vattengymnastik kan klara sig med lägre vattentemperatur och kan därför hållas i andra 

bassänger, vilket är fallet på Tivolibadet. 

Kristianstads kommun har en åldrande befolkning. De generationer som börjar gå i pension var de 

första att bedriva regelbunden motionsträning. Det är högst troligt att dessa personer kommer att 

fortsätta att motionera regelbundet. Då vattenträning (främst simning och vattengymnastik) är 

skonsamt mot leder kommer behovet av träningstider i varmvattenbassänger att öka.  

Det finns även en varmvattenbassäng på Centralsjukhuset i Kristianstad. Här bedriver Landstinget 

framförallt kroppslig rehabilitering på nya patienter. De som gjort sådana framsteg att de inte längre 

behöver sjukhusets personal för sin träning slussas vidare till Tivolibadet och de föreningar som 

erbjuder fortsatt rehabilitering och/eller habilitering. Det rekommenderas att behovet av 

rehabiliteringsbad undersöks vidare med Landstinget innan de färdiga planerna för framtidens 

badanläggning bestäms. 

4.2.5 Familjebad 

Med ett familjebad avses nöjes- och rekreationsaktiviteter i bassänger för alla åldrar. 

Tivolibadet saknar idag ett familjebad. Allt fler större kommuner, i storlek med Kristianstad, runt om i 

Sverige bygger familjebad för att kunna erbjuda fler upplevelser till sina invånare. Samtidigt kan en 

satsning på ett familjebad vara en del av en strategi för kommunens besöksnäring och generera 

större intäkter till regionen genom att lokal handel påverkas positivt. 
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I sammanställningen av kommunens egen undersökning av vilka attraktioner som kommuninvånarna 

önskade på ett nytt badhus är det tydligt att de attraktioner som brukar finnas på ett familjebad är 

populära. 

 

Diagram 15. Kommunens egen undersökning: Förslag på bästa badet – Attraktioner 

De attraktioner som kan återfinnas på ett familjebad och som fick flest röster var vattenrutschbanor 

(med eller utan gummiring), hopptorn och trampoliner, vågmaskin, vattenfors, klättervägg, vattenfall 

samt många och roliga flytleksaker såsom en båt eller ett skepp att leka på i en bassäng.  

En deltagare beskrev bland annat sina önskemål om attraktioner på ett framtida badhus som en 

klättervägg i vattnet, fler och högre trampoliner samt en vattenrutschbana med ringar där man kan 

åka genom rör och mot slutet nerför en brant backe.  

Ett väl utfört modernt bad kan skapa goda förutsättningar för att locka till sig turister, dels på egen 

kraft eller genom att ingå strategiska samarbeten med andra i aktörer inom upplevelseindustrin, som 

är verksamma i regionen. Det ger också större möjligheter att attrahera företag att etablera sig i 

kommunen och personer att flytta dit. Skövde kommun är ett exempel då de senaste åren har 

lyckats vända nettoutflyttning till nettoinflyttning, främst genom satsningen på Arena Skövde. 
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4.2.6 Relaxavdelning 

På samma sätt som många svenska kommuner bygger familjebad är det en rådande trend att även 

bygga relaxavdelningar. Detta för att skapa en komplett badanläggning med något som attraherar 

alla åldrar och preferenser.  

Att besöka en relaxavdelning är ett bra sätt att ta hand om kropp och själ i dagens stressade 

samhälle. Forskare menar att svenskar måste lära sig att varva ner, annars är risken att fler och fler 

blir utbrända. Genom att erbjuda sina invånare en plats för avslappning bidras det till att öka 

folkhälsan i kommunen. Bland besökare på svenska badanläggningar är en relaxavdelning är ett 

mycket uppskattat inslag. 

Tivolibadet har idag ingen relaxavdelning men anordnar ändå populära relaxkvällar. Personalens 

kompetens på området är stor. Ofta tar det tid innan besökarna hittar till en relaxavdelning och 

efterfrågan inom upptagningsområdet är ofta relativt lågt i början. Men det har visat sig att de 

anläggningar som strategiskt arbetar med att marknadsföra sin relaxavdelning sedan får ett högt 

besökstal där.  

Enligt Badanläggningars Nyckeltal och Statistik (BNS 2008) varierar kommuninvånares relaxbesök 

från 0,07 till 0,53 besök per person och år. Det genomsnittliga antalet besök i undersökningen var 

0,26 besök per kommuninvånare och år. En relaxavdelning är den del av en badanläggning som har 

störst intäktsmöjligheter per besök. 

 
 Antal invånare i 

Kristianstads kommun 
Potentiell efterfrågan 

Minimum 0,07 81 500 5 700 

Medel 0,26 81 500 21 200 

Maximalt  0,53 81 500 43 200 

Tabell 8. Potentiell efterfrågan av relaxbad 

Nyckeltalen är baserade på undersökningar bland flera svenska badanläggningar.  
 

Det finns badanläggningar med relaxavdelning i regionen vars upptagningsområde i någon grad 

överlappar upptagningsområdet för badanläggning med relaxavdelning i Kristianstad. Dessa finns i 

Trelleborg, Malmö, Landskrona och Växjö. Samtidigt finns det en dold potentiell efterfrågan för 

relaxbad då det fortfarande inte är något svenskar i allmänhet har upptäckt förtjänsterna med. 

Bedömningen blir därför att det finns en potentiell efterfrågan i det primära upptagningsområdet som 

idag inte tillgodoses.  
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I sammanställningen av kommunens egen undersökning var det många som önskade relaxavdelning 

men framförallt var det flest som önskade ett bastulandskap. Möjligheten till massage på 

anläggningen och en solterrass var förslag som var populära. 

 

Diagram 16. Kommunens egen undersökning: Förslag på bästa badet – SPA/Relax/Bastu 

En svarande önskade en relaxavdelning för vuxna som ska vara lugn och avstressande med till 

exempel bubbelpool, relax, stolar, massage. En annan svarande önskade en utomhusbastu med 

utsikt över ån och ett kallbad som man hoppa ner i efteråt. En annan idé som framkom i 

undersökning var att integrera ett kallbad ut i Helgeå som är sammankopplad med anläggningen.  

I sammanställningen av kommunens egen undersökning var en solterrass ett populärt förslag inom 

området spa/relax/bastu och det framkom en önskan om breda solstolar utomhus där även små barn 

får plats att sitta i tillsammans med en förälder. 

4.2.7 Servering 

Varje badanläggning med ett mål att vara en mötesplats för människor och med ambition att få 

besökare att stanna i mer än ett par timmar bör ha någon form av servering. Olika generationers 

badanläggningar har olika sorters serveringar. Bland tidiga generationers badanläggningar är det 

vanligt med ett enkelt café, utan eget kök. I senare generationers anläggningar har serveringarna i 

många fall utvecklats till att bli regelrätta restauranger.  
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Vilken nivå av servering som bör väljas beror på hur den kan anses komplettera resterande utbud. 

En väl fungerande servering är en viktig service för besökarna och en potentiellt viktig intäktskälla för 

anläggningen. Den kan till och med utgöra ett dragplåster för anläggningen i sig. 

I sammanställningen av kommunens egen undersökning angav en deltagare ett önskemål om en 

matservering med möjlighet att sitta både ute och inne. 

4.2.8 Gym och gruppträning 

Ett av Kristianstads kommuns mål är att människors hälsa och livskvalitet ska tas tillvara och 

främjas. Kristianstads kommun vill att invånarna ska må bra av att leva där. 

En undersökning som genomfördes på uppdrag av en Friskis & Svettis, som bland annat är 

etablerad i Kristianstad, visar att svensken har börjat träna mer och mer. Nästan varannan svensk 

mellan 18 och 74 år två gånger i veckan eller mer. I Kristianstads kommun innebär det att mellan 

25 000 och 30 000 invånare tränar minst två gånger varje vecka. 

Samma undersökning listar svenskarnas mål med sin träning för år 2015. De tre viktigaste målen är 

att få bättre kondition (44 procent), att orka mer i vardagen (37 procent) och att bli starkare (32 

procent). För att nå dessa mål är det en tydlig trend att träningen blir mer och mer varierad. De 

vanligaste träningsformerna är löpning, styrketräning och cykling, men inte långt efter kommer 

gruppträning inomhus som också är vanligare bland kvinnor än män. 

Olika personer väljer alltså olika träningsformer eller kombinationer av träningsformer. Om det finns 

ett gym och gruppträningsmöjligheter på en badanläggning kan många personers behov tillgodoses. 

Kombinationen bad och gym är uppskattat av många då det är möjligt att variera sin träning på en 

och samma plats.  

En undersökning som Scandinfo genomfört fokuserar på att de egenskaper som svenska folket 

anser är viktigast vid val av gym. Dessa är (utan inbördes ordning): 

 Läge 

 Prisvärde – vad en kund får för sina pengar 

 Renlighet 

 Säkerhet vad det gäller maskiner och utrustning 

 Öppettider 

 Service och bemötande 
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I undersökningen konstateras att ”det finns potential för gymbranschen att växa eftersom en stor del 

av svenska folket fortfarande inte tränar på gym”. Samtidigt konstateras att det är många aktörer 

som slåss på den befintliga marknaden. 

4.3 Analys av krav, behov och önskemål 

En ny badanläggning bör utformas för invånarna i Kristianstads kommun. Även om det kommer 

besökare från andra kommunen så är inte de den primära målgruppen. Anläggningen bör också 

utformas så att det finns något för alla oavsett ålder och kön. Tillsammans med förståelse för att 

kommunens möjligheter, skatteintäkter och tillgångar är ändliga har det varit utgångspunkter för hur 

vi genomfört uppdelningen i krav, behov och önskemål. 

4.3.1 Analys av krav 

Simundervisning 

De krav som kan ställas är i praktiken små förutom att skolans lagkrav på simundervisning måste 

uppfyllas på något sätt. Om vi förutsätter att Kristianstads kommun ska uppfylla lagkraven på 

simundervisning behöver det finnas en undervisningsbassäng och en motionsbassäng. 

 

Tillgänglighet 

Krav på tillgänglighet finns för funktionshindrade. Utrustning för att hjälpa funktionshindrade måste 

finnas såväl i omklädningsrum, duschrum och bassängrum.  

En arkitekt med god vana vid att rita badhus har normalt också god kontroll på vad som behöver 

planeras in för att tillfredsställa de funktionshindrades önskemål och lagkrav. Representanter för 

funktionshindrade bör ändå få möjlighet att tycka till i projekteringsskedet. Även en TIL-certifierad 

konsult kan tas in om det finns frågetecken för arkitektens kompetens på området.  

 

Teknik och kontroll 

Utformning av vattenrening och ventilation skall följa lagar och normer. Detta hanteras också normalt 

i projekteringsskedet. Funktionskrav kan hanteras i förstudieskedet. De krav eller önskemål som 

framkommit i undersökningen hittills är huvudsakligen fundamentala frågor som att vattentemperatur 

och lufttemperatur ska vara tillräckligt höga så att besökarna slipper frysa.  
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Miljöförvaltningen ställer krav på att tillstånd finns och att lagen om egenkontroll följs. Detta är också 

fundamentala uppgifter som vi vet att Tivolibadets personal arbetar systematiskt med. 

 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljöverket ställer krav på att arbetsmiljön skall vara utformad så att personalen inte ska 

behöva få hälsoproblem på arbetsplatsen. Den fuktiga miljön med höga lufttemperaturer i familjebad, 

på relaxavdelning, i undervisningsbassängrum och i varmbassängrum är svår att förändra utan att 

badgästerna blir lidande. Den lösning som normalt tillämpas är arbetsrotation så att personalen 

varvar arbetsuppgifter som badbevakning, receptionstjänst, simundervisning och städning. 

 

Akustik 

Krav på akustik finns också i norm. Detta hanteras likaså i projekteringsskedet av arkitekt med 

bistånd av akustiker.  

 

Övrigt 

Vi har i övrigt inte i vår undersökning uppfattat några övriga särskilda krav från allmänhet, föreningar, 

skola och vård, utan det är mer av behov och önskemål. 

4.3.2 Analys av behov 

Simning 

Behoven av fler tider och/eller simbanor i motionsbassängen är uppenbart. Föreningar, vård och 

skola behöver har uttryckt behov av mer tider i motionsbassängen. I vår jämförelse med andra 

kommuner med samma ungefärliga befolkningsstorlek har Kristianstad minst tillgång till simbanor. 

Jämförelsen tyder på att Kristianstad behöver minst 50 % fler simbanor jämfört med idag.  

Vi bedömer därmed att behovet är sammanlagt 12-14 simbanor (25-metersbanor). För att täcka en 

framtida befolkningsökning med upp till 15 % behövs ytterligare två simbanor, dvs. 14-16 simbanor 

totalt. 

En 50-metersbassäng kan vara ett alternativ, behovet är då minst 7-8 simbanor då de är något 

svårare att utnyttja effektivt. Det bör betänkas att bygga större bassänger i förhållande till behovet 

kostar onödiga pengar både att bygga och att värma. 
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Tävlingssim 

Vår bedömning är att KSLS möjligheter är mycket små till att få arrangera SM/JSM på långbana. 

Oftast anordnas de utomhus på sommaren. Dessutom i samband med SM-vecka vilket kräver 

kapacitet för många andra tävlingar förutom gott om hotell. I Skåne finns endast 50-

metersbassänger inomhus i Burlöv och i Lund samt på Aq-va-kul i Malmö. Ingen av dessa 

anläggningar har någonsin varit värd för SM på långbana. Övriga större simtävlingar som anordnas 

på långbana (SUM-SIM och Masters) anordnas en gång om året vardera.  

Stora tävlingar på kortbana (25 meter) är något fler, 4-5 tävlingar per år. Dessa tävlingar kräver ca 

1 000 åskådarplatser jämfört med ca 2 000 på SM-tävlingar på långbana.  

Om Kristianstads kommun ska satsa på nationella simtävlingar är en politisk fråga. En bassäng för 

stora simtävlingar kan inte betraktas som ett behov, utan som ett önskemål. 

 

Varmbad 

Som på de allra flesta andra badanläggningar är varmbassängen den mest nyttjade bassängen. 

Behov har uttryckts om fler tider i nuvarande varmbassäng från föreningar, särskola och vårdsektorn.  

När behovet av varmbassäng analyseras måste också tillgången till nuvarande 

undervisningsbassäng tas med i beräkningen. På Tivolibadet idag förläggs simundervisningen i 

delbar stor bassäng med 27 grader varmt vatten.  

Normalt idag vid en badbyggnation så förläggs undervisningsbassängen i eget bassängrum med höj- 

och sänkbar mellanbotten och 30-32 graders temperatur. Denna kallas ofta multibassäng då den kan 

hantera många olika behov. Med två varma multibassänger ges stora möjligheter till flexibelt 

användande av bassängerna.  

 

Simundervisning 

Behovet av undervisningsbassäng för skolsim är idag inte täckt av Tivolibadet och Rönnowsbadet. 

Underskottet har beräknats till ca 300 elever per år eller 30-35 % av nuvarande omfattning för att 

även tillhandahålla simundervisning för icke simkunniga elever i årskurs 6 och 9. 

Alla elever i Åhus och Yngsjö som går i årskurs 1 kommer från och med augusti 2015 att simträna på 

Rönnowsbadet. Det är ca 120 elever. Om inte Rönnowsbadet behålls eller ersätt med ett nytt 

badhus i Åhus så finns där således ett ytterligare behov. 
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Terapibad 

Landstinget bedriver verksamhet i terapibassäng på Centralsjukhuset. Bassängen är sliten med 

renoveringsbehov och Landstinget har därför funderingar på att försöka finna en annan lösning.  

Beroende på dessa ytterligare behov av skolsim kan det vara lämpligt att bygga ytterligare en 

multibassäng. Då kostnaderna ökar mer än vad som kan anses rimligt, både avseende byggnation, 

drift och bemanning så bör kommunen få klartecken från Landstinget innan beslut tas om att bygga 

tre multibassänger. Ett alternativ kan då också vara att en av bassängerna inte utrustas med höj- 

och sänkbar mellanbotten utan får en höjd lämplig för i första hand skolbad. 

 

Omklädning 

Större omklädningsrum med reglerbar temperatur i duschar och elektroniskt styrda omklädningsskåp 

får betraktas som behov och standard för en ny badanläggning. Till detta måste läggas till badhytter 

och duschhytter som blir allt viktigare att tillhandahålla på en ny badanläggning. Även 

gruppomklädningsrum/flexomklädningsrum med låsbara skåp, handikappomklädningsrum och gott 

om toaletter/RWC är behov som bör tillfredsställas. Hårfönar och fler speglar är också behov som 

bör tillfredsställas. 

 

Vattenrutschbaneåkning 

I undersökningen ”Förslag på bästa badet” visade sig det mest efterfrågade vara vattenrutschbanor. 

Då Tivolibadet idag har en rejäl vattenrutschbana är det svårt att komma med ett förslag utan 

vattenrutschbana. Minst en lång bana som går utomhus med start och landning inomhus och en kort 

bana för de mindre inomhus är minimum. De vattenrutschbanor som håller bäst i längden är när man 

åker på ringar. Det beror på att de åkande delar upplevelsen, de kan skratta tillsammans åt det som 

händer istället för att berätta efter åkturen. 

 

Hopp och dykning 

En djup bassäng med hopptorn för simhoppsträning och dykning är ett vanligt behov. I Kristianstad 

finns två dykklubbar med sammanlagt ca 200 medlemmar. Hopptorn och trampoliner var det näst 

mest efterfrågade i undersökningen ”Förslag på bästa badet”. En separat bassäng för dessa 

ändamål byggs sällan utan oftast integreras dessa verksamheter i motionsbassäng eller annan mer 

allmän bassäng för lek och där t.ex. klättervägg kan vara ett inslag.  

C4 Divers säger sig behöva ett vattendjup på mer än tre meter. Värt att notera i det sammanhanget 

är att vattenförbrukningen inte blir nämnvärt större med en djupare bassäng. Däremot är det dyrare 
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att bygga djupare bassänger både avseende markarbete och tjocklek på betongen. 

 

Småbarnsbad 

Ett småbarnsbad finns idag och en ny anläggning bör ha ett liknande eller bättre barnbad för de 

minsta. Denna bassäng bör vara utformad med interaktiva leksaker som kanal med 

fördämningsmöjligheter, vattenpistoler och liknande. Ofta bygger man bassängen i två eller tre 

avdelningar med olika vattendjup för att det ska passa alla barn från 0 till 4 år. 

 

Lek 

Flytleksaker som t.ex. hinderbana är mycket populära och billiga nöjen för barn i åldrarna 5-12 år. 

Denna åldersgrupp är för stora för småbarnsbadet och många är för små för att få åka själva i den 

större vattenrutschbanan.  

 

Bubbelbad 

Bubbelpool är alltid populärt för alla åldrar. I och med att det redan finns en bubbelpool på 

Tivolibadet är det svårt att föreslå en ny badanläggning utan bubbelpool. Det som bör beaktas är att 

bubbelpoolen är högljudd och därför egentligen inte hör hemma på en relaxavdelning, förutom om 

den förläggs utomhus. Ofta placeras bubbelpoolen i motionsbassängrummet, men en bättre plats är i 

ett eventuellt familjebad. 

 

Förråd 

Behoven av förråd är stora, men också svåra att tillfredsställa då alla vill ha sina förråd i direkt 

anslutning till bassängerna. Vi kan inte förvänta oss att föreningarna i något fall kommer att ha råd 

att betala hyror som motsvarar de faktiska kostnaderna. Därmed måste det bli en fortsatt diskussion 

om förrådens omfattning och placering. 

Förutom förråd finns det behov av plats i bassängrum för stretching, sittplatser och portabla läktare. 

De senare är inte helt självklart då de ska rullas in i förråd när de inte används. Fasta läktare har 

fördelen att de kan användas som förrådsutrymmen undertill.  
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Servering 

Alla badanläggningar av lite större storlek har någon form av kiosk eller café med servering. Här ska 

finnas tillgång till enklare mat förutom dryck, godis etc. Halvfabrikat är mer regel än undantag, men 

gärna en och annan lite nyttigare rätt tillsammans med snabbmaten.   

Parkering 

Parkeringsplatsen vid Tivolibadet är underdimensionerad. En ny badanläggning kommer att få 

kraftigt ökade besökstal oavsett vad innehållet blir. Stora ytor för parkering med plats för bussar och 

plats för hämtning och lämning måste finnas. Även en busshållplats måste planeras in och 

kollektivtrafiken anpassas därefter. 

4.3.3 Analys av önskemål 

Önskemålen på en ny badanläggning är naturligtvis gränslösa. Vi har delat in dem i kluster. Här är 

de populäraste och enligt vår uppfattning viktigaste önskemålen som framkommit tillsammans med 

kommentarer. 

 

Generella önskemål 

 Central placering nära resecentrum  

 Utsikt 

 Entrésystem med chip för låsning av skåp och betalning inne på anläggningen  

 

Den nya badanläggningens placering utreds i separat utredning. Möjlighet till utsikt beror naturligtvis 

till vilken lokalisering som väljs, men tas också hänsyn till i utredningen.  

Med ett elektroniskt entrésystem fås också möjlighet att utvidga systemet till att omfatta alla köp och 

betalningar på badanläggningen. Det gäller således köp av mat och dryck med elektroniskt chip inne 

på anläggningen samt betalning i automat vid utgången. Detta är system som är relativt beprövade i 

utlandet, men först under senare år har införts i Sverige. Då vårt samhälle mer och mer blir 

kontantlöst bör det valda entrésystemet ha dessa funktioner. Eftersom det ofta är många som ska gå 

ut samtidigt vid stängningsdags är det ett bra system att komplettera kassa med betalningsautomat 

för att minska köer. 

 

 



Uppdrag Upprättad av 

Förstudieanalys för nytt badhus i Kristianstad PreDevo AB 

 

Beställare Kontrollerad av Godkänd av Datum Projektnr. Sidnr 

Kristianstads kommun MMÖ LHE 2015-05-07 14119 77 

(133)  

Förstudie badhus Kristianstad 14119 LHE 150507.docx 

Lokaler 

 Familjebad 

 Bastulandskap 

 Relaxavdelning 

 Gym med gruppträningslokaler 

 Restaurang med husmanskost och fullständiga rättigheter 

 Bowling 

 SPA 

 Massage 

 Föreningslokaler 

 Tidtagningsrum/sekretariat 

 Teorilokal 

 

Vår uppfattning är att en ny badanläggning i Kristianstad både bör ha någon form av familjebad såväl 

som någon form av relaxavdelning och/eller bastulandskap.  

När det gäller de sistnämnda är det vanligast att det erbjuds relax både inomhus, utomhus och i 

stugor på området. Detta ger tillsammans en fantastisk vuxenmiljö utan att vare sig investeringen 

eller driftkostnaden är skyhög. Tvärtom är detta den avdelning som ger störst möjligheter till intäkter 

om den sköts rätt. 

Ett gym med gruppträningslokaler är inget behov som måste uppfyllas, men det ger stora positiva 

ekonomiska effekter samtidigt som anläggningen blir mer komplett och därmed ökar 

attraktionskraften. 

En restaurang kan vara en attraktion i sig. Med en relaxavdelning blir det större efterfrågan på lagad 

mat. Exempel finns på anläggningar som lyckats få en god omsättning på restaurangen. Arena 

Grosvad och Arena Skövde har O’Learys-restauranger med bowling inne på sina anläggningar. Det 

har definitivt skapat en extra attraktionskraft. 

I Tyskland bygger man ofta anläggningarna med olika delar varav en del är spa med möjlighet till 

olika massagebehandlingar. Vi har inte någon erfarenhet av att detta är särskilt lönsamt. Det finns ju 

dessutom en mogen spamarknad som en kommun inte bör konkurrera med. 

Föreningarna har förvånande nog inte efterfrågat klubblokaler eller sekretariat/tidtagningsrum. 

Huruvida detta är glömt eller om de hellre har lokaler på annan plats får utredas vidare.  

Däremot framkom ett önskemål om teorilokal i anslutning till bassängen från C4 Divers. Ett 

konferensrum som kan användas av såväl kommunens personal och hyras ut till simklubbarna bör 

finnas, men knappast i direkt anslutning till bassänger då det krävs en annan miljö. 
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50-metersbassäng eller två 25-metersbassänger 

Simklubben KSLS önskar en 50-meterbassäng med höj- och sänkbara mellanbottnar och väggar, 

där de kan träna på långbana och arrangera tävlingar för långbana.  

Det finns flera argument mot en 50-metersbassäng varav ett är att det blir samma vattentemperatur i 

hela bassängen när det optimala är att ha 26-27 grader varmt för simträning och 28-29 grader för 

motionssimning.  

Ett annat argument mot 50-metersbassäng är att det inte finns något riktigt bra sätt att dela av 

bassängrummet. Delningen av bassängrummet blir inte helt tillfredsställande avseende ljud, ljus, 

teknik och estetik. Därmed blir det svårt att kombinera simträning med allmänhetens motionssim. Vid 

tävlingar försvinner möjligheterna till motionssim helt. 

Väljs istället två 25-metersbassänger kan de utformas med olika djup och bredd för olika 

verksamheter. Föreningarna får en tränings- och tävlingsbassäng under de tider som önskas och 

skolbad kan ske dagtid i samma bassäng. Den andra 25-metersbassängen kan dedikeras till 

allmänheten för motionssim, men även till lek och kanske hopp och dykning om det väljs att ha 

djupdel i denna bassäng. 

 

Utformning och utrustning i bassängrum 

 Läktare 

 Tidtagningsutrustning 

 Utrymme för landträning med mera 

 Räddningsmadrasser 

 Ramp istället för trappa i bassäng  

 Trappa istället för stege i bassäng 

 Dricksvattenfontäner 

 Växtlighet i bassängrum 

 Undervattensrugbyplan 

 Sol/stjärnhimmel i taket 

 Jetstream 

 

Simklubben KSLS vill ha både fasta och mobila läktare för att kunna ta emot 200 - 1 000 åskådare 

på sina tävlingar för att få hålla mästerskapstävlingar. De vill också att anläggningen utrustas med 

filmutrustning för biomekanisk och simteknisk analys. 
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Önskemålet om läktare för 1 000 personer faller om det inte byggs någon 50-metersbassäng.  

En något mindre läktarsektion liksom utrymme för landträning och sekretariat är önskemål som bör 

kunna uppfyllas. Filmutrustning kanske bör finansieras av simklubben. 

KSLS önskar Omega tidtagningsutrustning med tillhörande startpallar i båda ändar av bassängen. 

De önskar ett fast utrymme för tidtagningssekretariat med bra vy över bassängen. Detta utrymme 

ska även kunna användas av badbevakare. De önskar också ett större utrymme i direkt anslutning 

till bassängen för landträning, men som även kan användas som samlingsrum, teorisal och för 

simteknisk analys och fysiologisk analys. 

Någon form av brits eller madrass bör finnas på badhuset för användning vi utrymning. Önskemål 

om ramp istället för trappa är vanligt från handikappade, men de används sällan i andra bassänger 

än varmbassänger.  

Trappa istället för stege ner i bassäng är lämpligt om det byggs två motionsbassänger, då i den 

bassäng som normalt inte nyttjas av simklubben för att inte förstöra deras möjligheter att ha 

simtävlingar. 

Dricksvattenfontäner bör finnas då bad kan verka uttorkande. Dessa bör då förses med skydd mot 

legionella då stillastående vatten är en riskfaktor.  

Växtlighet i bassängrum rekommenderas och är vanligt åtminstone i familjebad och på 

relaxavdelningar. Att utforma badet för trivsel är arkitektens uppgift och görs i projekteringsskedet. 

Undervattensrugbyplan bör kunna ordnas i en 25-metersbassäng. Black Mermaids från Kristianstad 

är svenska mästare för damer och därför kan det finnas anledning att prioritera djupet i en 25-

metersbassäng för att det ska passa behoven.   

Sol/stjärnhimmel i taket är önskat av elever i en lågstadieklass. Det kan mycket väl vara möjligt att 

installera ledbelysning i taket så som det ofta görs i bastur.  Vi har inte hittat någon leverantör av 

undertaksplattor med inbyggda ledlampor i assymetrisk ordning, men det kanske kommer. Om en 

stjärnhimmel av ledlampor ska byggas manuellt blir det betydligt krångligare och dyrare.  

Jetstream finns idag på Tivolibadet. Det är sällan positivt att ta bort något, men vi har inte vetskap 

om hur mycket den används. 

 

 

 

 



Uppdrag Upprättad av 

Förstudieanalys för nytt badhus i Kristianstad PreDevo AB 

 

Beställare Kontrollerad av Godkänd av Datum Projektnr. Sidnr 

Kristianstads kommun MMÖ LHE 2015-05-07 14119 80 

(133)  

Förstudie badhus Kristianstad 14119 LHE 150507.docx 

Attraktioner i familjebad 

 Vågmaskin 

 Vattenfors 

 Flera vattenrutschbanor 

 Båt/skepp att leka på, i bassäng  

 Vattenfall 

 Klättervägg 

 Strandkant till bassäng så man kan gå ner i grunt vatten 

 Badbio 

 

Ett familjebad kan variera mycket i storlek.  

En vågmaskin liksom en fors är stora investeringar, relativt stora driftkostnader som också 

åstadkommer mycket slitage.  

Fler vattenrutschbanor för att skapa större attraktionskraft och variation byggs nu på Gustavsvik i 

Örebro och planeras på Eddahallen i Skellefteå. Här är slitaget mindre, men liksom med de förra 

attraktionerna handlar det i slutänden om hur mycket kommunen vill satsa. 

De övriga önskade attraktionerna innebär mindre investeringar och de är genomförbara utan att 

skapa stora driftkostnader. 

De delar som alltid bör finnas med på ett familjebad är: 

 ett barnbadlandskap för småbarn med möjlighet till kreativa lekar 

 någon form av skepp för de lite större barnen med mindre vattenrutschbanor och möjlighet 

att spruta vatten på varandra 

 en äventyrsbassäng med olika roande vatteneffekter (inklusive en strömkanal) och 

massageeffekter  

 en klättervägg 

 en eller flera större vattenrutschbanor med rör utanför byggnaden 

 minst en stor bubbelpool för både vuxna och ungdomar 
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Attraktioner på relaxavdelning/bastulandskap 

 Relaxbäddar 

 Aufguss 

 Upplevelseduschar 

 

Möjlighet att vila liggande såväl som halvliggande hör till en relaxavdelnings normala faciliteter. 

Aufguss likaså.  

Upplevelseduschar bedömer vi är mest en kul grej som inte ger något större värde i längden.  

Troligtvis är detta populärast bland barn, men de får ju inte komma in på relaxavdelningar annat än 

om särskild tid avsätts för detta någon gång i veckan. 

Två eller tre varmvattenbassänger 

Erfarenheter från andra badanläggningar runt om i Sverige visar att det är störst efterfrågan på 

varma bassänger, ca 32 grader varmt vatten, med höj- och sänkbara mellanbottnar för en mängd 

verksamheter som simskola, skolsim, vattengymnastik, rehabiliteringsbad, habiliteringsbad, babysim, 

minisim, badlek med mera.  

På Tivolibadet finns en stor undervisningsbassäng (med kallare vatten) samt en ganska liten 

varmbassäng. De räcker inte till för behoven idag.  

Därmed kan det vara lämpligt att utrusta en ny badanläggning med tre varma bassänger för dessa 

verksamheter. Om dessutom Landstinget vill hyra in sig till marknadsmässigt pris är det definitivt rätt 

beslut att investera i tre varmbassänger.  

Bassängerna kan vara olika stora för olika gruppers behov. Viktigt att de placeras i separata 

bassängrum för att undvika störningar mellan verksamheterna. 
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5. FÖRSLAG TILL NY ANLÄGGNING 

Det är kommunens företrädare i form av politiker som ska ta beslut om vad en ny badanläggning ska 

innehålla, vilka behov som ska uppfyllas och hur omfattande anläggning som ska uppföras.  

Vår uppgift är att ta fram bra beslutsunderlag så att rätt beslut fattas. Vi tar fram olika förslag till 

byggnationer för att politikerna ska kunna ta besluten utifrån rätt förutsättningar.  

I detta kapitel beskriver vi först vad som gör en ny badanläggning framgångsrik och därefter beskrivs 

kortfattat vårt grundförslag. Därefter beskrivs alternativa byggnationer av större omfattning som ska 

utredas vidare. 

I lokalprogrammet presenteras förslag på vilka lokaler som en ny badanläggning bör innehålla med 

beskrivning av funktion och storlek. Därefter presenteras kostnadsberäkningar av grundförslaget och 

de alternativa byggnationerna.  

5.1 Anläggningen som framgångsfaktor 

Det finns många olika aspekter att ta i beaktning när en ny badanläggning ska byggas eller en 

befintlig badanläggning ska byggas om.  

Moderna badanläggningar har gått från att vara motionssimhallar till sociala mötesplatser där vänner 

och familj träffas för att umgås. Att själva anläggningen, med dess faciliteter, utseende och 

funktionalitet, är den största framgångsfaktorn för många badbesök råder det inga tvivel om. 

Framgång för en badanläggning innebär här höga besökstal och genom att skapa en attraktiv 

anläggning sporras det till återkommande besök.  

Den geografiska placeringen av anläggningen måste tänkas igenom. Det finns många potentiella 

vinster för det område där ett badhus byggs. Framförallt ökar områdets attraktivitet, både för 

privatpersoner och företag. För att skapa en framgångsrik badanläggning är det lika viktigt att den 

geografiska placeringen gör så att intilliggande verksamheter skapar mervärde för badanläggningen, 

som tvärtom. I sammanställningen av kommunens egen undersökning framkom det önskemål om en 

central placering av det nya badhuset. 

Målet med en badanläggning är att den ska vara tillgänglig för alla. Så efter att den geografiska 

placeringen är bestämd bör även kollektivtrafiken planeras. Alla kan eller vill inte åka bil till sina 

fritidsaktiviteter. Det bör finnas en stor bil- och bussparkering för dem åker bil eller är en del av större 

sällskap som anländer med buss. 
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Ett önskemål som framkom i kommunens egen undersökning var att det ska gå bussar till och från 

anläggningen. Genom att bygga ut kollektivtrafiken nära anläggningen skapas därför rätt 

förutsättningar för att alla ska kunna besöka badanläggningen. Det räcker dock inte att bara placera 

en hållplats i anslutning till anläggningen. För att få ut det maximala värdet samordnas ankomst- och 

avgångstider ned öppettiderna. På förvånansvärt många orter går den sista bussen från 

badanläggningen långt före stängningstid vilket leder till att en del av de potentiella kunderna 

exkluderas. 

När anläggningens faciliteter och aktiviteter planeras är det viktigt att komma ihåg att Sverige idag 

har en åldrande befolkning. En stor andel av landets seniorer är den generation som var bland de 

första att aktivt syssla med hälsa och friskvård. Många av dem har både tid, pengar och intresse av 

att besöka en badanläggning och bör anses vara en viktig målgrupp. Framgångsrika anläggningar 

riktar sig inte bara till barnfamiljer och ungdomar. 

Det är viktigt att tänka inifrån och ut när det gäller badanläggningar; vad anläggningen ska innehålla 

och vilken upplevelse som ska förmedlas till dem som besöker anläggningen. Generellt sett erbjuder 

en modern och framgångsrik badanläggning besökare mer än bara möjligheten att bada. Det ska 

finnas en stor flora av aktiviteter och attraktioner, med syftet att attrahera fler målgrupper och sporra 

till återkommande besök. Ett önskemål som framkom i kommunens egna undersökningar var att det 

blir ett badhus för både simmare och njutare. 

Då ökar besöksantalet och intäkterna till verksamheten stiger. Att till exempel ha en relaxavdelning, 

ett gym, friskvårdslokaler för massörer och sjukgymnaster, restauranglokal och bowling på 

anläggningen ökar attraktiviteten. Det är också verksamheter som passar väl in med övrigt utbud.  

5.2 Lokalprogram för grundförslag 

Utifrån behovsanalysen är det vår uppfattning att en ny ändamålsenlig badanläggning i Kristianstad 

bör innehålla följande huvudsakliga delar: 

 Motionsbassängrum  

 Träningsbassängrum 

 Undervisningsbassängrum  

 Terapibassängrum 

 Varmbassängrum  

 Familjebad med småbarnsbad 

 Relaxavdelning med utomhusdel 

 Gym med gruppträningsrum 
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 Omklädningsrum 

 Servering 

 Entréfunktion 

 Källarutrymmen 

 Personallokaler 

 Föreningslokaler 

 Kommunikationsytor 

Lokalprogrammet nedan beskriver de olika lokalernas innehåll, utformning, funktion och storlek. 

5.2.1 Motionsbassängrum 

Motionsbassängen för allmänheten bör vara utrustad med sex tvåmetersbanor.  

WC, RWC och förråd kompletterar. Mått på bassängen blir 25 x 12 meter och rummet blir 576 kvm. 

Vattentemperatur 28-29 grader. 

5.2.2 Träningsbassängrum 

Denna bassäng är till för föreningar, skolsim och simskola. Bassängen bör ha måtten 25 x 20,5 

meter för att simtävlingar ska kunna genomföras. Det ger åtta 2,5 metersbanor.  

Hopptorn och sviktar i bortre änden med möjlighet till hopp från 7,5 meter. Här ska också finnas plats 

för mobil läktare som tar minst 200 personer. Tidtagningsrum placeras ovanför förråd på kortsida. 

WC, RWC och flera stora förråd kompletterar.  

UV-rugby skall också kunna spelas i den djupa delen av bassängen, dvs. på tvären.  

Största djup 4,5 meter, minsta djup 1,8 meter. Mått på bassängen blir 25 x 20,5 meter och rummet 

blir 1 116 kvm. Vattentemperatur 26-27 grader.  
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5.2.3 Undervisningsbassängrum 

Undervisningsbassängrummet är till för simundervisning i första hand, men även vattengymnastik, 

badlek och annat när behov finns och bassängen inte nyttjas. Höj- och sänkbar mellanbotten gör 

möjligheterna stora.  

WC, RWC, förstahjälpen-/vilrum och förråd kompletterar. Bassängmått 12,5 x 12,5 meter och 

rumsyta 370 kvm. Vattentemperatur 30-32 grader. 

5.2.4 Terapibassängrum 

Detta bassängrum inrymmer en relativt liten bassäng med höj- och sänkbar mellanbotten. Därmed 

behövs inte lift eller lyftplan för habiliteringspatienter. Räcken ska kunna placeras på det höj- och 

sänkbara golvet för säker träningsgång. Bassängen ska också kunna användas för andra aktiviteter 

som rehab, babysim, minisim, vattenlek, vattengymnastik etc. RWC, lyftplan och förråd kompletterar. 

Bassängstorlek 10 x 6 meter och rumsstorlek 192 kvm pga. stora kringytor. Vattentemperatur 32-34 

grader. 

5.2.5 Varmbassängrum 

Varmbassängen är till för främst vattengymnastik, badlek, babysim, minisim men även 

rehabiliteringsbad. Den har en höj- och sänkbar mellanbotten för maximal flexibilitet. RWC och förråd 

kompletterar. Bassängen får måtten 10 x 8 meter och rumsytan blir liksom för terapibassängrummet 

16 x 12 meter eller 192 kvm. Vattentemperatur 32-34 grader. 

5.2.6 Familjebad 

Familjebadet skall vara avsett för barn i alla åldrar med föräldrar. Vi tänker oss att det innehåller en 

stor bassäng i mitten med olika delar för olika åldrar. Ett vikingaskepp (tänk Röde Orm på Helge Å) 

med vattensprutor och små vattenrutschbanor ner gör den till centrum för barn i åldrarna 4-7 år. I 

den stora familjebassängen finns en strand, strömkanal, vattenmassagestationer, fontäner och en 

klättervägg. Här finns också en kort vattenrutschbana (trippelslide) med tre parallella banor för 

åldrarna 4-10 år.  
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För de mindre barnen finns det ett separat barnbadlandskap med möjlighet till pedagogiska, kreativa 

vattenlekar. Barnbadlandskapet har olika vattendjup för åldrarna 0-4 år och är placerad nära 

servering för föräldrars möjlighet att sitta ner. Här finns också förstahjälpen-/vilrum, WC, RWC och 

WC med skötrum.  

I anslutning till barnbad och serveringsdel finns sittgrupper och mikrovågsugnar för möjlighet att 

värma medhavd mat.  

En passage går ut till ett torn (WC i botten) för vattenrutschbanor. Vi tänker oss en enda lång, ca 200 

meter, vattenrutschbana för ringar typ MagicEye med möjlighet att komplettera med fler 

vattenrutschbanor i framtiden.  

Familjebassängen beräknas behöva vara 600 kvm, inklusive barnbadlandskapet, och hela rummet 

1 200 kvm exklusive torn och passage till vattenrutschbana. 

5.2.7 Relaxavdelning med utomhusdel 

Relaxavdelningen innehåller fyra bastur (torrbastu, ångbastu, sanarium och 

panoramabastu/aufgussbastu). Här finns en stor avlång massagepool (6 x 3 meter) med 

vattenmassagemunstycken som man sitter och pratar i eller bara njuter. Dessutom en liten kallpool. 

Gott om liggplatser, öppen spis och ett separat vilrum/sovrum/läsrum där det ska vara tyst. Separat 

solrum finns också samt servering med mat och dryck (se även 4.4.9). 

Det finns också en utomhusdel med två friliggande bastustugor, en stor bubbelpool och en liten 

kallpool. Möjligheter att sola och det ska finnas plats för utbyggnation med ytterligare ett par stugor 

för t.ex. uthyrning eller kompletterande bastu. WC och RWC kompletterar. 

Relaxen i sin helhet måste vara byggd med hög kvalitet. Relaxavdelningen behöver vara 500 kvm 

och utomhusdelen minst lika stor. 

5.2.8 Gym med gruppträningslokaler 

Ett rejält gym med maskiner, lösa vikter och konditionscyklar och liknande. Två gruppträningsrum 

behöver finnas här också. Separat receptionsdisk med kontor ska också finnas då denna del blir 

utarrenderad. Städrum, WC och RWC kompletterar. Ytan blir som idag, 1 200 kvm. 
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5.2.9 Omklädningsrum 

Omklädningsrum med duschrum, bastur, torkrum, WC, RWC, omklädningsskåp, bänkar och 

snyggningsområde. Ett omklädningsrum för damer, ett för herrar, två för funktionshindrade, två skol-

/föreningsomklädningsrum samt två bokningsbara mindre omklädningsrum för medföljare, grupper, 

familjer och de med särskilda behov.  

Viktigt att det finns både omklädningsbås och duschbås (samt omklädningsskåp) i alla 

omklädningsrum. Total yta beräknas till 800 kvm. 

5.2.10 Servering 

I anslutning till familjebadet finns det en servering med tillhandahållande av cafévaror och enklare 

maträtter.  

I relaxavdelningen finns det en servering som har nyttiga och fräscha rätter av hög klass (samma 

kök som i familjebadet). Det bör finnas rättigheter att sälja öl och vin.  

Det ska också finnas en ingång från korridoren så även de som inte nyttjar familjebad eller 

relaxavdelningen kan handla och sitta ned i serveringen.  

Yta 130 kvm för servering och kök. 

5.2.11 Entréfunktion 

Entrén ska vara inbjudande och funktionell. Takhöjden bör vara dubbel och vägen till 

receptionsdisken ska vara självklar. I ytterdörren ska finnas en sluss som stänger ute kalla vindar. 

Entrén måste också vara utrustad med hiss, trapphus, WC, RWC, plats för väntande och 

varuautomat. 

Reception med två kompletterande biljettautomater och likaså två betalningsautomater för kort vid 

utgången. Yta 400 kvm med dubbel takhöjd. 
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5.2.12 Källarutrymmen 

Teknikutrymmen för vattenrening, kemikalier och ventilation i källaren. Här finns också förråd.  

Yta 2 795 kvm. 

5.2.13 Personallokaler 

Ovanför omklädningsrum byggs lokaler för personal och ledning (med trapphus i korridor utanför 

omklädningsrum). Här finns omklädningsrum, lunchrum, vilrum, tvättrum, kontor och förråd. Yta 

sammanlagt 500 kvm inklusive korridorer. 

5.2.14 Föreningslokaler 

På övervåningen finns också föreningslokaler åtskilda från personallokalerna genom att de får egen 

trappa upp. Här kan också inrymmas omklädningsrum för gympersonal. Yta sammanlagt 200 kvm 

inklusive korridorer. 

Mellan föreningslokalerna och personallokalerna har vi placerat ett ventilationsrum även det på 200 

kvm. 

5.2.15 Kommunikationsytor 

För att ta sig från omklädningsrum till de olika bassängerna behöver det finnas en korridor även 

kallad badgalleri. Denna går runt om omklädningsrumspaketet med en bredd på 2,5 meter och med 

dubbel takhöjd. Yta 212 kvm. 

Från reception till omklädningsrummen finns en korridor med trappor i vardera änden likaledes med 

en bredd på 2,5 meter, yta 100 kvm (ej dubbel takhöjd).  

Sammanlagd yta 312 kvm exklusive källarutrymmen och korridorer på övervåning. 
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5.3 Bassängstorlekar 

Nedanstående bild illustrerar grundförslagets bassängers storlek, enligt lokalprogrammet, i 

förhållande till varandra. 

 

5.4 Ytor per våningsplan 

De beräknade bruttoytorna per våningsplan beräknas bli: 

våning 1  7 045 

våning 2     900 

våning 0  2 611 

   

Summa  10 556 
 

Dessa ytor är exklusive relaxavdelningens utomhusdel, vattenrutschbana, torn och aquacatch. 

Byggnadens yttermått blir ca 93 x 76 meter. 
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5.5 Alternativa byggnationer 

De alternativa byggnationerna beskriver de huvudsakliga frågeställningar som beslutsfattare bör ta 

ställning till inför beslut, projektering och byggnation. Vi kommer naturligtvis att ge 

rekommendationer men det kan också finnas andra perspektiv som är okända för oss utredare. 

5.5.1 50-metersbassäng istället för två 25-metersbassänger  

Simklubben KSLS önskar i första hand en 50-metersbassäng, se kapitel 4.1.10. 

Byggkostnadsmässigt blir det dyrare med en 50-meterbassäng jämfört med två 25-metersbassänger 

då det krävs tio simbanor med 2,5 meters bredd för att klara simförbundets minsta krav för tävlingar.  

Även driftkostnadsmässigt blir det något dyrare.  

För SM-tävlingar på långbana krävs ca 2 000 publikplatser, plats för 500 tävlande och större 

sekretariat med mera. Då vi inte kan se att detta är rimligt har vi i detta alternativ räknat med läktare 

för ca 400 personer och i övrigt normala ytor för denna typ av bassängrum. 

I ena änden av bassängen finns hopptorn och sviktar och därmed ett större djup. 

5.5.2 Två varmbassänger istället för tre  

Vi bedömer att behoven av varmvattenbassänger är så pass stora att det kommer att behövas tre 

separata bassänger med höj- och sänkbara mellanbottnar för att täcka all den verksamhet som 

normalt genomförs i varmt vatten, se kapitel 4.3.3.  

I det fall att Kristianstads kommun väljer att nöja sig med två varmvattenbassänger i den nya 

badanläggningen minskar investeringskostnaden något. 

5.5.3 Större familjebad 

Ett familjebad kan utformas i olika storlekar beroende på hur stor investeringsviljan är och vilken 

inriktning som önskas. Denna del är den mest inkomstbringande verksamheten på en 

badanläggning, kanske med undantag av gymmet. Därför finns det anledning att räkna på 

nettoeffekten av olika stora familjebad. 
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Hur många vattenrutschbanor som badet ska innehålla samt deras beskaffenhet bedömer vi blir 

skiljelinjen för storleken på familjebadet. Att ha möjlighet att simma till en utomhusdel är också 

populärt.  

Det finns andra tänkbara attraktioner som vågmaskin, vildfors, spacebowl och surf men vi bedömer 

att det är attraktioner som inte ger samma attraktionsvärde i förhållande till investeringskostnader 

och driftkostnader. Dessutom är det attraktioner med större säkerhetsrisker. 

I detta alternativ har vi lagt till två större vattenrutschbanor (som utgår från grundförslagets starttorn), 

en Tube Racer och en höghastighetsbana med fritt fall-start. Se Bilaga 1 för beskrivning av dessa 

vattenrutschbanor. 

5.5.4 Hopp- och dykbassäng  

För att skilja hopp- och dykträning samt undervattensrugby från simbassängerna kan det finnas 

anledning att bygga en separat djup bassäng som kan nyttjas för dessa sporter och kanske klättring.  

Därmed behövs det ingen djupdelar i simbassängerna. Det blir dock ekonomiskt mer fördelaktigt att 

förlägga dessa aktiviteter i simbassängerna respektive familjebad. 

5.6 Kostnadsberäkningar 

5.6.1 Grundförslag 

  Yta (m²) 
Indikerad 

kostnad (kr) 

Motionsbassängrum  594  

25-metersbassäng 25 x 12 m   

   

Träningsbassängrum 1 116  

25-metersbassäng 25 x 20,5 m   

Djupdel (4,5 meter) 20,5 x 15 m   

Hopptorn med trampoliner på 3, 5 och 7,5 meters höjd   

Plats för mobila läktare för 200 personer   

   

Undervisningsbassängrum  370  

Undervisningsbassäng 12,5 x 12,5 m   

Höj- och sänkbar mellanbotten   

   

Terapibassängrum 192  
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Terapibassäng 10 x 6 m, handikapputrustning   

Höj- och sänkbar mellanbotten, borttagbara räcken för säker gångträning   

   

Varmbassängrum 192  

Varmbassäng 10 x 8 m   

Höj- och sänkbar mellanbotten   

   

Familjebad 1 200  

Familjebassäng 600 kvm med delar för olika åldrar   

Vattenrutschbana för ringar 200 m med torn och aquacatch -  

   

Relaxavdelning 500  

Massagepool 6 x 3 m, kallpool   

Utomhusdel med bubbelpool, kallpool och bastustugor (500)  

   

Gym  1 200  

Styrketräningsrum   

Gruppträningsrum 1, 2 & 3   

   

Omklädning  800  

Ordinarie dam- och herromklädning, 2 x 260 kvm   

Handikappomklädningsrum, dam och herr, 2 x 40 kvm   

Gruppomklädningsrum, stora, 2 x 60 kvm   

Gruppomklädningsrum, små, 2 x 40 kvm   

   

Servering 130  

   

Entré  400  

Sluss   

2 WC, RWC   

Reception   

Varuautomater   

Sittgrupper   

   

Personalytor, våning 2  500  

Omklädningsrum   

Kontor   

Tvättrum   

Lunchrum   

   

Föreningslokaler, våning 2 200  

Omklädningsrum gympersonal   

   

Ventilationsrum för omklädning, våning två 200  

Exkl. ventilationsaggregat som istället ingår i kostnad för avsedda lokaler   
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Kommunikationsytor, våning 1 351  

Schakt för hiss, ventilation, vattenrening, el   

   

Källare med teknikrum 2 611  

Vattenreningsanläggning   

Ventilationsanläggning   

   

Drunkningslarm till fem bassänger -  

   

Entrésystem inkl. omklädningsskåp, grindar och databärare -  

   

Markarbeten (schaktning, pålning, efterlagning, asfaltering, gräsytor) (10 000)  

   

Parkeringsplats inkl. transportytor och kringytor för 300 bilar (20 000)  

   

Sammanlagt 10 556 296 000 000 

   

Byggherrekostnader 15 % (projektering, konsulter, bygglov, 
projektledning, besiktning) 

 44 000 000 

   

Totalt  340 000 000 

Tabell 9. Byggkostnadsberäkning av grundförslag  

Alla byggkostnadsberäkningar speglar nuvarande kostnadsnivåer. 
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5.6.2 Alternativa byggkostnader 

  Yta (m²) 
Indikerad 

kostnad (kr) 

50-metersbassäng istället för två 25-metersbassänger  + 486 + 24 300 000 

50-metersbassäng 50 x 25,5 m  inkl. 

Djupdel (4,5 meter) 25,5 x 20 m  inkl. 

Hopptorn med bl.a. 7,5 meters trampolin  inkl. 

Läktare för 400 personer  inkl. 

Källare med teknikrum + 36 inkl. 

   

Hoppbassäng istället för djupdelar i 25-metersbassänger + 420 + 21 300 000 

Hopp- och dykbassäng 15 x 12 m, djup 4,5 m  inkl. 

Trampolin 7,5 m, 5 m samt sviktar 3 m, 1 m, 1 m  inkl. 

Tilläggskorridor + 10 inkl. 

Källare med teknikrum + 240 inkl. 

   

Borttagen terapibassäng - 192 - 10 000 000 

Källare med teknikrum - 132 inkl. 

   

Tillägg av två stora vattenrutschbanor - + 10 000 000 

Tube Racer - dubbel vattenrutschbana för ringar  inkl. 

Fritt fall-start med höghastighetsbana  inkl. 

Tabell 10. Byggkostnadsberäkning av alternativ. Inklusive byggherrekostnader. 

Alla byggkostnadsberäkningar speglar nuvarande kostnadsnivåer. 
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6. BESÖKSANALYS 

Besöksanalysen syftar till att utreda den framtida badanläggningens förväntade antal besök, 

toppbelastning för olika veckodagar och under dagen, samt antal omklädningsskåp som behövs för 

att klara de förväntade besökstalen.  

För att göra detta behöver vi först bestämma verksamhetens omfattning och öppettider. 

6.1 Verksamhetsomfattning 

En modern badanläggning som ska attrahera besökare behöver ha ett brett och utvecklat 

aktivitets- och attraktionsutbud. Att erbjuda såväl kontinuerliga som tillfälliga aktiviteter gör 

anläggningen levande. Det bör finnas aktiviteter för alla åldrar under varje vecka. Dessutom bör 

någon form av förnyelse ske åtminstone varje halvår. 

Den bakomliggande tanken med de aktiviteter som erbjuds besökare är att ha ett brett spann av 

aktiviteter som attraherar alla olika åldersgrupper och därigenom uppnå en god servicenivå. 

Vårt förslag omfattar aktiviteter och attraktioner för alla åldersgrupper. Nedanstående figurer 

åskådliggör uppdelningen av aktiviteternas och attraktionernas dragningskraft på olika 

ålderskategorier. 

6.1.1 Skolbad/simundervisning för skolelever 

Skolverket ställer krav på skolelevers simkunnighet. I Kristianstads kommun bedrivs det idag 

obligatorisk simundervisning för samtliga förstaklassare. Likaledes anordnas simundervisning för 

nyanlända och för de elever som går i tredje till nionde klass som inte klarat Skolverkets krav om 

simkunnighet.  

Med de tilltänkta nya bassängerna ges möjlighet till simundervisning för samtliga förstaklassare samt 

uppföljning och träning för alla skolelever i senare åldrar. Vidare kan kommunen erbjuda sina 

skolelever bad av rekreationsskäl en till två gånger per år. 
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6.1.2 Motionssim 

Med en separat motionsbassäng ges möjlighet till motionssim i lugn och ro utan andra störande 

verksamheter. Sex tvåmeters simbanor gör att det kommer finnas gott om plats. 

6.1.3 Gångträning i bassäng 

En grund bana med räcken i motionsbassängen eller terapibassängen ger möjlighet till gångträning 

med vattenmotstånd. Detta är en ny och populär företeelse. 

6.1.4 Babysim 

Att erbjuda babysim är ett bra sätt att få nybildade familjer att besöka anläggningen och ofta en 

uppskattad aktivitet både för föräldrar och bebis. Det är en första introduktion till ett potentiellt 

livslångt badande. I den nya anläggningen som föreslås finns tre bassänger med varmt vatten samt 

höj- och sänkbara bottnar vilket ger goda möjligheter till babysim.  

6.1.5 Minisim 

Att erbjuda minisim är ett naturligt sätt att överbrygga det åldersmässiga glappet mellan bebis och 

barn som är tillräckligt utvecklat för att lära sig att simma. Minisim handlar om lek i vatten och om att 

det lilla barnet ska lära sig att känna trygghet när det befinner sig i och omkring vatten. 

6.1.6 Simskola 

Simkunnighet är viktigt i Sverige. Därför är det också viktigt att en badanläggning erbjuder simskola 

för de barn och ungdomar som önskar lära sig att simma utanför skolans simundervisning.  

Simundervisning för vuxna är en viktig aktivitet ur ett integrationsperspektiv då en stor del av de 

vuxna som inte är simkunniga har utländsk härkomst. 

På senare tid har också det blivit populärt med crawlskola, särskilt för de som håller på med triathlon. 
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6.1.7 Simträning  

För de som tycker det är kul att simma och vill fortsätta med det efter att ha gått igenom 

simundervisningens alla stadier är det naturliga steget att börja träna simning i organiserad form.  

6.1.8 Tävlingssim 

Med bassängmått och läktare för att kunna arrangera stora simtävlingar kommer KLSL:s önskemål 

till stor del uppfyllas. 

6.1.9 Vattengymnastik 

Det finns många sorters vattengymnastik, både på grunt och djupt vatten. Allt från lugna 

träningspass som är anpassade för äldre människor eller personer med specialbehov, till hårdare 

pass som sätter deltagarnas styrka och kondition på prov. Genom att differentiera de olika passen är 

det möjligt att attrahera olika målgrupper.  

6.1.10 Rehabiliteringsträning 

Rehabiliteringsträning anordnas normalt sett för personer som har råkat ut för olyckor eller skador. 

Även inom geriatriken där åldrande personers krämpor och sjukdomar undersöks och behandlas 

förekommer mycket rehabiliteringsträning. Synergieffekter kan i många fall uppnås genom att 

samordna framtida behov av rehabiliteringsträning med näraliggande sjukhus. 

6.1.11 Habiliteringsbad 

Med en terapibassäng i litet format utrustad med höj- och sänkbar mellanbotten och all behövlig 

utrustning finns alla möjligheter till att habiliteringspatienter kommer att bli nöjda. 
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6.1.12 Simhopp 

Träningsbassängen utrustas med djupdel (4,5 meter), sviktar och hopptorn med trampoliner på 3, 5 

och 7,5 meters höjd för att ge alla möjligheter till hoppträning. 

6.1.13 Dykning 

Träningsbassängen har ett vattendjup på 4,5 meter. Det bör ge goda möjligheter till dykning i olika 

former. 

6.1.14 Undervattensrugby 

Motionsbassängen har en djupdel på 12 x 8 meter med ett djup på 3,5 meter för att kunna fungera 

som plan för undervattensrugby. Därmed kan Kristianstads svenska mästare träna och tävla på 

hemmaplan. 

6.1.15 Vattenpolo 

En spelplan för vattenpolo ska vara 20 meter bred och 25-30 meter lång. Djupet ska vara minst 1,8 

meter. Träningsbassängen har därmed tillräckliga mått för seriespel. 

6.1.16 Familjebad 

Med ett rejält familjebad kommer det nya badhuset att attrahera familjer på ett helt annat sätt än 

idag. Genom att det finns aktiviteter som passar alla åldrar från de minsta till vuxna med barnasinnet 

kvar skapas en gemenskap som överbryggar generationsgränser. 

6.1.17 Småbarnsbad 

Med ett barnbadlandskap får de minsta sitt behov av lek i varmt vatten stillat. Det ska finnas 

möjlighet till aktiv lek som stimulerar inlärning och kreativitet. 
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6.1.18 Vattenlek 

För barn som har lärt sig att simma tillräckligt bra för att klara sig någorlunda själva i bassängen är 

vattenlek en spännande aktivitet. Vattenlek innebär att badhuset tillgängliggör olika leksaker, 

flytdynor, madrasser och liknande som barnen själva kan leka med i vattnet. Detta är en relativt billig 

investering som kan hålla barn upptagna i många timmar. 

6.1.19 Klättring 

En klättervägg i familjebadet är ett nöje för barn och ungdomar. 

6.1.20 Rutschbaneåkning 

Ungdomar vill gärna åka vattenrutschbana. Det är troligen den aktivitet som har störst 

attraktionskraft. De typer av banor som har störst långvarig attraktionskraft är när man åker på 

ringar. En annan fördel är att många kan åka samtidigt och efter varandra utan att de föregående har 

landat.   

6.1.21 Tävlingar för barn 

Att arrangera tävlingar i vattenrutschbanan, klätterväggen och på t.ex. hinderbana i form av 

flytleksaker ger en extra dimension till badupplevelsen. 

6.1.22 Bubbelbad 

”Alla” älskar att bada bubbelpool - barn, ungdomar och vuxna. I familjebadet bör det finnas en 

bubbelpool. Likaså på relaxavdelningens utomhusdel är detta mycket uppskattat. 

Däremot tycker vi inte att den hör hemma inomhus på relaxavdelningen då det är en högljudd 

attraktion. 
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6.1.23 Vattenmassage 

Massage av vattenstrålar tycker vi ska installeras både i familjebassängen och i relaxavdelningens 

massagepool. Att få vattenmassage på rygg och övriga kroppen är uppskattat och välgörande. 

6.1.24 Relaxbad 

Att kunna komma ifrån vardagens stress till en relaxavdelning är oerhört uppskattat och dessutom 

den verksamhet på ett badhus som har störst potential till intäkter. Med relaxbad avses att 

kombinera bastubad med kallbad, varma bad och vila i en avstressande och mobilfri miljö. Att kunna 

gå ut i kylan och sätta sig i en het bubbelpool är för de flesta bland det skönaste som finns. Att växla 

mellan olika bastur med olika temperaturer, fuktnivåer och dofter med dusch emellan är underbart 

skönt. En kommun som kan erbjuda denna service till ett hyggligt pris har många stamgäster att se 

fram emot. Särskilt i åldrarna 45 år och uppåt är detta något som efterfrågas mer och mer.  

Ett relaxbad varar ofta en hel dag. Då är det nödvändigt att det finns mat och dryck att tillgå. 

6.1.25 Solning 

Det har kommit mängder av rapporter om riskerna med solarium. De allra flesta vuxna väljer att vara 

försiktiga med både sol från solarium och utomhus. Ändå är det väldigt många som älskar att känna 

värmen från solen på sin kropp. Ett alternativ är då ett solrum, då solning i solrum enligt uppgift ska 

vara mer som naturlig sol fast utan de farliga effekterna.  

Dessa solrum blir mer och mer populära såväl på badhus som på äldreboenden. I Skåne finns ett i 

solrum på Hörby Sportcentrum. Även Arena Skövde har solrum. 

6.1.26 Gruppträning på land 

Gruppträning på gymmet är naturligtvis en träningsform som tilltalar väldigt många. Det blir bara fler 

och fler som skaffar gymkort. Det finns oändligt många former, allt ifrån yoga till Body Combat. Att då 

kunna växla mellan gruppträning på land med vattengymnastik, motionssim och styrketräning är en 

fantastisk kombination särskilt för åldrarna över 40 år som inte alltid känner sig hemma på mer 

ungdomsbetonade gym. 
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6.1.27 Spinning 

Cykling är en annan träningsform. Populariteten har dalat något under de sista åren, men det är 

fortfarande en favorit hos många. 

6.1.28 Styrketräning 

På gymmet ska man kunna lyfta fria vikter såväl som att bearbeta sina muskler i maskiner. Även ett 

stretchingområde behöver finnas här. 

6.1.29 Barnkalas 

Att förlägga barnkalas utanför hemmen har blivit mer och mer populärt. Barnkalas på 

badanläggningar ökar besöksantalet och driver upp försäljningen i serveringen. En annan positiv 

effekt är att det attraherar en del av de 90 procenten av kommuninvånarna som i normala fall inte 

besöker badanläggningen. Rätt utfört sporrar detta till återbesök även från den kategorin av 

besökare. 

6.1.30 Andra idrottsaktiviteter 

Aktiva föreningar är också en del av badanläggningens gäster. Föreningar som har annan 

verksamhet än vattenbaserad verksamhet använder också badhusets faciliteter som en del i sitt 

träningsupplägg, särskilt för simning eller vattengymnastik.  

6.1.31 Aktivitetsrekommendationer 

För anläggningens attraktionskraft är det viktigt att kunna erbjuda ett stort utbud av aktiviteter.  

På hemsidan/sociala medier ska allmänheten finna ett stort utbud av möjligheter till varierad träning 

och lek. Vi rekommenderar att någon ny aktivitet introduceras åtminstone en gång per halvår. 

För de anställda på badanläggningen är det också viktigt med ett varierat arbete. Det är viktigt att 

arbetsuppgifterna inte begränsas till badbevakning och städning. Därmed bör Kristianstad kommun 

se över i vilken omfattning föreningar ska tillåtas bedriva kommersiell verksamhet som inte tillhör 
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deras kärnverksamhet. Då föreningar ofta bedrivs på ideell basis och därmed inte har möjlighet att 

betala en marknadsmässig hyra för sin kärnverksamhet är det viktigt att redan från början ha en 

genomtänkt och tydlig strategi för hur balansen ska vara mellan tillgång till anläggningen för 

allmänheten respektive föreningar. 

För föreningsverksamhet som är kommersiell men inte anses vara en kärnverksamhet 

rekommenderar vi att en kommersiell taxa används för att på det sättet jämställas med annan 

kommersiell verksamhet.  

6.2 Öppettider 

En ny badanläggning enligt förslaget kommer att ge många nya besökare. Människor som inte tänkt 

tanken att gå och bada på många år kan mycket väl bli stamkunder. En kommunal servicefacilitet av 

denna storlek ska vara öppen så mycket som möjligt. Det betyder att trots Tivolibadets goda 

öppettider idag behöver dessa förbättras ytterligare.  

Generellt brukar vi rekommendera enkelhet i öppettiderna för att kunderna lätt ska kunna komma 

ihåg dessa. Vårt förslag till öppettider är följande: 

 

 Motionsbad Relaxbad Familjebad Gym Sommarbad 

Måndag 06.30 - 21.30 08.00 - 22.00 09.00 - 21.00 06.30 - 23.30 09.00 - 18.00 

Tisdag 06.30 - 21.30 08.00 - 22.00 09.00 - 21.00 06.30 - 23.30 09.00 - 18.00 

Onsdag 06.30 - 21.30 08.00 - 22.00 09.00 - 21.00 06.30 - 23.30 09.00 - 18.00 

Torsdag 06.30 - 21.30 08.00 - 22.00 09.00 - 21.00 06.30 - 23.30 09.00 - 18.00 

Fredag 06.30 - 21.30 08.00 - 22.00 09.00 - 21.00 06.30 - 23.30 09.00 - 18.00 

Lördag 08.00 - 17.30 08.00 - 19.00 09.00 - 20.00 06.30 - 23.30 09.00 - 18.00 

Söndag 08.00 - 21.30 08.00 - 22.00 09.00 - 21.00 06.30 - 23.30 09.00 - 18.00 

Summa 98 h 95 h 83 h 119 h 63 h 

Tabell 11. Rekommenderade öppettider för nytt badhus 

 

Olika morgontider och kvällstider för motionsbadare, relaxbadare och äventyrsbadare gör att dessa 

gäster i mindre utsträckning kommer att belasta omklädningsrum under samma tider.  

För att minska driftkostnaderna kan man minska familjebadets öppettider på morgnarna när det 

normalt sett är färre familjer och ungdomar som besöker badet.  

Längre öppettider för gymmet på kvällar villkoras av att de har egen utgång. De har då inte tillgång 

till omklädningsrum. 
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6.3 Prissättning 

Ett nytt fräscht badhus tillåter prishöjningar. Att gå på ett äventyrsbad bör jämställas med att gå 

på bio. För ett besök på en relaxavdelning kan och bör ett ännu högre pris tas ut. Vi 

rekommenderar inga variabla priser utifrån besökstid, utan vi vill att gästerna stannar längre och 

nyttjar större del av anläggningen inklusive restaurangen.  

 Motions-

bad 

12-kort* 

Motions-

bad 

Röd avgång 

Motionsbad 

(kl. 06.30-

10.30) 

Familjebad 

(inkl. 

motionsbad) 

12-kort* 

Familje-

bad 

Årskort 

Familje-

bad 

Relaxbad 

(inkl. 

övrigt 

bad) 

12-

kort* 

relax 

Småbarn  

(0-2 år) 

- Fri entré - Fri entré - Fri entré - - 

Barn  

(3-6 år) 

Fri entré - - 60 kr 600 kr 2 000 kr - - 

Ungdom  

(7-17 år) 

30 kr 300 kr 20 kr 90 kr 900 kr 2 500 kr - - 

Vuxen  

(18+ år) 

60 kr 600 kr 50 kr 120 kr 1 200 kr 3 000 kr 150 kr  

(morgon 100 

kr) 

1 500 

kr 

Familj 

(2+2) 

- - - 340 kr 3 400 kr 8 000 kr - - 

Tabell 12. Rekommenderade entrépriser för nytt badhus 

*Bada 12 ggr, betala för 10 
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6.4 Besöksprognos 

Antal besökare på den tilltänkta nya badanläggningen bedöms öka dramatiskt beroende främst 

på familjebadet, relaxbadet, nya bassänger, varmare vatten och nya fräscha lokaler. 

Kategori 

Utfall 2013 Grundalternativ 

Antal 
besökare 

Procentuell 
förändring 

Antal besökare 

Allmänhetens bad och gym 168 831 + 78 % 300 000 

Vuxen, motionssim/ 
vattengymnastik 

- - 35 000 

Ungdom, motionssim - - 3 000 

Vuxen, röd avgång - - 12 000 

Ungdom, röd avgång - - - 

Familjebad vuxen, 
18+ år 

- - 40 000 

Familjebad ungdom, 7-17 år - - 80 000 

Familjebad barn, 
3-6 år 

- - 20 000 

Familjebad småbarn, 0-2 år - - 5 000 

Terapibad - - 10 000 

Relaxbad - - 25 000 

Gym & gruppträning på land - - 70 000 

Föreningar 66 706 + 30 % 87 000 

Simskolor 31 240 + 25 % 39 000 

Fria skolbad 20 825 + 25 % 26 000 

    

Totalt 288 000 + 58 % 452 000 

Tabell 13. Besöksprognos för nytt badhus 
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Besöksprognosen är konservativt beräknad. Efterfrågan kommer troligen att bli betydligt högre 

under det första året beroende på nyhetens behag. Om besökstalen kommer att bestå därefter är 

mycket beroende på hur verksamheten sköts. Prognosen är gjord för att kunna vara beständig 

över 25 år utifrån hur väl vi vet att nuvarande verksamhet sköts. 

Med nuvarande befolkningsmängd blir prognosen 4,7 badbesök per kommuninvånare.  Med den 

prognosticerade befolkningsmängden år 2030 blir det 4,2 badbesök per kommuninvånare. Detta 

stämmer väl med vårt nyckeltal för familjebad/äventyrsbad som är 3-5 badbesök per 

kommuninvånare. 

6.4.1 Genomsnittlig belastning per dag 

Vi gör antagandet att badanläggningen är öppen alla dagar under året förutom fyra veckor på 

sommaren, dvs. 337 dagar per år. Därmed blir den genomsnittliga anläggningsbelastningen 1 341 

personer per dag och badbelastningen blir 1 134 personer per dag. 

6.4.1 Toppbelastning utifrån vattenyta 

Med de vattenytor som finns i grundförslaget klarar anläggningen att ta emot ca 850 samtidiga 

besökare varav 437 samtidiga badande.  

Behovet av omklädningsskåp bedöms därmed också vara ca 850. 

6.4.1 Toppbelastning per dag 

Vi beräknar att den genomsnittliga genomloppstiden för besöken kommer att öka till två timmar 

beroende på länge besökstider på familjebadet och relaxbadet. Många kommer fortfarande att 

besöka badet under en timmes tid eller till och med kortare tid, men andra besöker badet under fyra 

timmar eller längre. 

Vi beräknar att en toppbelastning per dag blir ca 3 000 besökare. Detta omfattar alla besökare till 

bad eller gym. 



Uppdrag Upprättad av 

Förstudieanalys för nytt badhus i Kristianstad PreDevo AB 

 

Beställare Kontrollerad av Godkänd av Datum Projektnr. Sidnr 

Kristianstads kommun MMÖ LHE 2015-05-07 14119 106 

(133)  

Förstudie badhus Kristianstad 14119 LHE 150507.docx 

6.5 Bemanning 

En bemanningsplan utformas utifrån öppettider, beräknade besökssiffror, riskanalyser, städschema 

och aktivitetsprogram. Nedan följer de viktigaste grunderna för framtagning av bemanningsplanen:  

6.5.1 Öppethållande 

Längre öppettider innebär att anläggningen kommer att vara bemannad under fler timmar. När 

öppettiderna förlängs krävs det oftast en utökad personalstyrka.  

6.5.2 Bevakning 

Omfattningen av badbevakning och annan övervakning ska följa de direktiv som ges i Svensk 

Standard SS-EN 15288–2:2008. Några hållpunkter är att: 

 Bassänger med djup på mer än 1,8 meter måste övervakas av badvakt. 

 Om det är rimligt att anta att barn befinner sig i ett visst område måste det området 

övervakas av badvakt. 

 Hopptorn, klättervägg och vattenrutschbana ska övervakas av badvakt när de är öppna. 

6.5.1 Aktiviteter 

Fler aktiviteter kräver mer personal för att de ska få någon effekt, särskilt i familjebadet. 

6.5.1 Städning 

Behovet av städning är också något som kommer att öka i takt med ett större antal besökare, ökade 

öppettider och fler aktiviteter. 
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6.5.2 Övriga arbetsuppgifter 

Förutom ovanstående finns följande arbetsuppgifter på anläggningen: 

 Simskolelärare 

 Receptionstjänst 

 Vattengymnastikledning 

 Relaxvärd 

 Aufgussvärd 

 Administration 

 Ledning 

 Tvätt 

 Fastighetsskötsel 

 Teknisk drift 

 Kökstjänst 

 Restaurangservering 

 Gyminstruktion 

 Gruppträningsledning 

 Internutbildning 

6.5.3 Förslag till verksamhetshantering 

Det är viktigt att personalen får varierande arbetsuppgifter och innehållsrika arbetsdagar. Det är ett 

sätt att skapa ett större engagemang hos de anställda.  

Restaurangen och gymmet bör hanteras av externa aktörer på marknadsmässiga grunder. Drift och 

fastighetsskötsel bör skötas av särskilt avdelad personal (från C4 Teknik). Resterande 

aktivitetsutbud rekommenderas att anläggningens egen personal sköter, med undantag för den 

verksamhet som ingår i föreningarnas kärnverksamhet. Om föreningarna vill utöva annan 

kommersiell verksamhet bör det också ske med kommersiella villkor. 

För att de externa entreprenaderna ska bli bra för alla parter är det viktigt att det tas fram 

väldefinierade avtal som reglerar i vilken utsträckning och på vilket sätt verksamheten ska utföras. 

Med utförlig tydlighet redan från början kan de värsta fallgroparna undvikas.  

Förslag till verksamhetshantering efter uppstart, utbildningar och intrimning är följande: 
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Verksamhet Bör bedrivas av 

Ledning Badhusföreståndare 

Administration Badhusföreståndare och badmästare 

Reception med shop Badmästare 

Badbevakning/badvärd Badmästare  

Relaxvärd Badmästare 

Aufgussvärd Badmästare 

Städning Badmästare/städbolag 

Tvätt Badmästare 

Skolsim Badmästare  

Babysim Badmästare 

Minisim Badmästare 

Simskola Badmästare/förening 

Simundervisning för vuxna Badmästare/förening 

Vattengymnastik Badmästare 

Tävlingar och lekar Badmästare 

Barnkalas Badmästare 

Rehabiliteringsträning Badmästare/Landsting/förening/entreprenör 

Tekniksim/simträning Förening/entreprenör 

Andra idrottsaktiviteter Förening/entreprenör 

Vattenrening och ventilation Drifttekniker 

Reparation och underhåll Drifttekniker 

Restaurang Entreprenör 

Gym och gruppträning på land Entreprenör 

Tabell 14. Förslag till verksamhetshantering 
 

6.5.4 Förslag till bemanning 

Den framtida badanläggningen föreslås ha öppet 15 timmar per dag under vardagar och söndagar. 

Med två arbetslag ger det möjlighet till överlämning mellan passen. På lördagar är det öppet tolv 

timmar för allmänheten vilket ger möjlighet till kortare arbetsdagar eller att ta in timanställd personal.  

Omfattning av bad- och bastubevakning ska bestämmas utifrån riskanalyser. Utifrån våra 

erfarenheter och Svensk Standard SS-EN 15288–2:2008 gör vi en bedömning av normal 

bevakningsnivå för den tänkta anläggningen. 
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Allmänhetens bassänger bör alltid stå under bevakning under normala öppettider. Drunkningslarm i 

bassängerna gör att en badmästare kan ansvara för fler än en bassäng.  

Under lågfrekventa besökstider bör det räcka med att en person bevakar motionsbassäng, 

undervisningsbassäng och träningsbassäng. En person bevakar familjebadet (vattenrutschbanan är 

då stängd).  

En person bör då också vara värd på relaxavdelningen med uppgift att hålla god service, hålla 

ordning, bevakning av pooler och bastur samt tillsyn av terapibassäng och varmbassäng. Ytterligare 

en person bör rotera i omklädningsrummen, duschrummen och bastur (risk för bland annat 

värmeslag) med uppgift att hålla ordning och lättare städning. Tillsammans med god städning är ett 

bra bemötande de viktigaste faktorerna för att generera återbesök till anläggningen.  

Skolsim är personalkrävande. Vi rekommenderar att engagera lärarna. Det bör räcka med två 

badmästare om det finns ett gott samarbete. 

Vid normal belastning behövs det ytterligare två personer som har tillsyn över familjebadet och 

vattenrutschbanan. En person bör också avdelas för att hålla i aktiviteter som vattengymnastik och 

lekar. Således är minsta bemanning av badvärdar i bassängrum och omklädningsrum under normal 

belastning sju personer.  

Reception och shop kräver vid normal belastning två personers bemanning och vid större belastning 

tre till fyra personer. Därtill kommer avlösning när personal behöver paus. 

Maskinist/vaktmästare behöver inte alltid vara i tjänst under badets öppettider, men någon bör alltid 

finnas i beredskap. Enklare städning utförs lämpligtvis efter ordinarie öppettider och kombineras med 

att ett städbolag anlitas på förmiddagar.  

Övriga arbetsuppgifter bör kunna hanteras inom dessa ramar. Därtill kommer timanställd personal 

för att täcka upp på helger och vid frånvaro.  

Under skollov måste bemanningen ökas ytterligare beroende på riskanalyser och vad leverantören 

föreskriver i säkerhetsföreskrifterna. 
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Utkast till bemanning Badvärdar 
Simlärare/vatten-
gymnastikledare/ 

lekledare 

Reception 
& shop 

Avlösning Ledning 
Teknisk 

drift 
Totalt 

Dagtid (till kl. 16) 4 2 2 1 1 1 11 

Eftermiddagar, 
kvällar och helger  

6 1 2 1 0 0 10 

Hög belastning 
(främst skollov) 

8 3 4 2 1 1 19 

Tabell 15. Utkast till bemanning 

Med längre öppethållande jämfört med idag, ett större aktivitetsprogram, samt fler badgäster 

kommer det att behövas mer personal.  

Med en bemanning enligt tabellen ovan och 98 timmars öppethållande per vecka innebär det ett 

behov av tjänster motsvarande cirka 28 heltidsanställningar. Till det kommer timanställda vid främst 

frånvaro och skollov samt extern städservice. 
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7. KOSTNADS-/INTÄKTSANALYS 

Kostnaderna indelas i kapitalkostnad, driftkostnad, personalkostnad och övriga kostnader. Intäkter 

kommer ifrån entréavgifter, entreprenader 

7.1 Kapitalkostnad 

Kapitalkostnader för byggnation har efter samråd med Kristianstad kommuns ekonomiavdelning 

beräknats med 3,0 procents kalkylränta och annuitetsberäkning med 25 års avskrivning.  

Grundförslaget är byggkostnadsberäknat till ca 340 mkr. Kapitalkostnaden blir då ca 19,5 mkr per år. 

Med en 50-metersbassäng istället för två 25-metersbassänger ökar investeringen med drygt 24 mkr. 

Kapitalkostnaden blir då ca 20,9 miljoner kronor per år eller en ökning med 1,4 mkr per år. 

Med tillägg av en hoppbassäng till grundförslaget ökar investeringen med drygt 21 mkr. 

Kapitalkostnaden blir då ca 20,7 miljoner kronor per år eller en ökning med 1,2 mkr per år. 

7.2 Personalkostnader 

Personalbehovet har i kapitel 5.5.4 beräknats till motsvarande 28 heltidstjänster inklusive 

verksamhetsansvarig och driftpersonal, men exkluderat extern städpersonal.  

Utifrån en beräknad genomsnittlig månadslön på 23 000 kr blir lönekostnaderna inklusive sociala 

avgifter uppgående till cirka 11,6 miljoner kronor per år. Detta inkluderar timanställda motsvarande 

en tjänst. 

Med tillägg av hoppbassäng bedöms personalbehovet öka med en heltidstjänst, varför 

personalkostnaden då beräknas uppgå till ca 12,0 miljoner kronor per år. 
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7.3 Driftkostnader 

Driftkostnaderna omfattar främst kostnader för vatten, el, värme samt kemikalier för vattenrening. 

Data är baserat på följande förutsättningar: 

 Oförändrat besökstal även med 50-metersbassäng resp. hoppbassäng. 

 Samtliga badbesökare duschar två gånger och kommer att använda toalett en gång.  

 Gymbesökare duschar 0,7 gånger per besök och använder toalett en gång. 

 Modellen är baserad på att det implementeras moderna tekniklösningar som skapar 

energiåtervinning och därmed skapar både ekonomiska fördelar och miljömässiga vinster. 

 55 % relativ luftfuktighet 

 

Beräknad förbrukning och 

kostnad 
El  

(kWh) 
Värme 
(kWh) 

Vatten 
(m3) 

CO2 
(kg) 

NaClO 
(kg) 

Flock 
(kg) 

Totalt 
(tkr) 

Enhetskostnad  

(främst utifrån data för 

Kristianstads kommun) 

0,96 

kr/kWh 

0,60 

kr/kWh 

15,2 

kr/m3 

32 

kr/kg 

8 

kr/kg 

25 

kr/kg 
- 

        

Grundförslag        

- förbrukning 2 000 

000 

2 500 

000 

76 000 34 000 35 000 1 400  

- kostnad, tkr 2 000 1 500 1 200 1 100  300 35 6 000 

        

Med 50-metersbassäng         

- förbrukning 2 200 2 700 81 000 34 000 35 000 1 700  

- kostnad, tkr 2 100 1 600 1 200 1 100  300 42 6 300 

        

Med hoppbassäng        

- förbrukning 2 200 2 700 81 000 34 000 35 000 1 500  

- kostnad, tkr 2 100 1 600 1 200 1 100 300 37 6 300 

   Tabell 16. Energiförbrukning och mediakostnader per kvadratmeter  

Summan av driftkostnaderna för grundförslaget blir ca 6 miljoner kronor per år. För både 50-

metersalternativet och alternativet med tillägg av hoppbassäng blir det ca 300 tkr dyrare per år. 
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7.4 Totala kostnader 

De totala kostnaderna består av kapitalkostnader, personalkostnader, driftkostnader och övriga 

kostnader. De senare är främst förbrukningsvaror, utrustning, telefoni, IT och tjänster. Kostnader för 

inköp av varor för vidareförsäljning syns inte i tabellen då de istället beräknas som nettointäkt. 

Kostnadsslag 
Grundförslag 

(kr) 
50-metersbassäng 

(kr) 
Hoppbassäng 

(kr) 

Kapitalkostnader  19 500 000 20 900 000 20 700 000 

Personalkostnader 11 600 000 11 600 000 12 000 000 

Driftkostnader 6 000 000 6 300 000 6 300 000 

Städtjänst 400 000 400 000 400 000 

Övriga kostnader  600 000 600 000 600 000 

Totalt Ca 38 100 000 Ca 39 800 000 Ca 40 000 000 

Tabell 17. Totala kostnader 

 

Städtjänst och övriga kostnader har bedömts bli oförändrade med de alternativa byggnationerna. 

7.5 Intäktsanalys 

Ökade intäkter är beroende av många faktorer och är tills stor del personberoende. Möjligheter till 

omförhandling av hyresavtal och skicklighet vid avtalsförhandlingen, möjligheter till ökade intäkter 

från föreningar och kommunens vilja till detta, personalens vilja och skicklighet i marknadsföring och 

försäljning av varor, möjlighet till ökade intäkter för skolbad med mera är faktorer som kan påverka 

intäkterna i mycket hög  

En modern badanläggning består idag generellt av fyra intäktsområden; bad, friskvård, servering och 

andra aktiviteter. I vissa fall driver kommunen samtliga delar, i andra fall läggs några eller alla 

områden ut på entreprenad.  

7.5.1 Allmänhetens bad 

Intäkterna den nya anläggningen blir betydligt större än för Tivolibadet. Fler badgäster från 

allmänheten innebär inte bara ökade entréintäkter utan också ökad försäljning i shop, servering och 
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gym. Tabellen nedan visar de prognostiserade förändringarna i besökarantal inom olika kategorier. 

Åldersgruppen 0-2 år finns inte med då den inte direkt genererar några besöksintäkter. 

I tabellen nedan är endast allmänhetens betalande besök med. Dessutom är inte gymbesök med, 

även om de ibland även genererar badbesök. 

 
Genomsnittlig 
intäkt/besök 

Andel av 
totala besök* 

Antal besök 
Total intäkt 

(kr/år) 

Barn, 3-6 år 48 kr 9 % 20 000 1 000 000 kr 

Ungdom, 7-17 år 72 kr 37 % 80 000 5 800 000 kr 

Vuxen, familjebad 96 kr 19 % 40 000 3 800 000 kr 

Vuxen, motionssim  48 kr 23 % 50 000 1 500 000 kr 

Vuxen, relax  120 kr 12 % 25 000 3 000 000 kr 

Totalt  100 % Ca 215 000 Ca 15 000 000 kr 

Tabell 18. Entréintäkter 

* Beräknat utifrån SCB:s befolkningsstatistik och egna nyckeltal för besöksstatistik 

7.5.2 Gym 

Gymintäkterna beror i hög grad på hur arbetet med att värva och hålla kvar medlemmar bedrivs. 

Prognosen säger att cirka 70 000 besök per år är troligt. Beräknat på i genomsnitt 40 besök per 

medlem och år ger detta ett medlemstal på ca 1 750 medlemmar. Med ett årskortspris för 

medlemskap på i genomsnitt 4 500 kronor blir den totala intäkten för gymmet cirka 7 900 000 kronor. 

I denna utredning används en allmänt vedertagen modell i branschen när en extern entreprenör ska 

kontrakteras. 50 procent av medlemsintäkterna går till entreprenören och 50 procent tillfaller 

kommunen (eller kommunens bolag). Detta är en schablonmässig modell som egentligen inte 

rekommenderas, men i denna förstudie är den till nytta.  

Kommunens årliga intäkt för gymmet blir då cirka 3 900 000 kronor. 
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7.5.3 Servering  

Då serveringen i detta förslag läggs ut på entreprenad blir intäkten till badanläggningens verksamhet 

enbart hyra för lokalen. Caféet i anläggningen är 130 m2 och med en kvadratmeterhyra på 500 

kronor blir hyresintäkten för caféet ca 800 000 kronor per år. 

7.5.4 Övriga intäkter 

Övrig försäljning och avgifter 

I receptionen säljs varor till besökarna. Hur framgångsrikt detta blir beror på många olika faktorer, till 

exempel personalens säljbenägenhet, utbud, konkurrens, skyltning. Då de resulterar i en nettointäkt 

finns kostnaderna med utan att synas i beräkningen. 

Detta är oftast inte någon större affär för anläggningen men bidrar till att hålla en god servicenivå för 

besökarna. I denna typ av anläggning prognostiseras att nettointäkten för försäljning i reception blir 

300 000 kronor. I denna summa ingår även övriga avgifter, till exempel tillägg för relaxavdelningen 

för den som har årskort för motionssimning.  

Intäkter från aktiviteter som simskola, babysim, minisim, aufguss, kalas 

Intäkter från aktiviteter uppgick under år 2014 till ca 490 000 kr varav babysim ca 92 000 kr, simskola 

ca 118 000 kr och vattengymnastik ca 283 000.  

Med ett större aktivitetsutbud och ökade besökstal bedöms dessa intäkter kunna öka till ca 800 000 

kr per år.  

Intäkter från föreningar och företag 

Intäkter från föreningar har under år 2013 och 2014 varit drygt 500 000 kr per år. Om vi förutsätter att 

nuvarande policy för ersättning från föreningar bibehålls bör intäkterna med nya faciliteter uppgå till 

minst 600 000 kr. 
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7.5.5 Sammanställning av intäkter 

Intäkter Grundförslag (kr/år) 

Avgifter bad 15 000 000 

Intäkter gym 3 900 000 

Övrig försäljning och avgifter 300 000* 

Hyresintäkt servering 800 000 

Intäkter från aktiviteter 800 000 

Intäkter från föreningar 600 000 

Totalt Ca 21 400 000 

Tabell 19. Sammanställning av intäkter 

* Nettointäkt 

Inga skillnader i intäkter bedöms uppstå med 50-metersbassäng eller hoppbassäng. 

7.6 Nettokostnad per kommuninvånare 

Nettokostnad per kommuninvånare 
Tivolibadet 

år 2013 
Grundförslag 

Med 50-
metersbassäng 

Med 
hoppbassäng 

Kostnader, kr 17 134 000 38 100 000 39 800 000 40 000 000 

Intäkter, kr 6 218 000 21 400 000 21 400 000 21 400 000 

Nettokostnad, kr 10 916 000 16 700 000 18 400 000 18 600 000 

     

Nettokostnad per kommuninvånare 
och år, ca 

121 kr 186 kr 204 kr 207 kr 

Tabell 20. Nettokostnad per år och per invånare 

 

Antal kommuninvånare har utifrån SCB’s befolkningsprognos bedömts vara 90 000 personer i 

genomsnitt under den nya badanläggningens livstid.  

Nettokostnaden per kommuninvånare blir då cirka 186 kronor per år för grundförslaget jämfört med 

121 kr för Tivolibadet år 2013. För de alternativa byggnationerna stiger den årliga nettokostnaden 

med ca 18-21 kr per år.  
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8. DRIFTS- OCH ÄGANDEFORM 

Det vanligaste förhållandet är att kommunerna själva äger och driftar 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 driftar anläggningen är ovanligt. Det finns ett fåtal 

anläggningar som är privatägda t.ex. Tyresö Arena som ägs av Tagehus AB och driftas av deras 

dotterbolag Medley AB. 

Det finns också föreningsägda badanläggningar som Filborna Arena i Helsingborg som ägs av 

Helsingborgs Simsällskap via aktiebolaget Filborna Arena AB.  

8.1 Badhusbyggnation i egen regi 

8.1.1 Badhusbyggnation i egen regi och med egen verksamhet 

Att bygga badhus i egen regi är det alternativ som är vanligast för en kommun. Genom att investera i 

ett eget badhus får kommunen full kontroll över hur badhuset skall utformas och vilka behov som 

skall uppfyllas för kommuninvånarna, samt för turister och för besökare från andra kommuner. 

Genom att själva äga och driva badhuset får kommunen också kontroll över prissättning, öppettider, 

aktiviteter, underhåll med mera. 

Vid byggnation av ett badhus i egen regi uppstår ekonomiska risker eftersom kommunen själv står 

för hela investeringen. Vanligtvis behöver kommunen låna kapital till byggnationen. En fördel i 

samband med det är att kommuner kan ta lån med lägre ränta än vad företag kan men det kan å 

andra sidan finnas invändningar mot kommunal skuldsättning, i vissa kommuner rena förbud. 

Det är vanligt att badhusbyggnationer blir dyrare än beräknat, detta oavsett om det är en kommun 

eller ett företag som är beställare. Oförutsedda kostnader och förseningar med byggnationen är 

risker att ha med i beräkningen. Ibland beror detta på slapp kostnadskontroll där tillägg görs 

avseende utrustning och att kvalitativt bättre material väljs än det projekterade.  

Andra risker är oförutsedda renoveringar och utbyten av maskinutrustning under badhusets livstid, 

samt att prognoser för intäkter och kostnader inte uppfylls. 
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Det kan vara problematiskt att komplettera en badanläggning som drivs i egen regi med ett eget 

gym. Det kan anses vara osund konkurrens att kommunen driver gymverksamhet. Lösningen är då 

att istället lägga ut gymverksamheten på en extern entreprenör. 

Även om riskerna med att bygga och driva i egen regi är många är också fördelarna om det lyckas 

många. Alla intäkter som genereras stannar i kommunen, kommunens medarbetare på 

anläggningen är nöjda och invånarna i kommunen får ett gott öga till ledning och politik för en lyckad 

investering. 

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 

Tabell 21. Fördelar och nackdelar: Badhusbyggnation i egen regi och med egen verksamhet  

8.1.2 Badhusbyggnation 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. Oförutsedda kostnader kan framkomma i 

byggnationsskedet och förseningar med byggnationen kan ske av samma skäl som beskrivits i 

avsnitt 7.1.1. Andra risker är likaledes att oförutsedda renoveringar och utbyten av maskinutrustning 

under badhusets livstid, samt att prognoser för intäkter och kostnader inte uppfylls. 

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 
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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 

Tabell 22. Fördelar och nackdelar: Badhusbyggnation i egen regi med extern verksamhetsentreprenad 

8.1.3 Erfarenhet av extern verksamhetsentreprenad i Sverige 

Många svenska badanläggningar har drivits av privata företag sedan mitten av 1990-talet. 

Erfarenheterna från kommunerna är mestadels positiva med ökade besökstal och ökad 

kostnadskontroll som huvudsakliga framgångsfaktorer för kommuner och externa 

verksamhetsoperatörer. 

Ett problem är att det ofta i anbudsprocessen endast kommer in ett eller två anbud. Många 

kommuner har därför ifrågasatt om det verkligen finns en fungerande konkurrensutsatt marknad. 

Alla problem försvinner heller inte i och med att man anlitar ett privat företag för att sköta 

badverksamheten. Allmänhet, föreningar, media och privatpersoner har många synpunkter. 

Engagemanget för en orts badanläggning är vanligtvis stort och om berörda parters tillgång till 
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badhuset försämras kan det uppstå reaktioner i press och det finns också risk för direkta klagomål till 

tjänstemän och politiker. 

Ett genomarbetat förfrågningsunderlag och välskrivna avtal är nödvändiga för ett lyckat resultat. Det 

som inte blir löst i samband med kontraktsskrivning förblir ofta olöst under hela avtalstiden.  

8.2 Badhusbyggnation genom Offentligt-Privat 

Samarbete (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.   

8.2.1 Erfarenhet av offentligt-privat samarbete i Sverige 

På den svenska badmarknaden finns idag endast en företagskonstellation som har praktisk 

erfarenhet av offentligt-privat samarbete av byggnation och driva verksamhet på badanläggningar. 

Detta är Tagehus AB (Tagebad) tillsammans med Anjo Bygg/NCC. 

  



Uppdrag Upprättad av 

Förstudieanalys för nytt badhus i Kristianstad PreDevo AB 

 

Beställare Kontrollerad av Godkänd av Datum Projektnr. Sidnr 

Kristianstads kommun MMÖ LHE 2015-05-07 14119 121 

(133)  

Förstudie badhus Kristianstad 14119 LHE 150507.docx 

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 

Tabell 23. Fördelar och nackdelar: Erfarenheter av OPS i Sverige  

8.3 Val av ägande- och verksamhetsform 

Att bygga och driva en badanläggning i egen regi är det alternativ som ger mest kontroll över 

utformning, placering och verksamhet. Inga kompromisser behöver göras med någon annan.  

Å andra sidan kräver det en kommunal kapitalupplåning som kanske inte är önskvärd. Kommunen 

ansvarar för all personal vilket skulle kunnat vara en nackdel om inte personalstyrkan vore motiverad 

och kompetent.  

Om en kommun har ekonomiska möjligheter att bygga i egen regi och anser sig ha en fungerande 

personalstyrka som de vill ha kvar och vidareutveckla så rekommenderas denna ägande- och 

verksamhetsform. 

Att bygga badanläggningen i egen regi och lägga ut verksamheten på entreprenad ger på samma 

sätt som ovan full kontroll på utformning och placering av anläggningen. Däremot förloras en del av 

kontrollen över verksamheten. Den viktigaste erfarenheten som PreDevo har av denna 

verksamhetsform är att det som inte regleras i entreprenadavtalet mellan kommun och entreprenör 

sällan blir löst under avtalsperioden. Tillgänglighet för alla grupper som ska kunna vistas i badhuset 

bör regleras i avtalet, annars finns det risk för att de kommer i kläm om entreprenören har ett 

kommersiellt fokus. 

Upplägget innebär samma initiala investering för kommunen som vid att bygga och driva i egen regi 

men kostnaden kan bli högre beroende på att den externa aktören har ett vinstintresse och vill ha en 

riskpremie. Men om entreprenören tror sig vara effektivare än kommunens organisation kan den 

årliga kostnaden eventuellt förhandlas ned så att kommunen inte drabbas av någon ökad kostnad.  

Entreprenören har skyldighet att överta all personal från en befintlig badanläggning, men därefter är 

det upp till arbetstagarna att anpassa sig till de, ofta högre, krav som ställs av arbetsgivaren.  
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Om en kommun har ekonomiska möjligheter att bygga i egen regi men inte en personalstyrka de vill 

satsa vidare på är detta alternativ att föredra.  

Badhusbyggnation genom offentligt-privat samarbete innebär att den externa aktören står för hela 

investeringen (dock krävs borgen från kommunen) vilken inte innebär någon initial upplåning för 

kommunen. Den fasta årliga kostnaden gör budgeteringen enklare men kan också innebära en 

större löpande kostnad. På samma sätt som vid verksamhetsentreprenader förloras en del av 

kontrollen över verksamheten och vissa grupper riskerar att uppleva en försämrad tillgänglighet.  

Om en kommun önskar slippa låna pengar och vill lämna ifrån sig allt ansvar är det offentliga-privata 

samarbetet en framkomlig väg att gå. För att detta upplägg ska vara gångbart behöver det finnas 

möjlighet till kommersiell utveckling.  

PreDevos erfarenhet är att kommunerna ofta bortser ifrån de oplanerade kostnader och 

reinvesteringar som behöver finansieras under badanläggningens livstid. Därmed är de snabba att 

avskriva detta alternativ som alltför dyrt.   

8.4 Drifts- och ägarrekommendationer 

Vid analys av inkomna enkätsvar har det framgått att föreningar och allmänhet är klart nöjda med 

personalens bemötande och servicekänsla. Det naturliga är då att även i fortsättningen låta 

verksamhet och drift skötas kommunalt. 

Om Kristianstads kommun vill slippa låna upp investeringskostnaden själva rekommenderas istället 

ägande- och verksamhetsformen offentligt-privat samarbete. Med tanke på Kristianstads kommuns 

storlek och den tilltänkta nya badanläggningens storlek finns det potential för höga intäkter. Därmed 

blir det också högintressant för en extern part att driva verksamheten. Vid en övergång till privat 

verksamhet övertas all personal och där kan även anläggningschefen ingå.  

Då vi inte har erhållit några signaler om att upplåning av investeringskostnaden vill undvikas blir vår 

rekommendation att en ny anläggning skall ägas av kommunen och att kommunen sköter 

verksamhet och drift på anläggningen. Detta undantar gymverksamhet och serveringen som bör 

läggas ut på extern entreprenad.  
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Bilaga 1: Alternativa attraktioner för familjebad 

Vi beskriver här de attraktioner som finns på marknaden för att bygga ett framgångsrikt familjebad. 

Sammanställningen kan inte ses som komplett, då vi har uteslutit äldre varianter på attraktioner samt 

enklare, mindre populära, attraktioner.  

Viktigt är att valet av attraktioner är anpassade för alla åldrar som anläggningen är avsedd för och att 

den innehåller en mix av både tuffare och enklare svårighetsgrader på attraktionerna. Kan man 

också variera mellan attraktioner som har hög kapacitet med de som är kö-skapande så är det bra. 

Barnbadlandskap 

      

Interiörbilder badlandskap. 

Ett barnbadlandskap ger mycket nöje till de minsta barnen, från 1 till 6 år. Storlek kan varieras allt 

ifrån 8 kvm till 200 kvm. Viktigt att utforma badet för barnen och inte i första hand tänka på att badet 

ska passa in med de övriga lokalerna. 

Play & Spray 

      

Exteriörbild Play & Spray. 
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Play and spray skiljer sig från barnbadlandskap genom att den innehåller fler interaktiva och 

vattensprutande attraktioner samt att den är utformad för att även lämpa sig för lite större barn, från 

4 till 10 år. Oftast är det också en grundare vattennivå. Storlek från 50 kvm och uppåt. 

Lekskepp 

   

Exteriörbilder på lekskepp. 

Ett lekskepp är väldigt populärt för barn mellan 4 och 8 år. Lämpligtvis är skeppet utrustat med 

vattenkanoner, ratt och rutschbanor.  

Magic Eye 

    

Exteriör- och interiörbilder över ljussättning och utvändig utformning. 

Magic Eye är en vattenrutschbana som är lämplig för hela familjen. Vattenrutschbanan är bred med 

en behaglig lutning vilket gör att en eller flera personer kan åka tillsammans främst med åkringar. 

Magic Eye kan ljussättas med dagsljus och/eller med hjälp av lampor för att skapa ytterligare 

effekter. Denna attraktion ”sväljer” stora mängder besökare då man inte behöver vänta på att de 

framförvarande skall komma ner samt att man oftast åker två eller tre tillsammans.  Magic Eye har 

blivit en stor succé och passar alla kategorier av besökare. Attraktionen står sig bra över tid; då 

populariteten minskar på andra attraktioner är köerna fortfarande långa till denna. Att man har roligt 

tillsammans ser vi som den största anledningen till attraktionens popularitet. 
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Black Hole  

   

Exteriör- och interiörbilder samt utvändig utformning. 

Black Hole är en utveckling av den klassiska vattenrutschbanan och är utformad som en mörk tunnel 

med ljud- och ljuseffekter. Tunneln kan även förses med ett antal blinkande knappar att försöka 

trycka på under nedfärden där poängen redovisas på en display vid landningsbanan. Black Hole är 

för singelåkare och den är utrustad med start- och stoppljus för ökad säkerhet.  Black Hole passar en 

bred målgrupp. 

Turbo 

   

Exteriör- och interiörbilder över turbon.  

Turbo är en brant, smal vattenrutschbana för bästa möjliga fartupplevelse.  Åkturen är över på bara 

några sekunder och blir en rolig tävling om snabbaste tiden. Turbon är för singelåkare och den är 

utrustad med start- och stopljus för ökad säkerhet. Turbon vänder sig till ungdomar och vuxna. 
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Space Bowl 

    

Exteriör- och interiörbilder över skålen och rutschbanan. 

Space Bowl är en vattenrutschbana som avslutas i en jättelik skål där du åker runt i en virvel fyra-

fem varv innan du spolas ut i ett hål och landar i en bassäng alternativt i en aquacatch. Inomhus kan 

en Space Bowl med fördel placeras så att åskådare kan se ner i skålen och på så sätt skapas en 

publikattraktion. Med en Space Bowl utomhus kan ett tak placeras ovanpå och en fortsättning på 

rutschbanan kopplas på under skålen som fortsättning efter varven i virveln. En Space Bowl vänder 

sig till en bred målgrupp. 

Superrutsch  

   

Interiörbilder över bana, start och landning. 

Superrutsch är en enkel kort vattenrutschbana som kan placeras mitt i upplevelsebadet. Attraktionen 

vänder sig till en bred besökskategori och har en stor åkkapacitet då man kan åka samtidigt. 

Landningen sker i en separat landningsbassäng som kan integreras med övriga bassänger i 

upplevelsebadet. Superrutschen har en låg investeringskostnad och vänder sig till en bred 

besöksgrupp. Superrutschen är ett bra komplement eftersom den sväljer många besökare, men den 

har ingen egen större attraktionskraft. Målgruppen för en superrutch är barn och ungdomar. 
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Trippelslide 

   

Interiörbilder över start, bana och landning. 

Trippelslide är en öppen vattenrutschbana som främst vänder sig till barn. Vattenrutschbanan består 

av tre olika nedfarter med olika lutning, ”mysbanan” i mitten, ”vågbanan” till höger och snabbare till 

vänster. Vattenrutschbanan vänder sig till en ålderskategori som är svår att hitta bra attraktioner till. 

Trippelslide är ett kostnadseffektivt alternativ som kan hantera stora mängder besökare. Trippelslide 

vänder sig till barn. 

Simma ut-bassäng/Utomhusbadlandskap 

 

Exteriörbilder över utomhusbadlandskap.  

Någonting som har blivit populärt i Europa är ett större utomhusbadlandskap med 

massagemunstycken, strömkanal, liggbänkar m.m. Under vinterhalvåret skapar detta en häftig 

kontrast med varmt vatten tillsammans med kall uteluft. Ett utomhusbadlandskap vänder sig till alla 

åldersgrupper. Den kan också vara lokaliserad på relaxavdelningen och vänder sig då främst till en 

äldre målgrupp som söker en lugn och behaglig miljö.  
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Vildfors 

    

 Exteriör- och interiörbilder över vildfors. 

Vildforsen är en öppen flack utom- eller inomhusbana där du färdas med ett kraftigt vattentryck. Till 

skillnad från en vanlig vattenrutschbana är det inte ett brant fall utan 800 liter vatten per sekund som 

flyttar dig framåt. Vildforsen har en stor åkkapacitet där många personer kan åka samtidigt. På grund 

av det strömmande vattnet vänder sig attraktionen till personer från 10 år och uppåt. 

 

Klättervägg 

Bilder framifrån och från sidan på transparent klättervägg 

Klätterväggar finns i många utföranden och modeller för badhus. Det vanligaste är att man konstruerar 

en fast väggkonstruktion med ett antal utplacerade klätterväggsfästen. Det finns även lite mer mobila 

lösningar som sätts fast i bassängen men kan eventuellt flyttas vid senare ombyggnationer. En mobil 

transparent klättervägg kan med fördel användas i trängre utrymmen eftersom den släpper igenom ljus 

och öppnar upp rummet. 
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Halfpipe 

 

Bilder Halfpipe  

Halfpipe vattenrutschbanor är en relativ ny attraktion. Olika modeller brukas olika men det vanligaste 

är att man åker i dem med ringar. Efter en startsträcka glider man ner i halfpipen där man åker upp 

på en vägg för att sedan åka tillbaka baklänges. Detta sker en eller flera gånger beroende på modell, 

tills man fortsätter till landningen. Halfpipe vattenrutschbanor finns för inomhusbruk, till exempel i 

Galaxy Schwarzwald i Tyskland, men de kräver stor volym så det vanligaste är att de installeras 

utomhus. Den första i Sverige byggs just nu inomhus i Kokpunkten, Västerås. 

 

Fritt Fall med höghastighetsbana 

   

Bilder fritt fall 

Fritt Fall kallas olika vattenrutschbanor som startar med ett fall från en startbox med lucka under.  

En Fritt Fall ger besökaren en väldigt hög inledande hastighet på sin åktur. Hasigheten kan vara 

attraktionen i sig med en snabb fortsättning på vattenrutschbanan. Attraktionskraften är stor men det 

kan lätt skapas längre köer eftersom den endast sväljer cirka sextio personer per timma. 
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Loop 

   

Bilder loop med ”Fritt fall start” 

En Loop kan startas med tidigare nämnda Fritt Fall eller med en brant start där besökaren själv tar 

sig över kanten. Dock är en fritt fall-start modernare och mer besökslockande. En Loop kräver hög 

starthöjd och är personalkrävande. Endast en besökare kan nyttja attraktionen åt gången, 

nästkommande besökare kan inte starta innan den tidigare besökaren lämnat landningen. Personal 

måste finnas på plats vid starten för att kontrollera personers storlek. De behöver också finnas på 

plats för att hjälpa åkande ur attraktionen ifall de inte kommit runt loopen, utan istället åkt tillbaka.  

En vattenrutschbana med loop har en ungefärlig kapacitet på 60 personer i timmen. Loopen har en 

hög attraktionskraft, mycket hög tillsammans med en fritt fall start. 

 

Dubbel-loop  

   

Bilder på Dubbel-loop 

Dubbel-loopen är till för den våghalsige. Åkturen börjar med att en lucka öppnas och du faller 14 

meter och når en topphastighet på upp till 65 km/h. Dubbel-loopen finns så vitt vi vet bara på ett 

ställe i världen och det är på Wörgler Wasserwelt i Österrike. Dubbel-loopen har en mycket stor 

attraktionskraft och lockar långväga besökare.  

De åkande behöver väga minst 50 kg för att ta sig runt looparna. 
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Cone slide  

    

Interiör- och exteriörbilder Cone slide  

Vattenrutschbanor utformade med koner på ett eller flera ställen skapar mindre ”halfpipes” under 

åkturens gång. En Cone slide sväljer många besökare samtidigt precis som en Magic Eye. 

Dessutom skapar konerna ett imponerande yttre som drar blickarna till sig. 

 

Tube Racer 

   

Exteriörbilder Tube Racer  

 

Att tävla mot varandra i parallella banor ger en extra dimension. Emellanåt kan man se varandra då 

rören är transparanta på en eller flera områden. När man kommer ner kan man direkt se om man är 

före eller efter sin motståndare. Är man osäker kan man kontrollera på uppsatt display då 

tidtagarutrustning ingår. Åkarna kan välja att åka med eller utan ringar.  
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Trippel vattenrutschbana med tävlingsmöjlighet 

   

Exteriörbilder trippel tävlingsvattenrutschbana samt tidtagningsskärm 

 

Vattenrutschbanor som sväljer flera besökare åt gången är ett bra komplement till de mer extrema 

vattenrutschbanorna. Därmed minskas köer och besökarna kan åka fler gånger, risken att tröttna i 

en kö minskar. En tävlingsvattenrutschbana med flera banor som endast är skilda med lägre kanter 

skapar en tävlingsinstinkt hos besökarna eftersom man ser sina motståndare hela tiden.  

Även föräldrar som vill kunna hålla koll på sina barn uppskattar denna attraktion. Den vänder sig 

sålunda till en bred målgrupp. Attraktionen finns numera även som inbyggd variant. 

 

Hoppvattenrutschbana 

   

Bilder hoppvattenrutschbana 

En annorlunda vattenrutschbana är en hoppvattenrutschbana. Själva vattenrutschbanan är ungefär 

en meter bred i startfasen, innan hoppet, och vid landningen drygt två meter bred. I en större 

hoppvattenrutschbana kan besökarna hoppa upp till 7 meter. Landningsbassängen till denna 

attraktion behöver vara något större än för andra vattenrutschbanor. 
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Dykbassäng 

   

Interiörbilder över dykbassäng på Monte-Mare Rheinbach 

Monte-Mare Rheinbach i Tyskland har byggt en 10 meter djup dykbassäng i anläggningen. Med 

denna typ av bassäng tas inomhusdykningen till en helt ny nivå, med vrak, rör och grottor på upp till 

10 meters djup. Förutsättningarna gör att bassängen är väl anpassad för både erfarna dykare och 

nybörjare. 

 

Surfstream  

 

Bilder på Surfstream 

Surfstreamen skapar perfekta surfmöjligheter inomhus. Ett tunt vattenlager strömmar uppför en 

vadderad sluttning med ett vattendjup på någon decimeter. Vattnets hastighet går att reglera och 

anpassa till surfarens kunskapsnivå. Enstaka personer kan surfa samtidigt och attraktionen vänder 

sig till ungdomar och vuxna. Attraktionen är dock kostnadskrävande avseende byggnation och 

framför allt avseende drift. 

 

 

 

 


