
Idrottshuset Haparanda



BAKGRUND



• Idrottshuset i Haparanda uppfördes i mitten av 1960-talet. Anläggningen har underhållits över åren, 
men har över tid åldrats och i februari 2020 togs beslutet att av byggnadstekniska skäl stänga 
simhallen för fortsatt verksamhet.

• Haparanda kommun har enligt skollagen en skyldighet att tillhandahålla simundervisning till 
grundskolans elever. Grundskolans behov har sedan beslut om stängning ombesörjts genom att 
förhyra badtider i grannkommunerna Kalix, Övertorneå och Torneå. I och med badhusets 
nedstängning utgick också möjligheten till bad för både organiserad föreningsverksamhet och 
allmänheten. 

• Kommunen har därmed att ta ställning till huruvida badmöjligheter för dessa målgrupper 
långsiktigt ska tillgodoses inom kommunalt ägda anläggningar, eller om simhall som service ska 
ombesörjas av andra aktörer. 

BAKGRUND

• Kommunstyrelsen har gett Kommundirektören i uppdrag att utreda alternativa lösningar för att 
tillgodose behovet av simhall i Haparanda. 

• Lösningsförslagen ska belysa bedömd kapacitet och kostnad, möjlig tidplan, samt övergripande 
risker för de olika alternativen. 

• Utredningen kan också belysa eventuella nyttor och mervärden som bedöms kunna uppstå för 
enskilda alternativ, även om dessa inte skulle vara möjliga att kvantifiera i nuläget. 

UTREDNINGEN

Introduktion



FÖRUTSÄTTNINGAR 
& 

SAMMANFATTNING



Situationen idag

Förmåga? Ambitionsnivå?

Fram till februari 2020 full 
egen förmåga att bedriva 

badhusverksamhet.

Idag stängt med anledning av 
anläggningens bristande skick.  

Ett flertal sporthallar som är 
tillgängliga i begränsad 

omfattning. 

Stora renoveringsbehov i 
likhet med simhall. 

DAGENS FÖRMÅGA

Simhall Sporthall

Ett stort utbud av 
badmöjligheter. 

Tillgänglig för allmänheten i 
Haparanda, till samma villkor 

som gäller för boende i 
Torneå. 

Avgifter och tillgänglighet 
beslutas av Torneå Stad. 

En kommersiell aktör som 
erbjuder spaupplevelser med 
inriktning mot besöksnäring 

och upplevelseindustrin. 

Idag ingen verksamhet som 
kan likställas med badhus för 

allmänheten. 

ÖVRIGA AKTÖRER

Torneå Badhus Cape East



Sammanfattning

§ Idag kan simundervisning bedrivas i Torneå 
inom ramen för ett timbaserat avtal. Utöver 
det kan kommunens medborgare nyttja 
badhuset till de villkor som fastställs av 
Torneå stad. 

§ Vid beslut om att badhus i Haparanda ska 
tillhandahållas via kommunal huvudman 
föreslås ett uppförande av nytt badhus om 
vald lösning.

§ Vid nyuppförande föreslås ett enklare 
badhus som kan säkerställa en 
grundförmåga att bedriva simundervisning, 
förenings-verksamhet samt fritid och 
friskvård. Med denna lösning förutsätts att 
Torneå badhus fortsatt kan utgöra ett 
alternativ för de besökare som önskar ett mer 
varierat utbud inom bad och vattenlek.  

§ Kommersiella aktörer har uttryckt intresse 
och förmåga att inom ramen för sin 
verksamhet, kunna erbjuda kostnadseffektiva 
alternativ till nyuppförande i kommunal regi. 

§ För att kunna utvärdera de möjligheter 
kommersiella aktörer kan erbjuda bör en RFI-
process för klargörande genomföras under 
hösten, innan slutligt beslut i frågan tas. 

RENOVERA

BYGGA NYTT

204 Mkr

HYRESAVTAL NYTT BADHUS
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Investering AvtalsformAlternativ Kostnad/år Tidplan

60 (25) Mkr

De fördelar ett alternativ med tredjepartsuppförande kan förväntas ge bedöms idag 
inte vara av tillräcklig vikt för ett uppförande av badhus för kommunal huvudman. 

Föreslås utgå som alternativ. 

14,4 Mkr

5,7 Mkr

24-36 mån

24-36 mån

Ägande

Ägande

Avtalstid

N/A

N/A

Det finns ett uttryckligt intresse till samarbeten från branschaktörer, men i dagsläget 
finns inget konkret underlag för att bedöma hur ett sådant samarbete kunde se ut. 

Förslagsvis bör en RFI genomföras för att i slutligt beslutsunderlag få tydliga 
förutsättningar att ta ställning till ett alternativ med hyresupplägg. 

ca 34 000

Kr/kvm

ca 55 000

I dagsläget finns en avtalssamverkan för att under begränsade tider bedriva 
simundervisning för grundskolan. Ersättning utges för elev/tim.

Från mars 2020 har tillgängligheten varit kraftigt begränsad, vilket belyst en risk i att 
icke-avtals part på kort varsel kan införa begränsningar.. 



BADHUSBESÖK 
-

Vad säger branschen och besökarna?



Svenska badanläggningar - en viktig samhällsfunktion där minskande 
besöksunderlag möter stora investeringsbehov

SVENSKA BADHUS  

Källa: www.svenskabadbranschen.se, www.svenskbyggtidning,se

• Ca 390 offentliga badanläggningar i kommunal eller privat regi
• Många kommuner med åldrande badhus
• Ökad befolkning och förändrad demografi nationellt driver efterfrågan på ökad kapacitet
• 200 nya badhus samt uppgradering/renovering i stor del av befintliga badhus nödvändig enligt 

branschorganisationen Svenska Badbranschen

I korthet…

TRENDER & 
KRAVBILD

• Nationellt en trend mot minskande antal besökare (studie 2019)
• Demografi i förändring – andelen äldre med god hälsa i befolkningen ökar  
• Äldre badhus ej uppförda utifrån dagens kravbild på anpassning och tillgänglighet för olika typer 

av funktionsvariationer
• Branschorganisationen betonar vikten av effektmål (simkunnighet, friskvård, social hållbarhet osv…) 

vid beslut om badhus

EKONOMI & LIVSLÄNGD

• Stor del av kommuner står inför beslut om nyinvestering eller ersättning av badhus
• Inga av de kommunala badhusen bedöms gå med vinst – kommuner uppskattas skjuta till 
• ca 7 miljarder kronor årligen 
• Nybyggnation bedöms ha 40-50 år i operativ livslängd

Branschorganisationen betonar offentliga badanläggningar som en betydande samhällsfunktion där 
huvudsakliga värden består i ökad simkunnighet, friskvård och allmänhetens välmående



Friskvård och social samvaro till stor del en drivande faktor för dem som 
besöker badhus

Källa: www.svenskabadbranschen.se

Nästan fyra av tio uppger att de besökt simhall/badhus under det senaste året… …varav drygt hälften av besöken varit i förenings-, motions- eller träningssyfte

Motions/träningssimma

Tränade med en väl/kollega

Min förening tränar/tävlar där

Deltagande i kurs/simskola

Umgås och ha trevligt

För välbefinnandets skull

Delta i gruppträning

Deltog i babysim, simskola

45%

44%

36%

9%

8%

5 %

3%

2%

Annat syfte 5%

71% uppger att besök skett i sällskap 
med en eller flera personer

• 38% av de tillfrågade har besökt badhus vid ett eller flera 
tillfällen det senaste året

• Fler än hälften av de som besökt badhus uppger att de i 
första hand gör det i motionssyfte

• Två huvudsegment definieras i Motionärer och 
Trivselbesökare

Flera gånger i veckan

Flera gånger senaste året

Ingen gång

Vet ej/minns inte

Någon gång i veckan

Någon gång i månaden

Någon gång i kvartalet

Någon gång i halvåret

3%

6%

8%

6%

5%

10 %

58 %

5%

Knappt en tiondel av de tillfrågade uppger att 
de besökt simhall/badhus den senaste veckan



God tillgänglighet och trevlig miljö uppges vara av stor betydelse för val av 
badhus och moderna anläggningar ger nöjdare besökare

Källa: www.svenskabadbranschen.se

Närhet och tillgänglighet avgörande för val av anläggning… …och besök i moderna hallar ger betydligt nöjdare besökare som helhet

• Hög tillgänglighet avgörande för val av anläggning

• Besökare i badanläggningar som upplevs moderna uppger en 
betydligt högre grad av nöjdhet än besökare i äldre 
anläggningar

• ”Rent och fräscht” påverkar nöjdheten mest vid NKI-mätning

• Öppettider och barnvänlighet andra viktiga faktorer som 
anges i NKI  



Tillgänglighet och badhusmiljön anges, utöver ointresse för bad, som 
huvudsakliga skäl till att inte besöka badhus

Källa: www.svenskabadbranschen.se

Var tredje person som inte besökt badhus har uppgett ointresse som skäl Tillgänglighet och fysisk miljö skäl tillmäts stor betydelse 

• Ointresse för bad anges av både kvinnor och 
män som huvudorsak till att man inte besökt en 
badanläggning. 

• Tillgänglighet och badhusmiljön i olika form 
anges som betydande orsaker i sig att inte 
besöka badhus

• Kvinnor uppger i något högre utsträckning 
ogillande av badhusmiljön som skäl till att inte 
besöka (Bilaga 4)

• Pris och ekonomi uppges i relativt liten 
utsträckning som skäl till att man väljer bort 
badhusbesök

Relativt små skillnader mellan män 
och kvinnor avseende uppgivna 

skäl att inte besöka badhus



BADHUSBESÖK
-

Hur ser det ut i Haparanda?



Tre övergripande besökskategorier till simhall i Haparanda definierade - Skolan, 
Föreningslivet samt Fritid & Friskvård

SKOLUNDERVISNING 
ENLIGT LÄROPLAN

FÖRENINGSLIV 
BARN & UNGA 

§ Simundervisning i enlighet med grundskolans 
kursplan och Haparanda stads riktlinjer för 
simundervisning

§ Simkunnighet ingår i ämnet Idrott och hälsa och 
utgör en del av betygsunderlaget från åk 6 och 
framåt. 

§ Strukturerad vattenbaserad träning och/eller 
fritidsaktivitet för barn, unga och unga vuxna 

FRITID / 
FRISKVÅRD

§ Folkhälsa – moEonärer utanför organiserad 
verksamhet

§ RekreaEon/nöje/social samvaro utanför organiserad 
verksamhet

§ Annan vaHenakEvitet i organiserad form, tex 
dykarklubb, övning för Räddningstjänst, Kajakklubb 
eller motsvarande

Kategori Målgrupp Kravställare/verksamhetsbeslut

§ Skollagen 10 kap  21§

§ Inga lagkrav på 
tillhandahållande

§ KF beslutar 
ambitionsnivå avseende 
tillgänglighet och 
kapacitet

§ Inga lagkrav på 
tillhandahållande

§ KF beslutar 
ambitionsnivå avseende 
tillgänglighet och 
kapacitet

Verksamhet

Gymnasiet

F-9

Grundsärskola

Förskola

Lovskola

Simskola

Nybörjargrupp

Träningsgrupper, varav en för 
tävlande

Vuxengrupp 

Fridykning

Dykning med snorkel, cyklop 
och simfötter

Rekreation, fritid, äldre & 
yngre

Rehabilitering och friskvård

Finansiering

Anslag

Föreningsstöd

Medlemsavgifter

Besöksavgifter

Medlemsavgifter

Föreningsstöd



Skolundervisning har historiskt tagit i anspråk drygt hälften av efterfrågade 
timmar under termin

Skolan dominerar efterfrågan dagtid under veckan (läsåret 2019)… …utöver det efterfrågas tider för övriga morgon, kväll och helg

Källa: Barn- och Utbildningsförvaltningen Haparanda (Tider HT 
2019),

06.00-07-00
07.00-08.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Fritid
06.00-08.00

Fritid
06.00-08.00

Undervisning
08.00-15.00

Fritid
08.00-13.00

Fritid
16.00-21.00

Fritid
16.00-21.00

Föreningsliv
16.00-21.00

• Bedrivs varje vecka kl. 8-15 måndag till 
fredag under vår- och hösttermin

• Tider följer skolschema och behöver erbjuda 
hög tillgänglighet för att säkerställa 
planeringsförutsättningar för övrig 
undervisning

35
tim/v

19
tim/v

9
tim/v

SKOLUNDERVISNING

FRITID & FRISKVÅRD

FÖRENINGS-
VERKSAMHET

• HSKT SimsekDon – en dag á 5 Dm per vecka

• VaHengymnasDk – 1-2 dagar á 2 Dm per 
vecka

• Morgonbad – två dagar á 2 tim per vecka

• Kvällsbad – två dagar á 5 tim per vecka

• Lördagar – en dag á 5 tim per vecka

Schema ovan speglar av BUF efterfrågade tider baserat på verksamhet hösten 2019

Föreningsverksamhet förväntas öka efterfrågan om ny hall blir tillgänglig



I perioden 2015-2019 hade simhallen i genomsnitt 140 besökare om dagen 
under höst- och vårterminens månader 

Källa: Barn- och utbildningsförvaltningen Haparanda, Rapport Badhus Håbo 
kommun (2020-02-13)

Besökstrycket är tydligt förlagt till vintermånaderna med... … relativt stor variation mellan åren

• Stora skillnader i månadsvisa topp- och bottennoteringar 
över åren, men genomsnittet för tidsperioden är ändå 
relativt jämnt för de månader där besök i huvudsak sker

• Skolundervisning utgör ca 50% av besöken

• Årets första och fjärde kvartal generellt sett absolut 
starkast under året

• Utslaget på helår uppgår antalet besökare per månad 
över perioden 2015-2019 till 3413 personer

Eventuell förändring i framtida efterfrågan svårbedömd då simhallen 
under lång tid haft begränsad tillgänglighet

Erfarenheter från andra kommuner visar på stor ökning i besökarantal 
när nytt badhus blir tillgänglighet. 

+ 49 %Norrtälje
+ 75 %Sigtuna
+100 %Ystad
+250 %Vara
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För perioden 2015-2019 förläggs merparten av besöken tydligt till vinterhalvårets månader

Utslaget över helåret uppgår det 
genomsnittliga antalet besökare i 

perioden 2015-2019 till 3413 personer 
per månad

Skillnad mellan högsta och lägsta 
notering för respektive månad varierar 

över åren och kan ses i de gula 
staplarna



Antalet elever i grundskolan förväntas för perioden 2021-2030 sjunka med 21% 
men efterfrågade undervisningstider bedöms vara relativt oförändrad

FÄRRE ELEVER
• Ett förväntat sjunkande antal elever i framförallt 

förskola, samt låg- och mellanstadiet fram till 
2030 

FÄRRE UNDERVISNINGSTIMMAR
• Antalet undervisningstimmar och –grupper 

sjunker med ca 12%, vilket är betydligt 
långsammare takt än elevantalet 

OFÖRÄNDRADE UNDERVISNINGSTIDER
• Inom överskådlig tid bedöms det sjunkande 

elevantalet och antalet undervisningstimmar inte 
påverka antalet undervisningstillfällen i sådan 
omfattning att efterfrågan på tillgängliga 
undervisningstider väsentligen påverkas. 

Elevunderlaget i grundskolan förväntas minska med 21% till 2030… … men bedömd undervisningstid minskar inte i motsvarande takt

Källa: Barn- och Utbildningsförvaltningen Haparanda, Bilaga 1
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Medborgare i ålderskategorin över 65 år förväntas öka i både antal och andel 
av befolkningen till 2025

Befolkningen minskar, men antalet och andelen medborgare i åldern 65+ ökar… … vilket kan öka efterfrågan på rekreation och rehabmöjligheter

Källa: Kolada, Haparanda (2021-06-23), Svenska Badbranschen

Ålderskategorin 80+ ökar  
i absoluta tal fram till 

2030. - 15%

6-15

20-44

45-64
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80+9 601 
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55 9 117 
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Ålderskategori 80+ enda demografisk grupp som kommande femårsperiod förväntas öka i antal 

De två äldsta 
ålderskategorierna ökar i 

andel av befolkningen 
från 30,1% till 32,1% 

EN DEMOGRAFI I FÖRÄNDRING

§ En totalt sett minskande befolkningsmängd där 
antalet och andelen barn och unga minskar 

§ Även ålderskategorierna 20-64 år minskar både 
sett till antal och andel

§ Den äldre befolkningens andel av totala 
befolkningsmängden ökar därför relativt snabbt 
redan i ett femårsperspektiv

MEN OKLART HUR EFTERFRÅGAN PÅVERKAS

• Nästan 60% av de som i en nationell 
undersökning uppgav att de besökt en simhall 
det senaste året var 56 år eller yngre

• Svenska Badbranschen lyfter fram att en större 
andel äldre med allt bättre hälsa eventuellt kan 
öka  efterfrågan på tillgång till rekreation och 
möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter

Totalt en minskning med 484
invånare inom en femårsperiod



IDROTTSHUSET IDAG



BYGGÅR
• Uppförd i mitten av 1960-talet. 

NULÄGE
• Fyra besiktningar innefattande konstruktion och 

installationer genomförda av oberoende aktörer i 
perioden 2019-2020

• Fastställt åldrande anläggning med betydande 
åtgärdsbehov för att möjliggöra fortsatt verksamhet

• Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö ej i 
enlighet med dagens normer och lagstiftning

ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR
• Sporthallar som finns i anslutning till simhallen 

nyttjas fortsatt till idrott- och föreningsverksamhet

Simhallen i Haparanda – en åldrande anläggning med förväntat stora 
åtgärdsbehov för att möjliggöra fortsatt verksamhet

Bassängdjup: 0,8-3,5 m

Bassänglängd: 25m

Antal banor: 5

Trampolin: 1 m

Hopptorn:3 m

Omklädningsrum: 2



Fyra oberoende besiktningar fastställer strukturellt ett relativt gott skick, men 
installationer bedöms överlag ha uppnått teknisk livslängd och behöver ersättas 

Bassänger
2019-08-15

VVS
2019-12-03

Byggnad & bassänger
2020-01-14

El 
2019-12-03

Fyra rapporter – simhall strukturellt i relativt gott skick, men innemiljö och 
installationer bedöms ha uppnått teknisk livslängd 
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• I huvudsak från byggnadens uppförande.
• Viss renovering skett löpande
• Möter ej dagens säkerhets- och lagkrav

Takkonstruktion
• Strukturellt ok
• Innertak påvisar hög andel mikrobiell påväxt
• Inga rötskador påvisade

Elanläggning

• I huvudsak från byggnadens uppförande.
• Teknisk livslängd uppnådd –

• Rör och ventiler
• Spill- och dagvattenledningar
• Avloppsledning under bottenplatta

VVS

Värmesystem 
• Fjärrvärmecentral installerad runt år 2000
• Pumpar relativt nya
• Rörsystem och radiatorer i huvudsak från byggnadens 

uppförande
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Badvattenrening • I huvudsak från byggnadens uppförande
• Teknisk livslängd för reningsanläggning uppnådd 

Väggkonstruktion
• Strukturellt ok
• Påvisade fuktskador 
• Inga rötskador påvisade

Bassäng Stor • Relativt ok men åtgärder behövs

Nödvändig

Nödvändig

Nödvändig

Nödvändig

Nödvändig

Nödvändig

Nödvändig

Status Åtgärd

Bassäng Liten • Klinkersläpp som medför stor risk för skärskador. Nödvändig



KRAVBILD &
BEDÖMDA ALTERNATIV



Två undervisningsbassänger samt en anläggning som är tillgänglighetsanpassad 
utifrån dagens lagstiftning efterfrågas 

SIMKUNNIGA NYBÖRJARE

Generella krav

Kapacitetskrav
• 20 elever med möjlighet att dela upp i 

grupp

• Möjliggöra livräddningsövning
• Motsvarande tidigare liten bassäng

Bassängmått
• Yta 10 x 25 meter

• Djup 0,8 – 3,5 meter

• Yta 6,20 x 7,10 meter

• Djup 0,7 – 0,8 meter

Utrustning

• 6 banor med startpall

• Trampolin

• Ledstänger (kortsida, del långsida, 
trappa)

• Avdelare för banor

• Ledstång runt om

Belysning • Upplyst bassäng med synlig botten • Upplyst bassäng med synlig botten

Hygienutrymmen 
vid bassäng N/A • Toalett i anslutning till bassäng

Tillgänglighet

• Anpassat för individer med olika 
funktionsvariationer

• Inga nivåskillnader, tillgång till 
utrustning som ramp i vattnet, lyft 
och hiss vid behov

Hygienutrymmen

• Omklädningsrum 
• 2 rum á minst 20 pers

• Skåp
• WE/RWC

• Duschutrymmen
• 10 st/omklädningsrum
• Avskilda duschar med skärmvägg

Tillsyn/
Instruktör

• Instruktör på vattennivå. 

• Bra överblick över hela 
badhusområdet utan hinder

Säkerhet/
diskretion

• Avgränsning mot andra 
utrymmen/verksamheter

• Möjlighet att skärma av för insyn vid 
behov

Ljud
• Bra ljudmiljö 

• Möjlighet att kunna koppla in 
instruktör

Förvaring • I anslutning till bassäng • I anslutning till bassäng

För diskussion?

Undervisningsbassänger 

Källa: Barn- och utbildningsförvaltningen Haparanda



Fem något olika upplägg beroende på kommunen väljer att ha egen förmåga 
eller upphandla simhall som en köpt tjänst?

RENOVERA

BYGGA NYTT

• Renovering av befintligt badhus och sporthall.

• Tillgänglighetsanpassning och modernisering avseende kravställning 
avseende miljö, arbetsmiljö och annan lagstiftning

• Uppförande av nytt badhus i kommunal regi. Ett enklare badhus som 
tillgodoser grundläggande behov för undervisning, 
föreningsverksamhet, samt fritid och friskvård

HYRESAVTAL NYTT BADHUS
• Blockförhyrning av tredje part efter uppförande av ny simhall. Ett mindre 

badhus som tillgodoser grundläggande behov för undervisning, 
föreningsverksamhet, samt fritid och friskvård

HYRESAVTAL TREDJE PART INRIKES

BA
DH

US
 M

ED
 KO

M
M

UN
AL

 H
UV

UD
M

AN
BA

DH
US

 SO
M

 KÖ
PT

 TJ
ÄN

ST

NYTTJANDEAVTAL TORNIO • Inhyrning för skolundervisning i Torneå simhall

• Inhyrning hos tredje part till fastställda tider per vecka. I huvudsak med 
målsättning att säkerställa möjlighet till lagstadgad skolundervisning 

Beskrivning Avtalsformat

Ägande

Ägande

Blockförhyrning
>20 år

Hyra/avtal

Hyra
-25 år

Alternativ



Hyresavtal för blockförhyrning av nytt badhus föreslås utgå som alternativ och 
utreds ej vidare inom ramen för denna studie

HYRESAVTAL NYTT BADHUS
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Beskrivning Avtalsformat

Ägande

Blockförhyrning
>20 år

Alternativ

• En lösning som tillämpas i situationer där kommunen önskar hålla sin egen investeringsvolym 
nere, eller där man av olika skäl vill tillskapa förutsättningar för nya aktörer

• Innebär ett långsiktigt hyresåtagande där kommunen i väsentlig del fortsatt står för huvuddelen av 
operativ och finansiell risk. 

• I huvudsak en alternativ finansieringslösning för uppförande av nytt badhus

• Haparanda kommun bedöms ha goda förutsättningar att finansiera ett eventuellt nybygge i egen 
regi. 

• Alternativet utvärderas ej vidare i nuläget. 



MÖJLIGA LÖSNINGAR



Alternativ 1 – Idrottshuset totalrenoveras inom befintlig infrastruktur för att möta 
verksamhetsbehovet

Källa: Kostnadsuppskattning Hifab, 2021-08-17

© Creden'a

YTA (BTA)

BASSÄNGER

BYGGTID

INVESTERING

5100 kvm
Inklusive sporthallar

2st
Stor bassäng med 5 banor och 

ned till 3,5m djup 

204 Mkr
Baserat på en entreprenad-

kostnad om ca 34 000 kr/kvm

24-33 mån

RENOVERING OMFATTANDE BLAND ANNAT

• Dränering utvändigt

• Nya reningsanläggningar till simhall

• Renovering pooler

• Renovering/uppgradering av El och VVS

• Avlopp åtgärdas med re-lining

• Myndighetskrav avseende brandskydd, och 
tillgänglighetskrav förutsätts vara uppfyllda

• Ytskikt i gymnastikhallar källarplanTILLKOMMER Tillgänglighetsanpassning
Brandsäkerhet



Sammanfattning för Alternativ 1

• Nuvarande idrottshus totalrenoveras, 
inom ramen för befintlig infrastruktur.

• Anläggningen är uppförd med för 
tiden gällande byggnormer, vilket 
också medför begränsningar i 
möjligheterna att modernisera och 
effektivisera ytorna till dagens 
standard. 

Beskrivning & utbudAlternativ

RENOVERING 
IDROTTSHUSET

Bedömd kostnadLedtid och Avtal

• En totalrenovering 
medför i många fall 
dubbelt arbete för 
rivning och 
återuppbyggnad. 

• Tidplanemässigt 
förväntas en 
renovering inte 
väsentligt skilja sig 
från en 
nybyggnation. 

Tillgänglighet

• En simhall i 
egen regi 
innebär att 
tillgänglighet, 
prisbild och 
ambitionsnivå i 
sin helhet 
beslutas av 
kommun-
fullmäktige i 
Haparanda 
stad. 

• Över kalkylperioden bedöms årlig 
resultatpåverkan uppgå till ca 14,4 
Mkr/år. 

• Personalkostnader är ej medräknade, 
då dessa antas till samma för 
alternativen i egen regi. 

• Vid renovering bedöms inga 
synergieffekter avseende personalen 
med Aspen uppstå.

Låg operationell risk. Kommunen har stor erfarenhet av att driva fritidsanläggningar som även inkluderar simhall och en 
nybyggnation bedöms inte utgöra någon tillkommande operativ risk i nuläget.  

Den ekonomiska risken i renovering finns generellt i att tillkommande åtgärdsbehov upptäcks under genomförandet, vilket 
också speglas i den spridning som visas i förkalkylen. Detta medför jämfört med nyuppförande en risk i upphandlingsfasen 
eftersom det på förhand är svårt att definiera nödvändiga åtgärder. I övrigt bedöms kommunen över tid ha förutsättningar god 
tillgång till kapital till konkurrenskraftiga kostnader. I dagsläget föreligger en stor osäkerhet på prisutvecklingen inom 
byggentreprenad, men vi har här antagit att en normalisering kommer att ske i relativ närtid. 

För tidplanen föreligger en medelhög risk framförallt med anledning av osäkerhet kring nödvändiga åtgärder. 

RISKEXPONERING



Alternativ 2 – Haparanda låter uppföra ny simhall- och sporthall för att kunna 
tillhandahålla grundförmåga för bad

Preliminär
Källa: www.credentia.se

© Creden'a

YTA (BTA)

BASSÄNGER

BYGGTID

INVESTERING

Ca 1000 kvm
Total byggyta inklusive 

omklädnings- och 
serviceutrymmen

2st
Stor 10x25 m med 4 banor 

Liten 10x4 m 

55-65 Mkr

Ca 24-36 månader
Projekt- och byggtid efter 

lagakraftvunnen detaljplan

(Referensobjekt Hallstavik, Norrtälje, uppförd 2019-2020)

Djup 
0,9-1,9 m



Placering av ny sim- och sporthall möjlig i anslutning till Aspen och 
Tornedalsskolan 

Nuvarande simhall rivs –
ersätts med park eller 

motsvarande

Källa: MAF, 

Nytt badhus 2000 kvm 
byggs för anslutning och 
gemensam entrélösning 

med Aspen

Ny skolmatsal uppförs

Delar av befintliga ytor 
rivs och iordningsställs 

som grönyta

KONCEPT
• Ny simhall nyttjas för att höja 

kvaliteter i området med ett 
campustänk som förebild

• Nuvarande matsal och 
tillbyggnationer till 
Tornedalsskolan rivs och ny matsal 
uppförs

• Nya grönytor och sammanhållen 
infrastruktur, inklusive ny 
skolmatsal tillskapas inom 
nuvarande skolområde

IDROTTSHUSET
• Rivs och grönyta ersätter initialt

• Bollhall uppförs i anslutning till 
simhall och Aspen

Källa: MAF För fortsatt arbete



Sammanfattning för Alternativ 2

• En simhall uppförs i anslutning till 
Aspen och området runt 
Tornedalsskolan. Även bollhall 
uppförs på området. 

• Anläggningen erbjuder möjlighet att 
bedriva simundervisning, 
föreningsverksamhet samt ett 
begränsat utbud för fritid och 
friskvård. 

• En mindre bassäng samt liten pool för 
babysim finns också med i 
referensobjektet. 

Beskrivning & utbudAlternativ

NYUPPFÖRANDE AV 
SIMHALL

Bedömd kostnadLedtid och Avtal

• Lösningen förutsätter 
beslut om ny 
detaljplan, samt 
genomförande av 
entreprenadprojekt. 

• Entreprenad 
upphandlas inom 
ramen för LoU och 
genomförs med 
entreprenadform 
som beslutas om vid 
senare tillfälle. 

Tillgänglighet

• En simhall i 
egen regi 
innebär att 
tillgänglighet, 
prisbild och 
ambitionsnivå i 
sin helhet 
beslutas av 
kommun-
fullmäktige i 
Haparanda 
stad. 

• Över kalkylperioden bedöms årlig 
resultatpåverkan uppgå till ca 5,4 
Mkr/år, inklusive bollhall och 
engångseffekter.

• Personalkostnader är ej medräknade, 
då dessa antas till samma för 
alternativen i egen regi. Vid 
nybyggnation har en placering vid 
Aspen sannolikt potentiella 
synergieffekter för personal, men 
dessa är ej medräknade.

Låg operationell risk. Kommunen har stor erfarenhet av att driva fritidsanläggningar som även inkluderar simhall och en 
nybyggnation bedöms inte utgöra någon tillkommande operativ risk i nuläget.  

Den ekonomiska risken återfinns relativt tidigt i livscykeln förändringar i kravställning och genomförande av entreprenad kan
påverka den initiala investeringsvolymen. . I övrigt bedöms kommunen över tid ha förutsättningar god tillgång till kapital till 
konkurrenskraftiga kostnader.  I dagsläget föreligger också en stor osäkerhet på prisutvecklingen inom byggentreprenad, men 
vi har här antagit att en normalisering kommer att ske i relativ närtid. 

För tidplanen föreligger en medelhög risk då ny detaljplan behöver antas, samt att byggentreprenaden ska projekteras,  
upphandlas och genomföras. 

RISKEXPONERING



Alternativ 3 – Haparanda stad avtalar med Torneå stad om nyttjande i ordinarie 
verksamhet

• Simhall uppförd 1992 med 
totalrenovering genomförd åren 
2017-18

• Anläggningen erbjuder ett stort utbud 
av badmöjligheter innefattande 
bassänger, hopptorn, trampoliner, 
barnbassänger osv.  

Beskrivning & utbudAlternativ

AVTALSPRIS TORNEÅ

Bedömd kostnadLedtid och Avtal

• Parterna har 
pågående samverkan 
och ledtid för lösning 
är sannolikt kort

• Idag sker samverkan 
mot besöksavgift per 
besökare/gång

Tillgänglighet

• Enligt avtal och 
öppettider som 
beslutas av 
Torneå stad

• Gällande avtal för undervisning 
fastställer elevavgifter till samma nivå 
som för Torneås skolor, €2,72 
/elev/besök.

• Årlig kostnad bedöms till ca 350-820 
Tkr/år, i huvudsak på grund av 
tillkommande kostnader för 
elevtransport. 

• I övrigt antas enligt besökstariff per 
person/besök

Låg operationell risk då verksamheten är pågående och välkänd. 

Motpartsrisk avseende leveransförmåga bedöms vara låg. Dock föreligger en betydande  tredjepartsrisk då det under Covid-19 
pandemin blivit tydligt att beslut på riksnivå på kort varsel inte bara riskerar att påverka, utan även förhindra, samtliga 
möjligheter till gränspassage.

Ekonomisk risk bedöms vara låg. Torneå stad är en huvudman som bedöms ha goda förutsättningar att bedriva verksamheten 
över tid. 

RISKEXPONERING



Alternativ 4 – Haparanda stad avtalar med tredje part om förhyrning av simhall 
under fastställda och allokerade tider

För fortsatt arbete

• Referensobjekt såsom angivet för 
nybyggnation föreslås utgöra ett 
minimikrav vid för kommersiella 
aktörer som önskar samverka inom 
ramen för ett hyresupplägg.

• I samverkan med tredje part ska 
förhyrning av anläggningen för 
kommunalt nyttjande utgöra alternativ. 

• Klargörande av förutsättningar 
föreslås ske i ett RFI-förfarande

Beskrivning & utbudAlternativ

FÖRHYRNING AV 
TREDJEPART 

Bedömd kostnadLedtid och Avtal

• 3-6 månader för RFI 
och upphandling. 
Därutöver beroende 
på lösningsförslag. 

• Vid nyuppförande 
antas i stort samma 
ledtid som i egen 
regi. 

• Hyresavtal föreslås 
vara baserat på 
optionsår med en 
giltighet om 
10+5+5+5 år. 

Tillgänglighet

• Allokeras enligt 
hyresavtal. 

• Definieras 
förslagsvis i RFI

• För närvarande ingen uppgift. 

• Föreslår att RFI förfarande nyttjas för 
framtagande av kostnadsuppgift i 
alternativet förhyrning. 

Operationell risk utvärderas med utgångspunkt i eventuell motparts övriga verksamhetsbakgrund. 

Vid ett kommersiellt hyresförfarande uppstår en motpartsrisk och leveransförmåga över lång tid behöver säkras. Förändrade 
förutsättningar kan i betydande omfattning påverka hyrestagaren och ändrade motpartsförhållanden bör noggrant beaktas vid 
ett eventuellt hyresavtal.

Ekonomisk risk med kommersiell motpart sannolikt relativt låg då villkor i stor utsträckning kan regleras vid avtalsskrivandet.

RISKEXPONERING



EKONOMI & 
TIDPLAN



Kalkylförutsättningar för renovering och uppförande i egen regi

RENOVERING NYBYGGNATION

OMFATTNING Innebär åtgärder för både sport- och simhall Avser ny simhall och sporthall. Referensobjekt  
simhall Hallstavik och sporthall Mörbylånga.

INVESTERINGSVOLYM Ca 170 – 235 Mkr
Enligt kostnadsuppskattning Hifab

Ca 60 + 20 Mkr
Enligt referensobjekt

KALKYLPERIOD 25 år 25 år

AVSKRIVNING 25 år 33 år

INFLATION 2%

LÅNERÄNTA 1,5%

DRIFT & UNDERHÅLL 800 kr/kvm 800 kr/kvm

PERSONALKOSTNAD Ingår ej, antas till samma för båda alternativen i 
egen regi

Ingår ej, antas till samma för båda alternativen i 
egen regi

• Under det senaste året har 
kostnader för vissa byggprojekt 
och -material sett en kraftig 
ökning. 

• De prisnivåer som här anges 
baseras på praxis och 
branschstandard vilka sannolikt 
inte fångat den förändringen. 

• Det finns bland aktörerna en 
förväntan om en normalisering 
av prisbilden längre fram. 

• En eventuell förskjutning av 
prisnivån kan påverka 
kostnadsbilden vid 
genomförandet, men bedöms 
inte påverka jämförelsen då vi 
antar att en förändring i 
prisstruktur skulle slå relativt lika 
oavsett huvudman.   

• Årlig räntekostnad baseras på 
förutsättningen att amortering 
sker i takt med avskrivning. 
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Resultat Ackumulerat År 1-25 Renovera

Bygga Nytt

Investering +20% ger 
– 16 Mkr

Renovering av gammal simhall medför störst resultatpåverkan och bedöms 
innebära nytt beslut inom en 20-25 års period

Merkostnader och restvärden vid nybyggnation
• Första årets resultat belastas med kostnad för rivning 

och nedskrivning av nuvarande idrottshus med ca 15 
Mkr.

• Kostnadspåverkan för uppförande av bollhall för 25 Mkr 
ingår.

• Förväntat återstående restvärde år 26 uppgår  till 
motsvarande bokförda värden vid en linjär avskrivning, 
dvs 14,5 Mkr. Ej medtaget i kalkyl. 

• Vissa driftssynergier förväntas uppstå om uppförande av 
ny hall sker i anslutning till befintliga anläggningar, 
eventuella effekter av detta är ej medtaget i kalkyl.

Avskrivning & Amortering
• Nybyggnation 33 år 

• Renovering 25 år

Besöksavgifter & Personal
• För båda alternativen har besöksintäkter om 400 tkr/år 

antagits.

• Personalkostnad ej med i denna kalkyl, antas vara 
densamma i båda alternativen.

ACKUMULERAT RESULTAT (Tkr) År 1-25            
Alt 1. Renovering -361 000
Alt 2. Bygga nytt -145 000

År 1 belastas resultat för 
nybyggnation  av 

nedskrivning och rivning av 
befintlig sporthall

Renovering medför betydligt högre resultatpåverkan än en nybyggnation samtidigt som … … nybyggnation ger längre operationell livslängd och högre tillgänglighet

Låneränta             
+1%             -1%

-27 000      +26 000
-13 000      +14 000

Inflation
+1%             -1%

-16 000      +14 000
-5 000      +6 000

KÄNSLIGHETSANALYS

Avskrivning 40 år ger + 6 Mkr 
för nybyggnation
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Nybyggnation ger betydligt lägre resultatbelastning och en längre operationell förmåga Bygga Nytt
Sporthall
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Renovering medför större investering och kortare operationell livslängd

Nybyggnation bedöms med gjorda antaganden medge högre tillgänglighet och 
lägre resultatpåverkan än renovering

§ Oberoende bedömare har anlitats och utifrån de besiktningsunderlag 
som finns tillgängliga har de bedömt investeringsbehovet till 204 Mkr, 
dock med ett spann om +/- 15%, vilket motsvarar 174-234 Mkr

§ Renovering ger relativt stor osäkerhet i förkalkyl då åtgärdsbehov av 
varierande karaktär kan bli kända under arbetets gång. 

§ I och med en äldre byggnadskonstruktion bedöms en renovering inte 
ge full operationell livslängd, utan förväntan är att nytt beslut om badhus 
då behöver tas inom 20-25 år. 

§ Genomsnittlig resultatbelastning av ny simhall exklusive engångseffekter 
och personal är ca 2,9 Mkr/år. 

§ Flera genomförda projekt innebär relativt god kunskap om kostnader för 
att uppföra nytt badhus. Vi har antagit ca 55 000 kr/kvm i byggkostnad, 
vilket speglar kostnadsnivån i antaget referensobjekt Hallstavik. 

§ Nybyggnation förutsätter uppförande av ny bollhall. Kalkylen belastas i 
jämförelsen med 25 Mkr för en sådan lösning. Referensobjekt 
Mörbylånga. 

§ För en relevant jämförelse har vi kalkylmässigt valt att låta kostnader för 
rivning och nedskrivning av nuvarande hall belasta resultatet år 1. 

ca 14,4 Mkr/år

ca 5,1 Mkr/år varav
Simhall 2,9

Sporthall 2,2Inklusive
Rivning 10,8 Mkr 

Nedskrivning 4,3 Mkr



Tidplan för genomförande

Preliminär

RENOVERING

BYGGA NYTT

HYRA

Program & 
Projektering

6-10 mån

Detaljplan
6-12 mån

Upphandling
3-6 mån

Entreprenad
18-24 mån

Program& 
Projektering

6-10 mån
Upphandling

3-6 mån
Entreprenad
18-24 mån

Projektering
3-6 mån

Uppförande
18-24 mån

• Tidplan för nybyggnation bedöms bli något längre än vid 
renovering  i och med att ny detaljplan behöver vinna laga 
kraft innan arbete kan påbörjas. 

• Projektering kan sannolikt ske parallellt med 
detaljplanearbetet, men sker då på risk. 

• Genomförande vid eventuellt hyresavtal har antagits till 
huvudsak samma som för renovering. Detta kan dock 
variera beroende förutsättningar hos tredjeparts-aktör.

RFI & 
Upphandling

3-6mån   



RISKANALYS



Riskexponering – processrisker på kort sikt eller kommersiella risker över 
längre sikt

PROCESS & TIDPLAN

Avser kortsiktiga risker som primärt uppstår i samband 
med genomförande av entreprenadprojekt.
---
PROGRAMHANDLING & PROJEKTERING
Avser risken att projekterad lösning till någon del inte 
uppfyller beställarens kravbild, samt eventuella åtgärder 
med anledning därav

UPPHANDLING
Avser risker i genomförandet av upphandling, samt att 
upphandlingsunderlaget speglar projektet såsom 
projekterat

ENTREPRENAD
Avser säkerställande att entreprenad genomförs i enlighet 
med upphandling samt hantering av ändringar och tillägg 
(ÄTO:r) under projektets löptid. 

TIDPLAN
Avser risker i att projekt med flertalet komplexa 
processamband inte möter tidplan enligt önskemål. 

EKONOMI 

Avser i huvudsak risker som uppstår utifrån oförutsedda 
förändringar avseende finansiering, kapital- och 
driftskostnader.
---
FINANSIERING
Avser kommunens möjligheter att via upplåning säkerställa 
likviditet för beslutade investeringar. 

KAPITALKOSTNADER
Avser kommunens kostnad för att via upplåning säkerställa 
tillgång till kapital. 

INTÄKTSBORTFALL
Avser bortfall av intäkter från förväntad verksamhet. 

DRIFT & UNDERHÅLL
Avser den riskexponering vald lösning medför i drift och 
underhåll. Generellt antas att risken i nybyggnation är lägre 
än för tex en äldre anläggning som renoveras. 

KOMMERSIELLA RISKER

En samverkan med tredje part medför generellt 
långsiktiga beroenden som direkt påverkar kommunens 
förmåga att tillhandahålla lagstadgad verksamhet. 
---
AVTAL
Avtalsrisker avser eventuellt uppkommande tvister relativt 
avtalets innehåll och parternas respektive åtaganden över 
tid. 

MOTPART
Avser risken att motparten någon gång under 
kontraktstiden av någon anledning inte kan, eller vill, 
leverera i enlighet med avtalet. 

Här ingår till exempel risken att motparten utan 
kommunens möjlighet till påverkan förändras genom 
försäljning av verksamhet eller ägarbyte. 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR
I avtal med en kommersiell motpart exponeras också 
kommunen till motpartens affärsrisk vilket kan medföra att 
förändringar snabbt kan utgöra en hävstång mot 
kommunens verksamhet.

Vid internationella avtalsförhållanden tillkommer även en 
tredjepartsrisk i att nationell lagstiftning eller tillämpning,  
utan parts förskyllan, kan förändra förutsättningarna för 
samarbetet. 



RENOVERING NYBYGGNATION FÖRHYRNING TREDJE PARTRISKEXPONERING

EKONOMI 

• Renovering ger relaEvt stor osäkerhet i förkalkyl på 
grund av aH åtgärdsbehov en nödvändigtvis blir 
klarlagt förrän renovering påbörjas

• DriYsekonomiskt eYer genomförd investering en 
relaEvt låg risk. 

• Normalt relaEvt låg exponering, då det finns goH 
om data Ellgängligt för relaEvt säkra förkalkyler. 
Omvärldsförändringar det senaste året har dock 
medfört en ökad risk  investeringsvolymen då 
prisbilden på marknads hasEgt ökat. 

• DriYsekonomiskt eYer genomförd investering 
mycket låg risk.

Tre alternativ med olika riskexponering avseende tillgänglighet, hållbarhet och 
kostnad över tid 

PROCESS

• RelaEvt hög iniEalt riskexponering då renovering 
innebär aH yHerligare nödvändiga åtgärder kan 
komma aH idenEfieras under arbetets gång. 

• Projektering och upphandling sker på kända 
förhållanden vilket kan medföra oväntade 
avvikelser långt in i processen. 

KOMMERSIELL

TIDPLAN
• Relativt hög i och med de processrisker som 

uppstår i framförallt upphandlings- och 
genomförandefasen.

• Låga kommersiella risker över Ed. 
• Svårigheter aH i förprojektering klargöra 

nödvändiga åtgärder kan dock kortsikEgt medföra 
vissa avtalsrisker avseende upphandling och 
genomförande. 

• Normal riskexponering för entreprenadprojekt.
• NybyggnaEon betydligt enklare ur eH 

projekterings- och upphandlingsperspekEv, med 
betydligt färre osäkerheter än renovering.  

• Medel till hög framförallt pga processrisker 
sammanhängande med ny detaljplan. Utöver det 
relativt låga tidsrisker. 

• Låg kommersiell risk över Ed. 
• Normal riskexponering för entreprenad, men 

utöver det över Ed låga kommersiella risker. 

• Vid nyHjande mot avtal (Torneå) väldigt låg risk. 
• Vid förhyrning bedöms för upphandling normal 

riskexponering Ellkomma. 

• Relativt låg då nyttjande- eller hyresavtal bedöms 
kunna ge förutsägbarhet avseende kostnadsnivå 
och -utveckling. 

• Låg för nyttjandeavtal. 
• Vid förhyrning av kommersiell part uppstår en 

riskexponering avseende framförallt i 
upphandlings- och uppförandeprocessen. 

• Relativt hög - motpartsrisk uppstår både avseende 
leveransförmåga och avtalspart

• Tredjepartsrisk avseende nationell lagstiftning och 
tillämpning tillkommer med internationell 
avtalspart.



SAMMANFATTNING



Sammanfattning

BADHUS - EN VÄLFÄRDSTJÄNST MED EKONOMISKA UTMANINGAR

• Sverige har ca 390 allmänna badhus. Nationellt 
bedöms 200 badhus/simhallar behöva åtgärder med 
anledning av ålderstigna anläggningar och/eller 
förändrad demografi.

• I stort sett inget av badhusen bedöms generera 
ekonomiskt positiva resultat och Sveriges kommuner 
beräknas tillföra upp till 7 miljarder för att kunna 
bedriva badhus. 

• Mycket talar därmed för att badhus och simhallar i 
första hand motiveras av andra samhällsekonomiska 
nyttor såsom välmående, folkhälsa och simkunnighet 
och motsvarande. 

• Badhus är anläggningar som utsätts för ett relativt 
stort slitage, så förväntad operationell livslängd antas 
generellt idag till ca 40-50 år.  

MOTIONÄRER OCH TRIVSELBESÖKARE DOMINERAR 
UTÖVER SKOLUNDERVISNING

• I Svenska Badbranschens undersökning uppgav 
nästan 4 av 10 att de besökt ett badhus minst en 
gång det senaste året och majoriteten av betalande 
gäster uppger att besöket sker i motionssyfte. 
Branschen ser nationellt ett minskande besökarantal, 
samtidigt som konkurrensen av annan aktivitet ökar.

• Simhallar som upplevs moderna och tillgängliga visar 
på betydligt högre kundnöjdhet bland besökarna 
och de som uppger att de väljer bort bad betonar 
ofta brister i tillgänglighet och miljö

• Haparanda simhall hade åren 2015-2019 genomsnitt 
140 besökare per dag i perioden september-maj och 
cirka hälften av besöken tillräknas skolundervisning. 

• Demografiskt förväntas antalet skolelever i 
Haparanda minska med 21% de kommande tio åren, 
men antalet klasser och undervisningstider minskar 
inte i samma takt. 

• Antalet och andelen äldre medborgare i Haparanda  
förväntas öka de kommande fem åren. Branschen 
bedömer att fler äldre som också är allt friskare kan 
komma att öka efterfrågan på friskvård och rekreativt 
bad. 

IDROTTSHUSET I HAPARANDA - EN FÖRÅLDRAD ANLÄGGNING 
MED STORA ÅTGÄRDSBEHOV

• Idrottshuset i Haparanda är uppförd på 1960-talet 
och har till stor del nått sin tekniska livslängd varmed 
betydande åtgärder för fortsatt drift skulle vara 
nödvändiga

• Anläggningen är strukturellt sett till sin ålder i ok 
skick, men i stort sett behöver väggar och tak samt 
installationer såsom El och VVS ersättas i sin helhet. 

• En renovering av simhallen bedöms kunna medföra 
en livstidsförlängning om 20-25 år, därefter behöver 
sannolikt beslut om ny hall åter behandlas.

• Ett alternativ till renovering är att uppföra en simhall 
för att säkerställa en kommunal grundförmåga att 
tillhandahålla simhall som samhällsservice. Samtliga 
alternativ till renovering förutsätter att även ny 
bollhall uppförs.

• En möjlig placering av ny sim- och bollhall kan vara 
vid Aspen-området.  

• Simhall som service kan tillhandahållas genom 
kommunal huvudman eller genom förhyrning av 
tredje part.



Sammanfattning

SERVICE SOM TILLHANDAHÅLLS I EGEN REGI ELLER 
SAMVERKAN MED ANDRA?

• Om simhall ska tillhandahållas i kommunal regi är 
bedömningen, utifrån de antaganden som gjorts, att 
en nybyggnation även med nya bollhallar inräknade 
utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.

• Torneå erbjuder idag ett fungerande alternativ för 
skolundervisning och utöver detta är simhallen 
tillgänglig för allmänheten i enlighet med de villkor 
som fastställs av Torneå stad. 

• Förhyrning av kommersiell tredje part kan också 
utgöra ett alternativ som i tillräcklig omfattning 
säkerställer kommunens möjligheter att bedriva 
lagstadgad skolundervisning i grundskolan. 

• För att klargöra om förhyrning av tredje part kan vara 
ett för kommunen attraktivt alternativ bör en RFI för 
utökad kännedom om möjliga alternativ samt 
bedömd kostnadsbild genomföras innan slutligt 
beslut tas. 

RENOVERA ELLER INVESTERA?

• En renovering bedöms utgöra sämsta ekonomiska 
och operationella alternativ om verksamhet ska 
bedrivas i egen regi.

• Idrottshuset behöver totalrenoveras och är idag både 
större och mindre driftseffektiv än vad motsvarande 
nybyggnationer bedöms kunna bli. 

• I och med en äldre infrastruktur så bedöms också 
den operationella livslängden bli kortare, vilket 
medför att ett högre investeringsbelopp skrivs av på 
kortare tid och detta belastar resultatet ytterligare i 
jämförelse.

• Vi har i jämförelsen antaget driftskostnad/kvm till 
samma som för nybyggnation, men även här finns 
skäl att anta att en nybyggnation skulle medföra en 
mer effektiv driftsekonomi över tid. 

• Förslaget utgår från att mer varierat badutbud och 
spa-upplevelser fortsatt kan erbjudas av Torneå 
badhus samt Cape East. För nybyggnation vi därför 
belyst ett referensobjekt som bedöms vara tillräckligt 
för att kunna tillhandahålla grundförmåga, utan att 
tillföra förmåga som redan finns i närområdet.  

RISKEXPONERING PÅ KORT ELLER LÅNG SIKT?

• Nyuppförande och renovering bedöms framförallt ge 
en förhöjd riskexponering på kort sikt under den tid 
som upphandling, projektering och entreprenad 
genomförs.  

• En hyresavtal med tredje part bedöms för 
kommunen ge en initialt lägre riskexponering då 
motparten ansvarar för ett eventuellt uppförande, 
men istället ökar den långsiktiga riskexponeringen 
framförallt med anledning av motpartens 
leveransförmåga över tid. 

• Det senaste året har klargjort att ett avtal med Torneå 
bär en riskexponering med anledning av den 
nationsgräns som delar städerna och där tredje part 
kan på kort varsel fatta beslut som avtalsparterna inte 
kan påverka. 

• Av det skälet bedöms viss förmåga inom 
kommungränsen vara nödvändig om ambitionen är 
att kunna erbjuda simhall som samhällsservice till 
medborgarna. 



Rekommendationer

Genomför ett RFI-förfarande för att klargöra 
funktionsmässiga och ekonomiska förutsättningar 

för eventuellt erbjudande från marknadens 
aktörer

• Godkänn referensobjektet som minimikrav för fortsatt arbete med eventuellt hyresavtal avseende simhall
• Besluta om utskick av RFI-underlag till möjliga aktörer
• Besluta om att en snabbstudie ska tillföras med utgångspunkt i de svar och lösningsförslag som 

inkommer

Genomför vägval för eventuellt beslut om att 
bedriva verksamhet i egen regi

Besluta om att till Samhällsbyggnadsnämnden ge 
i uppdrag att inleda en planprövning för ny 
placering av sim- och/eller sporthallar vid 

Aspenområdet

• Besluta om att påbörja arbete för att ta fram ny detaljplan inför nybyggnation av bollhallar och simhall

• Fastställ att nybyggnation utgör prioriterat alternativ i sådant fall verksamhet ska tillhandahållas i egen 
regi

• Besluta om att påbörja förberedelser för framtagning programhandlingar för en eventuell nybyggnationd



BILAGOR



Bilaga 1 - BUF prognos utveckling elevunderlag 2021-2030

Enligt riktlinjer 2021 Prognos 2030 Skillnad

Antal skolor 8 7 -1

Antal elever gymn 312 290 -22
Antal elever åk 7-9 348 306 -42
Antal elever fskl-åk 6 807 565 -242
Antal barn 5 år 93 70 -23
Antal barn och elever i simundervisning totalt 1560 1231 -329

Antal undervisningsgrupper gymn 6 6 0
Antal undervisningsgrupper F-9 63 56 -7
Antal undervisningsgrupper grundsärskola 2 2 0
Antal förskolegrupper simning 10 8 -2
Antal särskilda grupper på lovskolor 5 4 -1
Antal undervisningsgrupper totalt 86 76 -10

Simundervisning skolor tim 365 324 -41
Simundervisning förskolor tim 27 21 -5
Simundervisning totalt 392 345 -46
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Resultatpåverkan ackumulerat år 1-25 (Tkr)

§ Renovering innebär 
totalrenovering av hela 
anläggningen, inklusive 
sporthallar

§ Avskrivning över 25 år med 
anledning av kortare förväntad 
teknisk livslängd än 
nybyggnation.  

§ Intäkter baserade på ca 25% 
betalande besökare á 50 
kr/besök. 

Bilaga 2 - Renovering (inkl sporthallar) bedöms över en 25-års period ge en 
genomsnittlig resultatpåverkan om ca 16,7 Mkr/år. 

Preliminär

361 Mkr

RENOVERA
År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 23 24 25
Intäkter
Besökande 400                              408                     416                     424                     433                     442                     450                     459                     469                     478                     583                     594                     606                     618                     631                     643                     

Kostnader
Drift/UH 4 080-                           4 162-                  4 245-                  4 330-                  4 416-                  4 505-                  4 595-                  4 687-                  4 780-                  4 876-                  5 944-                  6 063-                  6 184-                  6 308-                  6 434-                  6 562-                  
Rivning -                              

Nedskrivning -                              
Avskrivning 8 160-                           8 160-                  8 160-                  8 160-                  8 160-                  8 160-                  8 160-                  8 160-                  8 160-                  8 160-                  8 160-                  8 160-                  8 160-                  8 160-                  8 160-                  8 160-                  
Ränta 3 060-                           2 938-                  2 815-                  2 693-                  2 570-                  2 448-                  2 326-                  2 203-                  2 081-                  1 958-                  734-                     612-                     490-                     367-                     245-                     122-                     

Sporthall -

Resultat 14 900-                         14 851-                14 804-                14 758-                14 714-                14 671-                14 630-                14 590-                14 553-                14 516-                14 255-                14 240-                14 227-                14 216-                14 208-                14 201-                
Resultat Ack 14 900-                         29 751-                44 555-                59 313-                74 027-                88 698-                103 328-              117 918-              132 471-              146 987-              290 558-              304 799-              319 026-              333 242-              347 450-              361 652-              
Summa Ack 361 652-                       
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Bilaga 3 - Nybyggnation (inkl sporthallar) bedöms över en 25-års period ge en 
genomsnittlig resultatpåverkan om ca 10 Mkr/år

§ En nybyggnation förutsätter 
nyuppförande av sporthall. För 
relevant kostnadsjämförelse 
inkluderas kostnad för ny 
sporthall som en rad i 
resultatkalkylen.

§ Avskrivning över 33 år. Resultat 
år 1 belastas med kostnad för 
nedskrivning och rivning av 
befintlig anläggning.

§ Intäkter baserade på ca 25% 
betalande besökare á 50 
kr/besök. 

BYGGA NYTT
År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 23 24 25
Intäkter
Besökande 400                              408                     416                     424                     433                     442                     450                     459                     469                     478                     583                     594                     606                     618                     631                     643                     

Kostnader
Drift/UH 800-                              816-                     832-                     849-                     866-                     883-                     901-                     919-                     937-                     956-                     1 165-                  1 189-                  1 213-                  1 237-                  1 262-                  1 287-                  
Rivning 10 800-                         

Nedskrivning 4 300-                           
Avskrivning 1 818-                           1 818-                  1 818-                  1 818-                  1 818-                  1 818-                  1 818-                  1 818-                  1 818-                  1 818-                  1 818-                  1 818-                  1 818-                  1 818-                  1 818-                  1 818-                  
Ränta 900-                              873-                     845-                     818-                     791-                     764-                     736-                     709-                     682-                     655-                     382-                     355-                     327-                     300-                     273-                     245-                     

Sporthall 2 133-                           2 141-                  2 150-                  2 160-                  2 170-                  2 180-                  2 191-                  2 202-                  2 213-                  2 225-                  2 373-                  2 391-                  2 410-                  2 429-                  2 448-                  2 468-                  

Resultat 20 351-                         5 240-                  5 230-                  5 221-                  5 212-                  5 203-                  5 196-                  5 188-                  5 182-                  5 176-                  5 156-                  5 158-                  5 161-                  5 165-                  5 170-                  5 175-                  
Resultat Ack 20 351-                         25 591-                30 821-                36 041-                41 253-                46 456-                51 652-                56 840-                62 022-                67 199-                118 791-              123 949-              129 110-              134 275-              139 445-              144 620-              
Summa Ack 144 620-                       

144 Mkr



Bilaga 4 – Merkostnader vid bad i Torneå utgörs i huvudsak av tillkommande 
kostnader för transport till och från anläggningen. 

§ Badhuset i Torneå erbjuder Haparanda tillgång till simundervisning med 
samma tariff/tillfälle som Torneå stads elever har. 

§ Kostnad för simundervisning utgör en mindre del av den totala 
merkostnaden

• Byaskolornas transportbehov räknas ej som merkostnad då de förutsätts 
ha transportkostnader även för en centralt placerad simhall i Haparanda

• Kostnader för segmenten Föreningsliv samt Fritid och Friskvård förutsätts i 
sin helhet bäras av utövarna 
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Bilaga 4 – Av respondenterna angivna skäl till varför man väljer att inte besöka 
badhus

Preliminär
Källa: Svenska Badbranschen, 2019-01-18
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Referenser 

Preliminär

hHps://svenskabadbranschen.se/wp-content/uploads/2019/09/Rapport-Svenska-Badbra-nschen-ATtydundersökning-2019.pdf
hHps://www.svenskbyggDdning.se/2021/06/11/infor-badhusprojekt-beakta-vilka-effekter-verksamheten-kommer-aH-ge/
hHps://www.credenDa.se/hallstaviks-nya-badhus/
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