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Idrotts- och fritidsnämnden 

Bälingebadet 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden arbetsutskott föreslås besluta 

att uppdra till förvaltningen att fylla bassängerna i Bälingebadet med vatten, och 

att uppdra till förvaltningen att göra de omprioriteringar i budget som behöver göras för att 
rymma kostnaderna inom befintlig budget. 

Sammanfattning 
Den 30 april 2019 beslutade Uppsala vatten att införa bevattningsförbud i Bälinge, Lövstalöt, 
Vattholma och Skyttorp. Bevattningsförbudet innebär att Bälingebadets bassänger inte får 
fyllas med kommunalt vatten från vattenledningarna i Bälinge. 

Det finns tre alternativa lösningar. Inte göra något alls och hänvisa de boende i Bälinge till 
Sandviksbadet med ordinarie busstrafik, köra vatten till badet och fylla på bassängerna eller 
göra de anpassningar som behövs och hyra in bussar och köra badgäster till Sandviksbadet i 
Bj örklinge. 

Ärendet 
I Bälinge hyr idrotts- och fritidsnämnden Bälingebadet från Uppsala kommuns sport- och 
rekreationsfastigheter AB (Sportfastigheter). 

Badet har tre bassänger, en stor med måtten 12 x 25 meter, en mellanstor med måtten 6,5 x 12 
meter och en plaskbassäng med diametern 8 meter. Badet brukar öppna den 1 juni och stänga 
31 augusti. Nämnden har upphandlat en entreprenör som driver badet och bedriver simskola. 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala. se  



Den 30 april 2019 beslutade Uppsala vatten att införa bevattningsförbud i Bälinge, Lövstalöt, 
Vattholma och Skyttorp. Bevattningsförbudet innebär bland annat att pooler, badtunnor och 
spa inte får fyllas med kommunalt vatten samt att trädgårdar inte får vattnas, bilar får inte 
tvättas annat än i bilvårdsanläggningar och fasader och altaner får inte tvättas med 
högtryckstvätt. 

Bevattningsförbudet infördes från och med 1 maj och gäller till och med 30 september 2019. 
Anledningen till förbudet är enligt Uppsala Vatten att de på ovan nämnda orter vill undvika 
dricksvattenbrist senare under året då grundvattennivåerna är låga. 

Bevattningsförbudet innebär därför att Bälingebadets bassänger inte får fyllas med 
kommunalt vatten från vattenledningarna i Bälinge. 

Det är möjligt att fylla bassängerna med vatten som körs till badet i tank. Tekniskt innebär det 
en mindre ombygg-nation av VVS som enligt Sportfastigheter tar 3 dagar att genomföra. 
Bassängerna behöver också fyllas på kontinuerligt då viss del av vattnet avdunstar och en del 
följer med i badkläder m.m. Till det behövs inhyrning av en tank som kopplas till befintligt 
rörsystem för rening av vatten då kemikalier behöver tillföras vattnet för att ta död på 
bakterier. 

Vatten kan tas från Uppsala Vattens vattenkiosk som finns i Librobäck. Uppsala Vatten kan 
låna ut 7 tankar som vardera tar 13 kubik vatten. De tre bassängerna tillsammans tar 550 
kubik. För att fylla den stora bassängen behövs det 35 tankar och att fylla alla tre bassängerna 
behövs 42 tankar. Vattnet körs i tank på lastbil till badet och töms i poolerna. 

Ett alternativ för Bälingeborna är att åka buss från Bälinge till Sandviksbadet i Björklinge. 
Det går reguljär buss, linje 104, dagligen från Bälinge vid kl. 08.50, 11.50, 13.50, 15.57, 
16.47 och 17.47. Bussresan tar ca 15 minuter. Gångsträckan från närmaste busshållplats 
(Björkvallskolan) till Sandviksbadet är ca 1650 m. 

Om nämnden väljer att hyra in buss för att köra badande från Bälinge till Sandviksbadet i 
Björklinge. Innebär två dagliga turer vid 9-tiden och 10-tiden på förmiddagen från Bälinge till 
Björklinge och tillbaka till Bälinge vid 14.30-tiden och 15.30-tiden på eftermiddagen en 
kostnad på 4 420 kr/dag, enligt ramavtalsleverantören Kristian Larsson. 

Förvaltningens överväganden 
Det finns tre alternativa lösningar. 
1. Inte göra något alls och hänvisa de boende i Bälinge till Sandviksbadet med ordinarie 
busstrafik. 
2. Köra vatten till badet och fylla på bassängerna samt göra de anpassningar som behövs. 
3. Hyra in bussar och köra badgäster till Sandviksbadet i Björklinge. 

Alternativ 1 är det minst resurskrävande då inget görs och det inte blir något bad i Bälinge. 
Bälingeborna får själva ta sig till de bad de föredrar. De barn till föräldrar som har mindre 
ekonomiska resurser kommer inte att ha tillgång till bad på sommarlovet. 



Alternativ 2 innebär att normaltillståndet för Bälingebadet upprätthålls genom att vatten körs 
till badet och bassängerna fylls på. Den vanliga driften med vattenprover utförs genom 
kommunens fastighetsavdelning. Entreprenören kan ha badet igång som vanligt och 
genomföra sin simskola som planerat. 

Alternativ 3 innebär att nämnden skapar möjlighet för Bälingeboma att åka till 
Sandviksbadet i Björklinge och bada genom att hyra in bussar som går två gånger per dag tur 
och retur. 

Trygghetsfrågan har också betydelse för val av alternativ. På Bälingebadet finns personal 
närvarande under hela badets öppettid. Även om alla badande badar på egen risk finns en 
trygghet i den begränsade ytan, vatten som är 2 meter som djupast och närheten till boende. 
På Sandviksbadet finns ingen personal närvarande, ytan är stor och sjön mycket djupare än 2 
meter. 

Ur ett miljöperspektiv är det bättre att köra 42 gånger med vatten i tank till Bälingebadet än 
att varje dag under juni — augusti (92 dagar) köra en eller två gånger tur och retur Bälinge - 
Björklinge. Det mest milj övänliga alternativet är att hänvisa de boende till att nyttja reguljär 
busstrafik. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för att bygga om rörsystemet blir ca 20 tkr, hyra för en fast tank ca 30 tkr, vattnet 
kostar 22 kr/kubik och beräknas under hela sommaren komma att kosta ca 15 tkr. Transporten 
av vatten från Librobäck till Bälinge under hela perioden beräknas kosta ca 150 tkr. 

Enligt hyresavtalet ska hyresvärden stå kostnaderna för media under tiden 15 maj — 15 
september, men det gäller inte för vatten. Hyresvärden kan också hänvisa till den force 
majeure — klausul som finns i avtalet. Klausulen innebär att hyresvärden inte behöver fullgöra 
sin del av hyresavtalet om det inträffat någon händelse som hyresvärden inte rår över eller har 
kunnat förutse. 

Den kostnad det innebär att köra vatten till Bälingebadet uppgår totalt till ca 215 tkr. 

Hyra in buss för att köra Bälingebor till Björklinge dagligen två gånger tur och retur kostar 
4 420 kr/dag. För 92 dagar blir kostnaden 406 640 kr. Om turen körs en gång per dag tur och 
retur blir kostnaden istället 203 320 kr. 

Förvaltningen förordar alternativ 2 med hänsyn till trygghet, miljö och den begränsade 
kostnaden. 

Sta dsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Förvaltningsdirektör 
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