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Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt:            Belopp i tkr: 
Utvecklingsplan Badhusparken 

Ny scen & komplettering av staket 

Orangeri grundläggning 

Orangeri färdigställande 

 

2020: 1 900 

2021: 2 500 

2022: 2 500 

 

Beskrivning av projektet:  
KPF har på uppdrag tagit fram en utvecklingsplan för Badhusparken. I dialog med brukare och arrangörer 

har vi tagit fasta på parkens styrkor och föreslår åtgärder för att hjälpa upp dess brister.  

Badhusparken är en viktig del i den gröna strukturen i centrum. Badhusparken är vår mest välbesökta park 

och den skall bevaras i framtiden. Till Badhusparken går pitebor i alla åldrar av många olika anledningar. 

Här njuter piteborna av den gröna miljön, finner öppna ytor för spontana aktiviteter, har en möjlighet att 

fika/äta på caféet och delta i arrangemang. Badhusparken har ett mycket viktigt värde som en anlagd grön 

miljö med stora öppna ytor med plats för möten, spontana aktiviteter och arrangemang. Badhusparken är 

en viktig grön lunga och skall så förbli. Badhusparken är av tradition en plats för arrangemang och detta är 

en tradition som piteborna vill hålla fast vid. Badhusparken lämpar sig väl för arrangemang i rätt skala. 

Förutom att vara en grön oas lämpar sig Badhusparken väl för familjeorienterade arrangemang som mark-

nader, utställningar, musikunderhållning, bingo, barnteater o dyl. Förutsättningarna för arrangörer och be-

sökare kan förbättras och säsongen för caféet förlängas vilket ger bättre driftförutsättning. 

 

I VEP 2019 avsattes 800 tkr till steg 1 i utvecklingsplanen. Paviljongen kommer att få en upprustning i vår. 

Öppningsbara glassektioner och ny möblering är prioriterade åtgärder. I höst är tanken att riva scenen som 

inte längre är ändamålsenliga.  Förhoppningen är att få fortsätta utvecklingsarbetet genom att uppföra en 

ny scen 2020. En ny scen är en viktig förutsättning för arrangemang i Badhusparken. Utvecklingsplanen 

sträcker sig vidare i etapper fram till 2023.  

 

 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 

Påverkar inte andra nämnder verksamhetsmässigt.  

 

 

Syfte/Mål: 
Utvecklingsplanens syfte är att ge bättre förutsättningar för arrangemang i Badhusparken, ge bättre drift-

förutsättningar för café och en än bättre park för medborgare och besökare.   

 

 

Fullständig investeringskalkyl: 
 

Investering (beräkningsgrunder) 

 

 Kostnad 

Ny scen & komplettering staket 1 900 000:- 

Orangeri  5 000 000:- 

Lek, angöringsplats för båtar, gröna åtgär-

der, parkering för bil & cykel 

2 000 000:- 

Total kostnad 9 000 000:- 
 



 

   

 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

Att genomföra utvecklingsplanen innebär ökade driftkostnader. Mer detalje-

rad projektering krävs för att kunna ta fram driftkostnader för uppvärmning, 

fastighetsunderhåll, underhåll av lekutrustning mm. Ökade driftkostnader in-

faller from 2022 då orangeriet är färdigställt. 

2020:  

2021: 

2022: ? :- 

 

 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

 

 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 
 

Barn och unga  

Genomförandet av utvecklingsplanen skulle ge en mer utvecklad lekmiljö i Badhusparken. Både de yngre 

och äldre barnen skulle gynnas av detta. Badhusparken är ett utflyktsmål för bla barnfamiljer. En utvecklad 

lekmiljö gynnar barn och ungas utveckling. 

  

Utbildning arbete och näringsliv  

En ny scen krävs för att främja arrangemang i Badhusparken. Utan en scen är det mer arbetskrävande att 

genomföra arrangemang i Badhusparken. Det är dessutom kostsamt att hyra in scen. Detta försvårar för 

små arrangörer, ex föreningar, att genomföra arrangemang i Badhusparken. Bättre förutsättningar för 

caféverksamheten gynnar näringsidkaren. 

 

Demokrati och öppenhet 

Badhusparken är en viktig och välbesökt offentlig mötesplats.  

 

Livsmiljö 

Badhusparken är den mest välbesökta av våra anlagda parker. Detta beror till stor del på arrangemangen 

som hålls i parken och på infrastrukturen i form av grön miljö, café, toalett, lekmiljö och öppna ytor. Syftet 

med att utveckal och förbättra Badhusparken är att göra platsen än mer attraktiv. Livsmiljön förbättras 

därmed både för närboende och tillresta.  

 

 

Ekonomi 
 

 

Personal  



Badhusparken 
Utvecklingsplan

Uppdrag
Utarbeta en utvecklingsplan för Badhusparken avseende använd-
ningsområden, driftsformer och investeringsbehov.

Inledning 
Badhusparken är en viktig del i den gröna strukturen i centrum. 
Badhusparken är del i det gröna stråket som sträcker sig från Södra 
Hamn genom Badhusparken och vidare genom Stads- och Konst-
parken längst med Norrstrand fram till Fåröbron. Detta gröna stråk 
vid vattnet är mycket viktigt för stadens attraktivitet och för stads-
bornas trivsel. Det gröna promenadstråket och dess anlagda parker 
får inte försvinna. Badhusparken är vår mest välbesökta park och 
den skall bevaras i framtiden. Till Badhusparken går pitebor i alla 
åldrar av många olika anledningar: för att besöka lekparken, fika, 
sola, mötas, spela spel, umgås, ta del av arrangemang, nuta av det 
gröna osv. 

På parkavdelningen får vi kontinuerligt feedback, önskemål och 
idéer från medborgarna rörande kommunens grönområden och 
parker. I Badhusparken är vi ofta fysiskt på plats när vi utför sköt-
selåtgärder och ser då själva hur många människor som använder 
parken och vad de använder den till. Vi tycker oss därigenom ha 
en god bild av hur parken används. Vi har naturligtvis själva tankar 
kring parken både vad gäller utformning, användning och utveckling. 
För att få ännu fler inspel inför denna utvecklingsplan bjöd vi in till 
två dialoger kring Badhusparken, en för potentiella arrangörer och 
en för allmänheten. I dialogerna pratade vi både om Badhusparken 
i dag och i framtiden. Vi har även fått in åsikter via Facebook, mail, 
telefon och personliga möten. Genom dessa kontakter har vi fått en 
än tydligare bild av vad pitebor och potentiella arrangörer vill använ-
da Badhusparken till och vilka förbättringar som krävs för att göra 
detta möjligt.
I denna utvecklingsplan har vi sammanfört parkavdelningens tankar 
med inspel från medborgare och potentiella arrangörer.

Badhusparken i dag
Badhusparken har ett mycket viktigt värde som en anlagd grön miljö 
med stora öppna ytor med plats för möten, spontana aktiviteter och 
arrangemang. De fria gröna ytorna värdesätts högt av piteborna och 
måste värnas i framtiden. Det är viktigt att bevara parkkänslan i Bad-
husparken, denna är en av anledningarna till att parken är välbesökt 
och välanvänd. Planteringar och träd som ger en ombonad känsla får 
inte underskattas. Den fina, gröna miljön är även en av anledning-
arna till att arrangörer vill använda Badhuparken. Många besökare 
uppehåller sig i parken, andra flanerar genom och förbi längst med 
promenadstråket vid kanalen. Promenadstråket längst med kanalen 
används flitigt under hela året och är viktigt för pitebornas välmående.  

Att det finns toaletter, ett café/restaurang och en lekpark I Badhus-
parken uppges som viktiga faktorer. Infrastrukturen gör det möjligt 
att stanna längre i parken och kan i sig vara anledningen till att man 
väljer att besöka Badhusparken. Lekparken är viktig främst för barn-
familjer och den används i hög grad. Även vikten av paviljongen fram-
hålls. Den ger utrymme för att fika under tak och tango i Piteå har 
under de senaste åren förlagt sommarverksamhet där. I Badhuspar-
ken finns även en utomhusscen vilket underlättar för arrangörer att 
anordna ex allsång och konserter. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Badhusparken är en plats där 
besökarna vill njuta av det gröna, ha öppna ytor för spontana aktivi-
teter, ha en möjlighet att fika/äta på caféet och delta i arrangemang. 
Arrangörer vill använda arenan men förutsättningarna kan och bör 
förbättras.

Parkavdelningen



Framtiden
En grön och levande park är viktig för inramningen av Piteå och för 
stämningen i staden. Badhusparken är en viktig grön lunga och 
skall så förbli. Badhusparken är av tradition en plats för arrang-
emang och detta är en tradition som piteborna vill hålla fast vid. 
Målsättningen bör vara kontinuerligt återkommande arrangemang 
vilket gör det lättare för piteborna och besökare att veta vad som 
händer i parken. Badhusparken lämpar sig väl för arrangemang i 
rätt skala. Förutom att vara en grön oas lämpar sig Badhusparken 
väl för familjeorienterade arrangemang som marknader, utställning-
ar, musikunderhållning, bingo, barnteater odyl. Förutsättningarna 
för arrangörer och besökare kan förbättras och säsongen för caféet 
förlängas vilket ger bättre driftförutsättning.

Café och orangeri
Genom att uppföra ett romantiskt orangeri med viktorianska detal-
jer mellan cafébyggnaden och paviljongen i Badhusparken kan vi 
skapa en unik mötesplats där den skyddade inomhusmiljön möter 
den vackra omgivningen. Ett orangeri möjliggör drift av caféet under 
hela året. Den befintliga cafébyggnaden har den köksutrustning som 
krävs. Genom att docka samman cafébyggnaden med ett orangeri 
skapas en ny mötesplats i Badhusparken. Orangeriet görs ca 150 
m2 stort. Detta ger plats för vackra krukor med orangeriväxter, gott 
om sittplatser och en liten, enkel scen. Scenen i denna miljö kan 
användas för klassisk musik, poesi, föredrag och liknande. Den här-
liga miljön i orangeriet lämpar sig förutom till caféverksamhet väl för 
bröllop, kalas, möten, meditation, yoga, viss kursverksamhet mm. 
Ett uppvärmt orangeri ger värme och skydd ruggiga höstdagar då 
man kan njuta av höstfärgerna utanför de glasade väggarna. Som-
martid ger orangeriet skydd för regn och full utblick mot den gröna 
omgivningen. Skuggdraperier i taket reglerar värmen under soliga 
sommardagar. Under vintern kan man blicka ut på den snötäckta 

parken och må väl i den gröna inomhusmiljön. I vinterlandskapet 
kan ett ”winter wonderland” byggas upp med hjälp av ljusslingor 
vilket gör att besökarna kan blicka ut på ett magiskt landskap.

En yta behövs även utanför orangeriet så att man kan sitta i det fria 
under härliga sommardagar. Den befintliga fontänen tas bort och 
en plattsatt yta för cafébord anläggs i stället. Den befitliga bäcken i 
Badhusparken vinklas om så att den i stället för att skära in i publi-
kytan framför scenen vinklas mot caféet där man kan höra bäcken 
porla. Sommarblomsrabatten vid caféet tas bort och en perennra-
batt som binder samman plattytan med bäcken anläggs. Cafébord 
kan även placera på gräsytan under de rödbladiga björkarna fram-
för orangeriet.

Paviljongen
Paviljongen används även i framtiden under sommarmånaderna. 
Glaspartierna görs öppningsbara så att temperaturen kan regleras 
under varma sommardagar. Paviljongen förses även med ett nytt 
fräscht, gärna väggfast, möblemang som lätt kan fällas upp/stuvas 
undan inför dans. Paviljongen dockas inte samman med orangeriet 
utan är även i framtiden en fristående byggnad. Detta gör det möj-
ligt att bedriva verksamhet i båda lokalerna samtidigt. Orangeriet 
förses med en dörr mot paviljongen för att binda samman byggna-
derna när så önskas under sommartid. Önskemål har även fram-
förts om att ljudisolera paviljongen. Detta eventuella behov behö-
ver utredas vidare. 

Scenen i Badhusparken 
Scenen i Badhusparken är inte ändamålsenlig i dag. En ny väder-
säkrad scen behövs för att underlätta för arrangörer. När det gäller 
scenens storlek önskar PDOL en fullstor scen medan andra poten-
tella arrangörer inte har detta behov. Vi anser inte att man skall 
satsa på en scen vars storlek gör det möjligt att ta mot stora pro-



Angöringsplats
I kanalen rör sig många båtar förbi Badhusparken i båda riktning-
arna. För att förbättra de båtburnas möjlighet att besöka Bad-
husparken anläggs en angöringsplats vid kajkanten. Skiss på hur 
denna kan byggas ses nedan. En angöringsplats skulle förbättra 
tillgängligheten till Badhusparken. Landhöjningen har medfört att 
vattendjupet i dag närmast kanalkanten ofta är för grunt för båtar. 
Muddring kan krävas för att få angöringsplatsen brukbar.

Tillgänglighet
Bristen på parkeringsplatser i anslutning till Badhusparken begrän-
sar tillgängligheten och är en av parkens svagheter. I dag upplåts 
den del av grönområdet på västra sidan av  Hallgrensväg som inte 
används som spelyta under Piteå Summergames för parkering när 
så är möjligt. Marken är dåligt dränerad och detta leder till att ytan 
inte kan nyttjas för parkering efter regn. Det skulle gagna både 
Piteå Summergames och besökare till Badhusparken om denna yta 
iordningställdes till en grusad parkeringsyta. Fler parkeringsmöjlig-
heter i Badhusparkens närhet skulle förbättra tillgängligheten vid 
arrangemang i parken.

Antalet cykelparkeringar vid Badhusparken behöver ökas. Entrépar-
tiet vid Trädgårdsgatan utökas och yteffektiva cykelställ i två vå-
ningar installeras. Vi föreslår ett ställ där man rullar upp cykeln på 
en stålprofil som sedan skjuts upp för parkering på övre plan. En 
inbyggd gasfjäder tar upp mycket av vikten vilket gör det möjligt för 
de flesta att även nyttja den övre parkeringsmöjligheten. 

Den gröna miljön
Badhusparken kan göras än lummigare och trevligare genom att på 
utvalda platser plantera in några vårblommande träd. Tillsammans 
med mattor av vårlökar skulle parken få ett större besöks- och 

duktioner. Vi vill i stället satsa på en scen för mindre tillställningar. 
Vi tror att ett bra mått på scenen kan vara 8x5 m exklusive prosce-
nium. Scenen skall ha tak och sidor för att vara vädersäkrad. PDOL 
har förståelse för detta och önskar en smart scen som vid behov 
kan byggas till för större arrangemang. Omklädningsrum, toalett, el, 
förberedelse för ljus, lyftpunkter för högtalare bör finnas. Arkitekto-
niskt bör scenen passa in i Badhusparkens romantiska karaktär. 

För barnen
Lekparken i Badhusparken är välbesökt och uppskattad men önske-
mål finns om utbyggnad och upprustning. Lekparken kan göras mer 
attraktiv både genom utbyte av delar av lekutrustningen och genom 
utbyggnation. Genom att utöka lekytan skapas fler lekmöjligheter för 
barn i olika åldrar. Att locka fler barn till fysisk aktivitet är viktigt och 
stimulerar barnens motoriska utveckling och påverkar deras hälsa 
på ett positivt sätt. För att skapa något unikt och attraktivt även för 
barnen föreslår vi att en interaktiv lekutrustning kompletterar befint-
lig lekutrustning i Badhusparken. Interaktiv lek är en modern utveck-
ling av lekutrustning där man införlivar TV-spelens upplevelser för 
att locka till fysisk utomhusaktivitet. En interaktiv lek lockar barn i 
alla åldrar, och även vuxna kan lockas till att röra på sig för att prova 
något nytt. Vi tror att en interaktiv lekmöjlighet även kan attrahera 
barn som i vanliga fall mest sitter stilla framför TV/ platta/ dator och 
därmed vara ett viktigt bidrag till barns hälsa.
Vi föreslår även att man bygger upp några miniatyrbyggnader till de 
yngre barnen där de kan leka mer kreativt. Miniatyrerna skall ha 
historisk koppling till det gamla Piteå och ge en bild av hur livet var 
förr. Smedja, kallbadhus, affär, repslageri mm är verksamheter som 
skulle kunna fungera som fina pedagogiska lekmiljöer.  Goda idéer 
kan hämtas från Bryggartäppan på Söder, Stockholm och Järvasta-
den (Mulle Meck), Solna.

Exempel på interaktiv lekutrustning

Historiska miniatyrer för de yngre barnen

Angöringsplats för båt Yteffektiv cykelparkering.



upplevelsevärde även under tidig vår. Några av buskagen i Badhus-
parken kan renoveras och förses med fräscht plantmaterial som ger 
större variation åt växtligheten i parken.

Badhusparkens gröna miljö är en härlig plats att varva ner på. 
Parken förses med några hängmattor med trä-/stålställning där 
besökaren kan slappna av, sova en stund, läsa en bok, hänga eller 
snacka med sina kompisar. Vid hängmattorna finns ett bokskåp  där 
besökaren kan låna eller byta en bok. ”Sittgungor” skulle också vara 
ett trevligt tillskott i parken för alla besökare.

Staket
För att ytterligare underlätta för arrangörer som vill anordna entré-
belagda arrangemang i Badhsuparken utökas staketet runt Badhus-
parken. Arrangörens kostnader och mängden arbete inför arrange-
manget minskar med denna insats. Tillfälliga avspärrningar kommer 
alltid att behövas i parken, men sträckan de behövs på kan minska 
genom att staket tillförs från pumphuset mot kanalkanten och un-
der gångbron till lasarettet. 

Driftformer
Vi tror att det krävs en driftig och engagerad aktör som driver caféet 
i framtiden. Aktören bör även ha ett uppdrag att samordna arrange-
mangen i Badhusparken. Vi tror att detta är viktigt för att säkerställa 
kontinuitet i utbudet och ett program som kan marknadsföras inom 
och utom Piteå. Målbilden bör vara dagliga, kontinuerligt återkom-
mande aktiviteter under sommaren och åtminstone årligt återkom-
mande event under vinterhalvåret. Under sommarmånaderna kan 
programpunkterna ex bestå av musikunder-
hållning, bingo, barnteater, talangjakt, loppis, 
utställningar, gympa, kubbturnering, dans 
mm. De årligt återkommande arrangemang-
en skulle kunna vara nyårstal, tomtesaga, 
winter wonderland, musikunderhållning och 
andra aktiviteter i orangeriet mm. Ett pro-
gram och kontinuitet är viktigt för att bättre 
kunna marknadsföra Badhusparken och 

Investeringskostnader 
Investeringarna som krävs för att förverkliga denna utvecklingsplan kan etappindelas. Revidering av etappindelning 
har gjorts dels för att fördela kostnaden på fler år och dels för att minska kostnaden/etapp. Etapp 1, renovering av 
paviljong och rivning av scen, genomförs i år. Resterande åtgärder i utvecklingsplanen fördelas på 4 år. Etappindel-
ningen förutsätter möjligheten att överföra resterande kapital mellan åren till dess att hela utvecklingsplanen är 
genomförd:
Etapp 2: Ny scen och utökat staket. Ger bättre förutsättningar för arrangemang. 
Etapp 3 & 4: Orangeri. Ger entreprenör bättre förutsättningar till att driva verksamhet i Badhusparken. 
Etapp 5: Angöring, tillgänglighet, för barnen, den gröna miljön. Ger en än trevligare och mer lättillgänglig park. 

På nästa sida följer en grov kostnadskalkyl

de arrangemang som erbjuds där. Återkommande arrangemang 
gör det lättare för besökaren att veta vad som händer, och att det 
händer, i Badhusparken. Aktören som driver caféet kan dra nytta av 
arrangemang i parken och bör ha ett hjärta även för detta och för 
helheten i Badhusparken.

Driftkostnader
Utvecklingsplanens genomförande innebär ökade driftkostnader. 
Mer detaljerad projektering krävs för att kunna ta fram driftkostna-
der för uppvärmning, fastighetsunderhåll, underhåll av lekutrust-
ning mm.  För en detaljerad projektering krävs beslut om etapp 2-4 
i denna plan. Ökade driftkostnader tillkommer vid etapp 3 & 4.



Grov kostnadskalkyl
Etapp 2
Ny scen       1 500 000:-
Staket           200 000:-
Projektering           200 000:-  1 900 000:-

Etapp 2
Orangeri, grundläggning      2 500 000:-  2 500 000:-

Etapp 3
Orangeri, färdigställande     2 500 000:-  2 500 000:-

Etapp 4
Parkeringsyta         670 000:-
40 cykelparkering         110 000:-
Gröna åtgärder         200 000:-
Lek           700 000:- 
Angöringsplats         320 000:-            2 000 000:-

                 --------------------
                   9 000 000:-

  

På väster sida om Hallgrensvägen föreslås en grusad parkeringsyta för att förbättra till-
gängligheten till Badhusparken. Ordning fås genom att förse parkeringen med parkerings-
räcken. Träd planteras runt parkeringen för att gröngöra platsen.
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