
 

Anteckningar från möte om samverkan kring Vendelbadet 
2020-04-02 kl 15-17 i Örbyhus 
 
Deltagare: 
Roger Kjettselberg, VD TKAB/Tierpsbyggen 
Catarina Deremar, ordf. TKAB/Tierpsbyggen 
Patrik Helgesson, drift- och servicechef TKAB 
 
Representanter från arbetsgruppen för Vendelbadet: 
Ewa Erixon, sekreterare ÖTV Företagarförening 
Annika Johansson, kassör ÖTV Företagarförening 
Isabelle Axelsson, sekreterare Utveckla ÖTV 
Ulrika van Helvoort och Jenny Sunesson 
 
Syftet med mötet var att utreda det som hänt, med utgångspunkt i att Ewa och 
Isabelle för ÖTV Företagarförening och Utveckla ÖTV nyligen gått ut med en 
dementi om att den fördjupade felsökningen skulle ha skett i samverkan (som 
påståtts på kommunens hemsida och till styrelsen i TKAB) samt att diskutera 
provisorisk lösning för utebadet till sommaren. 
 
Catarina inledde mötet med att fråga vad vi ansåg samverkan är och borde ha varit.  
 
Arbetsgruppen redogjorde kortfattat för bakgrunden: på stormötet den 26 november 
2019 där många hundra invånare anslöt bestämdes att företagarföreningen skulle 
vilja se närmare på problemet och felsöka för att se om åtgärder kan utföras så att 
det skulle gå att ha utomhusbassängen öppen sommaren 2020 och samtidigt 
projektera för en nybyggnation av Vendelbadet. 
 
Den 5 december, 2019 träffade tre styrelsemedlemmar från ÖTV Företagarförening 
Tierpsbyggens VD samt två anställda för ett inledande möte – då VD:n informerade 
om att de skulle starta en felsökning på grund av vattenläckaget och att deras drift- 
och servicechef skulle vara företagarföreningens kontaktman. 
Företagarföreningen förväntade sig kontinuerlig uppföljning och kommunikation, men 
trots flertalet telefonsamtal och mail till kontaktpersonen och övriga så blev svaret 
hela tiden att felsökning pågår, de hör av sig när den är klar.  
 
Vad företagarföreningen förväntade sig och ville ha för sorts samverkan var: 

● Kontinuerlig uppföljning och kommunikation. 
 

● Genom inblick i felsökningen kunna komma med förslag på ekonomiskt 
rimliga lösningar, som drift- och servicechefen genom sin kunnighet kunde 
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avgöra huruvida de var möjliga eller inte. De lösningsförslag som var tekniskt 
möjliga kunde TKAB sedan ta ställning till. 

 
● Utgångspunkten var att hitta bra och säkra lösningar för att tillfälligt kunna ha 

utebadet öppet för att sedan/parallellt utreda/projektera nytt bad. 
 
Roger förklarade att som han såg på det hela måste TKAB:  
1) Ta reda på problemet i form av felsökning.  
2) Se om det går att lösa tillfälligt, men man hade aldrig kommit till steg två eftersom 
felsökningen visat att det inte går att lösa på enkelt sätt, och eftersom styrelsen för 
TKAB utifrån det fattat beslut om att fortsatt ha utebadet stängt.  
 
Roger menade att det inte vore möjligt att komma med förslag på lösningar innan 
felsökningen var klar - och förklarade att detta var orsaken till att man inte involverat 
företagarföreningen mer. När felsökningen sedan var gjord tog dessutom TKAB:s 
styrelse direkt beslut om att det inte var “ekonomiskt försvarbart att lägga 4-5 
miljoner på att tillfälligt ha öppet” (bland annat för ett nytt maskinhus för att klara av 
både ute- och inomhusbad samtidigt) samt att det krävs en säker drift av utebad - 
något som Catarina instämde i. [Roger har i efterhand skickat kommentar om att 
“summor och nivåer för rekommenderade åtgärder återfinns bla i:  Statusbedömning 
Tierp, Vendelbadet  Beställd av: Tierps Kommun Juni 2017 Genomförd av: 
WeedoTech Dokumentnamn/-ID: 1706271330 AML. Notera dock att 
förutsättningarna förändrats beträffande tex läckaget sedan denna utredning gjordes 
2017.”] 
 
Roger har i efterhand skickat en kommentar om att “utifrån er beskrivning om 
samverkan så har en fortlöpande dialog mellan företagarföreningens Ewa och TKAB 
ägt rum där olika detaljer i felsökningen har arbetats igenom och avdömts utifrån 
rimlighet eller betydelse. detta har skett mestadels genom telefon”. Ewa vidhöll 
under mötet att man trots flertalet telefonsamtal och mail till kontaktpersonen och 
övriga hela tiden fått att felsökning pågår och att de hör av sig när den är klar. De 
tips och idéer som kunnat arbetats in till TKAB har alltså skett genom att Ewa idogt 
försökt få kontakt.  
 
Catarina förklarade att styrelsen varit tydlig med sitt beslut, och att styrelsen vill ha 
en helhetsbild. Är det vettigt att lägga ned pengar nu om vi ändå ska lägga mycket 
pengar om några år på helheten? Styrelsen har inför beslut fått den fördjupade 
felsökningen och föredragning samt uppdaterat sig på de utredningar som 
genomfördes 2017.  
 
Roger upprepade att han behöver beställning från kommunen, och om det sker 
snabbt kan man börja projektera för att ha ett nytt utebad på plats redan sommaren 
2021.  
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Enligt uppgifter till arbetsgruppen från Sara Sjödal stämmer dock inte det riktigt. 
Eftersom det är en så pass stor investering krävs beslut i KF, vilket Sara Sjödal (C) 
förklarat kommer att ske i KF i slutet av 2020 och då kommer med i treårs-budgeten. 
TKAB är de som tar lån till byggnation alternativt renovering, men det kräver att 
Sara/Kommunstyrelsens ordförande utifrån kommunfullmäktige-beslut går i borgen. 
En förutsättning är dock att kommunen fortsätter gå med överskott.  
Roger förklarade att man i vilket fall så småningom vill ha en medborgardialog inför 
nybyggnation, och samtliga på mötet var överens om vikten av att beakta både bad 
och sporthall samtidigt. Roger förklarade att de vid beställning från kommunen 
brukar få en funktionsbeskrivning. Sedan tar man fram ritningsförslag utifrån det och 
ger till kommunen som har fortsatt medborgardialog - men man skulle också kunna 
ha medborgardialog i ett ännu tidigare stadium. 
 
Arbetsgruppen ställde några frågor till Patrik innan han behövde avvika tidigt från 
mötet.  
Patrik förklarade att utebadet självklart går att åtgärda, men han kunde inte uttala sig 
om vad som är görbart och har inga konkreta siffror eftersom han inte fått något 
uppdrag från styrelsen att ta fram kostnader för olika lösningar. Uppdraget gick 
istället ut på att undersöka fel.  
Patrik anställdes augusti 2019, och fick uppdraget om fördjupad felsökning efter 
stormötet i november 2019. Han satte sig då in i de utredningar som redan var 
gjorda, och beställde bland annat dykningar. Patrik förklarade att Relita som filmade 
befintliga VA-rör sommaren 2019 inte dokumenterades, eftersom de inte visade 
något nytt.  
Sedan sommaren 2019 har TKAB inte känt det försvarbart att lyfta kvaliteten med de 
kostnader som krävs för att byta rörkonstruktion.  
 
Kortfattat menade Patrik att det man visste år 2019 återigen blev bekräftat med den 
nya fördjupade felsökningen:  

● Läckage av vatten i två separata rör runt bassängen och bottenventilerna (om 
dessa ventiler tätas så behövs 140 kubik/dygn för att hålla nivån), när nivån 
når under skvalprännorna så läcker det sedan inte från rör utan från 
poolkonstruktionen (så kallade “ej-konstruktionsgjorda sprickor”).  
[Roger har i efterhand skickat följande kommentar: “Vi kan bekräfta efter 
fördjupad felsökning att rörkonstruktionen vars uppgift är att samla in ytvatten 
för vidare transport till maskinrum för rening står för den största delen av 
läckaget. Mellan ca 120 – 136 kbm/dygn. Bassängkonstruktionen har ett 
bekräftat läckage på mellan 14 – 20 kbm/dygn. Vi har bland annat upptäckt en 
sättning av djupdelen i bassängen vilket gjort att bassängen spruckit och 
genom denna spricka läcker bassängen.] 

 
Patrik menade att han haft stor glädje av det som Ewa gett honom i form av tips och 
idéer, till exempel om huruvida hydrostatventilerna är kopplade till grundvatten.  
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Ewa ifrågasatte om rören verkligen behöver bytas och fick till svar att för befintlig 
konstruktion behövs en ny rörkonstruktion. Ewa tog upp att så kallad relining kanske 
skulle kunna vara ett alternativ, och fick respons från Roger om att det är svårt med 
tanke på rörens krökar och från Catarina om att det inte är gratis.  
Roger kompletterade sedan Patriks redogörelse med att man tagit till sig av idéerna 
som inkommit. Det gällde till exempel Östen Lövéns idé om ett portabelt reningsverk 
- det gick man igenom men kunde inte få tillräcklig rotation på vattnet. Arbetsgruppen 
konstaterade att fler goda tips och idéer hade kunnat komma till ytan om de fått vara 
mer involverade i felsökningsprocessen (som deras förväntning ju var).  
 
Ewa redogjorde för vattenförbrukningen: 2016 var den 2698 kubik mer än 2015, 
2017 - 475 kubik mindre, 2018 - 2205 kubik mindre, 20190101-20191111 - 5987 
kubik mer. Siffrorna visar alltså att vattenförbrukningen minskat vissa år och ökat 
andra, vad är orsakerna till det? Det finns anledning att studera förbrukningen mer 
noggrant. Roger hade inte sett dessa siffror. [Roger har i efterhand skickat följande 
kommentar: “Efter tips från företagarföreningen så trodde vi att hydrostatventilerna 
var den bidragande orsaken till att förbrukningen varierade som den gjorde, men då 
dessa ventiler är täta och vi vet att bassängen och rören runt om står för läckaget så 
har vi inte fördjupat oss ytterligare i förbrukningen.”] 
 
Arbetsgruppen riktade under mötet också kritik mot: 
 

● Kommunikationen. 
På vårt möte med Roger och Patrik den 17/3 -20 där felsökningen 
presenterades sades till exempel ingenting om att innebadet skulle vara 
stängt, men sedan stod det på kommunens hemsida att beslutet gäller både 
inne och ute (vilket det inte gör, TKAB:s beslut gällde enbart ett fortsatt stängt 
utebad).  
Roger och Catarina meddelade att TKAB inte kan svara för info på hemsidan. 
All information om Vendelbadet ska gå genom kommunen och deras hemsida 
- så där får kommunikationschef Thomas Hägg svara.  
 

● Undermåligt utredningsunderlag och  ogrundade beslut. 
Arbetsgruppen konstaterade att kommuner och myndigheter måste fatta 
grundade beslut, dvs det krävs ordentligt utredningsunderlag - vilket inte den 
fördjupade felsökningen har och att TKAB alltså fattat ogrundade beslut. 
Här höll inte Roger med, och menade att allt som fanns kom med i rapporten 
trots att inga nya undersökningar eller resultat fanns dokumenterade i 
underlaget till styrelsens beslut. 
[Roger har i efterhand skickat följande kommentar: “Statusbedömning Tierp, 
Vendelbadet  Beställd av: Tierps Kommun Juni 2017 Genomförd av: 
WeedoTech Dokumentnamn/-ID: 1706271330 AML och  Vendelbadet, 
statusinventering, Beställd av: TKAB 2017-07-03, Genomförd av: Polygon 
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AK-konsult Indoor Air AB, Ordernr: 25895 samt rapporten: Fördjupad 
felsökning Vendelbadet 2020] 

 
Arbetsgruppen redogjorde för deras ambition om att när  felsökning och geotekniska 
undersökningar är färdiga ges möjlighet att inkomma med lokala förslag som är bra 
och säkra.  
Catarina och Roger skulle ta med sig detta och fundera på hur vi kan gå vidare efter 
att de geotekniska undersökningarna är klara i slutet av vecka 15. Då är det klart vad 
det skulle innebära för kostnader att ha innebadet öppet. TKAB tror att det inte 
kommer bli allt för höga kostnader. Man vet också då vad som händer om man 
skulle tömma utebassängen, vilket är en grund för att kunna testa möjliga lokala 
förslag.  
 
Som avslutning på mötet bestämdes att arbetsgruppen skulle formulera vad exakt 
det är arbetsgruppen vill ha, så att Roger och Catarina kan ha det som underlag i 
diskussioner med TKAB:s styrelse och kommunen om hur man ska gå vidare. 
Bestämdes att vi har ett möte i någon form efter att de geotekniska 
undersökningarna är klara. 
 
Skrivet av Isabelle Axelsson och korrekturläst av samtliga på mötet 
 
_______________________ 
 
Till TKAB: 
 
Arbetsgruppen vill ha samverkan på riktigt i form av: 

● En gemensam ambition för samverkan mellan TKAB och arbetsgruppen (där 
Företagarföreningen och Utveckla ÖTV ingår) som går ut på att hitta bra, 
ekonomiska och säkra lösningar för för att tillfälligt kunna ha utebadet öppet 
och parallellt utreda och projektera för ett nytt bad.  
Gäller alltså i sommar och preliminärt även nästa sommar (med utgångspunkt 
i att det i bästa fall kan hinna projekteras och påbörjas byggnation nästa 
sommar, men i värsta fall tar flera år). 

  
● En kontinuerlig och öppen kontakt med drift- och servicechef i processen. 

Arbetsgruppen ges möjlighet att att ta fram lokala förslag som är bra, 
ekonomiska och säkra - som drift- och servicechefen kan ta ställning till 
huruvida de är tekniskt möjliga och som TKAB sedan får ta ställning till. 
(Finner drift- och servicechefen att inga lokala förslag är tekniskt 
genomförbara så är det självklart något som arbetsgruppen godtar!) 

 
● Insyn i samtliga underlag och dokumentation gällande Vendelbadet 

(dykningarnas dokumentation, geotekniska undersökningar med mera). 
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● Information om var siffran 4-5 miljoner för en tillfällig lösning kommer ifrån, det 

vill säga  kalkylen och underlaget för den siffran. 
 

 


