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Sammanfattning 

Av Sveriges ca 450 badhus står flertalet inom snar tid för valet att renoveras eller bytas ut. 

Efter en övergripande utredning kan beslutet tas vad som är lönsamt. Utredningen omfattar att 

inventera anläggningen för att bilda sig en uppfattning om ingående delar, dess skick och 

kostnaderna för reperationer. Denna rapport har sammanställt modeller för att underlätta 

utredningsarbetet. 

De kritiska delarna i ett badhus är enligt författaren bassängkonstruktion, klimatskal, 

vattenreningsverk och ventilationssystem. Uppbyggnad och problem med dessa delar 

förklaras i rapporten. Därefter skapas inventeringsmodeller för respektive del, som även kan 

användas till underhållsplaner. Modellerna omfattar ingående delar och bedöms utifrån 

sannolikhet (tid) och konsekvens (funktion). För att inspektören ska kunna bilda sig en 

uppfattning om risken med konstruktionen. 

En utredningsmodell har skapats som ska upplysa användaren om viktiga utredningsmoment 

inför en renovering. Modellen ger rekommendationer på det som bör utredas gemensamt med 

andra delar i anläggningen. Samt till delar som är kritiska för anläggningens funktion och 

livslängd. 

Som ytterligare ett resultat har åtgärsförslag skapats. Förslagen är inte kopplade till varandra, 

då förslagen kan bero av yttre omständigheter som det då måste tas hänsyn till i varje enskilt 

fall. 

Slutsatsen av rapporten, förutom modellernas förväntade brister beroende av badhusens 

komplexitet, är att badvattenkvalité och reningsprocessen har en central betydelse för 

badhusets livslängd. Dessa åsidosätts dessvärre, ur ett rent materiellt perspektiv. Detta tror 

författaren har att göra med dels bristande kunskap, men framförallt den besvärande 

kostnaden för modernisering. Ytterligare en slutsats att är bristen på kommunikation och 

förståelse mellan projektörer är ett problem. 

Nyckelord 

Badhus, simhall, problem, inventering, utredning, åtgärder 



iv 
 

 



v 
 

Summary 

Of Swedens ca 450 public bath the majority are facing the choice of being renovated or 

substituted. After a general investigation a decision can be made regarding what is worthwile. 

The investigation comprises of inventing the property to form an opinion regarding 

components, its condition and the costs of repairs. This report have compiled models in order 

to facilitate the investigative work. 

 

The critical parts in bathing establishments is according to the writers of the report the 

construction of the basin, the envelope, the water treatment plant and the ventilation system. 

The construction and the problems with these parts are being explained in the report. 

Thereafter inventory models are being created for each part, which also could be used for 

maintenance plans. The models include components and are being judged by probability 

(time) and consequence (function), for the inspector to be able to form an opinion regarding 

the risks with the construction. 

 

An investigation model have been created for the purpose of enlighten the user of important 

investigative steps before a renovation. The model provides recommendations that should be 

investigated mutually with other elements in the facility together with components that is 

critical for the plants function and life span. 

 

As a further result proposals for action have been established. The proposals are not 

connected to each other since they can depend on external circumstances for which 

consideration needs to be taken to in each individual case. 

 

The conclusion of the report, except for the models expected limitations dependent on the 

complexity of the bathhouses, is that the water quality and the cleaning process has a central 

role for the life span. These are unfortunately being disregarded from a purely material 

perspective. The author believes that this is partially due to lack of knowledge, but especially 

because of the troublesome costs of modernization. Another conclusion is that the lack of 

communication and understanding between planners provides a problem. 

 

Keywords 

Bathhouse, swimming hall, inventory, investigation, measure 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Botkyrka 

De båda simhallarna Fittjabadet och Storvretsbadet är från 70-talet och slitna. Senare i 

år startar en teknisk besiktning av badet som första steg mot renovering eller nybygge. 

Huddinge 

Har tre simhallar från 70-talet i Vårby, Skogås och centrala Huddinge. Alla är i behov 

av kostsamma renoveringar. 

Salem 

Säby sim- och sporthall behöver renoveras. En förstudie är gjord och kostnaderna ser 

ut att bli minst 50 miljoner. 

Stockholm 

Har 18 simhallar, många med stora renoveringsbehov. Farsta sim- och idrottshall 

renoverades 2011–2012 för 232 miljoner. Nästa på tur är Åkeshovshallen. Där byggs i 

princip en ny anläggning med dubbla bassänger. Enbart det tidstypiska skalet blir kvar. 

Kostnaden beräknas till 406 miljoner. Simhallarna i Vällingby och Västertorp står på 

tur för en renovering – kostnad 100–200 miljoner per anläggning. För det slitna 

Forsgrénska badet på Södermalm finns inte en enda krona av de 250 miljoner som 

beräknas gå åt avsatt. 

Täby 

Det kostar flera miljoner om året att akutreparera drygt 40-åriga Tibblebadet med en 

av få 50-metersbassänger i länet. Badet ska rivas och ersättas av ett nytt. Planerna är 

att det ska stå klart 2017–2018. Prislappen ännu oklar. 

Upplands-Bro 

Har en simhall i Bro som just nu renoveras för 33 miljoner. [1] 

Ovanstående är ett utdrag från en artikel i Dagens Nyheter år 2014 som behandlar 

renoveringsbehovet av simhallar i Stockholms län. Artikeln är dock högst aktuell än idag, då 

majoriteten av landets ca 450 inomhusbad behöver bytas ut eller renoveras. [2] [3] 

Renoveringsbehovet kan förklaras av en rad omständigheter såsom: 

 Den tekniska livslängden är uppnådd. [4] 

 Ändrade förutsättningar som ökade inomhustemperaturer och aktiviteter. [2] 

 Bristande underhåll. [4] 

 Bristande konstruktion och byggmissar. [4] 

Inför en renovering, eller för att kunna svara på frågan om en renovering överhuvudtaget är 

lönsam, måste en förstudie genomföras. En förstudie är en behovsutredning där man 

kartlägger omfattning och uppskattade kostnader av projektet. [41] För att underlätta 

förstudien inför en renovering av ett badhus finns ett behov av att inventera anläggningen. 

Inventeringen ska ge en övergripande bild av nuläget vad gäller ingående utrustning och 

materialstatus. Vidare ska inventeringen ge svar på vad som ytterligare måste utredas. 
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1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att ta fram inventeringsmodeller och en utredningsmodell av de 

väsentligaste och mest kostnadsdrivande delarna i anläggningen. Utifrån dessa skall sedan 

rapporten komma med åtgärdsförslag till en eventuell renovering. 

1.3 Metod 
Rapporten kommer att utgå från tre metodval: 

1. Litteraturstudie: Grundläggande teori kommer studeras och presenteras för få en bild av 

vad som påverkar ett badhus invändigt och vad det leder till för problematik. Dessa omfattas 

av facklitteratur och rapporter. 

2. Studiebesök: Äldre badhus med renoveringsbehov kommer inspekteras för att bilda sig en 

uppfattning om hur det kan se ut och vad som måste undersökas. Även ett relativt nybyggt 

badhus kommer undersökas för att bilda sig en uppfattning om vad som gått bra och mindre 

bra. Även olika material- och systemval studeras. 

3. Intervjuer: Den största delen av metodvalet kommer bestå av intervjuer med personer i 

olika delar av byggprocessen. Driftpersonal, projektledare, projektörer, återförsäljare, 

branschorganisatörer samt tekniska experter. 

1.4 Avgränsningar 

 Rapporten förutsätter att bassängkonstruktionen är av betong. 

 Modellerna omfattar bara bassängkonstruktion (ytskikt och betong), reningsverk, 

ventilation och de inre delarna av klimatskalet. 

1.5 Förväntat resultat 
Målet med rapporten är att underlätta inventering- och utredningsarbetet vid en förstudie av 

ett badhus. Men också att ge läsaren en förståelse över de problem som ofta finns i 

badanläggningar och hur man kan undvika dessa. Modellerna ska kunna användas vid 

framställande av underhållsplaner. 

 

2. Nulägesbeskrivning 
Examensarbetet har utförts på uppdrag av konsultkoncernen Projektengagemang. Koncernen 

finns baserade på ett 30-tal orter i landet med huvudkontor i Stockholm. Verksamheten är 

bred inom samhällsbyggnad, där arbetet med badanläggningar är en smal men växande gren. 

Renoveringarna av Bredängsbadet, Beckomberga simhall och Vanadisbadet är exempel på 

projekt där företaget tidigare har varit inblandade i. Idag fortgår arbetet med nya renoveringar 

av badanläggningar, främst åt Stockholm Stad. Men även andra uppdragsgivare förekommer. 

 

3. Faktainsamling 
3.1 Litteraturstudie 
Första delen av litteraturstudien bestod av studera rapporter och examensarbeten om olika 

problem i badhus samt förslag till lösningar. I flera fall av dessa rapporter bildades en 

uppfattning om badhusens uppbyggnad. Många av rapporterna hänvisar till boken ”Bade- og 

svømmeanlegg, Handbok 52”, från Norges byggforskningsinstitut, vilken har varit primärkälla 

till badhusets uppbyggnad och problem. 
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Därefter har mer ingående litteratur studerats för respektive delar i badhuset som fyller en viss 

funktion, eller teorin bakom dessa funktioner. Några exempel är som följer: 

 VVS: Projektering av VVS-installationer. 

 Fukt: Fukthandboken. Praktik och teori 

 Vattenrening: Processing AB: Vitbok - Val av filterteknik. Miljösamverkan Värmland: 

Tillsyn badanläggningar. Processing AB: Produktkatalog 2016-2017. 

 Betong: Byggnadsmaterial – uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 

Tilläggas är att stor vikt har lagts till vattenreningen, där gällande riktvärden kommer från 

Folkhälsomyndigheten. 

För att bilda sig en uppfattning om vilka krav som ställs vid en renovering har i huvudsak 

BBR 22 studerats. 

Slutligen har diverse produktdatablad och materialrapporter studerats efter analys av tidigare 

studier. 

3.2 Fallstudie 
Fallstudien baseras på en kvalitativ metod där fyra platsbesök har ägt rum. 

 Enskedebadet: En äldre anläggning med en mindre undervisningsbassäng där 

renoveringsbehov föreligger. 

 Gustavsbergsbadet: En 8 år gammal anläggning kombinerat med motionsbassäng, 

undervisningsbassäng och äventyrsbad. Anläggningen har kantats av problem under i 

princip hela drifttiden. 

 Vällingby simhall: En äldre anläggning som står inför renovering. Här studerades 

vattenreningen primärt. 

 Sydpoolen i Södertälje: En äldre anläggning med motionsbassäng som har byggts ut 

under åren med äventyrsdel, terapibassäng och tävlingsbassäng. Äventyrsdelen har 

nyligen stängt p.g.a. problem. 

Fallstudierna har skett tillsammans med tekniska experter, driftpersonal, konstruktörer och i 

vissa fall projektledare. Målet har varit att identifiera problem och orsakssamband genom 

inventering och frågeställningar. 

3.3 Intervjuer samt frågeformulär 
En mängd intervjuer har genomförts för det inom rapporten aktuella områdena. Intervjuerna 

har både skett personligen och över telefon. Först och främst med ingenjörer och tekniska 

experter inom specifika områden. Men även med återförsäljare eller projektörer av 

systemlösningar till badhus. Intervjuerna har utgått ifrån några grundfrågeställningar som har 

byggts på med följdfrågor. 

En del frågeställningar har även besvarats via mail-kontakt. 

 

4. Teoretisk referensram 
4.1 Krav på funktion 
Badhus kategoriseras som lokal och måste uppfylla kraven enligt BBR för själva byggnaden 

och dess grundläggande funktioner. En lättnad på kraven gällande energihushållning får dock 
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göras då badhus med sitt extrema inomhusklimat kräver en ökad allmänventilation [47]. I 

detta kapital behandlas BBRs krav vid ändring av byggnader samt andra krav och 

rekommendationer som ställs vad gäller vattenrening, ytskikt m.m. 

4.2 Allmänt 
Enligt de allmänna råden i avsnitt 1:2233 Kravnivåer vid ändring ges en vägledning om hur 

kravnivåerna ska tillämpas. I denna rapport tas det först och främst hänsyn till det som ska 

göras, alltså där det ”i princip finns inget utrymme för avvikelse från föreskriven kravnivå 

eller utförande” [5]. I vissa delar, där författaren tycker det har betydelse, har dock även 

kravnivån ”ska eftersträvas” tillämpats. 
 

 

Figur 4.1. Exempel på hur kravnivåerna enligt BBR 22 ska tillämpas vid ändring av byggnad. 

 

Här nedan följer ett exempel på en sådan kravnivå som ska gälla generellt för byggnader. 

 

6:9 Krav på hygien, hälsa och miljö vid ändring av byggnader 

 

6:91 Allmänt 

”Byggnader och deras installationer ska utformas så att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, 

fukt-, temperatur- och hygienförhållanden blir tillfredsställande så att olägenheter för 

människors hälsa kan undvikas. Regler om ändring av byggnader finns också i avsnitt 1:22. 

(BFS 2011:26).” [5] 

4.3 Energi 
En allmän regel gällande byggnaders energianvändning är att byggnaden ska utformas så att 

energianvändningen blir så liten som möjligt. Vid ombyggnad gäller att ändringar inte får 

göras som försämrar energiförbrukningen, om inte särskilda skäl föreligger ändringen [5]. Då 

badhus kategoriseras som lokal gäller att den energi som tillförs byggnaden för dess 

verksamhet inte ingår i BBRs energikrav. Det innebär att den energin för att värma 

bassängvatten, varmvatten till offentliga duschar etc. inte ingår i energikravet [47]. 

Ett krav vid ändring av ventilationssystemet enligt avsnitt 9:93 är att 

”Luftbehandlingsinstallationer ska utformas, isoleras och vara så täta att energiförluster 
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begränsas. (BFS 2011:26).” [5]. Mer om kraven på ventilationssystemet kommer under 

avsnittet Ventilation. 

Ett sätt för att möjliggöra energikraven är genom låga värmeförluster och effektiva 

ventilationssystem. I BBR kapitel 9 finns krav som ska eftersträvas angående byggnadens 

klimatskal och effektiv elanvändning vid ändring av byggnaden. [5] 
 

Figur 4.2. T.v. Tabell för maximala värden på SFP. T.h. tabell för rekommenderande U-värden. 

U-värde är en värmegenomgångskoefficient som beskriver den värmemängd som passerar en 

ytenhet av konstruktionen. Mängden värme beräknas per tidsenhet då skillnaden i 

lufttemperatur är en grad på ömse sidor [42]. Den specifika fläkteffekten (SFP) beräknas som 

den totala eleffekten det krävs för att driva fläktarna på både till- och frånluften för det 

maximalt dimensionerande flödet. [5] 

4.4 Klimatskal 
Klimatskalets funktion är att uppnå en god energihushållning och termisk komfort. Det som 

påverkar detta är klimatskalets fuktskydd, lufttäthet, vindskydd och värmeisolering. Beroende 

av hur bra klimatskalets egenskaper är, kan ett önskat inomhusklimat upprätthållas med 

minimal energiåtgång utan risk för fuktskador [42]. Klimatskalets värmeisolering behandlades 

under tidigare avsnitt och här nedan följer kraven för fuktskydd och lufttäthet. 

Enligt BBR avsnitt 9:951 ska vid en ändring av en byggnad en fuktteknisk undersökning 

göras för att bedöma status för befintliga material. Undersökningen ska bestämma de högsta 

tillåtna fukttillstånden i materialen. Det är en övre gräns ”där fukt inte kan förväntas orsaka 

skador som påverkar hygien eller hälsa.” [5]. Undersökningen görs alltså för att bestämma 

byggnadens fukttekniska status. 

 

I BBR avsnitt 9:952 finns krav att ”en byggnads lufttäthet ska vara sådan att konvektion av 

fuktig luft inte medför att de högsta tillåtna fukttillstånden överskrids. (BFS 2014:3).” [5]. 

Lufttätheten är alltså direkt kopplad till byggnadens fukttekniska status. Det finns inga krav 

på hur god lufttätheten ska vara utan bara allmänna råd enligt avsnitt 6:531 att ”byggnadens 

klimatskiljande delar ha så god lufttäthet som möjligt.” Vidare ska det i byggnader med höga 

fuktbelastningar, som ett badhus, ”särskild omsorg att åstadkomma lufttäthet bör iakttas”.[5] 

 

4.5 Bassängkonstruktion 
Kraven på bassängkonstruktionen kan de ses som ganska omfattade då den omfattar många 

delar och konstruktionslösningar. Nedan följer några. 

 

BBR ställer i avsnitt 6:911 krav på att ”material som finns i byggnaden får inte ge upphov till 

föroreningar i en koncentration som medför olägenheter för människors hälsa.” [5]. Detta 
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ska främst iakttas vid rivning av befintlig bassängkonstruktion då fäst- och fogmassor kan 

innehålla asbest och PCB. Regler för hantering av dessa ämnen ges ut av arbetsmiljöverket. 

Vidare ges det allmänna rådet att ”nya material bör ha väl undersökta och dokumenterade 

egenskaper. (BFS 2011:26).”. [5] 

 

Ytor som kommer utsättas för en hög luftfuktighet, såsom bassäng och bassängdäck, ska 

enligt avsnitt 6:953 ”utformas så fukt inte medför att materialens och produkternas högsta 

tillåtna fukttillstånd överskrids.” [5]. D.v.s. att underliggande material som inte tål hög 

fuktbelastning ska skyddas i form av tätskikt. Tätskikten ska uppfylla krav på beständighet 

och ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Vidare ställs det krav på att ”fogar, 

anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska också vara vattentäta, 

beständiga och anpassade till rörelser i underlaget”. [5] 

Beroende på vad för typ av bassäng, vattenkvalitet och användningsområde kan det finns krav 

på ingående material, ofta från materialleverantörer eller branschorganisationer. En sådan 

rekommendation är Byggkeramikrådets (BKR) råd om vattenkvalitet för cementbaserade 

produkter: 

 

”Har vattnet hårdhetsgraden > 5dH°, sulfatmängd < 600 mg/L, magnesiummängd < 1000 

mg/L och en löst koldioxidmängd som är < 40 mg/L.”. [6] 

I detta fall ska andra materiallösningar användas som t.ex. epoxibaserade lösningar. 

 

Ett viktigt krav finns i BBR avsnitt 8:22 ”Skydd mot halka och snubbla”. Där krävs att ”i 

utrymmen där lutning, väta, spill … ökar risken för halka ska ytmaterialens egenskaper 

anpassas till detta.” [5]. Detta är aktuellt för badhusets bassängdäck som ofta är 

klinkerbelagt. Därför ställs krav på klinkerplattornas halkdämpning enligt Byggkeramikrådets 

”Riktlinjer för plattsättning i pooler och badanläggningar.”. [6] 

 

I riktlinjerna finns ytterligare krav och rekommendationer vad gäller en bassängkonstruktion 

med ytskikt av keramik. Riktlinjerna innehåller även allmänna rekommendationer för 

stålkvalitéer och exponeringsklasser för betong m.m. Ett krav finns också för 

tävlingsbassängers (50m, 25m och hoppbassäng) mått, oavsett ytskikt, som lyder: 

 

”Mätning sker horisontellt. Kant för vattenlinje ±2mm, d.v.s. den totala 

avvikelsen får vara max 2mm. 

 

Toleranser avseende mått 

50m bassäng + 0.03 (<50 m är inte godkänt) 

25m bassäng + 0.02 (<25 m är inte godkänt) 

Observera att dessa mått inkluderar målplattor för tidtagning.”. [6] 

 

Dessa krav måste det noga tas hänsyn till i projekteringen, speciellt vid utförande av 

keramiska plattor. 

 

4.6 Ventilation 
Ventilationssystem för badhus utformas med ett börvärde på 55 % relativ fuktighet. Detta 

värde kan under sommarhalvåret tillåtas gå upp mot 65 %, då du inte får samma 

fuktbelastning på klimatskalet, p.g.a. den högre utomhustemperaturen [46]. Detta börvärde är 

satt utefter komfortskäl, då en lägre relativ fuktighet skulle innebära ett ”kyligare” klimat för 
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badgästerna. En lägre relativ fuktighet skulle däremot vara positivt vad avser fuktbelastningen 

på klimatskalet,[7] men negativt för energianvändningen då en större avdunstning av 

bassängvattnet skulle ske. 

 

Enligt BBR avsnitt 6:92 ska en byggnad ges ”förutsättningar för en god luftkvalitet i rum där 

människor vistas mer än tillfälligt.”. Detta innebär i första hand att byggnaden ska ha en god 

luftomsättning, d.v.s. att luften byts ut kontinuerligt [5]. I badhus finns ett börvärde för 

luftomsättningar på ca 4,7 oms/h varav minst 30 % uteluftsflöde för motionsbassänger [8] och 

än fler för varmbassänger som t.ex. bubbelpooler (8-10 oms/h). [46] 

Kraven innebär också att de föroreningar som har negativa hälsoeffekter måste ventileras bort 

och att luften inte får ha en besvärande lukt. Detta förtydligas i avsnitt 6:924 där man kan läsa 

att ”ventilationssystem ska också kunna föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande lukt, 

utsöndringsprodukter från personer och byggmaterial samt föroreningar från verksamheter i 

byggnaden i den utsträckning sådana olägenheter inte förs bort på annat sätt. (BFS 

2014:3).”. [5] I ett badhus är det klorföroreningar som kan påverka människors hälsa och 

innebära besvärande lukt. Mer om det under kapitlet Problem. 

Ett annat krav på luftdistributionen finns i avsnitt 6:9242 med avseende på återluft, vilket är 

vanligt i badhus. Kravet gäller befintligt ventilationssystem, där en utredning måste göras med 

avseende på luftkvaliteten vid användning av återluft. [5] 

Vad gäller nyinstallationer finns krav enligt avsnitt 6:254 ”avseende åtkomlighet för rensning 

och underhåll samt flödesmätning och injustering tillgodoses. (BFS 2011:26).” Där finns 

även allmänna råd om kanaler och dess isolering. Ytterligare krav ställs vid nyinstallation på 

systemets täthet enligt avsnitt 6:9245. Dock ges även rådet ”för att klara funktionskraven på 

ventilationssystemet kan befintliga kanaler behöva tätas eller bytas ut.”. [5] 

 

4.7 Badvattenkvalitet 
I Sverige är det Miljöbalken och Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens 

egenkontroll som styr gränsvärdena för badvatten i offentliga badhus. Tillämpningen av dessa 

lagar ges som stöd i form av rekommendationer av Folkhälsomyndigheten. 

Rekommendationerna är sammanfattade i ”Allmänna Råd för Bassängbad” som utkom den 4 

januari 2014. En mer omfattande skrift, också författad av Folkhälsomyndigheten, är 

”Bassängbad – Hälsorisker, regler och skötsel”. [9] 

I den senare skriften förklaras problemen med badvattnet, hur det behandlas och hur 

reningsverket ska dimensioners m.m. Medan den förstnömda skriften går igenom de 

riktvärden för bakterier och kemikalier som får finnas i badvattnet. Nedan redovisas de 

riktvärden som FHM rekommenderar. 
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Figur 4.3. Folkhälsmyndighetens riktvärden för offentliga bassängbad. 
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4.8 Kemikalier 
Då bassängvattnet behandlas med diverse kemikalier måste regelverk följas angående 

hanteringen av dessa. I badhus är det kemikalieinspektionens KIFS 2008:2, föreskrifter om 

kemiska produkter och biotekniska organismer som gäller. Enligt kapitel 2 ”ska hälso- eller 

miljöfarliga kemiska produkter förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs.”. Exempel 

på förvaring är t.ex. att syror och baser ska hållas ifrån varandra och att gifter ska vara inlåsta 

etc. [10]. Dessa föreskrifter måste noga tas med i projekteringen vid en eventuell ombyggnad 

av reningsverket. 

 

5. Uppbyggnad 
5.1 Klimatskal 
Majoriteten av våra badhus är byggda av tunga stommar som betong- och murkonstruktioner. 

Bärande konstruktion av platsgjuten betong är dominerande, även om tegel i form av dubbel 

skalmur också förekommer. Betong som bärande konstruktion är att föredra då den är 

diffusionstät. Takkonstruktionens bärande delar består ofta av limträbalkar, men på senare tid 

har det även blivit vanligt med fackverk av stål [11]. Balkarna bärs av den platsgjutna 

betongstommen eller av betongpelare, vilket är vanligt där stora glaspartier dominerar 

fasaden. Glaspartier är vanligt i badhus för att förstärka upplevelsen av utemiljön. 

5.2 Bassängkonstruktion 
Bassängkonstruktion består ofta av betong som omfattar bassängens stomme och de 

angränsande golvytorna som benämns bassängdäck. Betong har rekommenderats utefter en 

mängd faktorer som dess goda beständighet, vattentäthet samt dess flexibilitet vilket 

möjliggör en stor frihet till variation i bassängens utformning [12]. I bassängstommen finns 

genomföringar för inlopp, utlopp samt olika typer av infästningar. Ett vanligt utlopp för 

bassängvattnet är skvalprännor och förekommer både som nedsänkt och i nivå med 

bassängdäcket (överloppsränna). 
 

Figur 5.1. T.v i bild: nedskänkt svalpränna. T.h i bild: överloppsränna. 
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Bassängdäcket har ofta en typisk lösning av konstruktionsbetong med ett glidskikt på vilket 

ett lager av överbetong har gjutits med klinkerbeklädnad. Underliggande konstruktion 

skyddas från fukt genom ett tätskikt som antingen placeras på överbetongen eller på 

glidskiktet. [12] I modellerna och åtgärdsförslagen benämns bassängdäcket som plage. 

 

Figur 5.2. T.v: princip för tätskikt på överbetong. T.h: princip för tätskikt på glidskikt. 

 

I och omkring bassängkonstruktionen är det vanligt med rostfria ståldetaljer [12]. Exempel 

kan vara badstegar, räcken, handledare etc. 

 

5.3 Ventilation 
Ventilationssystem i ett badhus är ett till- och frånluftssystem, ofta med någon form av 

värmeåtervinning, ett så kallat FTX-system. Tilluften tillförs under de stora fönsterpartierna 

för att motverka kondens. Frånluften tas ofta på andra sidan hallen uppe vid taket. 
 

 

 
Figur 5.3. En typisk principlösning för ventilationen i ett badhus 

Till- och frånluftskanalerna består ofta av metall och är isolerade för att undvika att luften 

kyls oavsiktligt samt för att kondensutfällning inte ska ske. I kanalerna finns spjäll för att 

injustera att rätt luftflöden distribueras. Spjäll finns även för att kunna stänga luftintaget. 

Kanalerna är sammankopplade till ett aggregat. Beroende på aggregatets utformning kan det 

finnas luftkylare, luftvärmare och värmeväxlare. [13] 

 

Luftkylare och luftvärmare består i de flesta fall av tunna och parallella plåtar (lameller) 

kopplade på vinkelräta rör. I rören cirkulerar ett medium, ofta vatten, som kyler eller värmer 
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luften beroende på vattnets temperatur. Luftkylare används också för att avfukta luften, vilket 

leder till att stora mängder kondensvatten måste tas om hand. [13] 

 

Värmeväxlarens uppgift är att värma tilluften med frånluften. I ett badhus är det vanligt med 

plattvärmeväxlare för att undvika läckage mellan till- och frånluft [12]. Plattvärmeväxlaren 

består också av parallella lameller, där varm och kall luft strömmar i spalter för att utjämnas i 

temperatur. Temperaturutjämning kan även ske på andra sätt. En vanlig lösning då till- och 

frånluften har separata fläktrum eller när dess kanaler är dragna separata är vätskekopplad 

värmeväxlare. Då används batterier (samma princip som för luftkylare och luftvärmare) där 

en frys-skyddad vätska cirkulerar mellan till- och frånluft. [13] 

 

Ytterligare ett sätt för temperaturutjämning är återluft, vilket innebär att frånluften överförs 

direkt till tilluften med hjälp av spjällreglering [13]. Denna typ av överföring är vanlig då 

badhuset inte är i drift. 

 

För att luften ska uppfylla de krav på renhet som ställs, samt att inte plåtlamellernas 

verkningsgrad ska försämras genom att de sätts igen av smuts eller utsätts för en aggressiv 

miljö, innehåller aggregatet också flera filter. Filtren brukar delas in i tre klasser beroende på 

hur effektivt de ska rena luften: grundfilter, finfilter och mikrofilter. Filtren och andra 

ingående delar i ventilationssystemet skapar ett tryckfall vilket måste motverkas. Rätt tryck 

upprätthålls genom fläktar på från- respektive tilluftssidan. [13] 

 

5.4 Badvattenrening 
I alla badhus finns ett eller flera reningsverk för att rena badvattnet från oönskade partiklar. 

Reningsprocessen kan se lite olika ut beroende på reningsmetod men principen är densamma. 

Det som väsentligt kan skilja är val av filtrering där det finns olika lösningar, vilka redovisas i 

detta avsnitt. 

Medel för desinficering och pH-reglering kan också skilja[14], men redovisas längre fram i 

rapporten, under kapitlet Vattenkemi. Hela processen följer den tyska normen DIN-19643, 

vilken används över hela världen för utformning av reningsanläggningar [9]. Processen kan 

förklaras med denna enkla bild: 
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Figur 5.4. Principskiss för ett reningsverks funktion. 

 

Utformningens ordning kan se annorlunda ut än den som beskrivs nedan, eller sakna modern 

teknik som används idag. [14] 

Utlopp, utjämningstank och cirkulationspump 

Bottenventiler, bräddavlopp och skvalprännor är de utloppstyper som förekommer, där en 

kombination av bottenventiler och skvalprännor är de vanligast förekommande. De har till 

uppgift att leda bort det förorenade badvattnet från bassängen till reningsanläggningen. [11] 

Mängden badvatten i bassängen varierar av antalet badande och behöver därför hålla en jämn 

nivå. Nivån hålls konstant med en utjämningstank som är konstruerad för en lägsta samt 

högsta nivå. Tanken fylls med jämna mellanrum på med s.k. spädvatten. Spädvatten är 

behandlat eller obehandlat tappvatten som ersätter badvatten i reningsprocessen p.g.a. 

avdunstning och de krav på färskvatten som finns specificerade. [11] 

Efter tanken sitter en pump som cirkulerar badvattnet från tanken till bassängens inlopp. 

Innan pumpen är det vanligt med ett förfilter som renar vattnet från större partiklar som skulle 

kunna påverka pumpens verkningsgrad. Nyare pumpar har ofta integrerade förfilter. [15] 
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Aktivt kolpulver 

Aktivt kolpulver (AKP) är en modern och effektiv reningsmetod som installeras i nyare 

reningsverk eller som ett komplement till äldre. AKP minimerar halterna av kloramin (bundet 

klor), THM (trihalometan) och AOX (absorberbara organiska föroreningar). Det finfördelade 

kolpulvret doseras före flockning och filtrering och reagerar med organiska föroreningar som 

adsorberas och kan flockas i nästa steg i reningsprocessen för att därefter filtreras bort. [16] 

Flockning och filtrering 

För att filtreringen ska fungera tillfredsställande tillsätts aluminiumsalter i form av s.k. 

flockningsmedel. Innan medlet tillsätts justeras badvattnets pH-värde till ett lämpligt intervall 

för den kemiska processen (6.8 - 7.2) [14]. Medlet reagerar med organiskt material och 

bakterier som sedan sedimenterar i filtreringen. Däremellan måste medlet tillföras badvattnet 

med en uppehållstid innan filtreringen, då flockningen kräver en viss reaktionstid [16]. 

Filtertyper 

Det finns olika typer att filtrering, fast med samma funktion – att separera de flockade 

föroreningarna från badvattnet. Separationen sker genom att större partiklar fastnar i 

filtermediet. Nedan följer olika filtreringsmetoder. 

Filterhastighet 

Beroende på vilken filtreringsmetod som används passerar badvattnet med olika hastigheter. 

Filterhastigheten beräknas genom totala flödet dividerat med filterytan i kvadratmeter och 

anges i m/h. Vid en för hög hastighet kan partiklar följa med genom filtret, medan det vid en 

för låg hastighet kan bildas kanaler i filtret som reducerar dess reningsförmåga [15]. Samt att 

det vid en för låg hastighet avgår mer föroreningar till inomhusluften. [49] 

Öppet sandfilter 

En vanlig filtermetod är s.k. öppna sandfilter i form av rektangulära eller kvadratiska 

betongbassänger. Filtreringen sker genom att badvattnet går igenom en bädd av sand där 

smuts fastnar. Sandbädden är uppbyggd av ett ca 20 cm djupt bärlager med grusfraktioner om 

3-5 mm som bär en ca 1 m djup filterbädd med sandfraktioner om 0,8-1,2 mm. 

Filterhastigheten ligger mellan 6-8 m/h. Filtren kännetecknas av att de är lättskötta, driftsäkra 

och har lång livslängd. En nackdel är att de förbrukar mycket vatten vid backspolning [15]. 

Samt att det blir mycket vatten i rörelse som kan påverka omkringliggande material som 

betong och metall. [52] 

Andra sandfilter (slutna filter) 

Trycksandfilter bygger på samma princip, där sandbädden har samma uppbyggnad, som 

öppna sandfilter. Med skillnaden att filtreringen sker i en sluten behållare där vattnet trycks 

genom sanden med hjälp av en cirkulationspump. Behållaren består ofta av någon form av stål 

med ett ytskikt av plast, men modernare tryckfilter består ofta bara av plast. Filterhastigheten 

varierar med storleken på filtren men rekommenderas till 15-20 m/h, men kan vara högre vid 

en hög badbelastning vilket försämrar filtreringen. Inspektion av behållarna är viktig för att 

undersöka så att korrosion inte uppstått. [15] 
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En annan form av sandfilter är sugsandfilter, som suger vattnet igenom sanden istället för att 

trycka det. Därmed krävs en extra pump för varje kammare. Sugsandfilter är ett öppet 

sandfilter och kan på så sätt rengöras med s.k. trycklös backspolning. [14] 

 

Istället för sand kan det förekomma andra material i filtren även fast de bygger på samma 

princip. ”Tuff-filter” är en lavaprodukt med blandning av kiseldioxid och aluminiumoxid. 

Även en blandning av olika filtermedia kan förekomma. En vanlig sådan är en sandbädd med 

ett överliggande lager av antracit, men även aktivt kol granulat förekommer [15]. På senare 

tid har det även blivit vanligt med glaspärlor istället för sand, vilka har en högre 

genomsläpplighet än sand och på så vis minskas energiförbrukningen. [16] 

 

Pulverfilter (Precoatfilter) 

Vid pulverfilter av diatomit (kiselalger)- eller perlitpluver (glasmineral) behöver inte vattnet 

flockas innan, utan pulvret fungerar i sig som ett flockningsmedel. Metoden fungerar genom 

att ett antal filter beläggs med pulver som bildar en ”filterkaka” på filtren. Filterkakan 

avskiljer sedan föroreningar när vattnet passerar filtren antigen genom tryck eller sug 

(vakuum) [14]. Rent tekniskt och verkningsgradsmässigt är diatomit överlägset perliten. 

Diatomiten är dock väldigt hälsofarligt som kan redan vid en liten exponering leda till både 

stendammslunga och cancer. Därför får diatomit bara användas efter krav enligt 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1983:14. Filterhastigheten är ca 5 m/h. [15] 

[16] 

Mineralullsfilter 

Filter av speciellt framtagen kvalitet av mineralull finns både i tryck- och vakuum utförande. 

De kräver ett balanserat vatten (se Vattenkemi) för att fungera tillfredställande. Vakuumfiltren 

består av skivor med mineralull och förekommer ofta som ersättning till diatomitvakuumfilter. 

Filterhastigheten är 10-20 m/h. Tryckfiltren består av mineralullsstavar i en tryckbehållare 

och har en filterhastighet på 12,5-25 m/h. Båda filtertyperna måste bytas ut manuellt efter 

förbrukad livslängd. [15] 

 

Ultrafiltrering  – UF-filtrering 

Den senaste tekniken inom filtrering i badanläggningar är s.k. ultrafiltrering 

(Membranfiltrering). Ultrafiltrering kräver en annan typ av förfilter, för att avlägsna större 

partiklar som lätt försämrar filtren. Filtreringen sker genom ett membran med en maximal 

porstorlek på 0.05 μm. Detta medför att inte ens de minsta partiklarna såsom virus kan passera 

membranet. Membranets förmåga att rena vattnet innebär att cirkulationsflödet kan minskas 

drastiskt. Nackdelarna med UF-filtrering är att tekniken är dyr och att de måste rengöras 

intensivt (intervall 1-5 timmar). [14] 

 

Patronfilter 

Förutom de ovan nämnda filtertyperna finns en mängd andra filtertyper för vattenrening. De 

som kan nämnas är bl.a. patron- och påsfilter av syntetmaterial. [15] Patronfilter levereras av 

en enda leverantör i Sverige med blandade resultat. Från anläggningar där de fungerar till 

ställen där man helt har fått byta filtreringsmetod. [52] 
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Aktiv kol- och zeolitfilter 

Dessa filter kopplas ofta in på en delström av det redan filtrerade vattnet för att minska 

halterna av kväveföroreningar i bassängvattnet. Ca 10-25% av vattnet från huvudströmmen 

leds bort och filtreras för bästa funktion. Kolfiltret måste backspolas med täta intervall och 

båda filtren måste efter en viss drifttid regenereras eller bytas [15]. Kolfilter byts efter ca 3 år. 

[49] 

 

Trumsil 

Trumsil fungerar som ett mer avancerat förfilter och installeras ofta innan sand-, pulver- och 

ultrafilter. Silen installeras mellan bassäng och utjämningstank och renspolas med korta 

intervall av en högtryckspump. Detta för att minska belastningen på finfiltreringen. [14] 

Backspolning 

Alla filter måste rengöras beroende på badbelastningen. Detta görs genom att man spolar 

vatten bakvägen genom filtren (gäller inte mineralullsfilter) som tar med sig föroreningarna 

som bräddas ut tillsammans med vattnet i avloppsnätet. Spolningen kan ske trycklöst, d.v.s. 

att vattnet bräddas av sig själv, vilket är vanligt vid öppna sandfilter och vid sugsandfilter. 

Eller genom att vattnet måste tryckas upp till ett rör för att bräddas, vilket är vanligt vid 

trycksatta filter [15]. Spolningen i tryck- och sugsandfilter kan ske med en kombination av 

luft- och vatten för att minska vattenförbrukningen (upp till 40 %). [14] 

Backspolning kräver ofta stora mängder vatten vilket medför att man måste buffra vattnet före 

spolningen. Vattnet lagras ofta i speciella magasin avsedda för ändamålet. UF-filter behandlas 

med kemikalier tillsammans med spolningen för att undvika tillväxt av mikroorganismer och 

igensättning [14]. Spolintervallet skiljer säg åt beroende på badbelastning och filtertyp. 

Sandfilter spolas vanligen i intervallet 3-7 dygn [15], medan UF-filtrering kräver så täta 

intervall som 1-5 timmar. Därför återvinns ofta vattnet även från backspolningen vid UF- 

filtrering i en s.k. steg-2 filtrering [14]. Pulverfilter backspolas ca 1 gång i veckan, detta 

tillsammans med pulverbyte. [15] 

UV-ljus och Ozon 

För ytterligare desinfektion kan man behandla det filtrerade bassängvattnet med UV-ljus som 

är en elektromagnetisk strålning. UV-ljus är likt AKP en modern reningsmetod som 

installeras i nyare anläggningar eller som komplement till äldre. Ljusets funktion är att det 

reducerar kloraminer, bakterier och de flesta virus men inte THM. [16] 

Ytterligare ett desinficerande medel är Ozon, som framställs genom att luft bestrålas med UV- 

ljus eller med elektriska urladdningar. Det används också för att reducera farliga 

klorföroreningar. Ozon är kraftigt oxiderande och instabilt och har bara en lokal effekt på 

reningen. Gasen är väldigt giftig och påverkar människor negativt även vid mycket liten 

exponering. Därför måste metoden vidtas med stora säkerhetsåtgärder. [17] 

Dosering av desinfektions- och pH-reglerande medel 

Innan badvattnet kan tillsättas bassängen igen måste det värmas, desinfekteras och pH- 

regleras. Värmningen till önskad temperatur sker genom en värmeväxlare. Därefter tillsätts 

kemikalier innan det slutligen transporteras till bassängen igen [11]. I badvattnet mäter man 
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parametrarna pH-värde, fritt klor, bundet klor och ofta redoxpotential. Mer om detta i kapitel 

Vattenkemi. Mätningarna sker både automatiskt och manuellt, medan doseringen sker 

automatiskt med speciella styrsystem. 

Inlopp 

Det behandlade badvattnet tillförs bassängen genom dysor vilka kan vara placerade utefter två 

principer. 

Förträningsprincipen innebär att inloppen placeras vid ena gaveln och utloppen på motsatta 

gaveln. Detta för att så snabbt som möjligt avlägsna förorenat badvatten och inte det renade. 

Totalinblandningsprincipen innebär att inloppen fördelas över bassängbotten för att på så sätt 

blanda det renade badvattnet med det förorenade. Utlopp sker med bottenventiler och 

skvalprännor. [12] 

 

6. Vattenkemi 
6.1 Desinfektering 
För att uppnå de gällande riktvärdena för sjukdomsalstrande organismer behöver badvattnet 

desinfekteras. Det vanligaste desinfektionsmedlet är klor, som tillförs badvattnet i form av 

natriumhypoklorit (pH-höjande), kalciumhypoklorit (pH-höjande) eller klorgas (pH- 

sänkande) [17]. Ytterligare ett sätt är att anläggningen tillverkar sitt eget klor med hjälp av 

höga halter salt (NaCl) i vattnet som får passera en s.k. klorinator. Klorinatorn gör om det 

höga saltinnehållet i badvattnet till klor genom elektrolys. [49] 

 

Klor är snabbverkande mot både bakterier och virus och används på två sätt. Dels 

förebyggande för att hämma tillväxten av mikroorganismer i bassängen. Men också akut 

genom s.k. chockklorering vid dålig badvattenkvalitet, då man tillsätter minst 10 ggr mer klor 

än normalt. [17] 

 

Badvattnets pH-värde ska i Svenska badhus ligga mellan 7,2 – 7,6 vid klorerat vatten. Enligt 

riktvärdena tillåts en högre halt ”fri klor” vid ett högre pH-värde. Fri klor är benämningen på 

det i badvattnet lösta förgreningarna hypoklorit och underklorsyrlighet. Dessa står i pH- 

beroende jämnvikt med varandra, där du får mer hypoklorit vid en högre pH. Eftersom 

underklorsyrligheten är effektivare mot bakterier, och domineras vid lägre pH-värde, behövs 

det mindre fritt klor vid ett lägre pH-värde. [17] [30] 

Då det fria kloret reagerar med organiska material bildas det bundet klor, såsom trikloraminer 

och trihalometaner m.m. [17], se kapitlet Problem. 

 

6.2 Andra kemikalier och mätvärden 
Då kloreringen påverkar pH-värdet måste andra kemikalier tillsättas badvattnet för att 

stabilisera pH-värdet innan det tillförs bassängen. De vanligast förekommande medlen för att 

sänka pH-värdet är saltsyra, svavelsyra och koldioxid. Om pH-värdet behöver justeras uppåt 

används soda i form av natriumkarbonat. [18] 

Karbonat påverkar alkaniteten, som är ett mått på mängden bikarbonat i badvattnet. 

Bikarbonat fungerar som en buffert för badvattnets pH-värde, där ett stabilare pH-värde 

erhålls av en hög alkanitet [17]. Alkalinitet under 60 mg/l ökar risken för ett aggressivt 
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badvatten med korrosiva egenskaper, men också en alltför kraftig pH-förändring [19]. Nedan 

följer andra ämnen och parametrar som påverkar badvattnets kemi. 

TURBIDITET 

Finns med som riktvärden av Folkhälsomyndigheten och är ett mått på hur pass grumligt 

badvattnet är. Ett grumligt badvatten indikerar att filtreringen inte fungerar som den ska. [19] 

 

KEMISK SYREFÖRBRUKNING, COD (Humus) 

Är ett värde för mängden organiska ämnen i badvattnet som ofta ökar med badbelastningen. 

Det är de organiska ämnena i vattnet som tillsammans med det fria kloret bildar bundet klor i 

form av ohälsosamma kloraminer. [19] 

 

KLORIDER OCH SULFATER 

Är saltämnen som främst påverkar materialen i och runt bassängen då badvattnet kan bli 

korrosivt. Ett gränsvärde för när det sägs vara korrosivt är vid 100 mg/l. [19] 

 

KONDUKTIVITET 

Är ett mått på badvattnets ledningsförmåga. Ju mer saltämnen det finns i vattnet (klorider och 

sulfater), desto bättre leder badvattnet elström. Konduktiviteten kan vara en bra indikation på 

om man har tillräckligt mycket spädvatten, beroende på spädvattnets kvalitet. [19] 

KALCIUM OCH MAGNESIUM 

Höga halter av kalcium och magnesium ökar badvattnets hårdhet (Tyska hårdhetsgrader, dH). 

Ett hårt badvatten ökar risken för kalkbeläggningar och igensättningar. [19] 

 

REDOXPOTENTIAL 

Är ett vanligt mått på om man har tillräcklig mängd med fritt klor i badvattnet. En högre 

redoxpotential innebär en högre effektivitet hos desinfektionsmedlet. [19] 

6.3 Langeliers mättnadsindex 
För att badvattnets kemikaliesammansättning ska fungera tillfredställande vill man att det ska 

vara balanserat. Detta både för att skydda de badande och de ingående materialen i 

anläggningen. För detta finns Langeliers mättnadsindex (LSI). LSI anger differensen mellan 

reellt pH och den pH man måste uppfylla för att badvattnet ska stå i jämnvikt med 

kalciumkarbonat (CoCO3) [20]. Beräkning av indexvärdet sker med formeln: 

 

pH+TF+KF+AF-12,1 

 
pH = pH 

TF = Temperaturfaktor 

KF = Kalciumhårdhetsfaktor 

AF = Total alkanitetsfaktor 
12,1 = Konstant [21] 
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Figur 6.1. Tabell för ingående faktorer i Langeliers mättnadsindex. 

 

Vid LSI = 0 är badvattnet i jämnvikt med kalciumkarbonaten. Annars gäller följande: 

Indexvärde > 0,5 - Grumligt och kalkutfällande badvatten. [21] 

Indexvärde < -0,5 - Aggressivt badvatten som irriterar ögon och slemhinnor. [21] 
 

 

7. Problem 
7.1 Klimatskal 

- Aggressivt badvatten som löser upp cementbaserade material. 

[21] 

I ett badhus kan inomhusklimatet beskrivas som extremt då luften tillförs enorma mängder 

varm och fuktig luft genom avdunstningen från bassängerna. Avdunstningen från en normal 

25 meters bassäng uppgår till knappt 400 vatten per år [22]. Denna fuktbelastning ställer stora 

krav på klimatskalet och ventilationen då luften kondenserar mot alla ytor kallare än luftens 

daggpunktstemperatur. I ett badhus med temperaturen 30 °C och den relativa fuktigheten 55 

% är den ca 20 °C [7]. Det är främst två fuktmekaniska faktorer som påverkar klimatskalet 

invändigt i ett badhus. 

Fuktdiffusion innebär att luftens ånghalt vill utjämna sig genom att den går från en högre mot 

en lägre ånghalt. Alltså vill den fuktiga inomhusluften tränga ut genom klimatskalet. [25] 

Fuktkonvektion drivs av skillnader i lufttryck som illustreras av denna bild. [25] 
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Figur 7.1. Bild över ett typiskt tryckförhållande i ett badhus. 

Inne i ett badhus råder det ofta ett undertryck nedtill och ett övertryck upptill. Trycket 

påverkas främst av vind, termisk drivkraft (tryckskillnader) och mekanisk drivkraft 

(ventilation). Detta innebär att varm och fuktig luft trycker på alla delar i badhuset som har ett 

övertryck. Läcker klimatskalet igenom luft så kommer luften kondensera mot alla ytor kallare 

än luftens daggpunktstemperatur, med stora skador som följd. [23] 

Skulle fukt kondensera i klimatskalet leder det framförallt till att materialen når sitt kritiska 

fukttillstånd, som innebär att materialet kan tappa sin funktion och orsaka ohälsa för 

människor i dess omgivning. Här följer en tabell för kritiska fukttillstånd för olika material. 

[24] 

 

 
Figur 7.2. Kritiska fukttillstånd för materialen betong, trä och stål. 

 
 

7.2 Ventilation 
En inte väl fungerande ventilation kan ge en rad allvarliga problem både när det gäller 

människors hälsa och på byggnaden. Dels måste den alltid upprätthålla rätt inomhusklimat för 

att inte påverka klimatskalet negativt och att människorna i lokalen ska uppleva en god 
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termisk komfort. Detta kan vara problematiskt om inte klimatskalet är tätt, eller vid kraftig 

vind som påverkar tryckskillnaderna i byggnaden. 

 

Ytterligare ett problem är s.k. kortslutning av ventilationsluften. Vilket innebär att luften inte 

omblandas tillräckligt i lokalen för att kunna upprätthålla en god luftkvalitet, vilket påverkar 

människors hälsa [12]. Problemet är vanligt eftersom varm tilluft ofta blåses in med en hög 

hastighet under badhusets fönster. Detta leder till att den snabbt stiger mot taket där 

frånluftdonen för det mesta är placerade. Tilluften hinner på detta sätt inte blanda sig med den 

förorenade luften i vistelsezonen [13]. Detta gäller inte minst området nära vattenytan, där en 

god luftutbyteseffektivitet ofta uteblir [8]. Problemet förstärks av vid nedsänkt skvalpränna, 

då det blir svårare att ventilera bort farliga klorföroreningar som är tyngre än luften och lägger 

sig vid vattenytan. [52] 

 

En förutsättning för att korrosion ska uppstå är en hög luftfuktighet och temperatur. Detta i 

kombination med klorider i luften bidrar till en aggressiv miljö för ventilationssystemet. Ofta 

är kanaler och andra ingående delar i ventilationssystemet gjorde av plåt, vilka utsätts för 

denna aggressiva miljö [26]. Korrosionsskador på dessa delar är inte ovanligt, men andra 

skador är också beroende av ventilationen då de förknippas med klorider och en hög 

luftfuktighet som ventilationen inte klarar att transportera bort. 

 

7.3 Betong och ytskikt 

Betong 

Betongkonstruktioners armeringsstål, som ligger ingjutet och täcks av betongens täckande 

betongskikt, befinner sig i ett s.k. passivt tillstånd orsakat av en hög alkanitet (pH>12.5) i 

betongen. Detta medför att armeringsstålen är skyddade mot korrosion. Betongen påverkas 

dock av den aggressiva miljön och det är i huvudsak två parametrar som kan bryta ner det 

passiva tillståndet [27]: 

Karbonatisering sker när koldioxid från luften tränger in i betongen, vilket gör att pH-värdet i 

betongen sjunker som i sin tur medför att armeringens rostskydd försämras. Har 

karbonatiseringen nått fram till armeringen (pH<9,5), får stålen tillgång till syre och 

korroderar. När armeringen rostar ökar dess volym vilket medför att betongen spricker, man 

talar om spjälkning av betongen. Korrosionshastigheten är beroende av fukttillståndet i 

betongen och tillgången till syre, där en relativ fuktighet på 50-60% är det mest kritiska. [27] 
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Figur 7.3. En kraftigt skadad betongvägg i en bassängkonstruktion. 

Kloridinträngning innebär att klorider gradvis tränger in i betongen med fukten och är vanligt 

i aggressiva miljöer som badhus. Otäta betongkonstruktioner är ofta en orsak till 

kloridinträngning där armeringen börjar rosta när kloridkoncentrationen övergår ett visst 

tröskelvärde (0,4 % av cementvikten). Korrosionen sker ofta genom s.k. punktkorrosion där 

armeringen lokalt kan vara helt avrostad. [27] [28] 

Svaga punkter i bassängkonstruktionen är ofta: 

 Otäta anslutningar mellan bassäng- och bassängdäck. [28] 

 Otäta genomföringar. [28] 

 Rörelsefogar. [28] 

Ytskikt 

Det dominerande ytskiktet för bassängkonstruktionen är kakel- och klinkerplattor. Även om 

det på senare tid även förekommer lösningar av t.ex. plast och rostfritt stål (dock inte som 

bassängdäck). Klinkerplattor används för själva bassängkonstruktionen medan kakelplattor 

ofta monteras på omkringliggande väggar. [12] 

Klinkerlossning kan ske utefter en mängd faktorer där en av de vanligare är att vatten tränger 

in bakom plattorna eller än värre bakom tätskiktet. När vatten tränger in bakom plattorna sker 

det oftast då fogarna har tappat sin beständighet p.g.a. den aggressiva miljön i bassängvattnet. 

Har då plattorna bristfälligt med fästmassa tränger vatten in bakom plattorna med 

plattlossning som följd [12]. Fenomenet förstärks med att ett aggressivt vatten, som inte är i 

jämnvikt med kalciumkarbonat, löser upp fog- och fästmassor. [20] 

Ett än värre problem är när vatten har trängt in bakom tätskiktet, då ofta vid 

anslutningsdetaljer, då hela väggar av klinker kan lossna [29]. Detta är dock vanligare i 

anläggningar med moderna och helt täta tätskikt, vilket inte var vanligt i äldre badhus. 
 

Figur 7.4. Principskiss för vad som kan orsaka kakellossning vid ett tätskikt. 

Ett annat vanligt förekommande fenomen är sprickbildning och klinkerlossning då bassängen 

töms för snabbt på vatten. Det beror på att vattentrycket bakom plattorna inte hinner utjämna 

sig i den takt som vattnet sjunker vilket innebär att det skapas spänningar i konstruktionen. 

Problemet förvärras ytterligare av bristfälligt sättbruk. [11] 
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Kalkutfällning från plattornas fogar är ytterligare ett vanligt förekommande problem. 

Problemet är mer ett estetiskt och beror på en utträngning av kalciumhydroxid som när det 

reagerar med luftens koldioxid bildar kalksten. Kalkstenen fastnar sedan på kvarstående 

vatten på klinkerplattorna. [11] 

Vid städning med framförallt högtrycksspolning kan plattor av keramik skadas. Vilket leder 

till en grogrund för bakterier då städningen försvåras. Ytterligare ett problem med 

högtrycksspolning är att klorföroreningar och andra bakterier avgår till luften som personal 

och badande andas in. [52] 

7.4 Korrosion 
Förutom att armeringsstålen i betongen kan rosta är det vanligt med problem av korrosion på 

rostfritt stål i badhus. Fenomenet är vanligt vid anslutningsdetaljer av rostfria stållösningar 

vilket ofta infästningar är i och kring bassängen. [12] Problemet förstärks ytterligare där 

mycket vattenstänk förekommer då badvatten med hög kloridhalt blir liggande på rostfria 

stållösningar. [50] 

Ett rostfritts stål korrosionsskydd benämns passivitet och beror av ett lager oxider på stålets 

yta, som ska skydda mot syre och vatten. Detta skydd kan dock ha försämras vid t.ex. svetsar 

och skruvar. I kombination med klorider tillsammans med höga temperaturer och en hög 

relativ fuktighet, skyndas korrosionsprocessen på ytterligare. [12] 

De vanligaste korrosionsformerna i ett badhus är galvanisk korrosion, spalt- och 

punktkorrosion och spänningskorrosion. 

Galvanisk korrosion är en form av lokal korrosion där två metaller med olika 

korrosionsbeständighet används tillsammans. Detta leder till att den oädlare av metallerna 

efter ett tag korroderar. [12] 

Spalt- och punktkorrosion uppstår i aggressiva miljöer där halten av klorider är hög. Vid 

spaltkorrosion löses oxidskiktet upp, ofta på ytor där kloridhaltigt badvatten kan samlas upp i 

t.ex. trånga springor. Punktkorrosion är som namnet antyder en lokal punktfrätning av 

materialet där höga temperaturer påskyndar förloppet. [12] 

Spänningskorrosion är en vanlig och otäck korrosionsform som uppstår i aggressiva miljöer 

med höga kloridhalter där en inre eller yttre spänning råder i materialet. Spänningarna kan i 

kombination med kloriderna ge upphov till sprickbildning i materialet. [12] 

7.5 Badvattenkvalitet 
När man talar om problem med badvattenreningen i badhus är det först och främst en fråga 

om ämnen som kan vara skadliga för människor i och omkring bassängen. I andra hand talar 

man om de ämnen som påverkar livslängden på badhuset. 

Klorföroreningar 

Hypoklorit är mycket effektivt mot bakterier. Hypokloritet är dock väldigt reaktivt och 

reagerar även med andra kväveföreningar och organiskt material i bassängen. Olika typer av 

kloraminer är vanliga biprodukter i ett badhus som övergår till luften och är ohälsosamma. 

Trikloramin (TCA) och trihalometaner (THM) är de kloraminer som är kartlagda som har 

störst negativ effekt på människors hälsa. TCA bildas av klor och kväveföreningar och beror 

av föroreningshalt, aktiv klorhalt, temperatur och pH. Det är trikloramin som uppfattas som 
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klorlukt i badhuset och studier påvisar att förhöjda halter kan orsaka irritation i ögon, näsa och 

hals m.m. [8] 

THM å sin sida bildas av klor och organiska föreningar och benämns ofta kloroform, vilket 

enligt studier möjligen kan ses som cancerframkallande för människor. Dessa biprodukter 

avgår från badvattnet till luften genom avdunstning och ökar med badbelastning, men också 

av mer rörelse i badvattnet som vid bubbelbad och fontäner etc. [8] 

Korrosion och andra beständighetsproblem 

Badvattnet behandlas med en mängd kemikalier för att kunna uppnå rätt badvattenkvalitet. 

Många av dessa påverkar materialen i badhuset negativt. Som pH-reglerande medel används 

ofta någon form av klorid- eller sulfatlösning vilka är mycket eller måttligt 

korrosionsbefrämjande [18]. Kloridjoner bildas även i badvattnet genom kloreringen, 

fällningen och kan i vissa sammanhang tillföras via spädvattnet då det kan innehålla salt [30]. 

Störst problem med korrosionsskador erhålls dock i badhus med saltat badvatten, där 

badhusen tillverkar klor genom saltet i badvattnet genom en s.k. klorinator [49]. Medan det 

största problemet för cementbaserade material är ett s.k. aggressivt badvatten. [20] 

7.6 Energi 
Badhus förbrukar enorma mängder energi i förhållande till de flesta andra lokaler. 

Energianvändningen är i snitt 403 kWh/m2 per år och man kan förutsätta att den är ännu högre 

för äldre och eftersatta anläggningar [31]. Den totala energiförbrukningen för det avdunstade 

vattnet samt uppvärmningen för detta beräknas, för en normal 25 meters bassäng, uppgå till 

248,9 MWh/år [22]. Det finns med dessa förutsättningar stora vinster både för ekonomi och 

miljö att vinna genom att energieffektivisera ett badhus. 

 

8. Resultat 
Utifrån uppbyggnad, krav på funktion och problem har inventeringsmodeller och en 

utredningsmodell skapats. 

8.1 Inventeringsmodeller 
Inventeringsmodeller har skapats för: 

 Klimatskal 

 Reningsverk 

 Ytskikt 

 Betong 

Modellerna finns som bilagor. Ett försättsblad som gäller alla modeller finns även det som en 

bilaga. På försättsbladet finns en riskförklaring som grundar sig på sannolikhet (tid och 

konsekvens (funktion). En modell gällande ventilationen bifogas som en befintlig modell för 

OVK-besiktningar då författaren anser den som fullständig för rapportens syfte. 

8.2 Utredningsmodell 
En utredningsmodell har skapats för att användaren inte ska missa viktiga delar i 

utredningsarbetet vid en renovering. Modellen tar även upp delar som bör utredas tillsammans 

med andra delar i anläggningen. 
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9. Analys och exempel på åtgärdsförslag 
Åtgärdsförslagen är separata för var del och ska inte ses som en helheltslösning. 

9.1 Betong 

Elektrokemisk kloriduträngning och realkanisering 

Metoden går ut på att driva ur kloridjoner och producera hydroxidjoner som höjer pH-värdet i 

betongen genom elektrolys. Elektrolysen fungerar genom att ett armeringsnät placeras ca 2 

centimeter från betongytan. Både betongytan och armeringsnätet sprayas sedan med en 

högalkalisk massa (elektolyt). Därefter kopplas armeringsnätet ihop med armeringen i 

betongen tillsammans med en likriktare. När kretsen blir strömförande sker en utdrivning av 

kloridjonerna samtidigt som alkalier transporteras in i betongen och höjer pH-värdet till 10,5- 

11,5. Vilket är tillräckligt för att stanna den pågående korrosionen och stålet blir starkt 

passiviserat igen. Därefter kan mekanisk betonglagning ske på dem ställen där spjälkning 

eller gropfrätning skett [32] [42] [43]. Några fördelar med realkanisering är dessa: 

 Befriar armeringen och omkringliggande betong från klorider. [32] 

 Ökar pH-värdet runt armeringstålen. [32] 

 Är underhållsfritt. [32] 

 Är kostnadseffektivt. [32] 

Metoden lämpar sig bara till konstruktioner med en måttlig halt av klorider och där man kan 

säkerställa att ny kloridinträngning begränsas. Värt att notera med denna metod är att den inte 

förbättrar ursprunglig betongkonstruktion, utan att den endast återställer den till dess 

ursprungliga funktion. [32] 

9.2 Bassängkonstruktion 
Detta åtgärdsförslag är utformat för vad författaren tror sig är det bästa sett ur ett tekniskt, 

miljömässigt och ekonomiskt hållbart perspektiv vid en renovering av en typiskt 25 meters 

bassäng. Konstruktionen tar inte hänsyn till kulturhistoriska eller för människan visuella 

värden. 

Bassäng och utlopp i rostfritt stål med klinkerbeklädda plager med epoxi 

En bassäng i rostfritt stål ställer mindre krav på underliggande betongkonstruktion. 

Konstruktionen blir helt tät vilket förhindrar kloridinträngning och en rostfri bassäng ställer 

således bara krav på betongens hållfasthet. Utöver detta är det lätt att bygga om en bassäng 

med nedsänkt svalpränna till en överloppsränna i rostfritt stål [44], vilket underlättar för 

luftutbyteseffektiviteten vid vattenytan. Vidare har en rostfri bassäng små 

underhållskostnader, är lätt att hålla rent och är helt återvinningsbar. Många av dessa 

parametrar är ingångsvärden i en LCC-kalkyl vilket styrker tesen om en hållbar 

bassängkonstruktion. [33] [34] 

En annan aspekt värd att nämna är att en rostfri bassäng inte ställer några krav på 

badvattenkvaliteten bortsett från salthalten [35] [44]. Detta medför att du kan ha ett lägre pH- 

värde i badvattnet jämfört med en bassängkonstruktion av cementbaserade material, utan att 

konstruktionen tar skada. Ett lägre pH-värde innebär en lägre halt av klor i vattnet [17], vilket 

minskar kloridbelastningen på anläggningen med korrosion som följd. Vilket är värt att tänka 

på i ett längre perspektiv då riktvärdena för klor mycket väl kan komma att justeras ner av 

folkhälsomyndigheten. 
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Ytterligare en fördel med en bassäng av rostfritt stål är att den kan ta upp rörelser, vilket är 

extra viktigt vid rörelsefogar [34]. Inte minst vid anslutningen mellan bassäng och 

bassängdäck skulle det vara en fördel med en överlappande konstruktion av den rostfria 

plåten. Även infästningar underlättas av en homogen konstruktion både ur fuktteknisk- och 

korrosionssynpunkt. Här följer ett argument för en rostfri bassäng av tyska återförsäljaren 

Berndorf-Baederbau: 
 

 Investering Underhåll Renoveringscykel Livscykel 

25x12 meter, 27 
grader 

    

Betongkostruktion 
med kakel/klinker 

€ 376.155 :- € 7.140 :- (År 
1 till 10) 

€ 11.340 :- 

(År 11 till 20) 

15 till 20 år 15 till 20 år 

Rostfri stålpool € 425.823 :- € 1.680 :- Ingen Inget slut på 
livslängd 

Figur 9.1. Begränsad livscykelanalys av Berndorf-Baederbau. 

Bassängdäckets konstruktion skulle bestå av klinkerplattor med epoxifog. Epoxifogen 

motiveras dels av det mjuka, aggressiva vattnet för cementbaserade material, vi har i stora 

delar av Sverige (se utredningsmodell). Men också för den mekaniska påverkan däcket utsätts 

för vid städning samt dess lätthet att hålla rent [20]. Ytterligare än fördel är att man i princip 

får en helt tät konstruktion vilket skyddar underliggande material. Samt att man inte behöver 

konstruera reningsverket utefter omkringliggande material i samma utsträckning. 

Kostnaden för epoxifog är ca 10 gånger materialkostnaden för cementbaserade fogar och det 

dubbla vad gäller arbetskostnad. Kostnaden är dock liten i förhållande till totalkostnaden för 

renoveringen. Dagens epoxi är idag stabilt enligt EMICODE klass EC1R, vilket innebär ingen 

risk för skadliga ämnen som bisfenol A etc. [51] Den högre kostnaden kan också motiveras av 

lägre underhållskostnader. [52] 

Klinkerplattornas storlek bör vara så stora som möjligt för att hålla nere kostnaderna för 

epoxin, i den mån de kan läggas med fall mot golvrännor och brunnar. 

9.3 Ventilation 
För att kunna upprätthålla rätt klimat och göra energibesparingar läggs det stor vikt vid val av 

ventilationsaggregat. Detta är bra men problemen kvarstår med kortslutning av inomhusluften 

och beständighetsproblem på ventilationskanaler. 

En lösning skulle kunna vara kanaler av textilmaterial, s.k. textila dysdon. Där tilluften tillförs 

vid taket och frånluften tas vid golvet. Principen är väl använd i badhus i Tyskland och donen 

projekteras utefter varje unikt objekt [45]. Donen har en unik princip för både deplacerande 

och samtidigt omblandande ventilation. Där kanalerna gjorda i tjock väv dels sprider luften 

genom väven, men också genom riktningsbestämda dysor där man behöver riktningsbestämd 

tilluft med högre hastighet [36]. Principen kan illustreras av denna bild. 
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Figur 9.2. Principskiss för luftflöden med textildon med dysor. 

Fördelen med denna princip, förutom omblandningen, är att de är kondensfria och inte kan 

korrodera. En nackdel är dock att de måste tas ner och tvättas i intervallet 2-5 år [36]. En 

annan aspekt att ta hänsyn till är evakueringen av brandgaser, där brandluckor måste monteras 

i taket. [48] Vid annan ventilationslösning bör kanaler vara av plast istället för metall. 

Ett viktigt påpekande gällande ventilationen är att ett stort återluftsflöde sparar energi men 

påverkar luftkvaliteten negativt [17]. Det kan förekomma att fastighetsägaren ställer in 

återluftsflödet själv för att spara energi, vilket kan få förödande konsekvenser på 

luftkvaliteten. I minst gäller detta då badhuset inte är i drift, då badhuset kan ventilers helt 

med återluft. En upplysning om återluftsflödets påverkan på luftkvaliteten bör informeras till 

driftansvariga och fastighetsägare. 

9.4 Klimatskal 

Trycksatt tak 

En metod för att säkerställa så att inte varm och fuktig luft trycker mot taket i klimatskalet är 

ett s.k. trycksatt tak. Metoden går ut på att skapa ett mottryck i takkonstruktionen mot 

omkringliggande luft. Mer om metoden går att läsa i rapporten ”Trycksatt ventilerad 

takkonstruktion i Tyresö Aqua Arena” (bifogad i referenser). Där påvisas att metoden 

uppfyller sin funktion för ett givet badhus. [24] 
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Lufttäthet vid ytterdörrar 

En svag punkt i badhusets klimatskal är ytterdörrar i bassängdelarna, där luftläckage ofta sker. 

Vid renovering är det viktigt att undersöka detta och vid brister vidta åtgärder. Det finns 

lufttäthetsklasser för ytterdörrar och i den mån det inte finns bör det kanske övervägas att 

bygga en luftsluss med ett yttre och inre dörrparti. [37] Detsamma gäller för klimatzoner i 

badanläggningen där olika bassänger bör vara en separat, avgränsad klimatzon. 

9.5 Reningsverk 
Reningsverket är en processanläggning där det är viktigt med rätt dimensionering och 

injustering. 

Magasin 

Vid renovering av magasin för vatten till backspolningen, men även till öppna sandfilter och 

andra betongkonstruktioner för vattenmagasinering rekommenderas en betongskyddsliner. 

Linern blir helt tät och ställer således bara krav på betongens hållfasthet och förhindrar 

framtida skador som kloridinträning etc. Rengöring av magasinen underlättas också avsevärt. 

[39] 

 

Filter 

Val av filtrering beror mycket på badbelastningen. Ett mindre badhus med liten belastningen 

och små utrymmen för badvattenreningen rekommenderas UF-filtrering om filter ska bytas 

[14]. Det man ska ha i åtanke är dock att belastningen troligtvis kommer öka i framtiden. 

Vilket man måste ta hänsyn till vid projekteringen. 

Vid större anläggningar rekommenderas filter med glaspärlor med kombinerad luft/vatten 

backspolning för att minska energiförbrukningen. Spolningen ska även vara trycklös för att få 

en så effektiv rening av filtren som möjligt. Vattenreningen ska kompletteras med AKP- 

dosering eller kolfilter på delström, för att reducera kloramin, THM och AOX. Denna typ av 

filter är driftsäkra och fungerar i regel mycket bra under lång tid. De är dessutom att föredra 

ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv [16]. 

Bland det viktigaste i filtreringen är rätt filterhastighet så att maximalt med föroreningar 

samlas upp i filtret [49]. Därför är ingångsdata och rätt projektering av reningsverket av 

största vikt. 

UV-ljus 

UV-ljus är det självklara valet för att minska halterna av kloraminer i vattnet, men det 

reducerar även bakterier och i viss mån virus. Det har även andra fördelar som att det är 

arbetsmiljövänligt och kostnadseffektivt [16] [49]. Det som påverkar kvaliteten av 

reningsmetoden är UV-dosen som mäts i J/m2 och ska anpassas till systemets flöde. Därför är 

det viktigt att ställa krav på doseringen vid en upphandling. [40] 

Ozon är ytterligare en desinfekteringsmetod som kraftigt reducerar klor och klorföroreningar. 

Det ställs mycket höga krav på säkerheten som redovisades i avsnittet Badvattenrening vilket 

gör att författaren föredrar UV-ljus. Ozon kan dock komma att användas mer i framtiden då 

gränsvärdena för klor i vattnet mycket väl kan komma att justeras ner. Vilket kan motivera att 

man projekter för ozon. 

pH-reglerande medel 
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Koldioxid är överlägset som pH-sänkande medel gentemot saltsyra och svavelsyra för 

materialens beständighet. Därför bör koldioxid installeras som pH-sänkande medel i den mån 

det är möjligt. Koldioxid kan dock inte helt ersätta syrorna helt p.g.a. en för kraftigt 

alkanitetshöjning och måste kompletteras med någon syra, helst då med svavelsyra ur 

korrosionssynpunkt. [49] Saltsyra ska undvikas i den mån det är möjligt. 

Ett problem med koldioxid är dock att det avgasas vid hög turbulens i vattnet, som vid 

bubbelpooler och rutschkanor [49]. Där bör det med andra ord undvikas och man får istället 

ställa högre krav på ingående material i och omkring bassängerna. 

Spädvatten 

Spädvattnets kvalitet spelar mindre roll för vattenreningsprocessen men kan spela en stor roll 

för beständigheten på ingående material i anläggningen. Mer om det går att läsa i 

utredningsmodellen. 

9.6 Korrosion 
Korrosion kan undvikas eller dess hastighet reduceras med en låg kloridhalt i vattnet. I övrigt 

bör delar av metall undvikas i den mån det går. Delar av plast förespråkas såsom vid rör, 

ventilationskanaler, höljen till värmeväxlare och pumpar etc. Där delar av rostfritt stål ska 

monteras, bör bra konstruktionslösningar och stålkvaliteter väljas. Kolstål bör undvikas. Se 

utredningsmodell. 

Ska det gjutas betong bör armering utföras av kolfiber eller komposit. 

Rostfritt stål kräver underhåll. Detaljer runt bassängen ska tvättas regelbundet för att ta bort 

klorider. Stålet ska också poleras inom givna intervall för att inte öka på 

korrosionshastigheten. [49] 
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10. Diskussion och slutsats 
Idag kan badhus ses mer som aktivitets- och rekreationsanläggningar snarare än rena 

simhallar. Fler bassänger och mer utrustning vilka utvecklats eftersom, har tillkommit löpande 

och installeras inte minst i nya badhus. Detta har varit ett problem i modellskapandet. 

Modellerna anses dock fungera väl på äldre badhus där det idag föreligger som störst 

renoveringsbehov. De kan användas till underhållsplaner, vilket det under arbetets gång har 

fastlagts är en bristvara. Modellerna kan lätt kompletteras och utvidgas beroende på vilka 

anläggningar man jobbar med. 

En slutsats författaren kommit fram till är att vattenreningens betydelse för anläggningens 

välmående och livslängd är av yttersta vikt. Förr, även om det händer än idag, koncentrerades 

vattenreningen enbart till att uppfylla kraven vad gäller de badandes säkerhet. Utan att någon 

hänsyn togs till materialpåverkan på anläggningen. Detta måste utredas vid en renovering, 

men också vid planerade underhåll. Här kan tilläggas, som denna rapport utelämnar, vikten av 

städning och renhållning i badhuset och framförallt bassäng. 

En annan aspekt på de problem vattenkvaliteten ställer till är att de antagligen är en 

kostnadsfråga. Men frågan är vad som är kostnadseffektivast i längden? Att ha en 

reningsanläggning som är billig i drift med stor materialpåverkan? Eller en som är dyr i drift 

med liten materialpåverkan? Då driften av ett badhus är väldigt dyr för en kommun kanske 

frågan åsidosätts för en redan pressad budget. Problemen och kostnaderna skjuts istället på 

framtiden med större underhållskostnader och renoveringsbehov som följd. 

Badhus kan byggas och renoveras till mycket välfungerande anläggningar är författarens 

uppfattning. Det är dels en kostnadsfråga, vilket ofta är det stora problemet. Men också en 

fråga om erfarenhetsåterkoppling och samarbete mellan olika aktörer. Hela badhusets 

ingående delar måste samverka och fungera med varandra, anläggningen måste ses ur ett 

större processperspektiv. Ett exempel är att reningsverkets process måste stämmas av med 

arkitekt och VVS-konstruktör angående material- och luftpåverkan. Detta är ett problem! 

Konstruktörer vill bara ta ansvar för sin del av anläggningen och att den fungerar enligt 

gällande normer och avtal. Då är det lätt att det projekteras fel för hela anläggningen som 

helhet. 
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Bilagor 
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Modellförklaring 
Inventeringsmodellen ska användas dels för att få en övergripande bild av ingående delar i 

anläggningen. Men också för att skapa sig en uppfattning om kritiska delar och den risk delen 

för med sig för anläggningens funktion. Varje övergripande del ska rankas enligt denna skala 

Sannolikhet (S) 

1. Anses inte innebära en bristfällig funktion inom 10 år. 

2. Kan innebära en bristfällig funktion inom 5 år. 

3. Bristfällig funktion vid inspektionstillfället (inom 1 år) och kräver nyinvestering. 

Konsekvens (K) 

a) Bristfällig funktion påverkar inte anläggningen negativt. 

b) Bristfällig funktion påverkar i mindre grad anläggningen negativt. 

c) Bristfällig funktion påverkar anläggningen negativt i stor utsträckning. 

 

Risken (R) beräknas som S*K där K är garderad a) = 1, b) = 2 och c) = 3. 

Riskförklaring 

1-3 Liten risk. Kräver ingen utredningen. 

4 Måttlig risk. Bör utredas inom snar framtid. 

6-9 Stor risk. Måste utredas snarast. 

Vid väggar m.m. som är numrerade utgår modellen från vänster i huvudentrés riktning och 

kan med fördel användas med ritning. 
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INVENTERINGSMODELL KLIMATSKAL 
Anläggning:   

Datum:   

Inspektör:   

1 2 3 

a b c 
 

 

Avser bassängdel        

Uppskattat höjd   m Relativt fuktighet   % 

Temperatur inne  °C Temperatur ute  °C 

1. Brandcell 

Är bassängdel en egen brandcell JA NEJ 

Kommentar   
 
 

 

2. Vägg 1 

Stomme av 

Beklädd med     

Synliga skador JA NEJ 

Kommentar   
 
 

2.1 Pelare   

Beklädd med   

Synliga skador på pelare JA NEJ 

Kommentar   
 
 

 

2.2 Synliga genomföringar JA NEJ 

Synliga skador vid genomföringar  JA NEJ 

Kommentar   
 
 

3. Vägg 2 

Stomme av 

Beklädd med     

Synliga skador JA NEJ 

Kommentar   
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3.1 Pelare   

Beklädd med   

Synliga skador på pelare JA NEJ 

Kommentar   
 
 

 

3.2 Synliga genomföringar JA NEJ 

Synliga skador vid genomföringar  JA NEJ 

Kommentar   
 
 

4. Vägg 3 

Stomme av 

Beklädd med     

Synliga skador JA NEJ 

Kommentar   
 
 

4.1 Pelare   

Beklädd med   

Synliga skador på pelare JA NEJ 

Kommentar   
 
 

 

4.2 Synliga genomföringar JA NEJ 

Synliga skador vid genomföringar  JA NEJ 

Kommentar   
 
 

 

5. Anslutningar 

Anslutningar kring dörrar och fönster 

Synliga skador JA NEJ 

Kommentar   
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5.1 Anslutningar mellan yttervägg och bottenbjälklag 

 
Synliga skador JA NEJ 

Kommentar   
 
 

5.2 Anslutningar mellan yttervägg och mellanbjälklag 

 
Synliga skador JA NEJ 

Kommentar   
 
 

5.3 Anslutningar mellan prefabricerade element 

 
Synliga skador JA NEJ 

Kommentar   
 
 

5.4 Anslutningar mellan klimatskal och genomföringar av pelare, balkar 

m.m. 

 
Synliga skador JA NEJ 

Kommentar   
 
 

 

6. Fönster och dörrar 

Andel fönster (uppskattad % av fasad)    

Fönstertyp 1-glas 2-glas 3-glas Annat 

Fönsterkarm av     

Synliga skador JA NEJ 

Antal dörrar mot klimatskärm   

Kommentar   
 
 

 

Synlig kondensutfällning JA NEJ 

Synliga luftläckage JA NEJ 

Vid JA, var   

Kommentar   
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7. Tak 

Takkonstruktion av      

Bärs av Betongbalk Limträbalk Stålfackverk Annan 

Skick på bärande konstruktion      

 
 

Innertak JA NEJ vid JA, nerpendlat innertak JA NEJ 

Ventilerat/trycksatt tak  JA NEJ 

”Tropikfläktar”  JA  NEJ 

Synliga skador JA NEJ 

Kommentar   
 
 

 

Takfönster JA  NEJ 

Brandluckor  JA  NEJ 

Synliga skador  JA  NEJ 

Kommentar   
 
 

 

7.1 Synliga genomföringar JA NEJ 

Synliga skador vid genomföringar  JA NEJ 

Kommentar   
 
 

7.2 Anslutning mellan yttervägg och vindsbjälklag 

 
Synliga skador JA NEJ 

Kommentar   
 
 

 

8. Skiljeväggar mellan klimatzoner 

Skiljevägg 1 angränsar mot   

Material  

Synliga skador JA NEJ 

Kommentar   
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8.1 Skiljevägg 2 angränsar mot    

Material  

Synliga skador JA NEJ 

Kommentar   
 
 

8.2 Skiljevägg 3 angränsar mot    

Material  

Synliga skador JA NEJ 

Kommentar   
 
 

 

 

8.3 Skiljevägg 4 angränsar mot    

Material  

Synliga skador JA NEJ 

Kommentar   
 
 

 

9. Luftslussar mellan klimatzoner JA NEJ 

I form av Dörr Dörrar 

Kommentar   
 
 

 

10. Övrigt 

Kan material i klimatskärmen eller andra delar tänkas innehålla 

Asbest PCB Annat hälsofarligt material (Kallasfalt etc.) 

Kommentar   
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Anteckningar 
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Sammanställning klimatskal  

DEL BILDER RISK 

1. Brandcell ……… ………. 

2. Vägg 1 ………. ………. 

2.1 Pelare ………. ………. 

2.2 Synliga genomföringar ………. ………. 

3. Vägg 2 ………. ………. 

3.1 Pelare ………. ………. 

3.2 Synliga genomföringar ………. ………. 

4. Vägg 3 ………. ………. 

4.1 Pelare ………. ………. 

4.2 Synliga genomföringar ………. ………. 

5. Anslutningar ………. ………. 

5.1 Anslutningar mellan yttervägg och bottenbjälklag ………. ………. 

5.2 Anslutningar mellan yttervägg och mellanbjälklag ………. ………. 

5.3 Anslutningar mellan prefabricerade element ………. ………. 

5.4 Anslutningar mellan klimatskal och genomföringar ………. ………. 

6. Fönster och dörrar ………. ………. 

7. Tak ………. .……… 

7.1 Synliga genomföringar ………. ………. 

7.2 Anslutning mellan yttervägg och vindsbjälklag ………. ………. 

8. Skiljeväggar mellan klimatzoner ………. ………. 

9. Luftslussar ………. ………. 

10. Övrigt ………. ………. 
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INVENTERINGSMODELL YTSKIKT 
Anläggning:  Inspektör:   

Datum:   

 

 
Avser bassäng   

 

Storlek  m2  Temperatur  °C 

1. Bassäng 

Klinkers 

 
Plast 

 
Rostfritt 

Annat (Kakel, mosaik, marmor m.m.)   

1 2 3 

a b c 
 

 

 

 
   

 
 

 

 

Vid klinker, typ av fog Cementbaserad Epoxi 

Vid klinkerskador 

Klinkerlossning 

 
 

Sprickor 

 
 

Fog saknas 

Kalkutfällning Påväxt på fog Skadat ytskikt på klinker 
 

Annat   

Kommentar 
 
 

1.1 Inlopp 

Förträngningsprincipen Totalinblandningsprincipen 
 

Antal dysor   

1.2 Utlopp 

av Metall Plast 

 

Bräddavlopp Bottenventiler 

Skalpränna (nedsänkt) Överloppsränna (vattennivå) 

Antal utlopp   

Kommentar 
 
 

1.3 Infästningar 

Badstegar Startpallar Lampor 

Fönster Linfästningar Annat   
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Korrosionsskador 

Kommentar 

JA NEJ  

    

2. Plage 

Vid klinkerskador 

   

Klinkerlossning  Sprickor Fog saknas 

Kalkutfällning  Påväxt på fog Skadat ytskikt på klinker 

 

   

 

Vid linfästningar, placering: Integrerat i bassäng Integrerad i plage. 
 

Annat   

Kommentar 
 
 

2.1 Vattenavrinning 

Golvbrunnar  Golvränna Städränna 

Antal    

Vid städränna, Manuell Automatisk 

2.2 Övrigt 

Trampoliner Hopptorn Rutschkana 

Andra attraktioner:     

Av Betong Stål Plast 

Skador   

Kommentar 
 
 

3. Kan material i bassängkonstruktionen eller andra delar tänkas innehålla 

Asbest PCB Annat hälsofarligt material (kallasfalt etc.) 

Kommentar   
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Anteckningar 
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 Sammanställning ytskikt  

DEL  BILDER RISK 

1. Bassäng 

1.1 Inlopp 

1.2 Utlopp 

1.3 Infästningar 

 
………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

2. Plage 

2.1 Vattenavrinning 

2.2 Övrigt 

 ………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

3. Farligt material  ………. ………. 
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INVENTERINGSMODELL RENINGSVERK 
Anläggning:   

Datum:   

 

Reningsverk avser bassäng 

Inspektör:   

1 2 3 

a b c 

Kommentar   
 
 

 

1. Utjämningstank 

Storlek (m3)   

Spädvatten antal liter/badande    

Material:     Plast      Betong       Annan   

Möjlighet till rengöring: JA NEJ 

Nivåmätning: JA NEJ 

Kommentar   
 
 

 

2. Förfilter JA NEJ 

Kommentar   
 
 

3. Cirkulationspump/ar 

Kommentar   
 
 

4. Aktivt kol pulver (AKP) JA NEJ 

Kommentar   
 
 

5. Flockning JA NEJ 

Flockningsmedel:  

Tillförs meter innan filter: 

5.1 Doseringsutrustning (slangar, pumpar etc.) 

Kommentar   
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6. Filtreringsmetod 

Öppna sandfilter Trycksandfilter 

Vakuumdiatomitfilter Tryckdiatomitfilter 

Tryckmineralullsfilter Vakuummineralullsfilter 

Membranfilter Annat filter:    

6.1 Antal kammare: 

Storlek per kammare (m2)   

6.2 Flödesmätare 

Flöde(m3/h)  Filterhastighet(flöde/m2 filter)   

Kommentar   
 
 

 

7. Magasin för returspolning 

Material Betong  Plast 

Storlek (m3)    

Synliga skador JA NEJ 

Lätt att rengöra  JA  NEJ 

Kommentar   
 
 

 

8. Andra pumpar JA NEJ 

Kommentar   
 
 
 

9. UV-ljus JA NEJ 

Placerad innan eller efter kloreringen: INNAN EFTER 

Kommentar   
 
 

 

10. Alternativa filter JA NEJ 

Kolfilter Zeolitfilter 

Går på delflöde (%)   

Kommentar   
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11. Värmeväxlare 

11.1 Shunt-grupper 

Kommentar   
 
 

 

12. Desinfektion 

Natriumhypoklorit Kalciumhypoklorit  Klorgas 

Klorinator (In-line) Platstillverkning Annan   

Vid platstillverkning, mellanlagring: JA NEJ 

Doseringsrum:   

12.1 Doseringsutrustning (slangar, pumpar etc.) 

Kommentar   
 
 

 

13. pH-reglerande medel 

Saltsyra Svavelsyra 

Koldioxid Natriumkarbonat, soda 

Annat  

Doseringsrum   

13.1 Doseringsutrustning (slangar, pumpar etc.) 

Kommentar   
 
 

 

14. Invallning av kemiska produkter 

Kommentar   
 
 

 

15. Digital mätutrustning 

pH-värde Fritt klor Bundet klor 

Redox-potential Konduktivitet Temperatur 

Turbiditet COD 

Annat   

Kommentar   
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16. Rör och rördelar 

Gjutjärn PE PVC 

Rostfritt Annat eller blandning_   

16.1 Konsoler och upphängning   

Kommentar   
 
 

 

17. Ventiler 

Kommentar   
 
 

 

18. El 

Kommentar   
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Anteckningar 
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Sammanställning reningsverk 
 

DEL BILDER RISK 

1. Utjämningstank ……… ………. 

2. Förfilter ………. ………. 

3. Cirkulationspumpar ………. ………. 

4. AKP ………. ………. 

5. Flockning ………. ………. 

5.1 Doseringsutrustning ………. ………. 

6. Filteringsmetod ………. ………. 

6.1 Antal kammare ………. ………. 

6.2 Flödesmätare ………. ………. 

7. Magasin för returspolning ………. .……… 

8. Pumpar ………. ………. 

9. UV-ljus ………. ………. 

10. Alternativa filter ………. ………. 

11. Värmeväxlare ………. ………. 

11.1 Shunt-grupper ………. ………. 

12. Desinfektion ………. ………. 

12.1 Doseringsutrustning ………. ………. 

13. pH-reglerande medel ………. ………. 

13.1 Doseringsutrustning ………. ………. 

14. Invallning av kemiska produkter ………. ………. 

15. Digital mätutrustning ………. ………. 

16. Rör och rördelar ………. ………. 

16.1 Konsoler och upphängning ………. ………. 

17. Ventiler ………. ………. 

18. El ………. ………. 
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INVENTERINGSMODELL BETONG 
Anläggning:   

Datum:    

Inspektör:   

1 2 3 

a b c 
 

 

Betongkonstruktionen besörjer bassäng/del   

Isolerade bassängväggar: JA NEJ 

1. Undersida bassäng 

Synliga skador 

Korrosion och spjälkning Punktkorrosion 

Vattenförande sprickor Läckande genomföringar 

Läckande gjutfogar Rostgenomslag 

Stalaktiter 

Kommentar   
 
 

 

2. Bassängvägg 1 

Synliga skador 

Korrosion och spjälkning Punktkorrosion 

Vattenförande sprickor Läckande genomföringar 

Läckande gjutfogar Rostgenomslag 

Stalaktiter 

Kommentar   
 
 

3. Bassängvägg 2 

Synliga skador 

Korrosion och spjälkning Punktkorrosion 

Vattenförande sprickor Läckande genomföringar 

Läckande gjutfogar Rostgenomslag 

Stalaktiter 

Kommentar   
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4. Bassängvägg 3 

Synliga skador 

Korrosion och spjälkning Punktkorrosion 

Vattenförande sprickor Läckande genomföringar 

Läckande gjutfogar Rostgenomslag 

Stalaktiter 

Kommentar   
 
 

5. Bassängvägg 4 

Synliga skador 

Korrosion och spjälkning Punktkorrosion 

Vattenförande sprickor Läckande genomföringar 

Läckande gjutfogar Rostgenomslag 

Stalaktiter 

Kommentar   
 
 

 

6. Pelare 

Antal pelare   

Synliga skador 

Korrosion och spjälkning Punktkorrosion 

Rostgenomslag 

Kommentar   
 
 

 

7. Undersida plage 1 

Synliga skador 

Korrosion och spjälkning Punktkorrosion 

Vattenförande sprickor Läckande genomföringar 

Läckande gjutfogar Läckage dilatationsfogar 

Rostgenomslag Stalaktiter 
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Trolig orsak till läckage: 

Skvalpränna Golvbrunnar/rännor 

Anslutning bassäng/bassängdäck Pelare 

Infästningar Materialfel 

Materialstatus   

Annat  

Kommentar     

 

 

8. Undersida plage 2 

Synliga skador 

Korrosion och spjälkning Punktkorrosion 

Vattenförande sprickor Läckande genomföringar 

Läckande gjutfogar Läckage dilatationsfogar 

Rostgenomslag Stalaktiter 

Trolig orsak till läckage: 

Skvalpränna Golvbrunnar/rännor 

Anslutning bassäng/bassängdäck Pelare 

Infästningar Materialfel 

Materialstatus    

Annat  

Kommentar    

 

 

9. Undersida plage 3 

Synliga skador 

Korrosion och spjälkning Punktkorrosion 

Vattenförande sprickor Läckande genomföringar 

Läckande gjutfogar Läckage dilatationsfogar 

Rostgenomslag Stalaktiter 
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Trolig orsak till läckage: 

Skvalpränna Golvbrunnar/rännor 

Anslutning bassäng/bassängdäck Pelare 

Infästningar Materialfel 

Materialstatus   

Annat  

Kommentar     

 

 

10. Undersida plage 4 

Synliga skador 

Korrosion och spjälkning Punktkorrosion 

Vattenförande sprickor Läckande genomföringar 

Läckande gjutfogar Läckage dilatationsfogar 

Rostgenomslag Stalaktiter 

Trolig orsak till läckage: 

Skvalpränna Golvbrunnar/rännor 

Anslutning bassäng/bassängdäck Pelare 

Infästningar Materialfel 

Materialstatus   

Annat  

Kommentar     
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Anteckningar 
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 Sammanställning betong  

DEL  BILDER RISK 

1. Undersida bassäng 
 

………. ………. 

2. Bassängvägg 1  ………. ………. 

3. Bassängvägg 2  ………. ………. 

4. Bassängvägg 3  ………. ………. 

5. Bassängvägg 4  ………. ………. 

6. Pelare  ………. ………. 

7. Undersida plage 1  ………. .……… 

8. Undersida plage 2  ………. ………. 

9. Undersida plage 3  ………. ………. 



60  

UTREDNINGSMODELL BADHUS 

Rivning 

Vid rivning måste det utredas om det kan finnas hälsofarliga material i konstruktionen såsom 

asbest, PCB m.m. Asbest kan finnas i t.ex. 

 Ventilationstrummor och skarvar i ventilationen 

 Fäst- och fogmassor för kakel 

 Rörisoleringar 

Betong 

Betongkonstruktioner bör tillståndsbedömas av betongsakkunnig innan reparationsarbeten 

kan börja. Detta för att kartlägga tillstånd, skadeorsak och orsakssammanhang. Ju tidigare 

bedömningen kan göras desto bättre, då korrosionsförloppet kan ske mycket snabbt. På så vis 

kan både tid och pengar sparas. 

Vid en tillståndsbedömning ingår bl.a. 

- Bakgrundsmaterial 

- Provtagning 

- Kartlägga tillstånd 

- Bestämma reparationsområde 

Ytskikt 

Keramiklädd bassäng 

Vid ytskikt av keramik bör Byggkeramikrådets ”Riktlinjer för plattsättning i pooler och 

badanläggningar” användas. Vad gäller cementbaserade produkter och vattenkvalitet bör 

Norska Byggkeramikforeningens råd med Langeliers mättnadsindex användas. 

Vid befintlig reningsanläggning 

Om inga ändringar är planerade att göras i reningsverket med avseende kemikalieanvändning 

används denna modell. 

Mätvärden (medianvärde för en längre period): 

pH:    

Alkanitet (AF):      

Temperatur:  °C 

mmol/l eller   mg HCO3/l 

Kalciumhårdhet (KF):  mg Ca/l eller   mg CaCO3/l 

LSI beräknas enligt: pH+TF+KF+AF-12,1 =  _ +  +  +  - 12,1 =    
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Figur u.1: Parametrar till langerliers mättnadsindex. (www.pahlen.se) 

 Mycket aggressivt LSI < -1,00 

 Måttligt aggressivt -1,00 < LSI < -0.15 

 I jämnvikt LSI = 0 

 Måttlig utfällning 0,15 < LSI < 1,00 

Figur u.2: Bedömning av vatten enligt Norska byggkeramikforeningen.(www.byggkeramikforeningen.no) 
 

LSI-indikator Fogmassa Fastmassa Membran 

 Epoxi Epoxi Epoxi 

 Epoxi Cement1 Cement1 

 Cement1 Cement1 Cement1 

Figur u.3: Rekommendationer från Norska byggkeramikforeningen.(www.byggkeramikforeningen.no) 

1
Specialcementbaserade produkter avsett för ändamålet. 
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Vid ändring eller nyinstallation av reningsanläggning 

Vid ändring eller nyinstallation av reningsanläggning måste man ta hänsyn till tappvattnets 

LSI och de kemikalier man planerar att använda i reningsverket. 

Planerade värden för bassäng: 

pH:  Temperatur:  °C 

Mätvärden från vattenverk eller egen brunn (medianvärde för längre period): 

Vattenverk:    

Alkanitet (AF):  mmol/l elller   mg HCO3/l 
 

Kalciumhårdhet (KF):  mg Ca/l eller   mg CaCO3/l 
 

LSI beräknas enligt: pH+TF+KF+AF-12,1 =  _ +  +  +  - 12,1 =    

 

Desinfektionsmedel 

Natriumhypoklorit (NaClO): Höjer pH-värdet. 

Kalciumhypoklorit (Ca(ClO)2): Höjer pH-värdet och kalciumhårdheten. 

Klorgas (Cl2): Sänker pH-värdet. 

pH-reglernade medel 

Saltsyra (HCl): Sänker pH-värdet och alkaniteten. 

Svavelsyra (H2SO4): Sänker pH-värdet och alkaniteten. 

Koldioxid (CO2): Sänker pH-värdet. 

Soda (natriumkarbonat, Na2CO3): Höjer pH-värdet och alkaniteten. 

Natriumbikarbonat (NaHCO3) : Höjer pH-värdet och alkaniteten. 

Kalciumklorid (CaCl2): Sänker pH-värdet och höjer kalciumhårdheten. 

Eftersträva koldioxid med svavelsyra. Undvik saltsyra i den mån det går. 

Planerade kemikalier i bassäng: 

Utifrån tappvattnets LSI och planerade ingående kemikalier i reningsprocessen bör ett nytt 

LSI beräknas av ansvarig VA-ingenjör för att kommuniceras till ansvarig för 

bassängkonstruktionen. För att på så sätt kunna välja ultimata materialval. 

 
Bassäng pH Temp Klorering pH- 

reglerande 

medel syra 

pH- 

reglerande 

medel soda 

Andra 

påverkande 

kemikalier 
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Nytt LSI: pH+TF+KF+AF-12,1 =  +  +  +  - 12,1 =    

 

Tillägg 1: LSI-indexet ska endast användas som ett riktmärke då det enbart tar hänsyn till 

vattnets sammansättning i förhållande till kalciumkarbonathalten. Andra faktorer såsom 

klorid- och sulfatmängd, samt de cementbaserade produkternas beständighet, inverkar också 

på nedbrytningsprocessen. 

Tillägg 2: De flesta grundvatten i Sverige är mjuka vatten, d.v.s. aggressiva vatten för 

cementbaserade material. Exempel följer nedan för tre reningsverk i Sverige då pH sänks till 

7.4 med temperaturen 28C då vattenkvaliteten hålls oförändrad. 

 

1. Lovö vattenverk (Stockholm vatten). LSI = ca -1,16 

2. Skälby vattenverk (Kalmar vatten). LSI = ca -1,02 

3. Råneå vattenverk (Luleå kommun). LSI = ca -1,24 

LSI-värden utan pH-justering för dessa vatten vid 20C är: 

1. Lovö vattenverk (Stockholm vatten). LSI = ca -0,06 (pH = 8,5) 

2. Skälby vattenverk (Kalmar vatten). LSI = ca -0,22 (pH = 8,2) 

3. Råneå vattenverk (Luleå kommun). LSI = ca -0,56 (pH = 8,0) 

 
(Interpolering har inte utövats då LSI endast ses som riktmärke). 

Med dessa värden är det påvisat ett behov av epoxibaserade fogmassor på bassängdäck som tvättas 

med tappvatten och med starka kemikalier som också påverkar beständigheten på fogen, oavsett 

vattenkvalitet i bassängvattnet. 

Rostfri bassäng 

Vid konstruktionslösning med rostfri bassäng bör bassängtillverkare ha samråd med VA- 

ingenjör om vattenkvaliteten. Ett riktvärde är att halten av saltlösningar i bassängvattnet ska 

vara under 400 mg/l vid stålkvalitet EN 1.4404. 

Bassängleverantör bör även samråda med arkitekt om anslutning mellan bassäng/bassängdäck 

och de konstruktionslösningar som fungerar om entreprenadgränsen gäller till anslutningen. 

Filtrering 

Eftersträva sluta system för att minska materialpåverkan runt om reningsverk. 

Skvalprännor 

Nedsänkta skvalprännor ska undvikas. Vid bassängrenovering ska det projekteras för 

överloppsränna. 

Ljuddämpare i skvalpränna bör monters för att få bort ljudridå. 
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Rostfria ståldetaljer och stålkvalitet 

Alla rostfria ståldetaljer bör utföras klass EN 1.4404 eller bättre. 

Allmänna råd 

En direkt avgörande faktor vilken stålkvalitet det ska projekteras för är vattenkvaliteten. En 

hög salthalt och ett lågt pH-värde i bassängvattnet kräver en hög stålkvalitet. Samråd måste 

ske mellan VA-ingenjör och arkitekt. Detta gäller inte minst områden kring bassängen där 

ståldetaljer utsätts för vattenstänk med höga kloridhalter på metallerna som följd. 

Ytterligare en faktor som arkitekt måste ta hänsyn till är om badhuset ligger nära havet 

(saltvatten), vilket kan innebära att klorider tillförs genom tilluften i ventilationssystemet. 

Metaller har god värmeledningsförmåga och värmekapacitet vilket kan innebära att 

yttemperaturen på metallerna i badhuset inte är densamma som innetemperaturen. Detta kan 

medföra kondensutfällning på metallen vilket i sin tur ökar korrosionsrisken. Detta ska det tas 

hänsyn till i områden där metallen kan tänkas få en lägre temperatur är luften. 

 

En speciellt farlig korrosion i badhus är spänningskorrosion som innebär att materialet helt 

mister sin hållfasthet. Fästelement (typ pendlar i undertak) bör utföras av s.k. duplexstål, typ 

EN 1.4462 etc. 

 

Katodiskt skydd bör monteras på brunnar och golvrännor. 

 

Vid infästningar bör fästelementeten (bult och skruv) vara av ädlare sort (ligga över i 

spänningsserien) än det som ska fästas. 

 

Punktsvetsar bör undvikas och där svetsning sker ska ansamling av vatten elimineras. Detaljer 

och profiler i övrigt bör väljas så vattenansamlingar elimineras. 

Figur u.1: Exempel på bra konstruktionslösningar för rostfritt stål från Bade- og svømmeanlegg, Handbok 52. 

Om ventilationskanaler utförs i plåt gäller: Lägst klass C4 i bassängdel och C3 i processrum. 
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Lufttäthet och fukt 

En okulär besiktning bör göras av en fuktsakkunnig för att fastställa riskkonstruktioner och 

synliga skador. Ingrepp i konstruktionen bör göras vid skador för att fastställa fukttillstånd. 

Vid fuktskador i klimatskärmen inför en renovering bör en lufttäthetsprovning ske kombinerat 

med termografering och spårgas. Detta för lättare kunna hitta orsaker till skador samt 

köldbryggor. Metoderna hjälper även till att se möjligheter till energieffektiviseringar. 

Hela byggprocessen bör följa ByggaL och ByggaF, som skrivs in i AF-delen. 

Vid nyproduktion, ändringar eller ingrep i klimatskärmen bör en täthetsprovning ske för att 

säkerställa lufttätheten innan anläggningen sätts i drift. Detta för att säkerställa att skador 

p.g.a. luftläckage inte kommer ske i framtiden. Lufttäthetsprovning är en liten investering i 

förhållande till den kostnad skador kan orsaka. 

Lufttäthetsprövning ska ske enligt SS EN 13829 och termografering enligt SS EN 13187. 

Nedan följer förutsättningar för att kunna utföra en täthetsprovning: 

- Provtryckningen ska kunna upprätthålla en tryckskillnad om 50 Pa mellan ute och 

inne. Tryckskillnaden kan uppnås genom s.k. Blower doors, ventilationssystemet 

eller en kombination av dessa. 

- Alla ventiler, brunnar och spalter m.m. som kan läcka luft tätas innan 

provtryckningen. 

- En minsta temperaturskillnad om 5C måste gälla mellan inne- och 

uteluftstemperaturen. 

Risker 

- Vid tryckning med eller i kombination med ventilationssystemet finns risk för 

läckage genom ventilationstrummor etc. Används inte ventilationssystemet finns en 

risk att arbetet med att täta kanaler försummas. 

- Det kan vara lätt att försumma något avlopp i ett badhus då det kan finnas väldigt 

många. Någon form av märkning bör användas. 

- Mätmetoden ger ca 10 % osäkerhet vid bra väderförhållanden. Kritiska punkter i 

klimatskalet identifieras dock lätt i kombination med termografering och 

spårgasflaskor. 

Luftkvalitet och ventilation 

Ett samråd mellan VA-ingenjör och VVS-konstruktör bör ske angående föroreningarna från 

bassängvattnet, speciellt vid en renovering. Då ett lägre cirkulationsflöde i reningsverket 

medför att desto fler föroreningar avgår till luften och måste ventileras bort. 

En utredning angående luftutbyteseffektiviteten för att undvika kortslutning i lokalen bör 

göras enligt Nordtestmetod NT VVS 114 eller NT VVS 047. För metoderna gäller: 

NT VVS 114: Lokalt ventilationsindex, minst 90 %. 

NT VVS 047: Luftutbyteseffektivitet, minst 40 %. 

Det bör sitta ljuddämpare för att undvika lågfrekvent bakgrundsbuller 
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Energi 

Verkningsgrader för pumpar och värmeväxlare bör utredas. Möjligheterna till 

värmeåtervinning genom värmepump till bassängvatten bör även det utredas. Inte minst då 

ventilationsaggregat ligger i nära anslutning till reningsverk. Vidare bör 

ventilationsaggregatet utredas enligt bifogat aggregatprotokoll. 
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FunkiS – Funktionskontrollanterna i Sveriges typprotokoll för OVK 

www.funkis.se 
 

1 HANDLINGAR. 

 
1.1.1 

 
Ritningar. 

 För att normalt kunna genomföra en OVK-besiktning behövs visst underlag för att 

 kunna definiera och systembestämma tillhörighet för respektive aggregat och fläkt. 

 
1.2.1 

 
DU instruktioner. 

 Bör vara av sådan kvalité att utbildad personal kan sköta, driva och felsöka så att 
 ventilationssystemet uppfyller normkrav. 
 För enklare system bör instruktioner ej vara skrivna i alltför tekniska termer utan 

 anpassas efter användarna. 

 
1.3.1 

 
Föregående OVK-protokoll. 

 Om detta är tillgängligt och utfört enligt de regler som gäller för OVK-besiktningar 

 kan systembestämning underlättas. 

 
1.4.1 

 
Projekterade värden / luftflödesprotokoll. 

 Om dessa saknas skall av i SFS 1991:1273 och Plan och Bygg Lagen, tillämpliga 

 föreskrifter / bestämmelser samt gällande föreskrifter i, t.ex. SBN tillämpas. 

 
1.5.1 

 
Övrigt. 

 Här kan anges avvikande / kompletterande underlag samt eventuella dispenser. 

 
 

2. FÖRORENINGAR. 

 
2.1.1 

 
Uteluftkanal. 

 Här anges normalt föroreningar från intagsgaller till intagsöppning i aggregat / fläkt. 

2.2.1 Filterdel. 

 Här anges t.ex. om filter är igensatta samt när filterbyte har skett och om vassa kanter 

 finnes som kan skära sönder filter vid byten. 

 Om filter är igensatta eller av andra skäl ej ändamålsenliga kan och bör ej 

 luftflödesmätningar utföras d.v.s. ändamålet med besiktningen kan inte uppnås. 

2.3.1 Batteri/-er. 

 Kontrollera att batterierna ej är igensatta av föroreningar eller skadade. 

2.4.1 VVX av olika typer. 

 Kontrollera att värmeväxlarna ej är igensatta av föroreningar. 

http://www.funkis.se/
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2.5.1 Fläktdel. 

 Kontrollera att det är rent. 

2.6.1 Kanaler. 

 Om föroreningar finns i aggregat eller kanaler efter filterbankar kan ett funktionsfel 

 finnas. Observera att repdrifter som slirar eller att remskivor som ej centrerats kan 

 orsaka kraftig försmutsning. 

 Observera att frånluftkanaler i ett återluftsystem ur besiktningssynpunkt betraktas 

 som tilluftkanal och att WC och rökrum ej har anslutits. 

2.7.1 Don. 

 Försmutsade don ger ökade tryckfall och skall vara fria från föroreningar. 

2.8.1 Rensningsmöjligheter och inspektionsmöjligheter. 

 Olika metoder finns för att konstatera renhet och att rensa. 

 För inspektion kan hål borras i samband med luftmängdsmätning och att ett optiskt 

 instrument kan användas. En så kallad ” Tittpinne ”. 

 Behovet av antal rensluckor och placering avgöres av aktuell rensmetod om rensning 

 erfordras. 

2.9.1 Fläktrum. 

 Kontrollera att det är rent och att endast material som tillhör ventilationssystemet 

 finns i utrymmet. Fläktrummet är inte ett förråd, bland annat av brandsäkerhetsskäl. 

 Här kontrolleras att golvbrunnar och andra avvattningsanordningar ej kan 

 tillföra avloppslukt och därmed föroreningar till ventilationssystemet. 

2.10.1 Övrigt. 

 Övriga utrymmen och komponenter kan redovisas här. 

3 FUNKTIONER. 

3.1.1 Filterdel. 

 Här kontrolleras bland annat att filterramar tätar mot infästningsanordningar och 

 anslutande luckor. 

 Kostsamma rensningsåtgärder kan undvikas om noggrannhet iakttages vid denna del 

 av kontrollen. 

3.2.1 Batterier. 

 Pos. 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 och 3.5.1 kontrolleras i förekommande fall i samfunktion. 

3.3.1 VVX. 

 Pos. 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 och 3.5.1 kontrolleras i förekommande fall i samfunktion. 

3.4.1 Spjäll. 

 Pos. 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 och 3.5.1 kontrolleras i förekommande fall i samfunktion. 
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3.5.1 Styr / Regler / Övervakning. 

 Pos. 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 och 3.5.1 kontrolleras i förekommande fall i samfunktion. 

3.6.1 Fläktar. 

 Här kontrolleras samtliga i fläkten ingående komponenter med speciell uppmärksamhet. 

 T.ex. på att det mellan fläkt och höljen kan finnas dukstosar eller andra 

 vibrationsdämpande anordningar som kan vara defekta så att luften endast cirkulerar 

 inom aggregat eller i fläktrum. Det bör i detta sammanhang påpekas att äldre aggregat 

 och fläktar kan vara av hög kvalité och i många fall kan återställas i gott skick 

 med enkla åtgärder 

 Jämför här med grundförutsättningen för OVK ”fungera i ursprungligt skick”. 

3.7.1 Luftflöden. 

 Observera skrivningen i pos. 1.4.1 och 1.5.1 Luftflöden kan av olika skäl ha projekterats 

 för högre flöden än normerna kräver. 

 Konferensrum, kontor, klassrum mm som används av flera personer än vad som är avsett 

 noteras och delges normalt till uppdragsgivaren. 

3.8.1 Kanaler. 

 Här anges bland annat skador på kanaler som påverkar luftflöden och avsedda 

 funktioner. 

3.9.1 Don. 

 Här kan anges felaktiga don ex.vis direktanslutna köks- och WCfläktar *samt ventiler 

 som hindrar eller stryper luftflöden och fria areor jämfört med gällande bestämmelser 

 för självdragssystem. 

 *Ur besiktningssynpunkt betraktas dessa som ”don” då de normalt är avstängda. 

3.10.1 Övrigt. 

 Notera vid behov övriga väsentliga iakttagelser t.ex att brandsäkerhetskrav uppfylles. 

 Om kylanläggningar finnes och bedöms ingå i OVK-besiktningen kan denna redovisas. 

4. KLIMAT. 

 
4.1.1 

 
Temperatur. 

 Kontrollera stickprovsvis och med hänsyn till ”Brukarsynpunkter” tilluft- 

 och rumstemperaturer. Hög eller låg temperatur kan bero på felaktiga funktioner. 

 Var uppmärksam på att uppvärmning av lokaler normalt ej sker med 

 ventilationssystemet. 

 Notera om värme och kylsystem ej samkörs och delge detta till uppdragsgivaren. 

4.2.1 Odör. 

 Var observant på om det förekommer odörer från t.ex. kök, mögel, kemikalier, avlopp, 

 avgaser mm. 
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4.3.1 Drag. 

 Här noteras ex.vis drag från tilluftdon, uteluftdon, fönster mm. 

4.4.1 Ljud. 

 Om störande ljud, buller mm. finns som överstiger gällande normer / bestämmelser 

 skall detta verifieras med ljudmätningar som utförts med godkänd metod. 

4.5.1 Brukarsynpunkter. 

 Här kan en hyresgästenkät ge värdefull information. 

4.6.1 Övrigt. 

 Notera vid behov övriga väsentliga iakttagelser. 
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Lovö vattenverk 

<http://www.stockholmvatten.se/globalassets/pdf1/rapporter/dricksvatten/dricksvattenkvalitet/kval-dekl- lov-

2015-med-logga-2016-03-29.pdf> Hämtad: 2016-05-25 

http://www.stockholmvatten.se/globalassets/pdf1/rapporter/dricksvatten/dricksvattenkvalitet/kval-dekl-lov-2015-med-logga-2016-03-29.pdf
http://www.stockholmvatten.se/globalassets/pdf1/rapporter/dricksvatten/dricksvattenkvalitet/kval-dekl-lov-2015-med-logga-2016-03-29.pdf
http://www.stockholmvatten.se/globalassets/pdf1/rapporter/dricksvatten/dricksvattenkvalitet/kval-dekl-lov-2015-med-logga-2016-03-29.pdf
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Skälby vattenverk 

<http://www.kalmarvatten.se/sites/www.kalmarvatten.se/files/uploads/dokument/vattenkvalit 

et_dricksvatten_fran_skalby_vattenverk_2013.pdf> Hämtad: 2016-05-25 

http://www.kalmarvatten.se/sites/www.kalmarvatten.se/files/uploads/dokument/vattenkvalitet_dricksvatten_fran_skalby_vattenverk_2013.pdf
http://www.kalmarvatten.se/sites/www.kalmarvatten.se/files/uploads/dokument/vattenkvalitet_dricksvatten_fran_skalby_vattenverk_2013.pdf
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Rånö vattenverk 

<http://www.lulea.se/download/18.1926832c145444ce9262088/1397131049251/2013+R%C3 

%A5ne%C3%A5+kvalitet.pdf> Hämtad: 2016-05-25 

http://www.lulea.se/download/18.1926832c145444ce9262088/1397131049251/2013%2BR%C3

