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Bilaga 1 Hygienråd 

Bassängnätverket – Hygienråd för badanläggningar 
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Bilaga 1 

 

Hygienråd för badanläggningar 
 

 
INLEDNING 
I detta råd ges förslag på hur egenkontrollarbetet när det gäller hygien kan bedrivas i ett 
bassängbad. En bra och fungerande egenkontroll förbättrar badmiljön för de besökande gästerna 
och även för personalen som arbetar i badanläggningen. Varje verksamhetsutövare ska arbeta 
aktivt för att förebygga hälsorisker för dem som besöker badet. Störst hälsorisk vid ett bad är 
brister i badvattenkvaliteten. Den enskilt största föroreningsbelastningen på badvattnet, utgörs 
just av badgästerna. 

 
Detta är anledningen till att det är centralt att arbeta aktivt med förebyggande hygieninsatser och 
att badande informeras om vikten av en god personlig hygien. Utöver minskad belastning på 
reningsanläggningen och bättre vattenkvalitet bidrar god hygien till lägre risker för smittspridning. 

 
Vinsterna med ett välskött bad, med hygienregler som följs, är många; en mycket trevligare och 
angenämare badupplevelse med fräschare vatten och en minimerad risk för hud-, näsa- och 
ögonirritationer. God hygien hos badande innebär minskad klorförbrukning vilket är bra ur ett 
miljöperspektiv och även för personalens arbetsmiljö. När individhygienen är god kan man även 
minska på städkemikalierna. 

 
För vissa badanläggningar kan det krävas mer försiktighetsmått än vad som framkommer av 
detta råd på grund av extra infektionskänslighet hos badgästerna, t ex vid terapibassänger. 

 
I detta råd ges förslag på hur egenkontrollarbetet kan bedrivas. 

 
 

VILKA ÄR HÄLSORISKERNA? 

I första hand kommer smutsen i vattnet från de badande, till exempel i form av fett från hud och 
kosmetika samt från mikroorganismer som bakterier och virus. De flesta organismer som finns i 
badvattnet är sådana som normalt finns på kroppen, i munnen och i näsan hos de badande. 
Även ledningsvattnet kan i viss mån bära med sig mikroorganismer. Följande är exempel på vad 
badgäster skulle kunna drabbas av: 

 

 Virus, t ex magsjukevirus, kan smitta i vattnet om man kommer i direktkontakt med viruset. 
Vårtvirus kan smitta via fuktiga golv. De flesta virus dödas dock relativt fort av klor. 

 Pseudomonas aeruginosa (PA) är en sjukdomsframkallande bakterie som t.ex. kan ge feber, 
utslag, infektioner i ögon och öron. Bakterien är motståndskraftig mot klor. Provtagning ska 
ske på PA månatligen. 

 Cryptosporidium är en protozo som orsakar diarré. Även denna är motståndskraftig mot klor, 
men sällsynt. 

 Trikloraminer bildas då klor reagerar med urin och andra kväveinnehållande föroreningar i 
vattnet. Kloraminer avges till luften och kan främst ge besvär av ”klorlukt”, irritation i ögon och 
andningsvägar, lungpåverkan samt illamående. 

 Legionella växer till i stillastående vatten med låg temperatur. Risker kan finnas i duschar och 
övriga platser där aerosoler bildas, t.ex. bubbelpooler, vattenrutschkanor. Bakterien kan 
orsaka lunginflammation. 

 Alger kan bilda grönaktiga ytor, ”filmer”. Alg och biofilm är gömställen för mikroorganismer. 
Biofilm kan även göra golvet fläckvis halt. 
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HYGIENREGLER VID ALLMÄNNA BASSÄNGBAD 
Klor som används som desinficering i badvattnet är mycket reaktivt. Om badgästen hoppar i 
bassängvattnet smutsig och med otvättat hår reagerar kloret momentant med smutsen och ger 
upphov till lukt – den speciella klorlukten. Denna är mycket svår att duscha bort efter badet 
utan blir kvar som en lukt av kloraminer många timmar efter simhallsbesöket. I det fall noggrann 
dusch och schamponering sker innan badet, undviks detta. 

 

 Badgäster ska duscha och tvätta sig noga med tvål och schampo utan badkläder innan 
bad, det gäller även små barn. 

 För att underlätta rengöringen rekommenderas att det finns tvål/skum vid duscharna. Om 
detta inte finns ska det finns tillgängligt att köpa på badet. 

 Om håret inte tvättas ska badmössa användas 

 Innan bad ska smink tas bort. 

 Flytande tvål och engångshanddukar ska finnas vid toaletterna. 

 Personer med öppna sår ska inte bada. Öppna sår kan infekteras. 

 Bada inte förrän tidigast 48 timmar efter sista symptom av magsjuka. 

 Använd endast badkläder av syntetmaterial - bomull fäller fibrer i vattnet. 

 Kalsonger eller andra underkläder får inte användas vid bad. 

 Badkläder ska tas av vid bastubad. I det fall man badar bastu med badkläder på och 
därefter går direkt till bassängen, utsätts badvattnet för hög smutsbelastning och skadliga 
kloraminer bildas. 

 I bastun ska man sitta på en handduk eller annat sittskydd. Lavarna slits hårt och blir 
svårare att hålla hygieniska i det fall man sitter naken på dem. 

 Ha tydlig skogräns för besökare. 

 

INFORMATION TILL BADGÄSTER 
De besökande måste få god information om vilka hygienregler som gäller i anläggningen. 
För att minimera påverkan på bassängvattnet är det nödvändigt att badgästerna följer de 
hygienregler som finns i anläggningen: 

 

 Skyltar med information om vilka hygienrutiner som ska tillämpas av badgästerna behöver 
finnas väl synliga, på flera strategiska platser i badanläggningen. 

 Ha tydliga skyltar, gärna med bilder, så att även barn, personer med lässvårigheter eller 
personer som inte är svensktalande förstår. 

 Informera gärna även muntligt samt på hemsidan eller på annat lämpligt vis, t.ex. via 
högtalare, tv-skärmar eller ljustavlor. 

 Personalen ska utbildas i hur de på ett professionellt ska ta kontakt med badgäster som 
inte följer reglerna. Informera hellre hur de ska göra för att få bada än om hur de inte ska 
göra. 

 Informationskampanjer under t.ex. 1 – 2 veckor/år kan höja kunskapen bland badgästerna. 

 
SIMSKOLA 

 Utbilda barnen specifikt i goda hygienrutiner! 

 Se till att barnen går på toaletten innan bad. 

 Gör "toalettavbrott" då barnen badar länge. 

 Vid klädsim: rentvättade träningskläder i konstfiber ska rekommenderas 
 

BABYSIM 

 På små barn ska en blöjbadbyxa användas, som sitter åt runt mage och ben. 

 Blöjor byts inte vid bassängkanten och barnet tvättas aldrig av i bassängvattnet. 

 Skötbord ska finnas lätt tillgängliga i omklädningsrum. 
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EGENKONTROLL 

Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med 
verksamheten ur miljö- och hälsoskyddsperspektiv, allt enligt förordning (1998:901) om 
verksamhetsutövares egenkontroll (6 §). Utbildning av personal ska ingå som en del i 
verksamhetens egenkontroll, med regelbundna uppdateringar. Utbildningen ska omfatta hur god 
hygien upprätthålls hos de badande. Personalen bör informera om tydliga hygienregler till alla 
badande och ge extra information till barn och unga vid simundervisning och skolbesök. 

 
 

LAGSTIFTNING 

 Miljöbalken (1998:898). 

 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad (FoHMFS 2014:12) 

 Socialstyrelsens handbok om bassängbad - hälsorisker, regler och skötsel 

 Vattenrening - Handbok för bassängbad 



Bilaga 2 Städråd 

Bassängnätverket – Städråd för badanläggningar 
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Bilaga 2 

 

Städråd för badanläggningar 
 

 
INLEDNING 
Bassänger, bastur, dusch- och omklädningsrum kräver noggrann städning. Den varma och 
fuktiga miljön gör att mikroorganismer och bakterier trivs, samtidigt som det desinficerande kloret 
i bassängvattnet kan bilda farliga ämnen när det reagerar med smuts och föroreningar. 

 
Smuts som tillförs bassängen kommer från badgästerna och omgivande ytor. Därför är det viktigt 
att fokusera dels på hygien, det vill säga rena badgäster och dels på bra städning. Det ger 
förutom en fräsch och attraktiv anläggning, ett bättre badvatten. Städning ska till stor del verka 
förebyggande. Smuts ska aldrig synas. Har det gått så långt att smuts syns krävs ofta omfattande 
städinsatser för att få ytorna rena. 

 
Här följer några tips och råd för att uppnå god städning i en badanläggning. En städkonsult 
specialiserad mot badanläggningar kan ge mer utförliga råd om städinstruktioner, val av 
städutrustning, lämpliga städkemikalier osv. I checklistans bilaga L kan du läsa mer om hygienråd 
för badanläggningar. 

 
 

VILKA ÄR HÄLSORISKERNA? 

Den mesta smutsen kommer från badgästerna i form av t.ex. svett, urin och fett från hud och 
kosmetika men det finns även mikroorganismer som bakterier, mögel och alger. 

 

 Virus, vårtvirus, kan smitta via fuktiga golv. Magsjukevirus kan smitta i vattnet om man 
kommer i kontakt med viruset. Virus dödas relativt fort av klor. 

 Alger och biofilmer är gömställen för mikroorganismer. Alger bildar grönaktiga ytor, ”filmer” 
som gör golvet fläckvis halt. 

 Legionella växer till i stillastående vatten med för låg varmvattentemperatur. Även för ”varmt” 
kallvatten utgör en risk. Bakterien kan orsaka lunginflammation. 

 Pseudomonas aeruginosa är en sjukdomsframkallande bakterie som t.ex. kan ge feber, 
utslag, infektioner i ögon, öron. Den är också motståndskraftig mot klor. 

 Cryptosporidium är en protozo som orsakar diarré. Den är motståndskraftig mot klor. 
 

I bassängvattnet bildar klor olika föreningar med den smuts som tillförts vattnet: 

 Trikloraminer bildas när klor reagerar med kväve från t ex urin och svett. Den bildar 
karakteristisk klorlukt i simhallen. Kloraminer är skadligt för hälsan och påverkar främst 
badande med luftrörsproblem. 

 THM (trihalometaner, främst kloroform) bildas när klor reagerar med organiska föreningar 

t ex.hår- och hudrester. WHO har pekat ut ämnet som cancerframkallande och halterna ska 
hållas låga. 

 
 

STÄDNING 
 

STÄDPLANER 

Varje anläggning behöver en städplan. I den ska det framgå vilka utrymmen som finns, vilka ytor 
(m2) som finns, ritning över badgästernas flöden/skogräns, typer av ytor t.ex. kakel, intervaller för 
städning, typ av städmoment m.m. 

 
För större anläggningar krävs i regel också en städinstruktion som beskriver hur olika utrymmen 

och ytor ska städas och med vilka medel. 
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STÄDMETODER 

Det finns våta och torra städmetoder. I stora delar av ett bassängbad krävs våta metoder. 
Det finns olika typer av städutrustning: skumsprutor, skurmaskiner, slangar med munstycken, 
fuktmoppar, skurborstar av olika slag, skurblock, mirakelsvampar, skrapor och ångtvättar. Val av 
utrustning beror på den specifika anläggningens behov och förutsättningar. 

 

Den bästa lösningen för rätt dosering av kemikalier är användning av skumsprutor. Därför är det 
viktigt att det finns vattenposter i simhallen och på andra strategiska platser så att sprutorna går 
att fylla på. 

 
I våta utrymmen används först kemikalier för att lösa upp smutsen, därefter sker en mekanisk 
bearbetning och slutligen spolas ytan av med vatten avspolning. Vid en så kallad mellanrengöring 
används städkemikalier som sedan spolas av men det sker ingen mekanisk bearbetning. 

 

Termisk (värme) bearbetning kan användas både i simhall, duschrum och bastu och efter 
bearbetning ska den lösta smutsen spolas till avlopp. 

 

Städmaskiner bör användas vid rengöring av större ytor, ex golvytan runt bassängen då detta 
underlättar städningen och minskar behovet av kemikalier. 

 
Kallt eller knappt ljummet vatten bör användas vid städning för att motverka bakterietillväxt. Ytor 
ska vätas innan städkemikalier påförs. Skrapa alltid ytan torr efter rengöringen. Inget städvatten 
ska vara kvar på golvet. 

 

Observera att rutiner också ska finns fastställda för att hålla städutrustning och städmaskiner 
rena. 

 
STÄDFREKVENSER 

Hur ofta olika utrymmen ska städas beror bland annat på vilket utrymme som ska städas, 
materialet och personbelastningen? i anläggningen. Under rubriken "Olika ytor och utrymmen" 
finns några rekommendationer. Det är mycket viktigt med regelbunden städning för att undvika att 
smuts lagras och depåer bildas. Anläggningen blir även t mer svårstädad och ytskikt kan skadas. 

 
På hårt belastade anläggningar eller i vissa hårt belastade utrymmen, i t.ex. duschar och WC, 
kan en s.k. mellanrengöring behöva utföras. Mellanrengöring innebär att ett enklare städpass 
utförs emellan två större städningar, t.ex. mitt på dagen mellan morgonstäd och kvällsstäd 
Grundregeln vid ett bassängbad öppet för allmänheten är att samtliga vistelsezoner för badgäster 
ska rengöras dagligen. 

 
STÄDKEMIKALIER 

Den smuts som tillförs badanläggningen är fett (från hud, kosmetika etc.), kalk (från vattnets 
hårdhet), salt (främst från vattnet), rost (bildas när järn oxiderar), mikroorganismer (t.ex. bakterier, 
mögel, alger) samt ”damm”, exempelvis fibrer från textilier. De städkemikalier och städmetoder 
som väljs ska leda till att hålla anläggningen ren samt de olika ytorna i gott skick. I Tyskland tillåts 
endast städkemikalier som är anpassade för bassänganläggningar och som fått ett särskilt 
godkännande. I Sverige saknas motsvarande vägledning. Grundregeln är dock följande: 

 
Alkaliska medel: löser fetter, tar bort organiska produkter (hud, hår) i duschar, bastu, golv 
Sura medel: tar bort mineral, salter (urin, kalk, rost) i duschar, bastu, golv 
Neutrala medel: tar bort lättare föroreningar och användas runt bassängen, bör vara tensidfria 
eller innehålla en låg tensidnivå. Tensider kan nämligen störa badvattnet och reningstekniken. 

 

Säkerhetsdatablad och en kemikalieförteckning bör finnas för samtliga städprodukter. 
Förteckningen ska uppdateras årligen. Det kan finnas städkemikalier som på grund av att de inte 
är riskklassificerade saknar säkerhetsdatablad. Verksamhetsutövaren får då inhämta 
produktinformation där det klart framgår syftet med produkten samt innehållsbeskrivning. 
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YTDESINFEKTION 

Ytdesinfektion förhindrar bakterietillväxt och avdödar mikroorganismer. Ytdesinfektion är 
svampdödande t.ex. av fotsvamp och det är verksamt mot virus. Ytdesinficering bör utföras som 
lägst 1 ggr/vecka på samtliga barfotaområden, sanitetsområden och sittytor. 

 

När desinfektionsmedel används ska ytan vara rengjord då smuts försämrar desinfektionsmedlets 
effekt. Man kan dock städa på morgonen, göra mellanrengöring mitt på dagen och sedan lägga 
på desinfektionsmedlet på kvällen, så att det får verka över natten. Det desinfektionsmedel som 
ska användas för golv-/sittytor ska vara en kvartär ammoniumförening (QAC). Dessa är hud- och 
materialvänliga samt har långtidsverkan. Använd rekommenderad dosering och lägg helst på 
medlet med hjälp av en skumkanon för att få rätt dosering. Låt sedan medlet verka över natten. 
Vid lågdosering behöver desinfektionsmedlet inte spolas bort. 

 
Att desinficera ytor med klor, t.ex. bassängvatten, är mindre lämpligt då kloret reagerar snabbt 
och ospecifikt. Klor och smuts bildar även biprodukter som luktar illa och irriterar luftvägarna. Klor 
har också en dålig materialkompabilitet, frätande effekter på vissa material och saknar 
långtidsverkan. 

 
Medel för snabbdesinfektion innehåller alkohol och ska används endast på små ytor som t.ex. 
skötbord, kranar, lysknappar och handtag. Spraya en mjuk torkduk med snabbdesinfektionen och 
torka av ytorna. 

 
 

DETTA BÖR UNDVIKAS 

Tvätt med högtrycksspruta 

Högtrycksprutning i bassängutrymme bedöms vara olämpligt då vattenstrålen lätt kan dra med 
sig föroreningar, mikroorganismer eller rengöringsmedel ner i bassängvattnet. Även 
vattendimman som bildas kan föra med sig föroreningar och mikroorganismer ner i 
bassängvattnet. Högtrycksprutning kan även ge skador på kakelfogar och halkskyddande ytskikt. 

 
Olämpliga städkemikalier 

Städkemikalier måste vara anpassade för användning i bassängmiljöer. Undvik att rutinmässigt 
använda medel som är starkt sura eller som innehåller organiska lösningsmedel. De sliter mer på 
materialen och innebär en ökad arbetsmiljörisk. Städkemikalier som innehåller exempelvis 
tensider, fenol, komplexa fosfater eller ammoniak kan, om de kommer ner i bassängvattnet, bl.a. 
försämra effekten hos reningsfilter samt orsaka skumbildning och höga halter av bundet aktivt 
klor. Städkemikalier som innehåller kolföreningar kan ge klorerade kolföreningar som 
trihalometaner. Innehåller städkemikalien kväveföreningar, t.ex. ammoniak, kan kloraminer 
bildas. 

 

Anlita gärna professionell hjälp så att rätt medel och rätt mängd används. Välj så få 
städkemikalier som möjligt och överdosera inte. Överdosering kan t.ex. leda till att en ”kemisk 
hinna” uppstår på ytorna och göra så att smutsen fastnar lättare. Tänk också på att två kemiska 
produkter som var för sig inte är farliga kan bli det om de råkar blandas. 

 

 
OLIKA YTOR OCH UTRYMMEN 

BASSÄNGEN 

Bassängen behöver bottendammsugas, helst varje natt, minst två gånger per vecka. Vattenlinjen 
ska rengöras frekvent från fettavlagringar och smuts (gäller anläggningar utan skvalprännor). 
Undvik kemikalier om möjligt och använd istället t.ex. en mirakeltrasa eller ett milt skurblock. 
Varannan till var tredje vecka behöver också bassängväggar under vattenytan rengöras. Små 
anläggningar kan möjligen minska intervallet något. Det är mycket viktigt med regelbunden 
rengöring av skvalprännor (varje vecka), utjämningstankar (minst 2 gånger per år), och andra 
”dolda” delar som ingår i bassänganläggningen. 
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Det ska finnas rutiner för backspolning/rengöring av filteranläggningen. Bubbelpooler bör tömmas 
och rengöras en till två gånger i veckan med alkaliskt medel eller mirakeltrasa. Surt medel kan 
behöva användas ibland för få bort kalkavlagringar. Vid tömning och rengöring av bassänger och 
bubbelpooler är det viktigt att dessa noggrant sköljs rena, innan påfyllning av vatten sker, så att 
rengöringsmedel inte hamnar i bassängvattnet. Vid tömning av bassänger och bubbelpooler ska 
vattnet ledas till avlopp. 

 
 

GOLV OCH ANDRA YTOR KRING BASSÄNGER 

Vid daglig golvrengöring bör i regel ett neutralt rengöringsmedel och mekanisk bearbetning 
användas. Spola noga efteråt så kemikalierna och smutsen försvinner och skrapa sedan ytan 
torr. Vid användning av surt rengöringsmedel, som kan behöva användas vid vissa tillfällen för att 
motverka kalkavlagringar, ska golvet vara vått, annars uppstår skador på fogarna. 

 
Glöm inte att rengöra simdynor, bassängleksaker etc. Dessa städas lämpligen samtidigt som 
bassänggolvet. Tänk på att torka/skrapa ytorna torra efter rengöring. 

 

I bassänghallen kan det finnas särskilda problemzoner, t.ex. trappor och rutschkanor. Tvätta 
trappor med samma metodik som en dusch. Använd ytdesinfektion en gång per vecka, vilket tar 
bort halkan och risken för vårtvirus samt skyddar mot mögel och svamp. 

 
 

DUSCHRUM, ÅNGBAD OCH TOALETTER 

Det mesta av smutsen på duschväggarna hamnar från midjehöjd och nedåt. Använd gärna en 
skumkanon för att få rätt dosering av städkemikalien för att därefter kunna arbeta lätt och snabbt 
med en mjuk skurborste. När medlet verkat spolas det bort med vatten och ytan torkas torr. 
Golvbrunnar kan behöva städas dagligen för att undvika lukt; ta bort skräp och spola med vatten. 
Kaklade väggar städas som grundregel med alkaliska medel och vid behov med surt 
rengöringsmedel. I duschutrymmen kan det finnas behov av mellanstädning, d.v.s. att 
rengöringsmedel påförs med skumkanon vid ytterligare ett tillfälle under dagen, men att medlet 
då inte borstas bort, utan att endast spolas av. 

 
Toaletter städas med rengöringsmedel för sanitetsporslin. Ytdesinficering behöver ske 
återkommande och endast på rengjorda och torra ytor. 

 

Duschrum, ångbad och toaletter behöver ronderas flera gånger dagligen vid anläggningar med 
hög belastning. Med rondering menas att personal kontrollerar ytornas renhet och vidtar åtgärder 
vid behov. Exempelvis brukar golv i duschrum behöva spolas av vid några tillfällen per dag. 

 

 
BASTU 

Golven rengörs som beskrivet under rubriken "Golv och andra ytor kring bassängen". Den större 
dagliga städningen behöver göras när bastun är kall. Torka lavarna med en neutral kemikalie. 
Desinficera. Undvik att spola lavarna; vattnet rinner ned mellan springorna och tar med sig fett 
och smuts som sedan fastnar under lavarna. Uppmana badgäster att sitta på handduk för att på 
så sätt skydda lavarna och minska smutsen. Under dagen kan lavarna torkas av med fuktig trasa 
(mellanrengöring). 

 
OMKLÄDNINGSRUM 

Här behövs en kombination av torra och våta metoder på grund av dammet. Golv behöver 
våtstädas dagligen och sittbänkar behöver desinficeras frekvent. Bänkar, hyllor, skåp och plana 
ytor torkas med mikrofiberduk eller fuktad trasa. Innertak och väggar behöver städas ett antal 
gånger per år. 
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ÖVRIGT 

Rutiner ska också finnas för rengöring av frånluftgaller, ventilationsdon, fönster, inredning, 
armaturer, möbler, trädetaljer, rostfria detaljer etc. Höghöjdsstädning bör ske årligen förslagsvis i 
samband med att anläggningen är stängd. Armaturer kräver speciella rengöringsmedel. 

 
INFORMATION 

Det är viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder, skyltning, information, och andra rutiner för 
att få badgästerna att duscha innan de badar (se även checklistans bilaga L ”Hygienråd för 
badanläggningar”). Bjud gärna på schampo och tvål i duscharna. Det gör mycket stor skillnad för 
badvattnet om badgästerna duschat noga och schamponerat håret innan bad samt använder 
rena badkläder i rätt material. 

 

STÄDFÖRRÅD 

Städförråd bör vara avskärmade och ha fungerande frånluftsventilation. Städutrymmena ska ha 
lättstädade ytor och vara utrustade med utslagsvask med fungerande avlopp samt varmt och kallt 
vatten. Kemikalieförteckning över städkemikalier bör finnas anslagen i städutrymmet. Moppar och 
dyl. ska kunna hängas upp på tork. 

 

Vid större anläggningar är det i regel nödvändigt med flera städförråd. Undvika att städa med 
samma städredskap i entrépartier och inre delar av bassängbadet. Det är viktigt att planera för 
tillräckliga städförråd, med vattenposter och eluttag etc. 

 
 

EGENKONTROLL – STÄDNING 
 Upprätta städplan och ev. städinstruktion. Det ska även framgå hur städmaterial rengörs och 

städredskap underhålls. Om det finns inhyrd firma så måste även de få ta del av 
informationen. 

 Dokumentera ansvarsfördelning och utse en städansvarig. Denna ansvarar t.ex. för att bra 
städkemikalier väljs, att säkerhet ur arbetsmiljösynpunkt uppnås, att förpackningar är märkta 
med information om risk och skyddsfraser, att äldre kemikalier rensas bort (bäst före- 
stämpel) och att kemiska produkter lagras på ett säkert sätt. 

 Upprätta kemikalieförteckning över städkemikalier, införskaffa säkerhetsdatablad för 
kemikalierna. 

 Gör en riskbedömning av verksamheten, t.ex. gällande problem med vattenkvalitet, 
kemikalihantering. 

 
 

LAGSTIFTNING 

 Miljöbalken (1998:898). 

 Folkhälsomyndigetens allmänna råd (FoHMFS 2014:12) om bassängbad 

 Folkhälsomyndighetens (f.d. Socialstyrelsens) handbok om bassängbad - hälsorisker, regler 
och skötsel 

 
 

BILAGA 
Checklista städning 
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Checklista 
Här kan du själv kontrollera om det vid din badanläggning finns tillräckliga rutiner för städning 

 

EGENKONTROLL 

Organisation 

 Finns städansvarig utsedd? JA NEJ 

 Är verksamheten försedd med bra och JA NEJ 

tilläckliga städförråd m.m.?   

 Finns rutiner för att lära upp ny personal att JA NEJ 

följa städrutiner?   

 Finns rutiner för att ta hand om klagomål på JA NEJ 

städning?   

 
Städkemikalier 

  

 Används städkemikalier anpassade för JA NEJ 

bassängbad?   

 Är kemikalieförteckning upprättad för dessa? JA NEJ 

 
Städrutiner 

  

 Finns skriftliga städrutiner?* JA NEJ 

 Finns svårstädade områden där mer 
  

utförliga städinstruktioner krävs?* JA NEJ 

 Inkluderar städrutinerna samtliga utrymmen JA NEJ 

där badgäster vistas?   

 Inkluderar städrutiner även skötsel JA NEJ 

och rengöring av städförråd, städredskap och städmaskiner? 

 Är frekvens på städmoment angivna? JA NEJ 

 Finns rutin för desinficering av samtliga JA NEJ 

gå-/sitt- och liggytor som lägst 1 ggr/v?   

 Finns städrutiner upprättade också för städ- JA NEJ 

moment som görs mindre frekvent, ex höghöjds-   

städning?   

 

*Utgångspunkten är att stora badanläggningar i sina städrutiner kan uppvisa både städplaner och 

städinstruktioner 

 
 

Ordförklaringar 
Städplan: En städplan beskriver vilka utrymmen som finns, ytor i m2 på dessa, ritning över flöden/skogräns, 

typer av ytor t.ex. kakel, intervaller för städning, typ av städmoment. 

 

Städinstruktion: En städinstruktion beskriver hur olika utrymmen och ytor ska städas och med vilka medel. 
 

Städrutiner: Ett samlingsbegrepp för det ovanstående 
 

Desinficering: desinficering görs för avdödning av mikroorganismer, utförs efter städning på rena ytor. För 

lysknappar, kranar, dörrhandag, skötbord etc. används snabbdesinficering med ex alkohol och trasa. Stora 

ytor behandlas med QAC och maskin (skumspruta) 



Bilaga 3 Sammanfattning tysk standard simhallar - 

- DGfdB R 94.04 Reinigung, Desinfektion und Hygiene i Bäden, giltig fr o m december 2013 

 

 

  



Bilaga 3 

Sammanfattning av tysk standard för rengöring av simhallar- 

DGfdB R 94.04 Reinigung, Desinfektion und Hygiene i Bäden, giltig fr o m 

december 2013 

 

I Tyskland finns framtaget ett flertal standarder för simhallar. En standard för rengöring av 

offentliga simhallar har funnits sedan januari 1993. Uppdatering av denna skedde 2013. 

Standarden utgör en rekommendation för hur rengöringen ska gå till och är alltså ett frivilligt 

redskap i egenkontrollen. Dock styr lagstiftning och myndighetsutövning mot att standarden 

följs. Om problem uppstår avkräver myndigheter redovisning om orsak till varför standarden 

inte efterlevts. 

 

Innehållet sträcker sig över orsak till varför noggranna rengöringsrutiner krävs, hur 

utformning av simhallar och val av ytmaterial påverkar städningen, städkemikalier, 

städmetodik, städutrustning, skötsel av städutrustning, rutiner för desinfektion, 

organisatoriska frågor, arbetsmiljö, omvärldsfaktorer och litteraturhänvisningar. 

 

En styrka med den tyska standarden är att den förutom att ge bra vägledning om ovanstående 

också beskriver en metodik för hur anläggningsinnehavare till simhallar inom egenkontrollen 

ska kontrollera att rengöringen av simhallen blir tillräcklig med hjälp av tryckplattor (avsnitt 

7.2.4.2). 

 

I det följande sammanfattas viktiga moment inom den tyska standarden för rengöring av 

offentliga simhallar. 

 

 Varför noggranna rengöringsrutiner? 

I en badanläggning är förutsättningarna för tillväxt av patogener (bakterier, virus, 

svampar) mycket goda. Där finns fukt, värme och gott om mat från den smuts som 

kommer från alla badgäster. Risken för smitta är högre än normalt då badgästerna går, 

sitter, ligger på ytor barhudade och ofta barfota. 

 

I standarden görs hänvisning till en särskild standard för hygien hos badgäster (DGfdB 

A 8 Muster einer Haus- und Badeordnung für öffentliche Bäder). För att motverka 

hälsorisker rekommenderas exempelvis badskor. Detta trots strikta rutiner för 

rengöring och desinficering av ytor badgäster har kontakt med. 

 

 Varför behövs fastställda planer för rengöring? 

Arbetet med att hålla ytor rena är omfattande och komplicerat. Det krävs noggrann 

planering och hög kunskap. En organisation för ledning av detta arbete (hygiene- 

management) ska finnas fastställd. 

 

Hela simhallen behöver inventeras och olika ytor/utrymmen där badgäster vistas, 

inventeras i en städplan. Mål ska vara uppställda för tillräcklig renhet av simhallens 

alla delar. Städmetodiken för olika ytor ska fastställas, val av städkemikalier och val 

av desinfektionsmedel/metoder ska fastställas. Städutrustning ska väljas, hållas i gott 

skick och i hög renhet. 

 

Utöver detta ska kostnader för rengöring och desinficering beräknas. 

Rekommendationen är beräkna kostnader både för att utföra rengöring och 

desinficering i egen och i extern regi. I normen listas vilka aspekter som behöver ingå 

vid en eventuell upphandling med extern städfirma. Städning får endast utföras av 



personal med utbildning för detta. Varje år ska personalen få en genomgång/utbildning 

av de städkemikalier som används. 

 

 Simhallens utformning, golvytor m m 

I standarden förs en grundlig diskussion om ytor och hur detta styr val av 

städkemikalier. Det framhålls att för varje yta ska val av städmetodik och 

städkemikalier göras. Diskussion förs om spolvattenposter, golvbrunnar/golvrännor 

och väggkontakter och att det finns tillräckligt av detta. Det talas vidare om vikten av 

”framkomliget” för städningen och de städredskap som väljs. Trappsteg och 

nivåskillnader ska undvikas. 

 

En särskild diskussion förs om halksäkra golv. I Tyskland finns en fastställd standard 

för den grad av halksäkerhet som ska väljas på golvytor i olika miljöer. För halksäkra 

golv i klinker finns särskilda anvisningar om val av städkemikaler, städredskap samt t 

o m anvisning om den mängd vatten ska användas vid avspolning efter rengöring. 

 

Det påtalas också att golvens halksäkerhet och egenskaper förändras vid slitage. 

Städmetodiken och val av städkemikalier ska främja lång hållbarhet av ytorna och att 

halksäkerheten bevaras. Som exempel påtalas vikten av att blöta golv och fogar noga 

innan sura rengöringsmedel används. Rengöringsmedel med slipmedel får inte 

användas. Högtrycksspolning får endast användas i undantagsfall. Redan vid en 

användning av högtryckstvätt kan skador på ytor uppstå. 

 

Ytorna i en simhall ska hållas så torra som möjligt. Det motverkar bakterietillväxt och 

är bra för hållbarheten. Därför ska ytor som rengörs eller i övrigt blöts ned, skrapas 

torra med gummiskrapa. 

 

 Hur mycket ska man rengöra? Kan rengöring utföras när badgästerna finns på plats? 

En simhall med generösa öppettider och med hög belastning kräver återkommande 

städronderingar av simhallsutrymmen, toaletter, dusch- och omklädningsrum flera 

gånger dagligen under öppettiderna. Mellanstädning kan krävas i duschrum i dessa. En 

mellanstädning innebär att rengöringsmedel påförs väggar och ytor i duschrum och 

spolas av – dock utan skurning med borstar. 

 

Det ovan beskrivna är dock i den tyska standarden endast underhållsstädning för att 

motverka nedsmutsning och hälsorisker under pågående verksamhet och vid speciell 

förorening, exempelvis med blod, fekalier etc. 

 

Utöver detta krävs återkommande grundliga rengöringar av simhallen. Den tyska 

normen föreskriver att dessa ska utföras när simhallen är stängd för att rätt metodik 

och noggrannhet ska kunna tillämpas. För grundlig rengöring av ex duschrum krävs 

förutom påförande av städkemikalier att dessa får verka viss tid, och att de tas bort m h 

a borstar, vilket naturligvis inte går att genomföra när badgästerna är på plats. I 

simhallen bör i regel rengöringen följas av desinficering av ytorna. Då desinficering 

utförts ska medlet få verka under några timmar utan störning av ytorna. 

 

 Städkemikalier 

En standard finns framtagen för städkemikalier. Endast typgodkända städkemikalier 

speciellt utprövade och testade i simhallsmiljöer får användas. Myndigheter kan 

utfärda böter i det fall en verksamhetsutövare bryter mot detta. Anvisningar finns 



framtagna för val av städkemikalier beroende på ytmaterial, vilka områden i simhallen 

som avses samt typ av smuts samt tappvattnets beskaffenhet, exempelvis hårdhet. Man 

talar om ”insatsområden” för rengöringsmedel och om vikten av rätt dosering. Vidare 

ges anvisning om vikten av att med vissa intervall byta mellan sura och basiska 

rengöringsmedel, vilka syror och baser som kan väljas samt och koncentrationen i pH 

på dessa och att denna behöver varieras. 

 

 Desinficering av ytor, val av desinficeringskemikalier 

I undantagsfall beskrivs att en offentlig simhall kan vara utan rutiner för desinficering 

av gå-, sitt och liggytor. Detta är möjligt där rengöringsrutinerna är mycket noggranna 

och egenkontroll av ytrenhet visar att dessa är tillräckliga. I normalfallet krävs rutiner 

för desinficering, i synnerhet i barfotaområden. Frekvensen styrs av belastningen på 

simhallen och att målen om tillräcklig renhet nås. Desinficering utförs efter rengöring 

av gå-, sitt och liggytor. 

 

Desinficeringskemikalier ska vara typgodkända. Långsamverkande medel ska väljas 

som både bidrar till god desinficering, låga risker för personalen samt som leder till 

lång hållbarhet av ytorna. Kvartära ammoniumföreningar förespråkas även om 

ytterligare några övriga typer av desinficeringsmedel är godkända enligt tysk standard. 

För desinficering av småytor som handtag, tryckknappar etc rekommenderas 

snabbdesinfektion med alkoholbaserade medel. Större yta än 2 m2 bör inte desinficeras 

på detta sätt p g a brandfara. 

 

 Städutrustning, skurmaskiner etc 

Val av städutrustning ska göras för varje insatsområde. För större ytor används 

skurmaskiner där påförande av städkemikalier, skurning och uppsugning sker i ett 

steg. Stor betoning läggs på skötsel av städutrustning. Trasor, svampar, moppar, etc 

läggs till tvätt i lägst 60°C efter varje användande. Skurmaskiner rengörs nogsamt 

efter varje städtillfälle. Vattentankar i skurmaskiner och skumkanoner ska också 

desinficeras med viss regelbundenhet. 

 

I standarden påtalas risken av att städredskap och skurmaskiner kan utgöra en risk för 

nedsmutsning och spridning av bakterier i de fall dessa inte hålls rena och i gott skick. 

Även spolvattenslangar ska hållas rena och så torra som möjligt då biofilmer bildas i 

dessa. 

 

 Egenkontroll m h a tryckplattor 

Verksamhetsutövaren ska kontrollera renheten med hjälp av tryckplattor. 

En skala i 4 steg finns: 

Målvärde (Z) 100 cfu/100 cm2 

Toleransvärde (Z+1) 200 cfu/100 cm2 

Varningsvärde (Z+3) 400 cfu/100 cm2 

Aktionsvärde (Z+7) 800 cfu/100 cm2 

 

Av 10 tryckplattor ska minst 5 visa på ”toleransvärdet” högst 200 cfu/100 cm2. Om 

detta inte uppnås ska åtgärder vidtas enligt fastställd egenkontrollplan. Graden av 

åtgärder står i proportion till resultaten. I det fall tillväxten är grov blir åtgärdsplanen 

mycket omfattande. 



Provtagnings- 
plats  
Provtagnings- 
datum  

  

 
Obefintlig 

 

 
Låg 

 

 
Måttlig 

 

 
Hög 

 

 
Mycket hög 

 

 
Övervuxen 

Prov- 
identifiering       
Biobelastning 

      

 
 

I bilaga till standarden rekommenderas att provtrycka exempelvis följande ytor: 

- minst 3 tryckprov i rengöringsmaskiner/rengöringsredskap 

- golv i duschrum 

- sittytor i handikappstolar 

- gåytor i simhallen (golv och trappor ner mot bassäng) 

- sittytor i simhallen 

- handtag och ledstänger 

- startblock (pallar, svikter, trampoliner) 

- massagebänkar 

- skötbord och underlägg 

- dörrhandtag till bastu 

- golv i bastu 

 

 Övrigt 

I standarden ingår också arbetssäkerhet samt miljöaspekter, ex hushållning med vatten 

och strikt hantering och val av städkemikalier. 



Bilaga 4 Beständiga Badhus Korrosion 

Utlåtande beträffande ”Korrosion; Klorider i bassängvattnet och kloriders 

ackumulering i bassängkonstruktionen” 

 

  





Bilaga 5  Betongsprickor 

Concrete Cracks in Swimming Pool Basins -  Examensarbete av Ragheed Hussain och Salman 

Shawkat 

 

 

  



Bilaga 6 

PM Redoxpotential 

Tord af Klintberg & Folke Björk 
 

Avsnittet om Redox är faktagranskat av professor Jon Petter Gustafsson, KTH 
 

Bakgrund 

I en ren sjö ligger värdet för redoxpotentialen ofta på cirka 300-400 mV. I bottenvattnet i en 

sjö under språngskiktet kan redoxpotentialen närma sig noll, eller bli negativ då vattnet blir 

syrefritt på sensommaren. Om redoxpotentialen blir starkt negativ i sjövatten så kan resultatet 

i extrema fall bli att diverse giftiga substanser, exempelvis sulfider frigörs i vattnet. 

Resultat 

Redoxpotential, klorföreningar och pH 

Vid mätningar i simbassängsvatten så ligger ofta redoxpotentialen mellan 750 och 800 mV 

och erfarna driftstekniker ser ogärna att värdet går under 750 mV, enligt uppgift från 

Stockholms Miljö och Hälsa. 

Redoxpotentialen används som ett effektmått på vattnets oxiderande förmåga. Ju högre 

redoxpotential desto större förmåga har vattnet därmed att bryta ner patogener som t.ex. 

bakterier, samt övrigt organiskt material som kan finnas i bassängvattnet. Den hypoklorit som 

tillsätts är en komponent som höjer redoxpotentialen till cirka det dubbla mot ett friskt 

sjövatten. Erfarna simhallstekniker vill ta till åtgärder ifall redoxpotentialen sjunker under 750 

mV, vilket anges som ett riktvärde för simbassängsvatten. Hypokloriten har också en 

buffrande förmåga, vilket betyder att värdena på redoxpotentialen varierar mindre vid högre 

hypokloritvärden. 
 

Hypokloriten som tillsätts ställer in sig i en jämvikt mot underklorsyrlighet och jämvikten 

beror på pH-värdet. Underklorsyrlighet dissocierar till hypokloritjoner vid pH högre än ca 

7,5. Redoxpotentialen är inte direkt proportionell mot summan av underklorsyrlighet och 

hypoklorit, eftersom underklorsyrlighet är en bra mycket starkare oxidant, dvs 

redoxpotentialen beror mer av den. Det är därför det krävs mindre klorgastillsatser om pH är 

lågt i bassängvattnet, vid högre pH måste man tillsätta mer för att få samma redoxpotential. 

PH-värdet kan ha varit variabelt beroende på omständigheterna. Om folk stänker omkring i 

poolen betyder det bättre atmosfärskontakt för vattnet och att ”överskott” av CO2 samt Cl2 

diffunderar ut. Eftersom båda dessa gaser är syror så leder det till pH-höjning. 

I Enskedebadet låg pH på i medeltal 7,36 innan klorreduceringen och på 7,27 i medeltal efter 

klorreduceringen. I bägge fallen torde kloret föreligga som underklorsyrlighet som alltså är 

den starkare oxidanten. 



Bakterieavdödning med ljus och fotokatalys 

I Enskedebadet har det prövats andra bakteriedödande system, istället för klorbehandling. Det 

har då varit fotokatalys i reningsverket, så kallad barriäravdödning samt depåavdödning 

genom armaturer som lyste med blått/violett ljus av speciella våglängder på bassängvattnet 

(ref Teknikmarknad). I kombination med dessa åtgärder sänktes klorhalten i olika steg, som 

lägst ner till 0,2-0,3 mg Cl/liter vatten. Trots att klorhalten sänktes så hölls sig bakteriehalten 

på låga nivåer, se Tabell 1 nedan. Orsaken till att de olika cfu/ml värdena ligger över noll 

beror på att enstaka mättillfällen uppvisar mycket höga värden (7 maj 2012 hade exempelvis 

ett värde på >100 cfu Pseudomonas/ml) 
 

Tabell 1 Bakteriehalter före och efter kloreducering 
 

 Före klorreducering Efter klorreducering 

 Medelvärde Antal värden Medelvärde Antal värden 

Heterotrofa 

bakterier 

3 cfu/ml 25 8.2 cfu/ml 55 

Pseudonomas 

Aeruginasa 

7.6 cfu/ml 25 0.3 cfu/ml 54 

Under perioden 25/2 – 12/4 2013 sänktes klorhalten till 0,2-0,3 mg/l. Under denna tidsperiod 

genomförde kommunen två mätningar (11/3 och 8/4). Dessa mätningar visade på minimala 

halter av både heterotrofa bakterier och Pseudomonas aeruginosa, men det var som sagt bara 

två mätningar. 
 

Redoxmätningar i Enskedebadet 

Det gjordes redoxmätningar i Enskedebadet under perioden 22 augusti 2011-25 februari 2017. 

I stort sett görs sådana mätningar varje dag, utom under semestertid och dessa data redovisas i 

Tabell 2 nedan. Under varje vecka har det i denna undersökning tagits ut ett medianvärde, 

sedan har medelvärden och standardavvikelse räknats ut från dessa medianvärden. Resultatet 

presenteras i Tabell 2 nedan 
 

Tabell 2 Redoxpotentialer från Enskedebadet under olika perioder med olika klortillsatser 
 

Mängd Cl/l medelvärde Standardavvikelse Antal värden 

0,9 mg Cl/l Före klorreduceing 788 7,4 58 

0,5 mg Cl/l Efter klorreducering 755 19,2 213 

0,2-0,3 mg Cl/l Efter klorreducering 731 19,0 6 

 

Sänkt hypoklorithalt ger sänkt redoxpotential 

I kombination med bakteriedödande åtgärder, som är nämnda ovan, sänktes hypoklorithalten, 

vilket gav sänkt redoxpotential som en direkt följd av sänkningen. Redoxpotentialen vid den 



lägsta klortillsatsen ligger väl under gränsen på 750 mV. Redoxpotentialen fick också en 

högre variation, detta berodde, dels på minskad buffertkapacitet genom lägre hypoklorithalt, 

dels så kan själva redoxmätningen fungera sämre på grund av låga halter av redoxbuffrande 

ämnen, t.ex. hypoklorit, vilket leder till osäkrare resultat. 
 

Slutsatser 

Bakterietillväxten hölls på låga nivåer tack vare de bakteriedödande åtgärdena med ljus och 

fotokatalys 
 

Redoxpotentialen sänktes med klorreduceringen, men denna sänkning är sannolikt inte farlig 

utan helt enligt förväntan pga den lägre hypoklorittillsatsen. 



Bilaga 6 PM Redox 

PM om Redoxpotential 
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Avsnittet om Redox är faktagranskat av professor Jon Petter Gustafsson, KTH 
 

Bakgrund 

I en ren sjö ligger värdet för redoxpotentialen ofta på cirka 300-400 mV. I bottenvattnet i en 

sjö under språngskiktet kan redoxpotentialen närma sig noll, eller bli negativ då vattnet blir 

syrefritt på sensommaren. Om redoxpotentialen blir starkt negativ i sjövatten så kan resultatet 

i extrema fall bli att diverse giftiga substanser, exempelvis sulfider frigörs i vattnet. 

Resultat 

Redoxpotential, klorföreningar och pH 

Vid mätningar i simbassängsvatten så ligger ofta redoxpotentialen mellan 750 och 800 mV 

och erfarna driftstekniker ser ogärna att värdet går under 750 mV, enligt uppgift från 

Stockholms Miljö och Hälsa. 

Redoxpotentialen används som ett effektmått på vattnets oxiderande förmåga. Ju högre 

redoxpotential desto större förmåga har vattnet därmed att bryta ner patogener som t.ex. 

bakterier, samt övrigt organiskt material som kan finnas i bassängvattnet. Den hypoklorit som 

tillsätts är en komponent som höjer redoxpotentialen till cirka det dubbla mot ett friskt 

sjövatten. Erfarna simhallstekniker vill ta till åtgärder ifall redoxpotentialen sjunker under 750 

mV, vilket anges som ett riktvärde för simbassängsvatten. Hypokloriten har också en 

buffrande förmåga, vilket betyder att värdena på redoxpotentialen varierar mindre vid högre 

hypokloritvärden. 
 

Hypokloriten som tillsätts ställer in sig i en jämvikt mot underklorsyrlighet och jämvikten 

beror på pH-värdet. Underklorsyrlighet dissocierar till hypokloritjoner vid pH högre än ca 

7,5. Redoxpotentialen är inte direkt proportionell mot summan av underklorsyrlighet och 

hypoklorit, eftersom underklorsyrlighet är en bra mycket starkare oxidant, dvs 

redoxpotentialen beror mer av den. Det är därför det krävs mindre klorgastillsatser om pH är 

lågt i bassängvattnet, vid högre pH måste man tillsätta mer för att få samma redoxpotential. 

PH-värdet kan ha varit variabelt beroende på omständigheterna. Om folk stänker omkring i 

poolen betyder det bättre atmosfärskontakt för vattnet och att ”överskott” av CO2 samt Cl2 

diffunderar ut. Eftersom båda dessa gaser är syror så leder det till pH-höjning. 

I Enskedebadet låg pH på i medeltal 7,36 innan klorreduceringen och på 7,27 i medeltal efter 

klorreduceringen. I bägge fallen torde kloret föreligga som underklorsyrlighet som alltså är 

den starkare oxidanten. 



Bakterieavdödning med ljus och fotokatalys 

I Enskedebadet har det prövats andra bakteriedödande system, istället för klorbehandling. Det 

har då varit fotokatalys i reningsverket, så kallad barriäravdödning samt depåavdödning 

genom armaturer som lyste med blått/violett ljus av speciella våglängder på bassängvattnet 

(ref Teknikmarknad). I kombination med dessa åtgärder sänktes klorhalten i olika steg, som 

lägst ner till 0,2-0,3 mg Cl/liter vatten. Trots att klorhalten sänktes så hölls sig bakteriehalten 

på låga nivåer, se Tabell 1 nedan. Orsaken till att de olika cfu/ml värdena ligger över noll 

beror på att enstaka mättillfällen uppvisar mycket höga värden (7 maj 2012 hade exempelvis 

ett värde på >100 cfu Pseudomonas/ml) 
 

Tabell 1 Bakteriehalter före och efter kloreducering 
 

 Före klorreducering Efter klorreducering 

 Medelvärde Antal värden Medelvärde Antal värden 

Heterotrofa 

bakterier 

3 cfu/ml 25 8.2 cfu/ml 55 

Pseudonomas 

Aeruginasa 

7.6 cfu/ml 25 0.3 cfu/ml 54 

Under perioden 25/2 – 12/4 2013 sänktes klorhalten till 0,2-0,3 mg/l. Under denna tidsperiod 

genomförde kommunen två mätningar (11/3 och 8/4). Dessa mätningar visade på minimala 

halter av både heterotrofa bakterier och Pseudomonas aeruginosa, men det var som sagt bara 

två mätningar. 
 

Redoxmätningar i Enskedebadet 

Det gjordes redoxmätningar i Enskedebadet under perioden 22 augusti 2011-25 februari 2017. 

I stort sett görs sådana mätningar varje dag, utom under semestertid och dessa data redovisas i 

Tabell 2 nedan. Under varje vecka har det i denna undersökning tagits ut ett medianvärde, 

sedan har medelvärden och standardavvikelse räknats ut från dessa medianvärden. Resultatet 

presenteras i Tabell 2 nedan 
 

Tabell 2 Redoxpotentialer från Enskedebadet under olika perioder med olika klortillsatser 
 

Mängd Cl/l medelvärde Standardavvikelse Antal värden 

0,9 mg Cl/l Före klorreduceing 788 7,4 58 

0,5 mg Cl/l Efter klorreducering 755 19,2 213 

0,2-0,3 mg Cl/l Efter klorreducering 731 19,0 6 

 

Sänkt hypoklorithalt ger sänkt redoxpotential 

I kombination med bakteriedödande åtgärder, som är nämnda ovan, sänktes hypoklorithalten, 

vilket gav sänkt redoxpotential som en direkt följd av sänkningen. Redoxpotentialen vid den 



lägsta klortillsatsen ligger väl under gränsen på 750 mV. Redoxpotentialen fick också en 

högre variation, detta berodde, dels på minskad buffertkapacitet genom lägre hypoklorithalt, 

dels så kan själva redoxmätningen fungera sämre på grund av låga halter av redoxbuffrande 

ämnen, t.ex. hypoklorit, vilket leder till osäkrare resultat. 
 

Slutsatser 

Bakterietillväxten hölls på låga nivåer tack vare de bakteriedödande åtgärdena med ljus och 

fotokatalys 
 

Redoxpotentialen sänktes med klorreduceringen, men denna sänkning är sannolikt inte farlig 

utan helt enligt förväntan pga den lägre hypoklorittillsatsen. 
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Badhusrenovering och underhåll
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�

Public bath renovation and maintenance
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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
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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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Förord
Som avslutning på mina studier på programmet Byggteknik och design vid Kungliga
Tekniska Högskolan har detta examensarbete utarbetats. Arbetet har utförts på uppdrag av
Projektengagemang AB i Stockholm och jag vill ta tillfället i akt att tacka min handledare Mia
Mathiasson för all kunskap om badhus. Jag vill även tacka Tord Af Klintberg, handledare från
lärosäte, för intressanta diskussioner och synpunkter. Sist vill jag tacka alla informanter som
ställt upp på intervjuer.

Stockholm den 7 juni 2016

Johan Engström
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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:

ω Den tekniska livslängden är uppnådd. [4]
ω Ändrade förutsättningar som ökade inomhustemperaturer och aktiviteter. [2]
ω Bristande underhåll. [4]
ω 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
ω Rapporten förutsätter att bassängkonstruktionen är av betong.
ω 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≥��ΗΤµΠ�0ΘΤΙΓΥ�∆[ΙΙΗΘΤΥΜΠΚΠΙΥΚΠΥςΚςΩt, 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:

ω VVS: Projektering av VVS-installationer.
ω Fukt: Fukthandboken. Praktik och teori
ω Vattenrening: Processing AB: Vitbok - Val av filterteknik. Miljösamverkan Värmland:

Tillsyn badanläggningar. Processing AB: Produktkatalog 2016-2017.
ω 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.

ω Enskedebadet: En äldre anläggning med en mindre undervisningsbassäng där
renoveringsbehov föreligger.

ω Gustavsbergsbadet: En 8 år gammal anläggning kombinerat med motionsbassäng,
undervisningsbassäng och äventyrsbad. Anläggningen har kantats av problem under i
princip hela drifttiden.

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

ω 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 badvattenrening, 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 ≥Κ�ΡΤΚΠΕΚΡ�ΗΚΠΠΥ�ΚΠΙΓς�ΩςΤ[ΟΟΓ�Η{Τ�ΧΞΞΚΜΓΝΥΓ�ΗΤµΠ�Ηöreskriven kravnivå
ΓΝΝΓΤ�ΩςΗ{ΤΧΠΦΓ≥�[5]. I vissa delar, där författaren tycker det har betydelse, har dock även
kravnivån ≥ΥΜΧ�ΓΗςΓΤΥςΤκΞΧΥ≥ 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
≥∃[ΙΙΠΧΦΓΤ�ΘΕϑ�ΦΓΤΧΥ�ΚΠΥςΧΝΝΧςΚΘΠΓΤ�ΥΜΧ�ΩςΗΘΤΟΧΥ�Υµ�Χςς�ΝΩΗς- 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.
�∃(5����������≥ [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
≥.ΩΗς∆ΓϑΧΠΦΝΚΠΙΥΚΠΥςΧΝΝΧςΚΘΠΓΤ�ΥΜΧ�ΩςΗΘΤΟΧΥ��ΚΥΘΝΓΤΧΥ�ΘΕϑ�ΞΧΤΧ�Υµ�ςκςΧ�Χςς�ΓΠΓΤΙΚΗ{ΤΝΩΥςΓΤ�
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begränsas. (BFS 2011�����≥ [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
ΥΜΧΦΘΤ�ΥΘΟ�ΡµΞΓΤΜΧΤ�ϑ[ΙΚΓΠ�ΓΝΝΓΤ�ϑκΝΥΧ�≥ [5]. Undersökningen görs alltså för att bestämma
byggnadens fukttekniska status.

I BBR avsnitt 9:952 finns krav att ≥ΓΠ�∆[ΙΙΠΧΦΥ�ΝΩΗςςκςϑΓς�ΥΜΧ�ΞΧΤΧ�ΥµΦΧΠ�Χςς�ΜΘΠΞΓΜςΚΘΠ�ΧΞ�
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 ≥∆[ΙΙΠΧΦΓΠΥ�
ΜΝΚΟΧςΥΜΚΝΛΧΠΦΓ�ΦΓΝΧΤ�ϑΧ�Υµ�ΙΘΦ�ΝΩΗςςκςϑΓς�ΥΘΟ�Ο{ΛΝΚΙς�≥ Vidare ska det i byggnader med höga
fuktbelastningar, som ett badhus, ≥ΥκΤΥΜΚΝΦ�ΘΟΥΘΤΙ�Χςς�µΥςΧΦΜΘΟΟΧ�ΝΩΗςςκςϑΓς�∆{Τ�ΚΧΜςςΧΥ≥�[5]

4.5 Bassängkonstruktion
Kraven på bassängkonstruktionen kan ses som ganska omfattade då den omfattar många delar
och konstruktionslösningar. Nedan följer några.

BBR ställer i avsnitt 6:911 krav på att ≥ΟΧςΓΤΚΧΝ�ΥΘΟ�ΗΚΠΠΥ�Κ�∆[ΙΙΠΧΦΓΠ�ΗµΤ�ΚΠte ge upphov till
Η{ΤΘΤΓΠΚΠΙΧΤ�Κ�ΓΠ�ΜΘΠΕΓΠςΤΧςΚΘΠ�ΥΘΟ�ΟΓΦΗ{Τ�ΘΝκΙΓΠϑΓςΓΤ�Η{Τ�ΟκΠΠΚΥΜΘΤΥ�ϑκΝΥΧ�≥ [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 ≥Π[Χ�ΟΧςΓΤΚΧΝ�∆{Τ�ϑΧ�ΞκΝ�ΩΠΦΓΤΥ{ΜςΧ�ΘΕϑ�dokumenterade
egenskaper. �∃(5����������≥. [5]

Ytor som kommer utsättas för en hög luftfuktighet, såsom bassäng och bassängdäck, ska
enligt avsnitt 6:953 ≥ΩςΗΘΤΟΧΥ�Υµ�ΗΩΜς�ΚΠςΓ�ΟΓΦΗ{Τ�Χςς�ΟΧςΓΤΚΧΝΓΠΥ�ΘΕϑ�ΡΤΘΦΩΜςΓΤΠΧΥ�ϑ{ΙΥςΧ�
tillåtna fukttillstånd överskrΚΦΥ�≥ [5]. D.v.s. att underliggande material som inte tål hög
fuktbelastning ska skyddas i form av tätskikt. Tätskikten ska uppfylla krav på beständighet
ΘΕϑ�ϑΧ�ςΚΝΝΤκΕΜΝΚΙς�ΥςΘΤς�µΠΙΙΓΠΘΟΙµΠΙΥΟΘςΥςµΠΦ��8ΚΦΧΤΓ�ΥςκΝΝΥ�ΦΓς�ΜΤΧΞ�Ρµ�Χςς�≥fogar,
anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska också vara vattentäta,
∆ΓΥςκΠΦΚΙΧ�ΘΕϑ�ΧΠΡΧΥΥΧΦΓ�ςΚΝΝ�Τ{ΤΓΝΥΓΤ�Κ�ΩΠΦΓΤΝΧΙΓς≥� [5]

Beroende på vad för typ av bassäng, badvattenkvalitet och användningsområde kan det finns
krav på ingående material, ofta från materialleverantörer eller branschorganisationer. En
sådan rekommendation är Byggkeramikrådets (BKR) råd om badvattenkvalitet 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 ≥5Μ[ΦΦ�ΟΘς�ϑΧΝΜΧ�ΘΕϑ�ΥΠΩ∆∆ΝΧ≥��Där krävs att ≥Κ�
ΩςΤ[ΟΟΓΠ�ΦκΤ�ΝΩςΠΚΠΙ��ΞκςΧ��ΥΡΚΝΝ�♠ ökar risken för halka ska ytmaterialens egenskaper
ΧΠΡΧΥΥΧΥ�ςΚΝΝ�ΦΓςςΧ�≥ [5]. Detta är aktuellt för badhusets bassängdäck som ofta är
klinkerbelagt. Därför ställs krav på klinkerplattornas halkdämpning enligt Byggkeramikrådets
≥4ΚΜςΝΚΠΛΓΤ�Η{Τ�ΡΝΧςςΥκςςΠΚΠΙ�Κ�ΡΘΘΝΓΤ�ΘΕϑ�∆ΧΦΧΠΝκΙΙΠΚΠΙΧΤ�≥� [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:

≥/κςΠΚΠΙ�ΥΜΓΤ�ϑΘΤΚΥΘΠςΓΝΝς��−ΧΠς�Η{Τ�ΞΧςςΓΠΝΚΠΛΓ���ΟΟ��Φ�Ξ�Υ��ΦΓΠ�ςΘςΧΝΧ�

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)
1∆ΥΓΤΞΓΤΧ�Χςς�ΦΓΥΥΧ�Οµςς�ΚΠΜΝΩΦΓΤΧΤ�ΟµΝΡΝΧςςΘΤ�Η{Τ�ςΚΦςΧΙΠΚΠΙ�≥. [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
ΥΧςς�ΩςΓΗςΓΤ�ΜΘΟΗΘΤςΥΜκΝ��Φµ�ΓΠ�ΝκΙΤΓ�ΤΓΝΧςΚΞ�ΗΩΜςΚΙϑΓς�ΥΜΩΝΝΓ�ΚΠΠΓ∆κΤΧ�Γςς�≥Μ[ΝΚΙΧΤΓ≥�ΜΝΚΟΧς�Η{Τ�
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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 ≥Η{ΤΩςΥκςςΠΚΠΙΧΤ�Η{Τ�ΓΠ�ΙΘΦ�ΝΩΗςΜΞΧΝΚςΓς�Κ�ΤΩΟ�ΦκΤ�
ΟκΠΠΚΥΜΘΤ�ΞΚΥςΧΥ�ΟΓΤ�κΠ�ςΚΝΝΗκΝΝΚΙς�≥. 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 ≥ΞΓΠςΚΝΧςΚΘΠΥΥ[ΥςΓΟ�ΥΜΧ�ΘΕΜΥµ�ΜΩΠΠΧ�Η{ΤΧ�∆ΘΤς�ϑκΝΥΘΗΧΤΝΚΙΧ�κΟΠΓΠ��ΗΩΜς��∆ΓΥΞκΤΧΠΦΓ�ΝΩΜς��
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 ≥ΧΞΥΓΓΠΦΓ�µςΜΘΟΝΚΙϑΓς�Η{Τ�ΤΓΠΥΠΚΠΙ�
och underhåll samt flödesmätning och injustering tillgodoses. �∃(5����������≥�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 ≥Η{Τ�att klara funktionskraven på
ΞΓΠςΚΝΧςΚΘΠΥΥ[ΥςΓΟΓς�ΜΧΠ�∆ΓΗΚΠςΝΚΙΧ�ΜΧΠΧΝΓΤ�∆Γϑ{ΞΧ�ςκςΧΥ�ΓΝΝΓΤ�∆[ςΧΥ�Ως�≥. [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.
4ΓΜΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΓΤΠΧ�κΤ�ΥΧΟΟΧΠΗΧςςΧΦΓ�Κ�≥#ΝΝΟκΠΠΧ�4µΦ�Η{Τ�∃ΧΥΥκΠΙ∆ΧΦ≥�ΥΘΟ�ΩςΜΘΟ�ΦΓΠ���

januari 2014. En mer omfattande skrift, också författad av Folkhälsomyndigheten, är
≥∃ΧΥΥκΠΙ∆ΧΦ�° Hälsorisker, rΓΙΝΓΤ�ΘΕϑ�ΥΜ{ςΥΓΝ≥��[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.



ϴ�
�

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 ≥ΥΜΧ�ϑκΝΥo- eller
miljöfarliga kemiska produkter förvaras så att hälso- ΘΕϑ�ΟΚΝΛ{ΤΚΥΜΓΤ�Η{ΤΓ∆[ΙΙΥ�≥��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 Badvattenkemi. 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
ΡΤΚΠΕΚΡ��≥6ΩΗΗ-ΗΚΝςΓΤ≥�κΤ�ΓΠ�ΝΧΞΧΡΤΘΦΩΜς�ΟΓΦ�∆ΝΧΠΦΠΚΠΙ�ΧΞ�ΜΚΥΓΝΦΚΘΖΚΦ�ΘΕϑ�ΧΝΩΟΚΠΚΩΟΘΖΚd.
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 eΠ�≥ΗΚΝςΓΤΜΧΜΧ≥�Ρµ�ΗΚΝςΤΓΠ��(ΚΝςΓΤΜΧΜΧΠ�
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 badvattenkemi) 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
ΡΘΤΥςΘΤΝΓΜ�Ρµ������ȝΟ��&ΓςςΧ�ΟΓΦΗ{Τ�Χςς�ΚΠςΓ�ΓΠΥ�ΦΓ�ΟΚΠΥςΧ�ΡΧΤςΚΜΝΧΤΠΧ�ΥµΥΘΟ�ΞΚΤΩΥ�ΜΧΠ�ΡΧΥΥΓΤΧ�
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
Badvattenkemi. 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. Badvattenkemi
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 ςΚΝΝµςΥ�ΓΠ�ϑ{ΙΤΓ�ϑΧΝς�≥ΗΤΚ�ΜΝΘΤ≥�ΞΚΦ�Γςς�ϑ{Ιre 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]

- Aggressivt badvatten som löser upp cementbaserade material.
[21]

7. Problem
7.1 Klimatskal
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 ton 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]



ϭϵ�
�

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 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:

ω Otäta anslutningar mellan bassäng- och bassängdäck. [28]
ω Otäta genomföringar. [28]
ω 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 ca
250 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:

ω Klimatskal
ω Reningsverk
ω Ytskikt
ω 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:

ω Befriar armeringen och omkringliggande betong från klorider. [32]
ω Ökar pH-värdet runt armeringstålen. [32]
ω Är underhållsfritt. [32]
ω 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]

Vad gäller betongskador överlag är det viktigt att anlita en betongexpert för att kunna bilda
sig en uppfattning om vad som är mest fördelaktigt ekonomiskt. I vissa fall kan kan det vara
att riva och gjuta om hela konstruktionen. [52]

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]. Vissa leverantörer
ställer dock kravet att saltsyra inte får användas. [52]
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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
1.Betongkostruktion
med kakel/klinker

Ca 418 % (År 1 till
10)

Ca 665 % (År 11
till 20)

 15 till 20 år 15 till 20 år

2. Rostfri stålpool Ca 13 %  Ingen Inget slut på
livslängd

Figur 9.1. Begränsad livscykelanalys av Berndorf-Baederbau. Kostnaderna ges som kostnadsökning i procent av
motsvarande alternativ (1-2).

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 ≥6Τ[ΕΜΥΧςς�ΞΓΠςΚΝΓΤΧΦ�

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 badvattenreningens betydelse för anläggningens
välmående och livslängd är av yttersta vikt. Förr, även om det händer än idag, koncentrerades
badvattenreningen 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 badvattenkvaliteten 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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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:_______________________________ Inspektör:________________________

Datum:_____________ 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. Vägg 4
Stomme av__________________________________________________

Beklädd med________________________________________________

Synliga skador  JA  NEJ

Kommentar

___________________________________________________________
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5.1 Pelare___________________________________________________

Beklädd med________________________________________________

Synliga skador på pelare  JA  NEJ

Kommentar

___________________________________________________________

5.2 Synliga genomföringar  JA  NEJ

Synliga skador vid genomföringar  JA  NEJ

Kommentar

___________________________________________________________

6. Anslutningar

Anslutningar kring dörrar och fönster

Synliga skador  JA  NEJ

Kommentar

___________________________________________________________

6.1 Anslutningar mellan yttervägg och bottenbjälklag

Synliga skador  JA  NEJ

Kommentar

___________________________________________________________

6.2 Anslutningar mellan yttervägg och mellanbjälklag

Synliga skador  JA  NEJ

Kommentar

___________________________________________________________

6.3 Anslutningar mellan prefabricerade element

Synliga skador  JA  NEJ

Kommentar

___________________________________________________________

6.4 Anslutningar mellan klimatskal och genomföringar av pelare, balkar
m.m.

Synliga skador  JA  NEJ
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Kommentar

___________________________________________________________

7. 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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8. 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

≥6ΤΘΡΚΜΗΝκΜςΧΤ≥��� JA  NEJ

Synliga skador  JA  NEJ

Kommentar

___________________________________________________________

Takfönster  JA  NEJ

Brandluckor  JA  NEJ

Synliga skador  JA  NEJ

Kommentar

___________________________________________________________

8.1 Synliga genomföringar  JA  NEJ

Synliga skador vid genomföringar  JA  NEJ

Kommentar

___________________________________________________________

8.2 Anslutning mellan yttervägg och vindsbjälklag

Synliga skador  JA  NEJ

Kommentar

___________________________________________________________

9. Skiljeväggar mellan klimatzoner
Skiljevägg 1 angränsar mot_____________________________________

Material____________________________________________________

Synliga skador  JA  NEJ

Kommentar

___________________________________________________________
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9.1 Skiljevägg 2 angränsar mot__________________________________

Material____________________________________________________

Synliga skador  JA  NEJ

Kommentar

___________________________________________________________

9.2 Skiljevägg 3 angränsar mot__________________________________

Material____________________________________________________

Synliga skador  JA  NEJ

Kommentar

___________________________________________________________

9.3 Skiljevägg 4 angränsar mot__________________________________

Material____________________________________________________

Synliga skador  JA  NEJ

Kommentar

___________________________________________________________

10. Luftslussar mellan klimatzoner  JA  NEJ
I form av  Dörr  Dörrar

Kommentar

___________________________________________________________

11. 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. Vägg 4� ♠♠♠� ♠♠♠��

5.1 Pelare� ♠♠♠� ♠♠♠��

5.2 Synliga genomföringar� ♠♠♠� ♠♠♠��

6. Anslutningar� ♠♠♠� ♠♠♠��

6.1 Anslutningar mellan yttervägg och bottenbjälklag� ♠♠♠� ♠♠♠��

6.2 Anslutningar mellan yttervägg och mellanbjälklag� ♠♠♠� ♠♠♠��

6.3 Anslutningar mellan prefabricerade element� ♠♠♠� ♠♠♠��

6.4 Anslutningar mellan klimatskal och genomföringar ♠♠♠� ♠♠♠�

7. Fönster och dörrar� ♠♠♠� ♠♠♠�

8. Tak ♠♠♠. .♠♠♠�

8.1 Synliga genomföringar� ♠♠♠� ♠♠♠��

8.2 Anslutning mellan yttervägg och vindsbjälklag� ♠♠♠� ♠♠♠��

9. Skiljeväggar mellan klimatzoner� ♠♠♠� ♠♠♠�

10. Luftslussar � ♠♠♠� ♠♠♠�

11. Övrigt � ♠♠♠� ♠♠♠��

�

�

�
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INVENTERINGSMODELL YTSKIKT
Anläggning:_________________________ Inspektör:________________________________

Datum:__________________ 1  2 3

a   b  c

Avser bassäng______________________________________________

Storlek ________ m2 Temperatur_______°C

1. Bassäng
 Klinkers  Plast  Rostfritt

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

___________________________________________________________

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__________  av  Metall  Plast

1.2 Utlopp

 Bräddavlopp  Bottenventiler

 Skalpränna (nedsänkt)  Överloppsränna (vattennivå)

Antal utlopp______

Kommentar ______________________________________

___________________________________________________________

1.3 Infästningar

 Badstegar  Startpallar  Lampor

 Fönster  Linfästningar  Annat_________________
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Vid linfästningar, placering:  Integrerat i bassäng  Integrerad i plage.

Korrosionsskador  JA  NEJ

Kommentar _____________________________________

__________________________________________________________

2. Plage
Vid klinkerskador

 Klinkerlossning  Sprickor  Fog saknas

 Kalkutfällning  Påväxt på fog  Skadat ytskikt på klinker

 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:_______________________________ Inspektör:________________________

Datum:______________ 1  2 3

a   b  c

Reningsverk avser bassäng_____________________________________

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

___________________________________________________________

� �



ϱϬ�
�

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)_____________

OBS: Stäm av flöde mot pumpkurva!

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:_______________________________ Inspektör:________________________

Datum: _________________ 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 � ♠♠♠� ♠♠♠�

10. Undersida plage 4 � ♠♠♠� ♠♠♠�

�

�
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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.

ω Ventilationstrummor och skarvar i ventilationen
ω Fäst- och fogmassor för kakel
ω 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
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∆ΧΦΧΠΝκΙΙΠΚΠΙΧΤ≥�Χnvändas. 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: _____ Temperatur: _________°C

Alkanitet (AF): _____ 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)

1Specialcementbaserade 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 -1,16

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

1.Lovö vattenverk (Stockholm vatten). LSI = ca -0,22 (pH = 8,5)
2.Skälby vattenverk (Kalmar vatten). LSI = ca -0,38 (pH = 8,2)
3.Råneå vattenverk (Luleå kommun). LSI = ca -0,72 (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.

Tillägg 3: Saltsyra ska undvikas i den mån det går. Vid användande av saltsyra ska omkringliggande
material projekteras för det.

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. Eftersträva så låg kolhalt
som möjligt.

Allmänna råd

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

Klorider gör de rostfria stålens passiverande skikt instabilt. Därför bör rostfritt stål i aggresiva
miljöer tvättas regelbundet.
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Vid underhållsarbeten och bearbetning av rostfritt stål bör även verktyg vara av samma
stålkvalitet om vektygen är av metall. Kolstålsverktyg ska undvikas.

�
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Lufttäthet och fukt
En okulär besiktning ska 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



ϲϴ�
�

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
ǁǁǁ͘ĨƵŶŬŝƐ͘ƐĞ�

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.
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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 ΜΧΝΝΧΦ�≥�6ΚςςΡΚΠΠΓ�≥�
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
,κΟΗ{Τ�ϑκΤ�ΟΓΦ�ΙΤΩΠΦΗ{ΤΩςΥκςςΠΚΠΙΓΠ�Η{Τ�18−�≥ΗΩΠΙΓΤΧ�Κ�ΩΤΥΡΤΩΠΙΝΚΙς�ΥΜΚΕΜ≥�

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.
7Τ�∆ΓΥΚΜςΠΚΠΙΥΥ[ΠΡΩΠΜς�∆ΓςΤΧΜςΧΥ�ΦΓΥΥΧ�ΥΘΟ�≥ΦΘΠ≥�Φµ�ΦΓ�ΠΘΤΟΧΝς�κΤ�ΧΞΥςκΠΙΦΧ�

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.
−ΘΠςΤΘΝΝΓΤΧ�ΥςΚΕΜΡΤΘΞΥΞΚΥ�ΘΕϑ�ΟΓΦ�ϑκΠΥ[Π�ςΚΝΝ�≥∃ΤΩΜΧΤΥ[ΠΡΩΠΜςΓΤ≥�ςΚΝΝΩΗς-
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

фhttp://www.stockholmvatten.se/globalassets/pdf1/rapporter/dricksvatten/dricksvattenkvalitet/kval-dekl-
lov-2015-med-logga-2016-03-29.pdfх�+ćŵƚĂĚ͗�ϮϬϭϲͲϬϱͲϮϱ��
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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
�

�

�

�

�

�
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Rånö vattenverk

<http://www.lulea.se/download/18.1926832c145444ce9262088/1397131049251/2013+R%C3
%A5ne%C3%A5+kvalitet.pdf>�+ćŵƚĂĚ͗�ϮϬϭϲͲϬϱͲϮϱ
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Introduction 
The Västertorp swimming and sports facility is located in Hägersten in Stockholm. This report 

includes an evaluation of the inner surface and the structure of the swimming pool including the 

overflow drainage. The suggestion for renovation will be presented in three levels, basic, 

intermediate and high performance. 

 
 

Building description 
The facility was built in 1971 and has a larger 25 meter pool which has a depth varying between 0.7- 

3.8 meters (Stockholms Stad, 2015). The facility also includes a smaller pool. The temperature in the 

larger pool is held at 27oC and 29oC in the smaller pool. The play pool for small kids is at the moment 

closed. Furthermore the building has several different sports facilities, these are not included in this 

inspection. 
 

Previously some renovation of the facility has been carried out. Water used to leak in to one of the 

corridors, to solve this problem reinforcement of the structure on that side has been done. Also 

changing of broken tiles is done regularly. 

 
 

Analysis 

Technical functions 
 

Inner surface 

 
Tiles 

Not all the tiles are suitable and functional in a submerged installation. If the wrong tiles are chosen 

the maintenance will be higher ( Laticrete International, 2009). In a swimming pool the tiles must 

have a low absorption rate, being the most water proofing as possible in order not to damage other 

materials and provide a more durable installation. The most commonly used tile types for swimming 

pool installations are porcelain and glass, materials with the lowest absorption rate. 
 

Tiles put in horizontal surfaces must also have a high coefficient of friction ( Laticrete International, 

2009). This is because those are continually wet surfaces, and need to assure the safety for all the 

people walking in them. Furthermore, it is necessary to install tiles resistant to pool chemicals. Tile 

should be able to resist any sanitizing type used in the swimming pool such as chlorine, bromine, 

ozone. 
 

Drainage 

The main function of the drains is to not allow the waste to be drained with the water (The Great 

Lakes-Upper Mississippi River Board of Public Health and Environmental Managers, u.d.). Moreover, 

this part of the pool is connected to the pump for circulation and filtration. The drains located in the 

horizontal surface must drain the water in order to prevent the surface from being wet and assure 

the safety of the users and staff. 
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Junctions between tiles 

Junctions between tiles are usually adhesives and mortars. These materials must have high adhesive 

strength, since tiles installations can experience both shear and tensile forces ( Laticrete 

International, 2009). Furthermore, it is needed the water resistant function. The adhesive must not 

be in contact with the water after it is fully cured, otherwise it will be required a large degree of 

protection against deterioration. These materials must have low flexibility because of the differential 

movements, which can be caused by temperature changes or moisture expansion. It is also necessary 

to put tile installation materials resistant to pool chemicals. 
 

Ladder & Starting block 

Ladders shall be located at the shallow end and in the deep end (The Great Lakes-Upper Mississippi 

River Board of Public Health and Environmental Managers, u.d.). Ladders are used to go in or go out 

of the pool. Pool ladders need to be corrosion-resistant, to increment their lifetime. They have also 

to be equipped with slip-resistant treads in order to increment the safety of the swimming pool 

users. 

 

Swimming pool structure 

 
Load bearing structure 

The concrete is the main material in the swimming pool because of its essential structural function.  

In addition, usually there are steel bars in order to reinforce the concrete. This material has to resist 

all the pressure loads caused by all the volume of water that is inside the pool. The reinforced 

concrete need to be carried out carefully, with the necessary concrete coating in order to prevent 

corrosion of the steel. 
 

The Swedish standards require that every swimming pool should use concrete of exposition class XD2 

against chloride deterioration, so the maximum water-concrete ratio is determined to be 0.45 

(Eljertslund, u.d.). The minimum compressive strength is set to 42.5 N/mm2. In the swimming pools 

also has to be done a visual inspection and a regular and systematic measurement of major work. 
 

Components and materials 
The structure of the swimming pool is composed of different materials which are presented below. 

 
Reinforced concrete 

 
Concrete is the main material used for the swimming pool. Concrete is a composite material 

composed of aggregate bonded together with fluid cement which hardens over time. Concrete is 

strong in compression, as the aggregate efficiently carries the compression load. However, it is weak 

in tension as the cement holding the aggregate in place can crack, allowing the structure to fail. The 

inclusion of reinforcing bars permit to have a higher tensile strength and/or ductility. 
 

Concrete can be damaged by many processes, such as the expansion of corrosion products of the 
steel reinforcement bars, bacterial corrosion, leaching, water effect creating erosion, physical 
damage and chemical damage (from chemical products used to treat the water, for example). It will 
be necessary to guarantee a good waterproof barrier between concrete and the water of the 
swimming pool. 
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Tiles 

A tile is a manufactured piece of hard-wearing material such as ceramic. In the case of the swimming 

pool is used for covering the floor and the walls of the basin. Swimming-pools are the ultimate wet 

areas for tiling, due to severe usage and maintenance conditions. In this case, the tile adhesive needs 

to have strong bonding and flexibility characteristics. 
 

Tile grouts 
 

Grout is a particularly fluid form of concrete, like a mortar, which is used to fill gaps. It is used in this 

construction to seal joints between tiles. Grout is generally a mixture of water, cement, sand, often 

color tint, and sometimes fine gravel. Unlike other structural pastes, grout, when mixed and applied 

correctly, creates a waterproof seal between tiles. 
 

Tile grouts need to be resistant to different kinds of attacks. Firstly, the pressure and counter- 

pressure, since tiles in permanent water immersion are submitted to water pressure or to counter- 

pressure when the pool is empty. The tile adhesive needs to be enough water-resistant to ensure 

good adhesion of tiles in all cases. 
 

Secondly, the chemical attacks. The chlorine used in pools and the use of detergents will directly 

impact the durability of tile grouts. The choice of an appropriated chemical-resistant grout is 

important to build a long-lasting swimming-pool. 

Certain parts of the pool are exposed to more aggressive conditions than others: 
 

 The grout on the pool sides at the waterline may be exposed to greater erosion from water 

movement. 

 Pool surrounds may undergo stringent and frequent cleaning regimes. 

 Walls in rooms containing internal pools will be exposed to constantly high humidity and also 

need to have good water resistance 

 

Waterproofing material 

 
Since the waterproofing materials are hidden inside the structure it is hard to determine which 

material that has been used at an optical inspection. Due to the buildings age it can be assumed that 

the waterproofing material is floated asphalt (Björk, 2015). 

Loads on the construction 
The main loads that could be encountered for the basin and the inner surface of the swimming pool 

are presented below. 
 

The load of the construction itself 
 

The structure of the basin is principally made of reinforced concrete, which is a heavy material. This  
is the first load that the basements should successfully support. 

The water 
 

The water is certainly the main load we have to be careful. First of all, water creates great pressure 

on the pool structure. When swimmers are moving in the water, it will also create disturbances and 
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different flows. In addition, the water is treated with chemical agent like chlorine that could create 

potential damages to the structure. 

 

The bather loads, customers 

 
The bather loads refers to the capacity of a swimming pool. It is the number of customers we can 

expect to come in the swimming pool at any one time. The maximum bather load should be 

calculated. It is based on the amount of deck area in relation to water surface area and water depth. 

The maximum number of persons present in the water must be respected for many reasons such as 

avoiding excessive load in the pool and always ensure sufficient water quality. 

 
Ladders and starting blocks 

 
Additional loads like the ladders and starting blocks are present in the building. This is not the biggest 

loads for the swimming pool but these elements need to be properly fixed to the structure. The 

fasteners for ladders and starting blocks are weak point because it provides a high risk for corrosion 

and risk for leakage in these areas since they are passing the sealing membrane of the pool (Björk, 

2015). 
 

. 
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Damages to the construction 

Pool structure 
During the inspection several types of damage occurred at 

different places. Most of the damage is directly connected to 

problems with moisture. Underneath the pool and at the 

exterior side of the pool walls brown stains were detected, 

these indicate that moisture leaks from the pool into the 

structure. Most of these stains were found near the 

connection between the pool and the floor (which is the 

ceiling in the basement) and can be seen in Figure 1. A larger 

area with stains from moisture was found in the stairwell 

close to the reception desk (Vansbro kommun, 2009). 
 

Furthermore several visible and corroded reinforcement bars 

were found, these can be seen in Figure 2. The reinforcement 

bars were heavily damaged which have a major decreasing 

effect on the structures load bearing capability. In areas close 

to the corroded reinforcement, pieces of concrete have fallen 

off. The largest area with a damage of this type was found at 

the entrance to the basement. Missing pieces of concrete 

were also found on the columns and beams under the small 

pool, although this might be due to drilling. 
 

Also several areas with salt precipitation were found, which 

can be seen in Fel! Hittar inte referenskälla.. This indicates 

that the concrete is exposed to moisture transport (Design & 

utvikling Joomla CMS, 2015). 
 

Large areas with cracks in the concrete walls were also found 

 

 

Figure 1: Visible corroded reinforcement bar and 
cracks in the structure 

 

Figure 2: Heavily corroded reinforcement 
bars where all surrounding concrete has 
fallen off 

during the inspection. One of the most damaged places found during the inspection was the pool 

 

Figure 3: Salt precipitation on pool structure 
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window between the pool and the 

stairwell. The concrete in that place is 

heavily damaged with large cracks. Also, 

the concrete has stains which are due to 

moisture. It can be assumed that this 

window does not fulfill the requirement 

of making the pool watertight. In the 

window connection mold and deposits 

of dirt were found. The window can be 

seen in Figure 4. 
 

Figure 4: Large damages to the structure at the pool window 

 

Inside of the pool and overflow drain 
Since the swimming pools were filled with water the inspection has been carried out by only looking 

into the pools and their surfaces. 

 

Large pool 
 

During the inspection mold was found at several  

places at the inner surfaces of the swimming pool. 

Larger areas with mold were found at the connections 

to the ladders and at the connection between the pool 

wall and the floor, as seen in Figure 5. The risk with 

having mold within a construction is that  some types 

of mold produce toxic substances (Rylander,  2008). 

The smell of mold will get stuck on textiles. The mold 

growth will be as large as possible when the relative 

humidity is between 70-80%. It should be noticed that 

mold occurs in ordinary dust within a building. There 

are several risks for human health if the mold is 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5: Mold and missing mosaic tiles close to the 
ladder 

inhaled, it will affect the immune system. When inhaling mold a person can develop allergies or 

unspecific inflammation in the lung system, although allergies are uncommon. These diseases shows 

off as irritation in the lung system, coughing and in some cases itching, It should also be noticed that 

these symptoms can stay for several years after a person have been exposed to mold. 



 

 

Furthermore loose tiles were found at the sides of 

the pool, one example of this is shown in Figure 6. 

There are several occasions that can cause loose 

tiles. One occasion is that the pool is emptied in a 

too high speed. In this case the water pressure in 

tiles and joints will not be lowered enough and the 

pressure will make the tiles crack or loose (Franjic & 

Ramadan, 2013). Therefore emptying of a pool 

should always be done at a low speed. It can be 

caused if the tiles are fastened before the concrete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6: Loose tiles 

has dried out. It can also be caused by water that penetrates into the structure and comes in behind 

the tiles. A solution for that cause is to glue both the sealants and the back side of the tiles, this will 

give a higher tightness between the tiles. To avoid that the glue loosens it should have a high 

moisture resistance and resistance against chloride penetration. Loosening of tiles can also be 

prevented on beforehand, this is then done by using tiles with a low water absorption to avoid 

penetration of water. Furthermore tiles can loosen due to the high wear that occurs in swimming 

pool buildings. Also, the tiles are always affected by the chemicals that occur in the water which will 

lead to a lower tightness. This can be avoided by using epoxy in the joints instead of cement based 

materials. 
 

Deposits of undefined dirt were detected in the 

overflow drain during the inspection, as seen in 

Figure 7. The swimming pool also have a point drain 

system, which should be avoided since water can 

get stuck on the floor which might lead to water 

penetration and damages to the structure (Ljungfelt 

& Svensson, 2006). A better solution is to use 

continuous overflow drains. Rust stains were also 

found in the overflow drain and around steel lids on 

the floor. Damages to the tiles in the connection 

between the pool and the floor were detected and 

some   of   these   were   more   or   less   temporarily 

 

 
Figure 7: Deposits and rust in the overflow drain 

repaired. Loosen mosaics on the floor near the pool were also found. 

 
Small pool 

 
In the small pool leakages were detected at the side where the small stair on the pool side is located. 

Salt deposits were also found on the mosaic at the same side, this is shown in Figure 8. Some parts of 

the mosaics were also cracked or loose. On the swimming pool bottom rust stains could be seen, as 

sown in Figure 9. 

                        10 

Figure 9: Rust stains at the bottom of the 
small pool Figure 8: Leakage and salt deposits 
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Renovation 

Basic 
For a basic renovation, a proposal is a solution that seems a low cost for the owner of the swimming 

pool. We will do several things to repair the swimming pool to avoid the possibility of the building 

damages to expand. Below are some things that are needed to do so that the pool does not fall apart 

presented. 

 

Exchange of broken or protruding tiles 

 
Several tiles were starting to fall off from the basin. The consequence is that the sealing is not totally 

assured by the tiling. In this way, the water can leak into the structure and meet the waterproofing 

material. If the waterproofing membrane is bit old it might have loosened some of the waterproofing 

properties and therefore it can lead to potential damages for the structure. The water of this 

swimming pool is treated by chlorine and could give chemical attacks to the structure. 

 

Repair the damaged parts of the concrete 

 
The concrete was broken at different small parts of the structure of the swimming pool. Add 

concrete cover at broken parts and extra protection at damaged reinforcement. Fill the cracks with 

caulk and apply plaster when it’s dry. The procedure is shown in Figure 10. 

 
 

 

Figure 10: Reparation of concrete damages 

 
 

Finding hollow spots 

 
It is best and cheapest to repair potential trouble spots while repairing the pool’s entire surface. 

These can be identified places by gently tapping on the pool's sides. At places where the plaster is 

separating, we can hear a hollow sound. At the location of the sound, remove the loose plaster and 

replace it with the mixture used to fill cracks and holes. 

 
 

Remove mold 
White water mold is a naturally occurring fungus that has a white mucous or tissue paper-like 

substance. It can remain a contaminant even after treatment. It can re-contaminate long after it 
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appears that it has been destroyed (includes pool toys, floats, ladders, etc.). Mold can be typically 

caused by improper water and pool maintenance, environment, or poor circulation. 

The treatment of the mold must be quick and total. The swimming pool and all the affected surfaces 

must be cleaned. All the visible mold must be removed. An initial dosage of algicide (copper sulfate 

for example) should be added to the pool. Do not use the swimming pool until the pH level in the 

pool is in the ideal range and the chlorine level is greater than 1 ppm. 

 
 

Remove salt 

The salt is another problem we saw at different spaces around the structure of the swimming pool. 

The cleaning can be carried out by following the steps presented below. The procedure can also be 

seen in Figure 11. 
 

Cleaning the surface 
 

Clean all salt, dust, grit, and concrete pieces off the surface we are repairing. This step can be 

performed with an high-pressure washer for example. 
 

Covering the surface 
 

Then, it will be necessary to cover the surface with an acid rinse or an acidic cleaning agent to 

remove all the active elements and avoid potential new damages. 
 

Applying a fill mixture 
 

Apply a mixture for example of white concrete, white sand, acrylic cement bonding agent and 

enough water to create a good fill material and cover all the cleaned surface. 

 
 

Figure 11: Removal of salt 
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Intermediate 
Renovation    at     an     intermediate     level     is     more     intrusive     than     at     basic     level. 

From inside the pool repairs and renovations can be executed to improve the prevention of moisture 

and damp entering the concrete structure and spillage water from staying on the floor with better 

drainage. The main problem in this swimming pool, as in most, is the water. 

 

The drainage 

 
The risk of surface problems such as mold is greatly connected to high RF, moisture and temperature 

(Burström, 2012). In a swimming pool the temperature and RF are quite high. 
 

As mentioned before, the swimming pool currently has a point-drainage system which causes the 

water in between to generally stand still. By changing the system from a point-drain to a continuous 

drainage, preferable all around the pool the amount of water that stands still are reduced. This is the 

common procedure in newly built swimming pool since it has shown that the problems greatly 

reduce. 

 

Change of tiles 

 
A more extensive version of changing damaged tiles is to change all the tiles at the same time. By 

doing this the opportunity to create a more watertight barrier inside the tile layer which could 

decrease the moisture and chemicals transferring into the concrete and reinforcement bars. 

 

Membrane 

 
If the exchange of all the tiles is performed, a membrane can be put inside the tiles to protect the 

concrete from the water and especially the chloride (Ljungfelt & Svensson, 2006). Some example of 

membrane might be PVC-foil, plastic reinforced with glass fiber, steel or PVC-panels, stainless steel 

elements, epoxy based system together with tiles. For some cases the membrane might not need the 

tiles, in such cases as the steel panels. 

 

Stainless steel pool 

 
Another option is to the common repairs of tiles and membrane is to put a steel pool inside the 

concrete structure (SteelPool sweden AB, u.d.). The stainless steel pool have according to the 

producers it creates a water proof with very long life span that requires a low maintenance fees. It 

can be constructed only ac a covering and protection but if the concrete bearing capacity is not 

enough the steel structure can also be built to carry the structure also. But that might be a more high 

performance renovation. The initial building cost may be high but a LCA can show that is can be a 

better long term option. It is also considered a recyclable material (RenoSys, u.d.). 

 

Reinforcement of structure 

 
As have been mentioned and shown previously, in certain areas concrete has fallen of and showing 

corroded reinforcement bar. When the bars corrode, the steels strength greatly reduces and since 

the area of the bars also expand it can create internal strains in the concrete. Is the bearing capacity 



 

Figure 13: Swimming pool with steel structure 
Source: Myrtha Pools 

of the concrete and reinforcement bars considered enough, reinforcement of the structure from the 

outside can be an option. 

The deeper part of the swimming pool have already been reinforced during a previous reparation 

after severe leakage when water could be seen flowing down the walls. While the leakage at this 

point isn’t as severe the corroded steel is still a major concern and strengthening methods should be 

considered to avoid such major problems in the future. 
 

High performance 
 

Swimming pool structure 

 
The third and high level of renovation would be the high performance. For the part of the swimming 

pool structure there are several options, depending on the material chosen for it. In the high 

performance stage of renovation the suggestion is to remove the old swimming pool structure and 

build a new swimming pool within the old building. 
 

Reinforced concrete 

First of all, it could be used the same material as there is now, reinforced concrete. The difference 

from the intermediate state is that the whole concrete structure should be replaced in this stage. 

When casting the concrete it should be done in as large sections as possible and pauses in the casting 

should be avoided (Ljungfelt & Svensson, 2006). Often it is not possible to make the concrete as 

watertight as needed, due to the economical aspect. In these cases it is very important to use a good 

watertight membrane. Different types of membranes that are good options for a concrete structure 

is mentioned in the chapter about intermediate renovation. On top of the concrete and the 

membrane tiles should be placed for protection of the membrane and for esthetical reasons. 
 

Steel structure 

Another choice could be change the material and build 

the whole structure with steel, as it is shown in Figure 

12 and Figure 13. As it can be seen, there is a concrete 

basement form on which is standing steel walls. The 

walls will be around the swimming pool. Furthermore, 

to support the construction several diagonal steel bars 

are installed, going from the top of the walls to the 

basement, as it can be seen in the images. It has to be 

done in order to reinforce the steel core structure so 

can be resisted all the pressure loads produced by the 

volume of water inside the pool. 
 

It is necessary to comment some disadvantages in doing 

the renovation with only steel. The main one is the 

necessity of good connections between the different 

parts of the walls and the diagonal bar in order to have 

high waterproofing. On the other hand, using this kind of 
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Figure 12: Building with a steel structure 
Source: Myrtha Pools 
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material do not allow you to make curve and strange shapes and surfaces. 
 

Glass structure part 

Another possibility for the high level of renovation could be use glass for a swimming pool structure 

part, as there is shown in Figure 14 and Figure 15. 

This choice would consist on do part of the structure with reinforced concrete, as there is now, but 

complete it with some glass walls. As there is a big swimming pool of 25 m large, the glass structure 

part should be thick enough to resist the water pressure load. In addition, the connection between 

the wall of concrete and the one made of glass must be well waterproof with a good sealing because 

it is the most dangerous part. Finally, as an aesthetic function, the glass wall should be the 

connection wall between the swimming pool and some fitness room. 
 

Figure 14: Glass structure 
Source: Architectureland Figure 15: Glass structure 

Source: Archtectureland 
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building at Västertopshallen 

 
Yvon Migayrou - Łukasz Kucharczyk 

 

The swimming pool building at Västertopshallen has been visited and each part of the building has 

been examined by a group of students. This report will focus on the inner and outer facades as well 

as the windows of the building. 
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1/ Technical functions of the building (walls and windows) 

a/ The technical functions 

 
In this building the walls and windows have to be specially equipped in order to keep a high 

temperature inside the swimming pool building. They also have to be well protected against the 

moisture provoked by the swimming pool, as well as the high temperatures. 

The mechanism of the windows has to be resistant to moisture and condensation on the 

windows should also be avoided. 

The walls should also be well protected from infiltration through the foundation (rising 

damp) and rain. Such a problem can be very visible from the outside and can cause cracks, damage 

the concrete as well as the reinforcement bars. 

 

 
b/ The components and the materials that gives these functions 

 
The walls of the building are made of cast-in-place (probably light-weight) concrete, with of 

course reinforcement bars. The walls are covered with a layer of plaster in order to protect the 

concrete and make the building look better. This means the building has a mass storage wall system 

composed of 2 layers1 (concrete on the inside and plaster on the outside) in order to be protected 

from the outside weather. The wall that surrounded the swimming pool itself was a light-weight (or 

aerated) concrete, cavity wall (visible from the roof). The reason behind it is probably to have better 

insulation and to have space for the water pipes and the electric cables. Also there could be some 

ventilation going through the cavity in order to keep the windows condensation free2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1: The cavity wall (on the left) as seen from the roof top 

 
 
 

1 
Rain control in buildings, John Straube, 2006, www.buildingscience.com 

2 
Powerpoint presentation swimming pool building 

http://www.buildingscience.com/


 

The walls on the inside of the building, especially the ones surrounding the swimming pool 

itself have to be well protected against moisture and water infiltration. This can be realised by using 

a good protective paint layer and good sealing joints. 

The window frames consist of wood and are therefore quite sensitive to moisture. A good 

protective coating is important, as well as good sealing joints. 

 

 
c/ Loads on the construction 

 
The loads and stresses on the construction have, for a big part, already been explained. The 

walls have to withstand the weight of the construction on top, the weather, the moisture provoked 

by the swimming pool, and perhaps the water infiltration from the soil. The windows do not have to 

carry the construction but have to be able to protect the inside of the building from the weather. The 

wooden window frames have to be waterproof (no water infiltration) and have to be protected 

against mould. Moisture can also provoke movements from the material (expansion). 

 
 

2/ Possible and encountered damage 

a/ Possible damage 

 
Before visiting the swimming pool building, a list of possible damage was made. The damages 

are separated in 2 parts: windows and walls. 

Windows 
 

 Properly installed 

 Leakages 

 Condensation (bad joints/sealing) 

 Mechanical damages (closing/opening) 

 Paint/protective coating 

 Damages on frame (rotten wood etc.) 

Wall construction 

 Cracks 

 Leakages 

 Quality of painting/Coating 

 Water infiltration (DPC…) 

 Effect of equipment (radiators for instance) on the interior walls 

 Effect of moisture on the interior walls/windows 



 

b/ Encountered damage 

 
First the outside walls and windows will be covered, and afterwards the inside. 

Outside walls/structure/windows: 
 

Lower roof (we went on the roof to study the windows and walls on top of the building): 
 

Figure 2: Side view of the building 
 

 The coating on the wooden frames was old leaving the frames damaged at certain places. 

Sometimes the frames were even eaten by wood worm and some of the sealing joints were 

damaged. Clearly water infiltration could be a problem here. See 

Figure 3: Frame eaten by wood worms Figure 4: Damaged sealing joint 



 

images below and figure 1. 

The sealing joint should be like this3: 

 
 
 

 

Figure 5: Sealing joint window 

 
 
 
 

 One side of the building, especially the window frames, was more affected by the sun. The 

wood was more worn out and the coating had disappeared for a big part: 

 There were 

many opportunities 

for water to 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6: Side where the sun shines less Figure 7: Side where the sun shines more 
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ural problem on the 4 main columns of the upper part of the building. On each of these 
 

Figure 8: Broken panel Figure 9: Loose panel 
 

columns, very big cracks were visible. They were on the inside of the building, but only visible 

when standing on the roof. This is probably due to the cavity wall. Both parts of the wall 
 
 

3 
Taken from powerpoint presentation ‘The effect of moisture or damp on a number of important building 

materials’, Ur SFR – Rekommendation 3 



 

might have moved over time. The columns are connected to both parts of the wall and 

couldn’t withstand those movements. This caused the cracks. 
 

Figure 10: Cracks in main columns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 At certain places, the plaster was detaching and the paint on certain walls was in bad 

condition. 
 

Figure 11: Plaster detaching 
 

 On the walls from the entrance, the concrete was very damaged and the reinforcement bars 

were visible. This can cause corrosion problems, and water infiltration. 



 

 
 

Figure 12: Damaged concrete wall, near the entrance 
 

Inside walls/windows: 
 

On the inside the building was in quite a good state, even though the damp ratio is very high, 

as well as the temperatures. The coating/the paint on the walls was in good state. A few notable 

things will be presented below: 

 Certain doors were in bad state. They were made from wood and did get affected by the 

moisture. Some parts were starting to rot. On the picture below it is the joint that is affected. 

 
 

Figure 13: Wooden door in the swimming pool room 
 

 Some of the window frames had the same problems as seen on the outside: the coatings 

were old and sometimes almost disappeared 

 There were also some signs of water infiltration through the tiles on the walls: 



 

 

Figure 14: Cracks in tiles, in the swimming pool room 

 

3/ Renovation possibilities 

 
The renovation possibilities and processes will be divided into three levels: basic, 

intermediate and high performance. 

a/ Basic renovation 

 
Outside walls/windows 

 In order to prevent growth of mould and insect attacks, the window frames get treated with 

Boracol4. This product is made with boron, which is commonly used in the prevention of 

fungi growth and insect attacks. 

 Broken panels should be replaced, otherwise water could infiltrate in the walls. Some panels 

were still in good state but slightly loose. These should be fixed properly. 

 The structural problem concerning the columns can’t be solved very easily. The main danger 

here is that water infiltrates the column and provokes corrosion of the reinforcement bars. 

Also water could infiltrate into the cavity wall and provoke all types of damage: cracks, 

chemical reactions (for instance crystallisation of salts)… One way to prevent further damage 

is to patch the cracks with concrete-repair caulk5. This might sound as a cheap solution, but 

more cannot really be done. In order to fully repair these columns, new ones should be 

placed, containing expansion joints. Further details will follow later on in the report. 

 The visible reinforcement bars, at the entrance, should be treated against corrosion. In order 

to do this, the weak concrete around the visible bars should be removed for the bars to be 
 
 

4 
http://www.boracol-shop.de/?q=node/83 

5 
http://www.quikrete.com/athome/Video-Repairing-Sealing-Cracks.asp 

http://www.quikrete.com/athome/Video-Repairing-Sealing-Cracks.asp


 

easily accessible. The bars should be cleaned by sand-blasting6. If the bars are too corroded, 

they should be cut out and replaced by new, anti-corrosion, identical bars. Otherwise the 

present bars should be treated with a highly alkaline product: the high pH will protect the 

bars against corrosion (see footnote 6 for reference). Finally the bars will be covered with 

mortar. 

Inside walls/windows 

 The windows are treated the same way as outside. The reason is that they are also exposed 

to a lot of moisture inside the building because of the swimming pool. The sealing joints will 

be replaced if necessary. 

 No further renovation on the inside. 

 
 
 
 
 
 

b/ Intermediate renovation 

 
The main difference in this renovation are the windows. In this case, all of the windows are 

replaced instead of only repairing the most damaged ones. 

Outside walls/windows 

 All the windows should be entirely replaced. The new windows should be pressure-treated 

and have a Boracol coating. This way deterioration of the window will be prevented as good 

as possible. The sealing joints are one-stage joints: 

 

 
Figure 15: One stage joint - Taken from the powerpoint presentation ‘The effect of moisture or damp on a number of 
important building materials’, Folke Björk 

 

 Where necessary the plaster will be replaced. 

 All panels will be replaced with new, watertight panels. 
 

 
6 

http://www.sodamco-weber.com/technical-repair/help-and-advice/cases-solutions/repair-of-damage-with- 
exposed-steel-reinforcement.html 

http://www.sodamco-weber.com/technical-repair/help-and-advice/cases-solutions/repair-of-damage-with-


 

 Redo the paint and the protective coating from the walls and windows. The effect of the sun 

on certain sides of the building should be taken into account: these sides should have a 

thicker and more effective protection. 

 The renovation solution for the structural problem will still be treated the same way as 

before. 

 The reinforcement bars will be repaired the same way as explained before. 

Inside walls/windows 

 The windows are replaced on the outside, which means they are also replaced on the inside. 

They will get a good protective coating against moisture and mould. To avoid condensation, 

the ventilation system that was installed underneath the windows (see figure below) will be 

kept and cleaned up to ensure good ventilation7. 

 
 

Figure 16: Ventilation at windows (inside of building) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 The broken tiles should be replaced in order to avoid water infiltration. 

 
 

c/ High performance renovation 

 
Outside walls/windows 

 The whole upper roof structure should be replaced in order to place new columns. This way 

the windows can also be replaced easily. This is the only way to repair this structural problem 

with the columns. The new columns will contain expansion joints in vertical and horizontal 

direction. One of the joints will be placed at the base of the column in horizontal direction to 

allow vertical movement. The other joint will be placed in the length of the column, in 

vertical direction. This way the column will be able to resist the vertical and horizontal 

movement of both parts of the cavity wall8. 

 The other windows will still be replaced and treated the same way as explained before. 

 The visible reinforcement bars will be entirely replaced instead of partially, in order to assure 

a very good renovation. The process has been explained before. 

Inside walls/windows 

 The windows are treated as explained before. 
 

7 
Powerpoint presentation ‘The swimming pool building – a short introduction’, Folke Björk 

8 
Powerpoint presentation ‘Best practice or typical errors’ – part concerning foundations – Folke Björk 



 

 The paint of the walls was slightly damaged at certain places. This is nothing too worrying but 

can eventually result in moisture damage. The paint should be redone and be resistant 

against high temperatures and moisture rates. 

 The old doors should be replaced by glass and metal framed windows. The metal should of 

course be treated against corrosion. 

 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 

 
As a conclusion, the windows and facades of this building were overall quite damaged at 

certain places, especially on the outside. On the inside there was not too much damage and we 

expected to find more due to the high moisture rate and the high temperatures. If the renovations 

are done as explained in the high performance part, the building will still be usable for many years. 
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In general, we can say, that the building of the swiming pool, including the interier is 

damaged a lot (luckily for our exercise). Our task was „Indoor surfaces – especially the 

flooring“. First of all, we want to show you floor as a whole and than concetrate for some 

details. On the picture 1, we can see slope of the flooring into the drainage. 

 

 

 

Picture 1 - Slope of the flooring Picture 2 - Pool drainage 

 
 

There are separated drainages, one is for water from celaning floor and the second is for 

pool water and i tis situated inside the pool, as we can see on picture 2. The drainage coud 

be also make as one, but the water from pool and from cleaning still has to be separated, 

because pool water goes to filtering process and cleaning water goes to sewer. From these 

pictures, floor looks almost perfect, but if we look closer, it is not so optimistic. 

 
 

Lets start from the begining, we dont know the reason, why they used probably the 

smalest tiles, which u can buy, for the whole floor around the pool. We think, that using 

bigger tiles would be much more easier to do and also – the less mortar you use, the less 

potencial problems you will have. Even, that they used tiles sized 1x1cm, they had to make 

halves of it. We found this thing funny. And another thing is, that for some reason, they just 



 

stopped to halve the tiles and they used mortar or concrete instead. Maybe they were to 

tired and bored about halving these really small tiles. That is the thing, that should not be 

seen (halving the tiles) especially, when you use tiles 1x1cm. 

Basic solution: Remove concrete (mortar) and put the tiles instead). 

 
More complicated solution: remove all the tiles (whole floor) and replace it with new 

bigger tiles. 

 

Picture 3 - Halving of tiles 

Another problem was missing silicone in some places. For example on Picture 4. It is bottom 

of the springboard. The problem is, that because of missing silicone or similar materiál, the 

water can easily penetrate between the tiles nad causing problems there. Another thing is 

that it is unaesthetic and it looks, it is not finished. 

Basic solution: Clean the gap and fill it with silicon 

Luxury solution: Remove floor tiles, remove tiles from sprinboard and replace it with 

new ones. 

Picture 4 - Missing silicone 



 

 

This is not a damage or something badly done. This is good example, how you have to design 

flooring for swimming pools. Here we can see part of stairs and how the outer tiles have 

chamfered edges. This is because of sharp edges could be dangerous, because most of 

people does not use shoes in the pool area. We also have to say, that floor has very good 

properties in case of slippery. Even we tried to slip with wet foots it was very hard. 

 

Picture 5 - Edges of stairs tiles 
 

 
On picture 6, we can see lower part of the column, which supports the diving tower. The 

problem here is the corrosion of steel bar. We think, that i tis caused by carbonatation of 

concrete. Regardless of what is the reason, it is very likely, that i tis going to be worse and 

worse. Because tho corrosion on the bar is going to be bigger and bigger and it will cause 

again disruption of concrete and again and again. It is like a circle. 

Basic solution: Basic solution could be just to aplly the anticorrosion substance on 

the bar and refill space with concrete. 

Advanced solution: We can expose more the steel bar, than clean it with steel brush, 

apply the adhesion and then refill with special substance. 

Luxury solution: The most expensive solution would be completely remove the diving 

tower and build new one. (Because of this one looks pretty old) 



 

 
 

Picture 6 - Exposed steel bar 



 

 

Detached tiles 
 
 

 
 

Some of the ceramic tiles have come off because mortar between the tiles has washed up 

badly. Adhesive layer’s thickness isn’t enough everywhere on floor and there is something 

wrong with mortar because mortar can dissolve in water. It seems there has used the same 

mortar to fill the gabs between tiles and stick the tiles to floor. 

 

 
Renovation method: 

Basic: Cleaning an area where aren’t tiles. Adding some tile adhesive and install tiles on it 

rapidly before the adhesive dries. After this an epoxy-based mortar will be added to the 

seams. 

Intermediate: Renovation method is the same as above except the whole floor should be 

cleaned and mortar will be added to all tile seams. Then seams condition is better than 

above but tiles are still in bad condition. 

High performance: Tiles, mortar and possible waterproof membrane will be crushed with big 

breaker machines and the waste is transported to the nearest recycle center. Concrete slab 

should be hoovered up all the dust and after that all possible holes on the floor are filled 

with a stiff plaster. Several layers of levelling compound are applied on the floor in order to 

get waterproof structure. Waterproofing membrane should be installed joints and on corner 

of wall and floor. After waterproofing has dried adhesive layer will be applied on floor and 

tiles will be installed right away. If adhesive layer dries too much, it should replace with a 

new layer of adhesive. When tiles have installed and the adhesive layer has dried it’s 

possible to pour epoxy based tile grout on the whole floor in order to fill the gaps between 

tiles. After 20 minutes tile grout is cleaned from tiles before grout has completely hardened. 

Silicone is applied all the joints and corners. 



 

 

Dissolved mortar in the tile seams (stairs) 
 
 
 

 

 
Tile seam mortar has washed up because water has dissolved mortar away with time. 

Mortar consistency seems uncommon because the diameter of sand particles is about 2-3 

mm. The typical mortar in the seams doesn’t contain that large grain of sand. Too large 

grains in the seams can come off easier compared to smaller ones. 

Renovation method: 

Basic: New tile grout can be added on the top of older mortar but it’s not recommended 

because of the new tile grout won’t fasten to the older layer. 

High performance: Both the tiles and mortar between them are in poor condition so the 

best renovation method is to demolish all flooring structure (tiles, com and water proofing) 

and build a new one. Renovation should be carried out the same way as the high 

performance renovation of the detached tiles (previous one). 



 

Lime in the stairs. 
 

 

 
Lime permeates through the concrete structure and lime is gathered on the surface of steps. 

Lime is from mortar which is used in the seals. 

Renovation methods: 

Basic and intermediate: Cleaning of lime on the surface is one solution to get rid of this eye- 

catching problem but it doesn’t stop the lime leakages. 

High performance: All tiles will be demolished in order to locate the concrete cracks. All 

cracks on concrete will be injected with polyurethane so all leakages dry up and lime can’t 

penetrate the structure anymore. Once the concrete is watertight enough it’s possible to 

carry out the same renovation method as case detached tiles (cleaning, filling the holes, 

membrane and leveling to make structure waterproofed, adhesive, tile installation, tile grout 

into seams). 



 

 

Silicone seam between 
 

 

 
There is not silicone in full-length at tiles’ movement joints but there should be. The distance 

between movement joints is about 4 meter. Usually mortar isn’t used in the movement joint 

because mortar doesn’t make possible tiles’ movement. Material in movement joints should 

be elastic, for example silicone. 

Renovation method: 

Basic: Silicone will be added to movement joints 

Intermediate: All movement joints and tiles right next to them will be crushed with breaker 

machine. The waste is recycled and crushed areas are cleaned. Adhesive layer will be applied 

on floor and tiles will be installed. In the end silicone is applied to movement joint to enable 

tiles’ movement. 

High performance: All flooring structure above concrete slab will be crushed with a breaker 

machine. The waste is recycled and crushed areas are cleaned. Renovation method is similar 

to high performance renovation method of detached tiles but silicone will be applied to 

sealing movement joints. (This renovation method contains waterproofing). 



 

 

Connection of floor drain and floor 
 

 

 
There isn’t silicone around a floor drain and structure seems suspicious because water can 

penetrate into floor structure by that gap between floor drain and tiles. 

Renovation methods: 

Basic: Mortar will be added to the gap between tiles and floor drain. Not good renovation 

method but cheap and better compared to current solution. 

Intermediate renovation: 

Tiles are crushed around floor drain and waste is delivered away. Area is cleaned after that. 

One layer of levelling compound and floor drain reinforcement sheet will be applied on the 

floor in order to get waterproof structure. Tiling and applying of adhesive layer will be done 

the same way as the detached tiles renovation. 



 

 
 

The membrane should be applied properly on the whole floor and the joint between floor 

drain and waterproof should be sealed properly. 
 

 

 
High performance: 

The same renovation method as intermediate but the whole floor structure will be crushed 

and floor drains will be replaced with new ones. The reconstruction follows the detached 

tiles’ high performance renovation solution. 



 

Mold on the corner of floor and wall 
 

 
 
 

There is mold in the corner of wall and floor. There has been a sufficient amount of humidity 

and impurity in the corner. Temperature has been about 20 degrees so there has been all 

the factors which mold needs to grow. 

 

 
Renovation methods: 

Basic: removing the mold with an effective acid. 

High performance: Tiles and adhesive needs to be removed in order to find out what has 

caused mold growing. If there were leakages, those should be injected with polyurethane. 
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TECHNICAL FUNCTIONS OF THE BUILDING: 
 

Raining water drain: 

One of the main purposes of the roof is the drain of the rain water. The entire roof is set at an angle. At 

most parts of the roof the angle is minimal. Because of the angle the rainwater will flow to the exterior of 

the roof. The entire roof surface should be waterproof otherwise there will be leakage inside the building. 

Climate conditions: 

Because it’s a swimming pool the climate inside is hot and tropical. That’s pleasant for the people who visit 

the swimming pool. Another function of the roof/ceiling is keeping that conditions. And try to keep the 

energy consumption as low as possible. For this reason it must be good isolated. 

Ventilation: 

The tropical climate inside the swimming pool will cause an high humidity inside the building. Without good 

ventilation there will come a lot of molt stains on the ceiling. Molt stain will weaker the material and are 

unhealthy for the indoor air quality. 

Components that gives these functions: 

The raining water will go to the edge of the roof. Because of the small angle in the roof it will flow to the 

exterior. At the sides of the roof there are gutters attached to the roof. All the water will flow into the 

gutters. The gutters are then attached to vertical drainpipes. This will lead the water into the sewer. 

    Figure 1 Gutters 

The isolation material, located between the roof surface and the beams, makes sure the indoor 

temperature does not get influence of the outside temperature. It keeps a stable climate inside the 

swimming pool. 

 

    Figure 2Isolation material 

For the ventilation there are several devices placed on the roof. These devices keep the air flowing through 

the building and makes sure the humidity does not stay at the ceiling of the building(which causes molt 

stains). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 3 Ventilation device 
 

Snow is probably the normative component for this kind of flat roofs. Because there can be a lot of snowfall 

in Sweden. To make sure the roof doesn’t collapse there is a light weight concrete layer above the wooden 

beams. The lightweight concrete will give the strength to the roof. It is probably a pretty thick layer because 

it’s a flat roof. Flat roofs are more likely to get a lot of snow stacking up. Wind isn’t a normative feature. 

Because it is a flat roof there won’t be any air sucking/compressing on the roof. 
 

Figure 4 Wind on roofs with an angle Figure 5 Wind on flat roofs 
 

As you can see in the pictures above. Wind doesn’t have any influence on flat roofs. Wind is a factor that 

the people of the walls should bring in consideration (These are the Dutch norms for wind, I am not sure 

how you calculate wind loads in Sweden). The numbers at the picture are the factor you should multiply  

the wind load with. 

Type of the roof: Bituminous felt roofing 

The covering consists of built-up layers of felt based on organic, asbestos or glass fibre bonded together with 

a bitumen compound. The use of this material has become widespread during the past 40 years particularly 

for domestic properties, mainly because it is cheap compared with other roof coverings. 

Bituminous felt is designed to be fixed to the main roof structure with special adhesives, heat welding or 

solvent welding. It has good flexibility, but there have been problems due to water penetration through 

inadequately bonded joints and mechanical damage. 



 

INVENTORY OF DAMAGES 

1. Cracks in the roofing and detachment of covering material 
 

 
Figure 6 Gap in the roof covering Figure 7 Cracks in the roof covering 

 
The felt is liable to crack mainly because of differential movement between the felt and the 

substructure and the shrinkage of the base due to thermal changes. In addition, shock impacts with 

objects or negligence of people while they are walking on the roof can cause holes in the coverage. 

Holes in the roofing let rainwater flow into the roof causing to adjust the strength of holding layer 

underneath the roof surface. Also insect and bugs can enter through the cracks and ruin the 

insulation. 

 
2. Damp patches on the ceiling 

 
Figure 8, 9 and 10 are expressing poor condition of the ceiling 

 

Damp patches on ceiling are generally the result of the high humidity inside the swimming pool. 

Because of the tropical climate the ceiling is more likely to gain molt stain. Another cause can be 

condensation or moisture: condensation occurs when humid air from the interior makes contact 

with the underside of the roof surface and the water vapor is carrying turns into liquid water. 

Free water between the roofs layers can makes material softer, dilutes components in the material, 

change the physical dimension of the details and cause frost weathering during winter. In addition, 

water is a prerequisite for many microorganism and water surfaces collect dirt. 



 

3. Air blisters under the roofing 
 

Figure 11 and 12 air blisters under the roofing 

 

As mentioned before, condensation can present serious problems in roofs of this type. Moisture 

can be prevented from entering the roof by the provision of a vapor barrier such as plaster board 

and ventilation in the roof void to prevent fungal growth. 

The entrapped air or moisture between the layers of felt or between the felt and the substructure 

will cause the felt to lift in the form of ‘blisters’. The blisters are not necessarily a sign of failure, but 

should be carefully examined to see whether any foot pressure has been applied to cause the 

blister to crack and form a passage for water penetration. 

One of the most common defects is that no provision has been made for ventilation and a vapor 

barrier. 

 
4. Gutters and drainpipe obstructed or precarious 

 

Figure 13 and 14 Gutters and drainpipes 

Unstable gutters may fall down for the weight of snow and can cause holes and cracks in the 

roofing. Furthermore, obstructed gutters and drainpipe can compromise the proper down flow of 

rainwater and cause flooding or water leakage through the roof. 
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5. Electric cables exposed 
 

Figure 15 and 16 disposed electric cables 

 

Leaving electric cables on the roof without protection from the atmospheric agents can cause 

problems for the whole building's electrical system and can cause fire and injury to people on the 

roof. 

 
6. Corosion of pipes and chimneys 

F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n 

d 18 Corrosion stains 

 

Corrosion is an electrochemical process. In one part of the process metal ions and electrons are 

released, in another part the electron are consumed. Water functions as an electrolyte in the 

corrosion process. Corrosion leads to the formation of cracks in the steel and this may cause 

infiltration of water in the roof and the damage of the eaves. 

 

7. Damages in the insulating layer 

In some areas of the ceiling, the insulating materials 

appears damaged and falling down through the beams. 

This may be due to the old age of the insulating 

material or to the presence of water in the layer, which 

compromises its strength and tightness. Damages in 

the insulation layer cause thermal bridges and waste of 

energy. 

There will be heat escaping the building and the 

heating systems need to make up for this. 

However, care should be taken to ensure that there is 

adequate ventilation in the roof space to counteract 

 

 

Figure 19 Damaged wooden beans 



 

the probable effects of condensation. It is very necessary in roof spaces to keep the metal fixings 

from becoming damp and the moisture content of the timbers at a low level. Condensation is 

normally due to the lack of ventilation when the insulation material is packed tightly into the eaves 

at plate level. 

 
BASIC RENOVATION: 

 

The most basic renovation you can do is cleaning the roof. For example removing the plants that are 

growing on it and clean the gutters and drainpipes so that the water can easily flow away. On some place 

the gutters are really loose. On those spots one needs to replace the gutters. The bitumen layer is in such a 

bad shape that there are a lot of cracks and gaps in it. These should at least be closed that there won’t be 

any water flowing in towards the isolation layer. The lowest part of the ceiling is made from gypsum fiber 

plates. A lot of those plates have molt stain or damp patches on them as you can see in the figures 8, 9 and 

10. These gypsum fiber plates should be replaced as well. 
 

INTERMEDIATE RENOVATION: 
 

To reach completely new quality and improve safety of the whole building under described roof, present 

bituminous felt should be replaced by tested and reliable waterproofing system dedicated for flat roofs. 

Our suggestion of intermediate renovation is: 

-  Application of new external waterproofing surface without insulation replacement by removing 

present finishing layer and substituting it with green roof layers show on Fig.20 

- Assembly of new gutters and chimneys in the places where the old and corroded are located 

- Hiding and fastening electric cables which are apparently freely moving on the roof surface 

- Partial replacement of internal tiles (only these which are affected by moist) 

- Installation of vapor barrier to protect roof elements from the moist coming from the pool 
 

Flat roofs are challenging in matter of waterproofing and its resistance on external and physical factors. 

Typical bituminous felt is sensitive on external damages, especially when the surface of the roof is very hot 

during the summer. Even stepping on bituminous membrane once its temperature is very high may cause 

damages and weaken water resistance of whole system. 

As an alternative to present external surface - the 

green roof may be introduced. Thanks to 

vegetation, the problem with high temperature on 

underlying waterproof components could be 

minimized (dimension changing, air blisters). 

Another advantage is higher resistance on physical 

impact as well as elimination of UV degradation. It 

also reduces costs of heating in the winter. 
 

 
 
 
 

Figure 20: Shows the layers of green roof 

Since the water vapor in this case contains chlorine 

which may cause corrosion of the roof elements, 

vapor barrier should be installed after the first 

internal finishing layer. 



 

ting materials. 
Figure 21: insulation system 

DE LUXE RENOVATION 

For the high performance renovation is necessary a complete remake of the outer layer of the roof and the 

ceiling, paying attention to not compromise the concrete supporting structure of the roof. The deluxe 

renovation develops on four main directions: 

- Remove the entire bituminous felt and replace it with a new one, paying attention to use materials 

with a low environmental impact that can be recycled in the future. 

- Increase the pitch of the roof in order to prevent leaks caused by poor drainage. 

- Improve the insulating layer and install a new vapour barrier to prevent the diffusion of the 

moisture through the roof. 

- Change the wooden clagging of the ceiling with a damp proof material and replace the gypsum 

fibre plates with new others more eco-friendly. 

 
For a complete high performance renovation, the first thing to do is remove all the old bituminous layers 

and all the gutters and drainpipes. The bituminous felt can be recycled into a resource for new roofing felts. 

This resource can be used to actually produce new roofing felts by mixing it with a virgin bitumen and using 

this mix in the regular production process. This choice will reduce the environmental impact of the new 

bituminous layer and increase the environmental sustainability of the building. 

Once this operation will be completed, the pitch of the roof will be increased with the installation of rigid 

foam panels with various tapers and thicknesses. 

This solution permits to increase the slope of the roof, facilitating the drainage of rainwater and preventing 

flooding, and at the same time improve the insulating layer, reducing heat loss. 

In the picture below, the reader can see an example of how the new roof will appear and he can 

understand the double utility of the added fibre insulation: it allows to increase the roof pitch and to 

improve the thermal isolation of the building. 

Furthermore, tubes can be inserted in the extra insulating layer for the passage of electrical cables, solving 

in this way the problem of the exposed electric cables seeing during the swimming pool inspection. 

 
 

 

With this system is also possible to build a better-ventilated roof, as the picture shows. The installation of a 

ventilated roof allows, above all, an increase in the energy performance of the building. During the winter 

months, ventilated roof prevents condensation of moisture, guaranteeing a greater degree of energy 

conservation and durability of the entire roof. In the summer months, instead, the ventilated roof  

facilitates the airflow, which contributes to avoid an excess of overheating of material and environments. 

The ventilated roof greatly reduces over-heating in the roof and it  ensures  greater  durability  of  the  

insula 



 

After completing the installation of the extra inner layer the following step will be the installation of a new 

bituminous felt over the top of the roof, paying particular attention to the laying of the membrane near 

vertical walls and chimneys. 

  
Figure 22 – how to install the bituminous membrane properly near chimneys and vertical walls. 

 

In most of buildings, chimneys and vertical walls are the spots where the roofing can be easily damaged, so 

the figure 20 describes the correct way of installing the bituminous membrane. A correct installation will 

prevent the entry of microorganisms in the roof and the infiltration of water. 

For the bituminous layer, in order to increase the environmental sustainability of the swimming pool, can 

be used Icopal Noxite Air-purifying Roofing Membrane. Noxite® is a smart sustainable construction material 

that reverses NOx particulate air pollution and provides a cleaner, healthier environment around the 

building. For commercial builders, it can also have an immediate effect on reducing the environmental 

impact of a building over its lifetime in a way that is socially and economically responsible and 

environmentally sustainable. Noxite® torch-on roofing membranes use the radiation of the sun to produce 

an autocatalytic reaction that turns harmful nitrous oxides into benign nitrates. The resulting depolluting 

effect is permanent, throughout the life of the waterproofing membrane. 

 
Also a vapour barrier will be installed during the renovation. In a large part of buildings in the Northern 

Europe where winter heating conditions predominate, 

vapour barrier will be placed toward the interior heated 

side of insulation in the assembly. A vapour barrier will 

prevent the diffusion of moisture from the swimming 

poll through the roof, avoiding the development of air 

blisters under the roofing. 

 
In the end, all the wooden ceiling and the gypsum fiber 

plates will be replaced. The new wooden ceiling will be 

made with wood fiber panels coupling on the back with 

calcium-silicate panels. The wood fiber corrects the 

reverberation of noises accented by water, the panel 

silicate protects the structure from fire. 
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1. Introduction 

 

The background to this report is a site visit to the Indoor Swimming Pool Building of Västertorp in 

Stockholm, Sweden. This is a public building in south Stockholm, containing a 25-meters long 

swimming pool, a gym, and some other training facilities. There, the entrance of the building was 

inspected. This inspection was mainly performed through looking around in the entrance, but also by 

talking to the receptionist of the building, and taking some photos to be further examined later. 
 

This report focuses on the two main problem areas that we could find for the building entrance – dirt 

being brought in and accumulating, and the energy consumption. These problem areas are discussed 

in separate parts and in for every problem area some suggestions are made as to how renovation can 

be done. The renovation suggestions are for each problem area divided into three potential 

“packages of action taken”, called A, B and C, being respectively basic, intermediate and high 

performance renovation. Finally, there is some discussion of the two problem areas and the 

suggestions for renovation. 
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2. Dirt in entrance 

2.1 About dirt in entrances 

Except for being in contact with the public space and giving the building an identity, the entrance  

also has an important role to keep the dirt outside. 80 % of the dirt that enters the building comes 

with the people entering the building (3M, 2015). Which means that with a well-designed building 

money can be saved from a lower maintenance cost. A person entering brings on average 0.58 gram 

of dirt, and the cost to clean up 1 kg is about 10 500 SEK. That means if we approximate that there 

are 150 guests a day in the swimming hall the cost of cleaning up the dirt is 328 000 SEK per year 

(3M, 2015). 
 

In Swedish Working Environments Authorties’ regulations, AFS 2009:2 42 §, there are some rules 

regarding the design of floor: ”…Floors, walls and ceilings shall be made such that they can, without 

problems, be cleaned to the extent required considering the function of the building… It is 

particularly important that the floors can easily be cleaned” (Arbetsmiljöverket, 2013). 

 
 

2.2 Inventory of the building 

Just outside the entrance doors, there is asphalt and the asphalted area is about 2 m or closer to the 

entrance does not have any slope, which can cause problems if there is heavy rain. Asphalt is also a 

sticky material which means that asphalt particles can be stuck under shoes and precipitated indoors. 

The doors also have a small threshold which stops dirt and, because of the height of the threshold is 

low, make it easier to clean compared to if there had been a taller threshold. 
 

The entrance doors themselves are made of metal and have an upper part of glass. This is an optimal 

solution because the windows are harder to clean than the metallic material, but you still want to 

have the window to avoid people colliding when they are opening the doors. The windows are of 

course also working as an inlet of daylight. A handle made of metal also secures that dirt and marks 

from peoples hand do not sets on the window surface (Björk. F., 2007). 
 

The first thing in the swimming hall entrance which primary purpose is to stop dirt is the rubber 

carpet which scrapes of some dirt from the guests’ shoes and is also there if the guests want to 

scrape off their shoes more actively than just walking over it. The carpet is permeable which means 

that water from the shoes can infiltrate down in the carpet. In the lock there was also a shoe brush 

for more coarse dirt. 
 

The next step to take care of dirt was that they had placed out some ordinary carpets strategically to 

match with people’s normal walking paths. The task for these ordinary carpets is to suck up the  

water that guests are bringing with them on a rainy/snowy day. 
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Figure 1. Picture showing the design of the entrance with carpets, shoe brush and doors. 

 
 
 

2.3 Renovation proposals 
 

2.3.1 Optimal design of an entrance 

An optimal design of the entrance can be divided into three zones: the first zone is outside or just 

after the first door where you want the heavy dirt and rain/snow to stay. This is met by having a 

rough carpet or a scraper. On a rainy or snowy day there can be a lot of water so it is important that 

the water can be lead away, i.e. through a well. An important property of the carpet or scraper is that 

it is easy to clean. 
 

The second and next zone is a carpet that both collect dirt and water. This zone can be combined 

with zone number one if the entrance does not have enough space for more than two separate 

zones. 
 

The last zone is made to soak the rest of the water and should therefore be made of a highly 

absorptive material. For every zone to be efficient it is recommended that each zone is two to three 

steps long (Duri, 2014). 

 
 

2.3.2 A – Basic renovation 

Install a loose scraper just before the first doors. These scrapers will take away the heaviest dirt or 

snow that is stuck under the shoes. This leads to that the same dirt stays outside and the entrance 

does not have to take care of all the wetness from shoes. 
 

Always have the second door closed so people will have to open it to enter. Because the door is 

outgoing it will mean that people will have to take an extra step backwards and therefore more dirt 

will be scraped off. 
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Risks: Since the scraper isn’t at the same level as the ground people will probably avoid stepping on it 

because you have to take an extra high step and you also have to stop your walking and stand there 

to scrape off your shoes which is probably not what you prefer to do. 

When the scraper is loose they also need to be taken in every day so it does not get stolen. It will also 

be an obstacle for people in wheelchairs or walkers. 

 
 

2.3.3 B – Intermediate renovation 

Install permanent scrapers just before the first door. These scrapers are lowered down in the ground 

so that the scrapers’ surface is at the same level as the ground. The scraper should be water 

permeable and underneath there should be a well that leads all the water away to a storm water 

pipe. 
 

Another proposal is to install an entrance roof. Since they only use 1 of 3 doors they could just install 

an entrance roof above the door that is being used. The roof helps the ground underneath stay dry 

so less water and dirt enters the building. 

Risks: If the scraper isn’t cleaned frequently, leaves and dirt can clog the well and water will overflow. 
 

It should be checked if the roof construction can take the additional load from that comes with 

installation of entrance roof. If the construction can’t take the load, the cost for installing the roof 

can quickly add up to be an expensive investment. 

 
 

2.3.4 C – High performance renovation 

Except for the renovations given in B some solution for a better entrance regarding the dirt is to 

change the asphalt to concrete. The asphalt is stickier than concrete which means that the asphalt 

will sully the shoes instead of helping to scrape the shoes which concrete can do. 
 

When we asked the employees if it usually gets wet in the entrance they said that on a snowy or 

rainy day there can a lot of water on the floor and they have to bring forth their cleaning machine to 

soak up the water. One way to deal with this is to make the current first zone longer so you have to 

take 2-3 steps instead of 1-2 as it is today. This will make the zone to soak up more water. 
 

Another way to deal with the water problem can be to install ground heat on the outside. This will 

heat the ground so there will be less snow and water coming in to the building. 

Risks: The loads on the ground will change which means that the ground can settle if the soil and 

geotechnical conditions are not examined before. 
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3. Energy Consumption 

3.1 Components ensuring the thermal insulation 

 
Another technical function of an entrance is to maintain in the room a temperature inside the 

“comfort zone” (i.e. around 23°C) in spite of the energy losses due to the entrance door. To ensure 

this function, the swimming pool entrance has several components. 
 

Firstly, people have to go through a lock to come into the building, not a single door. This system’s 

goal is to reduce the energy losses when someone opens the entrance door. Indeed, thanks to the 

lock the air entering the room when a person comes in or out will be warmer than the outside air. 

Secondly, all windows and doors are double-glazed, which is much more efficient than single-glazed 

windows. 

Finally, the swimming pool owners had heaters installed all along the walls, to offset the energy 

losses occurring through the windows. 

 
 

3.2 Risks and drawbacks related to the current components 

 
Each of the components listed before may incur several risks or not fulfill their function in an optimal 

way. 
 

Regarding the lock, we noticed that the inside door is absolutely not tight, which reduces 

considerably the protective effect of the lock. Indeed, the outdoor air can easily reach the entrance 

when the main door is opened, cooling down the room in winter or warming it up in summer. There 

is also a risk of bringing in too much dampness when the weather is rainy, causing inconveniences 

such as mold or condensation inside the building. 
 

Moreover, the windows are a critical zone for energy losses. 
Indeed, their frame is made of wood, a material that is exposed 
to decay and rot. These phenomena reduce the thermal 
resistance of the frame, resulting in more energy losses. 
Furthermore, the decay is making the wood weaker, threatening 
the air-sealing qualities of the building. We can already see that 
the window frames are not air-proof at all, as there is a lot of 
dust and even spider webs between the glasses. It can come 
from the failure of the joint or the beginning of the wood decay 
in some parts. 

 

Eventually, the room is facing the east direction, which means it 
will get a lot of sunrays during summer, but few in winter. 
Therefore, it is not a good idea to put a lot of window on this  
side of the building, as the temperature might go too high in 
summer and too low in winter. There are currently 12 windows 
in the entrance, which is according to us far too many. Indeed, 
the receptionist confirmed that the room gets too hot in summer 
and cold in winter. 
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3.3 Renovation proposals 
 

3.3.1 A - Basic renovation 

 
A basic and not expensive type of renovation for the entrance could be the replacement of all the 

joints around the windows and the doors. 

 

 
Indeed, we noticed that the doors are not tight enough, causing 
air leakage and energy losses. Replacing the current joints and 
adding some around the inside door will reduce these problems, 
and the same thing applies to the windows. 

 
However, this solution is not durable, as the joints’ lifespan is not 
very long. Therefore, someone will have to regularly check them 
and replace them if needed. Moreover, this solution does not 
solve other problems in this room. For example, there is still a 
risk that the wooden frames of the windows will decay or 
expand, resulting in air leakage, dampness rising and maybe 
respiratory illness if the problem is not treated. 

 
 

 
3.3.2. B - Intermediate renovation 

 
The swimming pool owners may consider spending more money for renovations of better quality and 

efficiency, in addition to the previous solution. 
 

One of them is to replace all the windows of the entrance. The wooden frames need to be replaced 

by PVC frames. Indeed, PVC is a material that requires less maintenance than timber, as it is not 

exposed to decay or insect risks. Moreover, it presents a far better thermal resistance, as wood’s 

weaker durability affects its performances over the time. 
 

In addition, the number of windows will be reduced, as the room is exposed east. It will result in less 

heat losses in winter and a lower indoor temperature during summer. 

The main risk the room would be facing is insufficient ventilation. Indeed, this renovation aims at 

making the room the most air-proof possible to minimize the energy losses. Therefore, there might 

not be enough fresh air coming in, unless the ventilation works efficiently, which was not the case 

when we visited the building. Indeed, we noticed that no new air was brought by the ventilation 

system. If nothing is done to solve that, it may result in some discomfort for the users, due to the bad 

quality of the indoor air. 
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3.3.3 C - High performance renovation 

 
This last proposal will enable the room to optimize its energy consumption, but at the cost of higher 

spending. 
 

Indeed, the insulation material inside the wall could be replaced by a high performance material such 

as polyurethane foam, which is currently one of the best insulation foams. Associated with the 

previous proposals, we may say that the energy losses would considerably drop compared to the 

current situation. 
 

Moreover, the ventilation system could be improved by using a double-flow system. This system is 

using the exiting air to heat up the new fresh air before entering the room in winter, or cooling it 

down in summer. The use of a heat exchanger would decrease significantly the energy consumption. 
 

 

Figure 2. Double-flow ventilation principle 
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4. Discussion 

 
In this report, suggestions were made as how to improve two aspects of the entrance. These 

adjustments can be made independent of each other. 

Renovations made to lessen the energy consumption do not affect the problems associated with dirt, 

and vice versa. The basic renovation suggestion for the problem of dirt needs not affect the 

operation of the building very much, while the more advanced options might need operation to 

change during the process of renovation. During this time, a provisory entrance can possibly be 

made, so that the building can remain in operation. 
 

The renovations to solve the dirt problems might be done independent of renovations of the 

remaining part of the building. Were the high performance renovation for the energy consumption 

reduction to be performed, this would likely need to be coordinated with adjustments of other parts 

of the building’s HVAC systems made at the same time, for the HVAC system to remain in balance. 

For all renovation measures apply that it might be most efficient to combine them with similar 

renovation measures in other rooms, to gain the advantage of changing things at greater scale and 

possibly reduced unit cost, e. g. cost per single fixed window. 
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1. Technical functions of water treatment section in the swimming 

facility 

In the water treatment section, used water from the swimming pool is pumped, treated and 
later reinjected to the swimming pool. 
There are two main procedures; chemical treatment and mechanical treatment. In the chemical 
treatment process, chlorine will be added in the used water from the dosage chemicals room in 
order to remove most of the microorganism, i.e. Escherichia coli. Chlorine will continue to 
perform in the whole treatment procedure. As for the mechanical treatment, the suspended 
solids, human hair and scurf will be flocculated in the flocculation pool and finally stuck in the 
two gravity sand filters, which are indicated in the figure 1 as 7 & 8. Some of the water is used to 
fill the flushing tank, and the rest is stocked in the clear water tank before being used to supply 
the swimming pool. The water from the flushing tank is used to backwash the filters once a 
week in order to guarantee the designed efficiency of the sand filter* (information provided by 
the staff in the swimming facility). During this process the flush water goes into the sewage. This 
also helps to evacuate a part of the water out of the circuit, doing so some water can be 
discharged and replaced by fresh water from the municipality. Because in a closed circuit with 
the same water all the time, hygienic problems may arise. 

 
 
 
 

2. Components and materials 
 

The structures of the water treatment section are mainly built with reinforced concrete, for 
instance the control room for engineers, the gravity filters tanks and the different water tanks. 
Reinforced concrete is a material composed of concrete cast around and inside of steel 
reinforcements. It works well with tensile stress but is sensitive to some external factors i.e 
humidity, acidity. The external factors will cause series of problems, especially the corrosion of 
the steel reinforcement that cause the concrete to crack. Since this is a water treatment section, 
pressure pipelines are installed to connect different components in the water treatment 
process. Most of the pipes are made of iron, some of them are made of stainless steel and some 
are plastic pipes. Steel pipes are sensitive to corrosion. There is an inspection and control stage 
between the sand filter and the flushing water reservoir which is made of iron frame. There are 
also a set of switch box for engineers to control the working procedure of the pumps during the 
treatment process. 
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3. Possible damages 

 
After the visit of the swimming facility, and inventory of all possible damages which has been 
figured out has been made and is listed below. 

 

 
3.1 Exposed steel bars in the sand filter tank. (Figures 1-2-3) 

 
3.1.1 Description: 

 
Acid moisture, mostly chlorine, penetrated into the concrete surface started reacting with the 
steel bars, during the chemical reaction, red-colored oxide iron are formed and the volume of 
the steel bars expended. And this is regarded as the main reason for the cracked edge of the 
filter tank. In a long term, the steel bars will be totally rusted and lose their structural functions. 
Then the tank can no longer hold tensions from the water pressure, there would be risk of 
failure of the filter tank which will cause serious problems in further steps. The reason why this 
problem occurred is insufficient thickness of coating of the reinforcement bars. If the 
reinforcement is not deep enough into the concrete, there is more possibility of the 
reinforcement being attacked by moisture. In this environment with high humidity, extra coating 
thickness should probably have been implemented. 

 
Same kind of problem at the outer surface of the clear water excavation (Figures 6-11) 
, there is also a risk of structure failure if no further measurements are made. The original 
painting on the surface has already been partly peeled off, as can be seen from the shape and 
outlook of the remaining painting. This may be caused by the overflow from the clear water 
excavation. Other reasons like damage during construction and improper storage of chemical 
doses should also be considered. Since there are not enough information for these reasons, 
these two will not be illustrated into details from this report. 

 

 
3.1.2 Remedies and renovation 

 
From the figure which shows the exposed reinforcement bars conclusion can be made that the 
concrete cover is not thick enough to protect the steel bars. 

 
The recommended value of thickness of concrete cover in Eurocode 2 is defined as below: 

Cnom = Cmin +△Cdev* 

Where, 
Cnom: Nominal cover thickness in mm; 
Cmin: Minimum cover thickness in mm; 
△Cdev: Allowance thickness in mm, recommended value 10mm. 
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The environment which the sand filter tank is exposed to is classified as XD according to EN206- 
1*, which indicates a risk of chloride - induced corrosion. And furthermore in the further 
specifications of main exposures in subclass, case for swimming pool is classified as XD2. 

 

Recommendations for Cmin,dur. 
The final choice of Cmin,dur can be modified from Table 4.4N in accordance with EN 10080*. 
Since the information of the sand filter is not comprehensive, so the structure is preliminary 
defined as Class 4 (with a service life of 50 years) which requires a thickness of 40 mm. [1] 

 

 
 3.1.2.1 Sand filter repairing scheme 

 
For basic level, neat epoxy mortar is recommended for small spalls by Texas department of 
transportation in Concrete Repair Manual. Epoxy specialized for concrete repair has very 
tenacious bond and performs well in thin applications [2]. Although this kind of method cannot 
stop the corrosions where a small amount of reinforcement bars are exposed, it provides a 
perfect waterproof barrier and significantly slows down the rate of corrosion if it is properly 
applied [2]. It is the most economical solution in a short term. If the repair work need to be 
performed in a deeper level, for immediate actions, regular inspections of the broken concrete 
cover are recommended to be carried out to prevent deterioration. Especially further attentions 
to cracks parallel to the arrangement of the reinforcement. 

 
But in a long term, it is recommended that the owner of the swimming facility should excavate 
the concrete to investigate how the reinforcement bars are rusted and decide whether to 
perform rust removal actions or replace the reinforcement. And finally recast sufficient 
thickness of concrete to cover them. Since the swimming facility is operated by the municipality, 
summer break is always a good time for the repair work. 

 
If the funding from the municipality is sufficient, then the renovation can be carried out in a high 
performance way. Since gravity sand filters are old fashioned, a new pressure filtration system is 
recommended for the final renovation. From the odor in the swimming facility, is can be judged 
easily that the air contains lots of chloride, which could cause corrosion problems for the metal 
works. The smell actually comes from tri-nitrogen chloride which is produced by the reaction 
between chlorine and ammonium under acidic conditions in the water. When the pH in the 
swimming pool is normally between 6.8 and 7.6, the surface of the biofilm formed by the 
bacteria will be acidic. The surface will be the place where the tri-nitrogen chloride is produced. 

 
When tri-nitrogen chloride forms, with the help of high damp concentration in the indoor air, 
metal work inside the building could be corrupted under some certain conditions. Actually, the 
largest area in a swimming facility is neither the surface of the swimming pool nor the surface of 
the pipes, it is the surface of the sand. The reason for this is because one metric tons of sand 
has a surface area of approximately 3000 square meters, and for a standard 25 meter pool, 
amount to 60000 square meters [2]. In this case, huge amount of bacteria will form a biofilm 
and escape from chlorine. 
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One possible solution is from a company called DRYDEN AQUA, that a kind of filtration media 
called Active Filter Media (AFM) could solve this kind of problem effectively by reducing the 
amount of bacteria in the system then reducing the production of tri-nitrogen chloride. So 
applying the pressure filtration system would benefit in several aspects. 

 
 
 

3.2 Corrosion of metal elements in the room (Figures 5-6-7-8-9-10) 

 
3.2.1 Description 

 
Corrosion of metal elements in the room (pipes, metal elements in structures, water pumps) 
Rust is present on almost all the metal parts in the water treatment room. The pipes are usually 
a bit rusty and one of them is heavily rusted (see picture 5 and 6). Several water pumps are also 
corroded (see picture 4) as well as different metal parts of the structures (metal profile 
supporting the inspection gateway, screws and bars holding the pipes or the pipes from the 
heating system). This corrosion of the steel elements in the room is due to the damp 
environment rich in chlorine. Some of the elements in the room are made of stainless steel, 
those have not been as much attacked as the steel elements. The elements made in steel 
usually have paintings to protect them from corrosion, but this does not seem to behave 
efficiently enough. Even if the stainless steel elements have resisted much better that the other 
part, some small traces of corrosion could be found on them, and the bottom of the profile 
supporting the inspection gateway is heavily attacked. The service environment of the water 
treatment section of a swimming pool belongs to the highest group of corrosion hazard, in those 
conditions a normal stainless steel can also be corroded. 

 
 

3.2.2 Remedies and renovation 
 

Remedies for the rusting problem are of two kinds. The first one is trying to make the 
environment of the room less aggressive for the steel and the second one is making the steel 
with better antirust ability or better protected against the aggressive environment. The two 
main factors in the air that sustain the development of rust is humidity and chlorine. A better 
ventilation of the water treatment sections could help diminishing the damp and chlorine level. 
Also the replacement of the filtration system, currently two gravity sand filters, by a pressure 
filtration system could help diminishing the chlorine level in the air and so reducing rusting of 
steel elements in the room as mentioned in the repairing scheme of the sand filter.. Anyway, as 
the rusting process is already far for some elements, a repair work of the rusted elements 
cannot be avoided. 

 
In a basic renovation, the rust should be removed from the rusty elements and a anti corrosion 
painting should be applied to all of the metal elements that are not in stainless steel. The 
painting should be checked regularly and painting work should be carried on every now and 
then to prevent any rust from appearing again. 
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A more complete renovation would be the replacement of all the elements in metal by elements 
in stainless steel. Moreover the quality of the stainless steel should be high enough, indeed in 
this environment with high corrosion hazard even stainless steel can corrode (see source). As 
recommended by the German guidelines for the design and fabrication of stainless steel 
structures [4], the following quality of stainless steel should be used in this kind of environment: 
X1NiCrMoCuN 25-20-7 (1.4529), X1CrNiMoCuN 20-18-7 or X1NiCrMoCu 25-20-5 (1.4539) acc. to PN-EN 
10088-1:1998 [5]. 

 

 
3.3 Falling insulation panel. (Figure 14) 

 
The falling insulation panel is only partly attached to the ceiling, it could fell down into the water 
at any time. It does not fulfill its role as insulation panel any more as it is no longer at the right 
position. The reason for this could be the failure of the metal connector or the expansion of the 
neighbor panel due to dampness in the atmosphere. Narrow space and water in the tank will 
add difficulties in inspecting and fixing this problem. 
In this case, the reason for the dropping of the panel should be investigated when the flushing 
tank is empty. Then the insulation panel should be replaced or re-attached in the right position. 

 

 
3.4 Damaged painting and reinforcement bars exposed in the clear water tank. 

(Figure 12-13) 

 
There seems to be a painting inside of the clear water tank that could protect the concrete from 
the water if the painting is water proof. But probably the painting should have been renewed 
regularly because it is a protection mean that is not really lasting. As can be seen on the picture 
the painting peeled is off at certain points. Such that it did not protect the concrete from 
moisture and eventually lead to corrosion of the reinforcement bars. 

 
The clear water tank should be repainted to insure the functions of the painting. 
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4. Appendix 
 
4.1 Figures 

 

Figure 1: Plan of water treatment section in the swimming facility 
 
 
 

Figure 2: Corrosion of the embedded metal of the sand filter tanks. 
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Figure 3: Corrosion of the embedded metal of sand filters tank 
 

 

Figure 4: Corrosion of embedded metal on the exterior surface of the clean water tank. 
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Figure 5: Corrosion of the heating system pipes 

 

 

Figure 6: Corrosion of the steel pipe, and small stain of corrosion on the stainless steel 
pipe. 
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Figure 7: Corrosion of a steel pipe. 
 

 

Figure 8: Corrosion of the feet of stainless inspection gateway 
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Figure 9: Corrosion of the water pumps 
 

 

Figure 10: Corrosion of bolts and steel structures 
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Figure 11: Insulation material falling from the ceiling of the flushing tank. 

 

 

Figure 12: Decaying painting and rust of metal reinforcement in the clear water tank 
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Figure 13: Decaying of the paint in the clear water tank 
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Renovation manual 
 
Introduction 

 

The aim of this report is to produce a renovation manual focusing on the air 
handling system for the public swimming pool building of Västertorp. 

 

Figure 1: Entrance of the Västertorps swimming pool 

 

 
We carried out an inspection of this building on the 14th of September, and the renovation 
manual will be established based on this investigation. 

 

Technical functions of the air handling system 
 

To begin with, we will briefly describe the technical functions of the air handling system of 
the swimming pool. 

 

This unit has to maintain a fixed temperature of 27-28°C inside the building and also to 
provide fresh air for the users. To do it, a main pipe located in one corner of the swimming 
pool dispatches the fresh, preheated air by the air handling system. Afterwards, the 
dampness and the exhaust air have to be evacuated from the building with the help of some 
ventilation nozzles. 
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Figure 2: Main pipe providing fresh air and heat 

 

  Figure 3: Air outlet 

Figure 4: Air outlet on the 
external wall 

 

In the same time, undesirable odor is removed and the CO2 level is controlled which assures 
good air quality. 

 

Inventory of the building 

 
 

The building consists of the followings: 
 

1. Large swimming pool: 25 x 13 m 
2. Small swimming pool: 13 x 6.6 m 
3. Gym 
4. Showers and changing rooms 
5. Water treatment section 
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6. Air handling system: 
a. fresh air handling systems; 
b. exhaust air system; 

-both consisting of air filters, air dampers, pumps, humidity sensors and 
frost protection sensor. 

 
 

Define the problems 
 

 Air- and water temperature control 
 

In order to reduce evaporation from the pool, the temperature of the air should be 
2°C above water temperature. During the inspection, we noticed that this condition 
was not fulfilled. 

 

 Air-flow control 
 

Improper placement of the air intake and outlets. Although 
 

 Humidity control 
 

No device indicating the humidity of the air but fungi could be noticed on the ceiling, 
which indicates a problem of dampness. 

 

 Control of air contamination with chlorine: 
 

No chlorine smell was noticed during inspection 
 
 

Inventory of possible damages 
 

 on health: exaggeratedly high moisture level harbors fungus, molds and dust mites 
which has several negative effects on people, ex.: headache, nausea, nasal- and chest 
congestion, eye problems, fatigue, dry skin etc.

 

 on building: unpleasant sight of mold on the ceiling, rusty steel elements
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 5 Ceiling 
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Further analysis 
 

 Mechanism of the damages

The problems start with the improper placement of the air intake and outlets. This 
causes bad air circulation; probably it doesn’t even circulate in the whole building. 
The humid air is the result of the evaporation of the water from the swimming pool. 
We know that moist air is lighter than dry air, which makes this layer of air to rise 
until the ceiling. There the damp air gets in the structure of the soft material of the 
ceiling causing mold. The closeness of the windows affect the ceiling as well, heating 
up the water on its surface, providing an even more habitable life for fungi to spread. 

 

 Remedy

We cannot do any remediation until we don’t know for sure the source and location 
of the problem. Even after some kind of remedy was done, if the right source of the 
moisture       is       not       found,       mold       will       appear        anyway        later.  
The goals of remediation are to remove or clean the contaminated materials, 
preventing fungi from entering the occupied area again and preventing it from 
reappearance. Most of the times the main provocative of the mold in buildings is the 
air handling unit. Even if the system is new, it is obligatory to make periodical 
inspections to assure its proper functionality. Thus the most important step to be 
taken in cleaning a building from mold is to clean the HVAC system. This involves 
several other steps like turning the HVAC system off. Then, while wearing protecting 
suit replace filters and any wet insulation, use wet vacuums to clean out any standing 
water and use disinfectant to clean non porous surfaces like ducts, coils and pans of 
mold and mildew. 

 

Since we don’t have a vast knowledge in fixing air handling units we try to come up 
with other ideas which can be taken into consideration to fix the problems caused by 
the improper function of the ventilation system. In the coming paragraph a set of 
remedies are presented based on the three renovation levels, which differ from each 
other mostly based on the amount of money used to do the renovation. 

 

 Basic: 

o Changing the filters 
o Clean the mold from the surfaces and repaint them 
o Open windows for a better air circulation 

 Intermediate: 
o Remove the fans from the ceiling. The fans may distribute the moisture in 

the air even better so they increase the risk of mold appearance on the 
whole ceiling which we could observe 

o Instead of the fans, install air extractors directly on the ceiling thus the 
moist air can leave the building the easiest way. This way the appearance 
of mold, fungi can be prevented even more because, by having an air 
extractor and not an air circulator the moisture is not diffused in the 
whole building but evacuated as soon as possible. 
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 High performance: 
o Currently the air intake and the outlet are functioning on the same wall, 

which is not effective enough in serving its purpose which is to change 
and/or circulate the air continuously. By separating them from the same 
wall and installing the air outlet on the opposite wall from where the 
intake is put, the air can circulate before it is extracted from the building. 

o A more advanced solution would be to install ventilation pipes around the 
building, under the windows. This could help to prevent the appearance  
of condensation on the windows by extracting the moist air evaporating 
from the pool before it would get in contact with the windows. 
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Presentation 

Västertorpshallen is a facility located south of Stockholm in Hägersten. Construction started 

in 1968 and the building was finished in 1971. The drawings however are from the 1950’s. 

Every year the facility has around 200 000 visitors (Reference 2). Some parts of the facility is 

in great need of renovation due to poor maintenance and high number of visitors. 

 
The facility have a sports hall, coffee shop and a swimming hall. The sports hall have three 

different areas for activity: a big hall, small hall and an endurance exercise room. They offers 

all kinds of activities such as basketball, table tennis, football, handball, disabled sports, 

floorball and school sports. The Swimming hall has one swimming pool with a length of 25 

meters, a coffee shop, diving tower, sauna and a gym. 

 
Facts 

Adress: Personnevägen 90 

129 49 Hägersten 

Sweden 

Building year: 19681971 

Owners: Stockholms Stad 

Number of visitors: ~ 200 000 visitors / year 

 

Assignment 

The assignment is to analyze and describe the technical functions of the building parts in the 

dressing rooms, showers, toilets and saunas. Furthermore we are to describe the 

components that give these functions and the material of the components. 

When that is done we then have to describe indications and mechanisms for some typical 

damage to the construction. Lastly we are to suggest remedies for these damages and 

propose three different levels of renovation: basic, intermediate and high performance. 

 
Working progress 

First of all, on monday the 14 of september 2015, a study visit was made at the swimming 

facility with the purpose of documenting and making an inventory list of the building1. 

With the drawings, notes and pictures of the building as it looks today at hand, we can make 

a first analysis of the data. When we have evaluated the building parts technical design and 

material, we then propose 3 types of remedies to the different construction parts and finally 

come to a conclusion of what needs to be done. 

 

 

1 Note that because this is a school project and the activities in the swimming hall have to be 

open for business during the whole study visit, we couldn’t inspect the women's dressing 

rooms. For that reason, this article will only refer to the inspections of the men's dressing 

rooms. 
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Inventory 

As we mentioned in the presentation, a study visit was made at the swimming hall on the 14 

of september 2015. We took 53 pictures of different construction parts, lifted the ceiling tiles 

to see the construction above and inspected the joints were different materials met. All in all, 

we inspected the sauna, toilet, showers and dressing rooms. The inspection lasted about an 

hour. 

 

Changing rooms 
 
Technical functions of the building part 

This part of the building must be designed to assure the comfort of the customers, including 

the air quality, the cleaning, the absence of moisture or dampness that could increase the 

risk of asthmatic and allergic symptoms, not to mention the risk of slipping and hurting 

yourself. 

 

Components that gives these functions 

The ventilation system should be designed to decrease the moisture production by carrying 

away the high moisture content air from the changing rooms. On the floor the pvc carpets 

main functions is to keep the floor clean and and stable (not slippery) and, mabie most 

important for the construction, keep it waterproof. The false ceiling is designed to dampen 

the volume and cover up the installations so that staying in the dressing rooms is as 

comfortable as possible. 

 
Materials in the components 

PVC, ceramic, false ceiling 

 
Observed damages 

The damages we can observe in the dressing rooms largely consist of wear and tear of the 

building. For more information, please look at appendix 2 and the inventory Excel 

spreadsheet. 

 

Showers 
 
Technical functions of the building part 

The showers should be constructed with hygienic and easy to clean materials. The floor 

must not be slick. Water must not stagnate. The steam/moisture must be removed in order 
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to maintain a good humidity level. The water supply system must provide hot and cold water 

without too great heat losses. 

 
Components that gives these functions 

The floors and walls has ceramic tiles with hygienic, waterproof and non slippery properties. 

The floor is designed with a slight slope so that the drainage system is assure to remove the 

water coming from the showers. The ventilation system is designed to control the humidity 

level of the showers. Finally the false ceiling should be designed to prevent moisture of 

passing through into the construction. 

 

Materials in the components 

Ceramic, mineral wool 

 
Observed damages 

We refer to the Excel spreadsheet in appendix 2 for a complete description of the observed 

damages. 

 

Saunas 

The sauna is divided into two rooms. The first one you enter is on the drawings called 

eftersvettning which, if you translate it directly from swedish, means “after sweating”. The 

room has a higher temperature (~40°C) than normal indoor temperature (2023°C) and its 

function is to act as a relaxation area before and after you enter the sauna. The sauna itself 

is a so called dry sauna and has a temperature around 80100°C. Dry sauna means that it 

doesn’t have any added steam (more than if you pour a scoop of water on the heating unit) 

unlike a steam sauna (steam room?) where the steam is heated to the desired temperature 

(Reference 3). 

 
Technical functions of the building part 

The sauna should uppermost be designed to retain heat to make sure the energy 

consumption doesn’t gets too high. Of course it’s also important that the visitors have a 

comfortable stay in the sauna. 

 
Components that gives these functions 

The after sweating room is dressed with wood planks on the walls and ceiling. It has wooden 

benches along its walls and the floor is covered with small tiles. The sauna itself has tile floor 

and walls with wooden panels only in the ceiling. In one of the corners of the sauna they 

have placed the heating unit and around it covered the walls with bricks rather than tiles or 

wood. 
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Materials in the components 

For starters: because we don’t have access to the detailed drawings showing the cross 

section of the walls, floors and ceilings of the building, we don’t know for sure how these 

surfaces are structured. From what we can tell the building framework mostly consists of 

lightweight concrete whereupon the different surface layers has been cast/built. How good 

this construction is at retaining heat, we have no information. 

 
Observed damages 

The sauna has more or less the same damages to its tile surfaces as the shower. The seals 

are loose and damaged and some of the tiles are cracked. However, these damages may 

have appeared for slightly different reasons in the sauna than in the showers. Because of 

the big temperature differences in the sauna (the sauna is for instance most likely turned off 

at night to save energy, whereby the temperature plummets from ~100°C to ~20°C) the 

mortar/seals have to endure great stresses and strains to keep the tiles in place. 

 
If we instead look at the wood panels, they too have to endure great expansions and 

contractions because of the temperature difference. Because of this we can see big cracks 

in many parts of the wooden panel. 

 
The points where the different materials meet (for example seals between the door frame 

and the tile walls or the brick wall near the heating unit and the surrounding tiles) the seals 

have to be designed to stick to both the tiles and the wood/brick. Because wood, brick and 

tile all contract and expand at different rates with the temperature difference, the seals 

around the frame have completely loosen from the wood and the brick. 

 
For a more detailed description of the damages please look at appendix 2. 

 

Toilets 
 
Technical functions of the building part 

The toilets should be constructed with hygienic and easy to clean materials. Particular 

attention must be given to maintain the environment dry. If not, germs and bacteria have a 

higher risk of growing in the wet environment. It’s important that the piping system that 

provide hot and cold water do this without no risk of leakage. All couplings need to be visible. 

 
Components that gives these functions 

The ceramic tiles needs to have hygienic properties. The drainage system must be effective 

at removing the water on the floor. The ventilation system must be able to control the 

humidity level. 
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Materials in the components 

Ceramic 

 
Observed damages 

For our observed damages, please look at the Excel spreadsheet in appendix 2. 

 

Observed damages  summary 

Indication and mechanism of a typical damage 

 
Rot and condensation 

Mould will appear when RH is above 75%. There is a risk of rot when the moisture ratio is 

below 20%. Although, the risk is small. The ideal level for fungi is somewhere around 25 to 

30% moisture ratio with optimal temperature is around 2132°C (These humidity and 

temperature conditions are typical of a swimming pool, therefore the risk of rot is high). 

 

Causes 

Moisture which condenses on internal surfaces is derived from the internal air and is 

generally produced by the occupant’s activities (especially in a wet environment like the 

swimming pool). Condensation will occur when the warm air is cooled to a temperature 

known as its ‘dewpoint’ temperature, either by being brought into contact with the cold 

surfaces of the structure (as could happen on the windows) or by passage into a cooler part 

of the building (that is the case of the gap between the ceiling and the false ceiling). 

Condensation will also occur on absorbent surfaces, but will not always show until the 

surface is very damp. In such cases mould growth will appear consisting of green or black 

patches which will cause deterioration of decorative finishings. 

 

Diagnosis 

The gypsum plaster being denser and colder doesn’t have the power to absorb moisture. 

However, this problem has largely been overcome by the introduction of vapour check 

thermal boards and lightweight retarded hemihydrate plasters. ‘Cold bridges’ formed by 

cavity wall ties can produce small discoloured patches of mould on wall plaster. Openings in 

cavity walls sealed with slates in cement mortar can also cause a similar condition on the 

wall plaster. Metal windows have a high thermal conductivity which can cause similar 

conditions when built direct to brick openings that provide a cold bridge between the exterior 

and interior. A considerable amount of double glazing has been carried out during the past 

twentyfive years which no doubt reduces the risk of condensation. Natural ventilation is the 

cheapest form of remedial work and is nearly always beneficial in reducing condensation. 
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Conclusion 

From what we have observed at Västertorps swimming pool facility, the building is in grave 

need of restoration. Many of the surface layers we’ve been looking at are supposed to be 

watertight to ensure that no damage will come to the construction. Today, that’s not the 

case. Some damages are small and others are bigger. However, the main thing is that the 

facility needs restoration immediately. In the end it’s (as always) a matter of cost. Hopefully 

our suggestions can be of some use for the upcoming work at hand. 
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Inventory excel spreadsheet 
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   NOTES FOR READING             

   The red writings are insicure (sometimes are just hypotesis about some problems that could occur)           

   The three levels of renovations have been assigned depending on the gravity of the problem and how much money the intervention requires to be done         

                 

   PVC              

   NOTES DAMAGES CAUSES RENOVATIONS         

   BASIC INTERMEDIATE DE LUXE         

   It's ok for Possible damages             

   Greater moisture 
stability 

Cracking and lifting If the PVC is laid on a cement and sand 
screed it must be bonded to it 

           

   A damp-proof 
membrane is 
essential 

PVC will lift at the edges Damp reaches the surface and the 
adhesive is affected or even broken 

The coved skirting is 
well designed. The 
only missing thing is 
the capping strip 
which is important 
to avoid the water 
infiltrating the wall 
(see image) 

          

                 

                 

   FALSE CEICILNG              

   NOTES DAMAGES CAUSES RENOVATIONS         

   BASIC INTERMEDIATE DE LUXE         

   See "Rot and 
condesation" in Sec. 
Observe damages 

Spots of moisture, Rot in the 
wooden ceiling 

High concentration of bacteria in a wet 
environment, Insufficient ventilation, 
Damp can pass through the false 
ceiling 

Since a false cealing 
is required to hide 
the ventilation 
system, it's 
necerrary to put a 
waterproof ceiling 
that doesn't rot and 
that doesn't allow of 
the water pass to 
the higer wooden 
ceiling (Reference 
4). 

Improve ventilation 
between false ceiling 
and ceiling (improve 
the current 
ventilation system or 
change to natural 
ventilation) 

Change the ventilation 
system and replace 
the false ceiling with a 
fixed ceiling made of a 
waterproof gypsum 
layer 

        

           

           

                 

                 

                 

                 

   CLAY TILES              

   NOTES DAMAGES CAUSES RENOVATIONS         

   BASIC INTERMEDIATE DE LUXE         

   All these finishes are 
usually applied to 
cement and sand 
screeds 

Lack of adhesion of mortar to 
tiles 

Moisture penetration passing through 
the screed. The moisture contains 
alkalis derived from the concrete 
screed 

 Expansion joints 
around the perimeter 
of the tiled floors 
either between the 
tiles and wall or 
coved skirting 
installed between the 
tiles and cove 

         

    Differential movement between the 
screed and the tile. Clay and concrete 
have different coefficients of thermal 
expansion which causes different 
movements with temperature changes 

          

    Failure to properly adjust the suction of 
the tile before applying the mortar. 
Wall tiles have a very high suction 
which is reduced by wetting, but if the 
tile is saturated, this will again result in 
lack of adhesion 

 New mastic adhesives 
provide a more 
resilient bedding and 
obviate all these 
shrinkage problems 

         

    The use of unsuitable sands in the 
rendering of the inner wall surface 
tends to increase drying shrinkage. 

          

    Failure of adhesion in old wall tiling or 
opaque glass is also caused by the high 
temperature from heating systems 
causing shrinkage between bedding 
mortar and the backing material 

 The piping system 
has to be provided by 
insulation in order not 
to warm the wall 

         

    Failure can also occur when tiling is 
applied to brick walls subject to 
moisture penetration. Penetrating 
water carrying sulphate salts in 
solution to the cement mortar backing 
sulphate salts in solution to the cement 
mortar backing 

 The present wall of 
the toilette has this 
stratigraphy: 
concrete brick - glu - 
ceramics tiles. It 
would be better to 
have a waterproof 
layer mede as 
showen in the figure 

         

 



 

    Crazing on the tile face Irregular application of the cement 
mortar. This results in a slight 
distortion of the tiles due to non- 
uniformity in drying shrinkage. Fine 
cracks then develop in the glaze which 
in ordinary circumstances are not very 
noticeable 

 A good labour in 
applicating the 
mortar is required 

         

    Infiltration of water between 
the floor tiles and the drain 
system 

 Provide a good 
seiling between the 
floor tiles and the 
drain system 

          

    Not prerfect water removal 
on the floor 

   In case the desicion to 
change the floor is 
taken, provide a 
better pendence 
(1:100 at least) of the 
floor has to be 
provided 

        

                 

                 

   PLASTERWALL              

   NOTES DAMAGES CAUSES RENOVATIONS         

   BASIC INTERMEDIATE DE LUXE         

    Fine hair cracks Use of loamy sand if the work is in 
gypsum plaster or excess lime in the 
finishing coat 

Paint it again (it's 
just a temporary 
solution; it requires 
continous 
maintenance) 

Remake the plaster 
choosing a good 
cement and treating 
the joins with a 
properly way 

Substitute the plaster 
with a PVC coat (see 
image) that is 
waterproof and 
resistent to the cracks 

        

    Plastering mixes containing cement or 
lime shrink as they dry and calcium 
sulphate mixes expand as they set 
causing differential shrinkage is usually 
due to poor treatment at the joints or 
shrinkage of timber joists or battens 

        

    Similar effects are sometimes due to 
thermal movement. 

        

                 

                 

                 

                 

   DOORS              

   NOTES DAMAGES CAUSES RENOVATIONS         

   BASIC INTERMEDIATE DE LUXE         

    Weakening, loosening of the 
joints and distortion of the 
doors. 

Entry of moisture at the joints causes 
failure of the glue 

PVC doors (see 
image) 

          

   Not just for the 
doors, but for every 
kind of wooden 
sheets, found in the 
toilets and in the 
sauna 

Distortion If the temperature conditions are 
markedly different on the two sides of 
a wooden sheet, and it is poorly 
protected due to inadequate painting 

Substitute the 
wooden sheets with 
PVC one* 

Avoid putting up 
sheets especially next 
to esternal walls of a 
warm room. Prefer 
the tiles everywhere 
on the wall without 
changing technical 
solution or material 

         

      *Problem with glazen doors in renovation: entry of moisture may 
also occur when glazed door panels are secured with putty or 
glazing beads. Moisture will penetrate through loose or cracked 
putty, or the beads may come away from the glass 

        

                 

                 

                 

   WINDOW              

   NOTES DAMAGES CAUSES RENOVATIONS         

           

    Distortion Some sashes are not sufficiently robust 
and have distorted through moisture 
movement, permitting the entry of 
rainwater. 

We refer to group 3's work on the window renovations         

    Bottom rails of sashes are particularly 
vulnerable to decay if the putty fillet 
becomes loose or if the paint blisters. 

        

   See "Rot and 
condesation" 

Wood swelling and jammed 
sashes 

Condensation running down the glass 
collects on the surface of the back 
putty slowly penetrating the timber 
rail. The wood swells and the hinges 
becoming disturbed 
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Ur badmästaren ”Minskning av mängden klor i simanläggningars badvatten” 

 

 

 

 



I Sverige finns simanläggningar öpp-
na för allmänheten där det är möjligt 
att lära sig simma. Elever som går 
ut årskurs sex ska för att klara kun-
skapskraven enligt Skolverket kunna 
simma minst 200 meter och hantera 
nödsituationer vid vatten. 86 % av 
Sveriges kommuner har en eller fler 
simhallar (SVT 2017-02-07). Simhal-
larna är också till för tävlings- och 
motionssimmarna och här kan vi 
umgås. 
 Genom åren har temperaturen på 
badvattnet höjts i många bassänger. 
Detta för att öka besökarnas trivsel 
vilket också medfört att många fler 
badbesökare återkommer till badan-
läggningarna. Fler badbesökare är 
bra för folkhälsan. Det medför dock 
högre krav på vattenreningen. Det 
vanliga är då att man tillför mer des-
infektionsmedel för att avdöda virus 
och bakterier, vilka kan tillföras vatt-
net bland annat via badgäster, eller 
för att förhindra tillväxt av bakterier 
på förorenade ytor i bassängen. I Sve-
rige desinficeras bassängvattnet van-
ligtvis med natrium- eller kalcium-
hypoklorit.

Natriumhypoklorit och kalcium-
 hypoklorit reagerar bland annat 

med kvävehaltiga ämnen i urin, svett, 
hudflagor med flera ämnen som före-
kommer i bassängvattnet. Vid denna 
reaktion bildas bl.a. kloraminer av vil-
ka exempelvis trikloraminer är myck-
et lättflyktiga och därför avdunstar till 
luften inne i badanläggningen. Man 
har funnit att nedbrytningsproduk-
terna kan förvärra luftvägssymtom 
men också orsaka astma hos även 
tidigare luftvägsfriska personer som 
tillbringar tid i en simhall.
 Desinfektionsmedel som natrium-
hypoklorit och kalciumhypoklorit är 
snabbverkande och har lång uppe-
hållstid i vatten och bieffekterna är 
kända. Att klor kommer att försvinna 
helt och hållet som desinfektionsme-
del i simhallarna i Sverige inom den 
närmsta tiden är inte troligt. Där-
emot är det idag högsta grad möjligt 
att minska mängden klor radikalt och 
progressivt i simhallarnas badvatten.
 Ett sätt att minska den tillsatta klor-
mängden till badvattnet är att satsa 
på teknik som desinficerar på ett an-
nat sätt än via tillsatser av kemikalier. 
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I Enskedebadet har det sedan 2013 
pågått experimentella försök med att 
avdöda bakterier med hjälp av LED + 
fotokatalys. Innovationen med att få 
ut denna teknik till marknaden drivs 
av företaget Teknikmarknad och bo-
lagets rapport visar på goda resultat. 
Mängden E. Coli, heterotrofa bakte-
rier och Pseudonomas aeruginasa har 
hållits på godkända nivåer i simbas-
sängen trots att klormängden redu-
cerats från 0,9 mg/l ner till 0,2 mg/l. 
Försöken med reducerad klormängd 
har fortsatt men mängden klor lig-
ger nu istället på nivån 0,5 mg/l. Idag 
kompletteras också försöken med 
partikelrening, detta med syftet att 
identifiera tillfällen då behov av des-
infektionsmedel intermittent behöver 
ske föranledda av specifika olyckor 
med ektrementer.
 Stockholms stad som driver Enske-
debadet har utfört sina egna mätning-
ar av heterotrofa bakterier och Pseu-
donomas aeruginasa parallellt med att 
Teknikmarknads försök pågått. Mät-
värden framtagna av Stockholms stad 
är därför oberoende av Teknikmark-
nads uppmätta värden.
 Vi har fått ta del av Stockholms 
stads uppmätta värden för Enskede-
hallens badvatten, dvs. klorvärden, 
klorföreningar som THM, triklor-
metan, bromdiklormetan, turbititet, 
COD-Mn och bakteriervärden på he-
terotrofa bakterier och Pseudonomas 
aeruginasa och har nu för avsikt att 
presentera resultaten här.

Resultat
Vi har jämfört mätdata som var upp-
mätta under en tvåårsperiod före det 
att klorreduceringen startade med 
mätdata uppmätta efter det klorre-
duceringen startade. Mätdata från 
Stockholms stad omfattar data från 
början av 2011, dvs. två år före Tek-
nikmarknad började sina försök 2013 
fram till i början av 2017. Observera 
att för vissa parametrar är provtag-
ningarna tämligen fåtaliga, exempel-
vis trihalometaner, triklormetan m.fl.
 Under perioden 25 februari–12 april 
2013 tillsattes klorhalten 0,2–0,3 mg/l. 
Under denna tidsperiod genomförde 
kommunen två mätningar (11 mars 
och 8 april) – se tabellen ovan.
• Halten bundet klor låg på 0,20 mg/l 

vid bägge tillfällena.

• Halten fritt klor låg på 0,27 mg/l 
respektive på 0,13 mg/l.

• Total klormängd låg på 0,47 mg/l 
respektive på 0,33 mg/l.

• Halten COD-Mn låg på 3,6 mg/l 
respektive på 1,4 mg/l.

• Halten heterotrofa bakterier var i 
princip så låg som den kunde vara 
nämligen < 1cfu/100 ml.

• Halten Pseudonomas aeruginasa var 
så låg som den kunde vara nämli-
gen 0 cfu/100 ml.

Även här bör man observera att prov-
tagningstillfällena är för få för att dra 
säkra slutsatser ifrån.

Klormätningar
Värdet för det totala kloret motsva-
ras hyggligt väl av de sammanslagna 
värdena för fritt klor och bundet klor. 
Värdena för totalt klor och fritt klor 
går ner i takt med att klortillsatsen 

minskas, medan värdet för bundet 
klor i stort sett ligger stilla. Värdena 
för de olika trihalometanerna går 
också ner i takt med att klortillsat-
sen minskar, men det bör noteras att 
medelvärdena för de olika trihalome-
tanerna är baserade på endast ett fåtal 
mätningar, totalt elva stycken.

Bakteriemätningar
Det kan noteras att det inte är någon 
stor skillnad på mängd före och efter 
klorreducering, avseende heterotrofa 
bakterier. Framförallt är spridningen 
stor för mätningarna av Pseudonomas 
aeruginasa.

Avvikelser
Det kan inte uteslutas att enstaka hö-
ga värden kan vara föranledda av spe-
cifika olyckor med ektrementer. Det 
finns därför skäl att utesluta dessa  E
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Minskning av mängden klor i simanläggningarnas badvatten
 Före klorreduceringen Efter klorreduceringen

 Medel- Antal  Medel- Antal  
 värde värden värde värden

Total klor 0,98 mg/l 9 0,57 mg/l 50
Fritt klor 0,90 mg/l 24 0,49 mg/l 51
Bundet klor 0,13 mg/l 20 0,14 mg/l 52
Trihalometaner (THM) 79 µg/l 6 60 µg/l 5
Triklormetan 73 µg/l 6 54 µg/l 5
Bromdiklormetan 7 µg/l 6 5 µg/l 5
COD-Mn 1,4 mg O2/l 20 1,5 mg O2/l 55
Turbiditet 0,14 FNU 23 0,18 FNU 55
Heterotrofa bakterier 3 cfu/ml 25 8,2 cfu/ml 55
Pseudonomas aeruginasa 7,6 cfu/ml 25 0,3 cfu/ml 54

Enskedehallen med Teknikmarknads teknik.
Foton: Ylva Ewards.

Foto: Ylva Ewards.

Åsa Laurell Lyne, CBI. Tord af Klintberg, KTH.



AspeKteR på inteR...
E forts.
enstaka höga värden från populatio-
nen av data.
 När det gäller turbiditetsvärdet ef-
ter klorreduceringen så låg ett vär-
de väsentligt över medelvärdet (1,2 
FNU). Om detta värde elimineras så 
blir medelvärdet 0,16 FNU.
 När det gäller värdet av heterotrofa 
bakterier efter klorreduceringen så låg 
ett värde väsentligt över medelvärdet 
(130 cfu/ml). Om detta värde elimi-
neras så blir medelvärdet 6,1 FNU. 
Gränsvärdet för heterotrofa bakterier 
ligger på 100 cfu/ml.
 När det gäller värdet för Pseudono-
mas aeruginasa före klorreducering-
en så låg två värden väsentligt över 
medelvärdet (90 och 100 cfu/ml). Om 
dessa värden elimineras så blir med-
elvärdet 0 FNU. När det gäller värdet 
efter klorreduceringen så låg ett värde 
väsentligt över medelvärdet (13 cfu/
ml). Om detta värde elimineras så blir 
medelvärdet också 0 FNU. Gränsvär-
det för PPseudonomas aeruginasa lig-
ger på 1 cfu/ml.

slutsatser
Försöken med att ersätta en del av 
klor mängden med ultraviolett ljus för 
att rena badvattnet i simbassängen i 
Enskedehallen har varit lyckosam-
ma. Bakterienivåerna har hållits på 
godkända nivåer under lång tid vid 
0,5 mg klor per liter och värden på 

larna kommer också att hålla längre 
eftersom de annars kan komma att 
brytas ner i förväg.
 För att verifiera effekterna av LED-
tekniken på badvattnet är det viktigt 
att fler installationer kommer ut i drift 
i simhallarna.
 Inom ramen för Teknikmarknads 
nästa LED-projekt kommer det att 
vara möjligt att studera inverkan på 
den kemiska miljön i reningsanlägg-
ningen vid en reducering av klorhal-
ten, exempelvis i utjämningstanken. 
 Som samarbetspartner med Tek-
nikmarknad kan man få hjälp med 
installation av LED-tekniken, analys 
av resultaten och information om de 
senaste nyheterna inom LED-teknik-
srening av badvatten.

Tord af Klintberg, 
KTH – Projektet Neris och

Åsa Laurell Lyne, 
CBI – Projektet HIFS Hållbar inne- 
miljö för fritid i staden – Simhallar.

övriga parametrar har varit tillfreds-
ställande. Vi kan konstatera att det ser 
mycket positivt ut för LED-tekniken 
som är en metod som gör det möjligt 
att minimera mängden klor till bad-

vattnet.
 En minskning av mängden klor 
innebär bättre arbetsmiljö för per-
sonalen på badanläggningarna och 
dessutom nöjdare kunder. Simhal-
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Högdalens simhall.

Högdalens simhall i Stockholm.

Munktellbadet i Eskilstuna.

Foton: Åsa laurEll lYnE.

Foton: Åsa laurEll lYnE.

Foton: Åsa laurEll lYnE.

Weda bottensugar. 
Marknadens mest effektiva och flexibla bottensugar för alla typer av bassänger och 

reservoarer. Svensktillverkade bottensugar. Tillverkning och service av samma personal.

Weda W2000
·        Mest effektiva bottensugarna

·        Avlägsnar även de minsta partiklarna från bassängbotten

·        Svensktillverkad

·        Miljömässiga, livslängd >10 år

·        Flexibla, med filterpåsar och/eller slangutlopp

·        Upp till 5 års garanti
www.weda.se     -     Wedavägen 4A     -     152 42 Södertälje     -     Tel +46-8-55032550

Rent vatten börjar från botten!

Hör av dig till oss  
för en demonstration.

Köpa eller hyra på lång tid?  
Låt oss diskutera.

Weda AB
Tel 08-550 32 550 · info@weda.se


