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§ 73 
Dnr 2020/737    
 
Vendelbadet - ombudgetering investering  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
 
att återremissen anses vara besvarad genom bifogade tabell och 
nedanstående redovisning  
 
att inom ramen för samhällsbyggnads investeringsbudget flytta 1 500 000 kr 
från ansvar 13104300 chef samhällsbyggnad, verksamhet 3100 Kommunala 
gator och vägar, projekt 1709 trädgårdsstaden,  till ansvar 13103 chef 
samhällsbyggnad, verksamhet 2630 Idrotts- och motionsfastighet, projekt 
1041 ledningar pool till teknikrum Vendelbadets utomhuspool. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2020 beslutades om en 
återremiss av ärendet för att få ett klargörande avseende röda punkter i 
utredningar som tidigare beställts av Tierps Kommunfastigheter AB 
(TKAB) år 2017. 
 
De insatser som är föreslagna för ombudgetering avser att säkerställa säker 
drift utav Vendelbadets utomhusdel från sommaren 2021. 
 
Bifogar Statusbedömning från Weedo Tech AB, juni 2017 
Bifogar Statusinventering/Miljöinventering av simhall från AK-konsult 
Indoor Air AB, maj 2017. 
 
För möjliggöra överblick bifogas ett Excell-dokument där de punkter som 
lyfts i de Weedoo Techs bedömning kommenteras kort i Excellen.  
Vissa delar samt den röda punkten i inventeringen från AK-konsult Indoor 
Air AB kommenteras ytterligare nedan. 
 
Weedoo Tech ABs bedömning 
Inomhus  
6.1.2 – 6.1.8 och 7.3.1 
Stängning av hela badanläggningen skedde sommaren 2019. Tierps 
kommun valde då, efter rekommendation från TKAB, att öppna 
inomhusdelen igen inkl. duschar/omklädningsrum och WC. Se bilaga från 
extra styrelsemöte TKAB. 
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6.1.3 Är åtgärdat. Men är att betrakta som löpande underhåll även framåt. 
6.1.5 Vid samtal med simskolelärare framkommer att simlärargången inte 
används – läraren befinner sig i bassängen med barnen. 
6.1.6 Inga tillbud har rapporterats, men detta åtgärdas i samband med 
underhåll. 
6.1.8 Ingen ohyra har observerats. 
 
Utomhus 
6.1.9. Inomhus- och utomhusbassängerna är inte öppna samtidigt. Dessutom 
kontrolleras värden två gångar dagligen. Vid förhöjda värden stängs badet 
tills man får kontroll på värdena. 
6.1.10 Kommer åtgärdas som ett led i normalt underhåll inför öppnande. 
Information om att detta planerades gavs till gruppledarna i mail 9 juli 2020 
6.1.11 Kommer åtgärdas vid ledningsbytet. 
6.1.12 Kommer renoveras. 
6.1.13 Bassängtäcke inte relevant ur säkerhetsaspekt då området är inhägnat 
och allmänheten enbart har tillträde när badet är bemannat. 
6.1.14 Kommer åtgärdas. 
 
Annat 
6.2.2 Fungerande konstruktion som kontrolleras kontinuerligt. 
6.2.3 Inte relevant ur säkerhetssynpunkt. 
6.2.4 Nöddusch/ögondusch finns i angränsande rum. Rutiner utifrån 
arbetsmiljö har upprättats och där ingår bl.a. att dörren ska stå öppen mellan 
kemikalierum och angränsande rum när kemikalier hanteras. Adekvat 
skyddsutrustning har införskaffats.  
6.2.6 Skyltning kommer sättas upp. 
6.2.7 Ses över tillsammans med expert inom området för att vidta adekvata 
åtgärder.  
 
AK-konsult Indoor Air AB 
 
Omklädningsrum/duschar och WC 
Detta beaktas vid en totalöversyn av hela anläggningen  i enlighet med 
uppdraget som beslutades av kommunstyrelsen 2020-05-26 (KS 2020/369), 
men vi delar TKABs bedömning att det inte är en brådskande åtgärd ur 
säkerhetsaspekt.  
 
För tydlighetens skull bifogas ytterligare bilagor som visar på 
utomhusbadets status.  
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Beslutsmotivering  
För de som idag bor i Örbyhus är bevarande av bl.a. badet oerhört viktigt. . 
Bedömningen är att möjligheten till ett aktivt fritidsliv även kommer vara 
viktigt för ortens attraktivitet i förhållande till inflyttning och folkhälsa.  
En förutsättning för att kunna öppna utomhusbassängen i tid till 
badsäsongen 2021 är att de insatser som behöver göras kan påbörjas innan 
vintern 
Genom en ombudgetering inom ramen för samhällsbyggnads sedan tidigare 
beslutade investeringsram kan slutgiltiga åtgärder genomföras som 
säkerställer att Vendelbadets utomhusbassäng kan öppna sommaren 2021.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Tillgången till fritidsaktiviteter är oerhört viktig för barn och unga.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Projekt 1041 Ledningar pool till teknikrum Vendelbadet 
 
Beslutad ram 2020                     0 
Totalutgift prognos                   1,5 miljoner 
kr                                                           
Behov 2020                                   1,5 miljoner kr 
 
För att finanserna projekt 1041 föreslås följande omfördelning av 2020 års 
investeringsbudget. 
 
Omfördelade investeringsprojekt: 
Ans-131043      Chef Samhällsbyggnad 
Vht-3100           Kommunala gator och vägar 
Proj- 1709         Trädgårdsstaden 
 
Totalt anslaget belopp år 2020 för projekt 1709 är 15 miljoner kr, varvid 
omfördelning begärs av 1,5 miljoner kr till projekt 1041 Ledningar pool till 
teknikrum Vendelbadet. 
 
Mottagande investeringsprojekt, 1,5 miljoner kr:  
Ans-13103        Chef Samhällsbyggnad 
Vht -2630         Idrotts- och motionsfastighet 
Proj-1041         Ledningar pool till teknikrum Vendelbadet 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Statusbedömning från Weedo Tech AB, juni 2017 
 Statusinventering/Miljöinventering av simhall från AK-konsult 

Indoor Air AB, maj 2017 
 Bilaga extra styrelsemöte TKAB 20191025 
 PM Geoteknik från Bjerking AB, april 2020 beställt av TKAB. 
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 Undersökning av betongkonstruktionen genomfört av Stockholm 
Betongkonsult AB juni 2020 beställt av Tierps kommun  

 PM läcksökning genomfört av samhällsbyggnad Tierps kommun 
juni 2020 

 PM mätprotokoll genomfört av samhällsbyggnad Tierps kommun 
juni 2020 

  
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Kultur och fritid 
 Chef Samhällsbyggnad 
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Vendelbadet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
 
Att återremissen anses vara besvarad genom bifogade tabell och 
nedanstående redovisning  
 
att inom ramen för samhällsbyggnads investeringsbudget flytta 1 500 000 
kr från ansvar 13104300 chef samhällsbyggnad, verksamhet 
3100 Kommunala gator och vägar, projekt 1709 trädgårdsstaden,  till 
ansvar 13103 chef samhällsbyggnad, verksamhet 2630 Idrotts- och 
motionsfastighet, projekt 1041 ledningar pool till teknikrum Vendelbadets 
utomhuspool. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2020 beslutades om en 
återremiss av ärendet för att få ett klargörande avseende röda punkter i 
utredningar som tidigare beställts av Tierps Kommunfastigheter AB 
(TKAB) år 2017. 
 
De insatser som är föreslagna för ombudgetering avser att säkerställa säker 
drift utav Vendelbadets utomhusdel från sommaren 2021. 
 
Bifogar Statusbedömning från Weedo Tech AB, juni 2017 
Bifogar Statusinventering/Miljöinventering av simhall från AK-konsult 
Indoor Air AB, maj 2017. 
 
För möjliggöra överblick bifogas ett Excell-dokument där de punkter som 
lyfts i de Weedoo Techs bedömning kommenteras kort i Excellen.  
Vissa delar samt den röda punkten i inventeringen från AK-konsult Indoor 
Air AB kommenteras ytterligare nedan. 
 
Weedoo Tech ABs bedömning 
Inomhus  
6.1.2 – 6.1.8 och 7.3.1 
Stängning av hela badanläggningen skedde sommaren 2019. Tierps 
kommun valde då, efter rekommendation från TKAB, att öppna 
inomhusdelen igen inkl. duschar/omklädningsrum och WC. Se bilaga från 
extra styrelsemöte TKAB. 
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6.1.3 Är åtgärdat. Men är att betrakta som löpande underhåll även framåt. 
6.1.5 Vid samtal med simskolelärare framkommer att simlärargången inte 
används – läraren befinner sig i bassängen med barnen. 
6.1.6 Inga tillbud har rapporterats, men detta åtgärdas i samband med 
underhåll. 
6.1.8 Ingen ohyra har observerats. 
 
Utomhus 
6.1.9. Inomhus- och utomhusbassängerna är inte öppna samtidigt. 
Dessutom kontrolleras värden två gångar dagligen. Vid förhöjda värden 
stängs badet tills man får kontroll på värdena. 
6.1.10 Kommer åtgärdas som ett led i normalt underhåll inför öppnande. 
Information om att detta planerades gavs till gruppledarna i mail 9 juli 
2020 
6.1.11 Kommer åtgärdas vid ledningsbytet. 
6.1.12 Kommer renoveras. 
6.1.13 Bassängtäcke inte relevant ur säkerhetsaspekt då området är 
inhägnat och allmänheten enbart har tillträde när badet är bemannat. 
6.1.14 Kommer åtgärdas. 
 
Annat 
6.2.2 Fungerande konstruktion som kontrolleras kontinuerligt. 
6.2.3 Inte relevant ur säkerhetssynpunkt. 
6.2.4 Nöddusch/ögondusch finns i angränsande rum. Rutiner utifrån 
arbetsmiljö har upprättats och där ingår bl.a. att dörren ska stå öppen 
mellan kemikalierum och angränsande rum när kemikalier hanteras. 
Adekvat skyddsutrustning har införskaffats.  
6.2.6 Skyltning kommer sättas upp. 
6.2.7 Ses över tillsammans med expert inom området för att vidta adekvata 
åtgärder.  
 
AK-konsult Indoor Air AB 
 
Omklädningsrum/duschar och WC 
Detta beaktas vid en totalöversyn av hela anläggningen  i enlighet med 
uppdraget som beslutades av kommunstyrelsen 2020-05-26 (KS 
2020/369), men vi delar TKABs bedömning att det inte är en brådskande 
åtgärd ur säkerhetsaspekt.  
 
För tydlighetens skull bifogas ytterligare bilagor som visar på 
utomhusbadets status.  
 
 
Beslutsmotivering  
För de som idag bor i Örbyhus är bevarande av bl.a. badet oerhört viktigt. . 
Bedömningen är att möjligheten till ett aktivt fritidsliv även kommer vara 
viktigt för ortens attraktivitet i förhållande till inflyttning och folkhälsa.  
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En förutsättning för att kunna öppna utomhusbassängen i tid till 
badsäsongen 2021 är att de insatser som behöver göras kan påbörjas innan 
vintern 
Genom en ombudgetering inom ramen för samhällsbyggnads sedan 
tidigare beslutade investeringsram kan slutgiltiga åtgärder genomföras som 
säkerställer att Vendelbadets utomhusbassäng kan öppna sommaren 2021.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Tillgången till fritidsaktiviteter är oerhört viktig för barn och unga.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Projekt 1041 Ledningar pool till teknikrum Vendelbadet 
 
Beslutad ram 2020                     0 
Totalutgift prognos                   1,5 miljoner 
kr                                                           
Behov 2020                                   1,5 miljoner kr 
 
För att finanserna projekt 1041 föreslås följande omfördelning av 2020 års 
investeringsbudget. 
 
Omfördelade investeringsprojekt: 
Ans-131043      Chef Samhällsbyggnad 
Vht-3100           Kommunala gator och vägar 
Proj- 1709         Trädgårdsstaden 
 
Totalt anslaget belopp år 2020 för projekt 1709 är 15 miljoner kr, varvid 
omfördelning begärs av 1,5 miljoner kr till projekt 1041 Ledningar pool till 
teknikrum Vendelbadet. 
 
Mottagande investeringsprojekt, 1,5 miljoner kr:  
Ans-13103        Chef Samhällsbyggnad 
Vht -2630         Idrotts- och motionsfastighet 
Proj-1041         Ledningar pool till teknikrum Vendelbadet 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Statusbedömning från Weedo Tech AB, juni 2017 
 Statusinventering/Miljöinventering av simhall från AK-konsult 

Indoor Air AB, maj 2017 
 Bilaga extra styrelsemöte TKAB 20191025 
 PM Geoteknik från Bjerking AB, april 2020 beställt av TKAB. 
 Undersökning av betongkonstruktionen genomfört av Stockholm 

Betongkonsult AB juni 2020 beställt av Tierps kommun  
 PM läcksökning genomfört av samhällsbyggnad Tierps kommun 

juni 2020 
 PM mätprotokoll genomfört av samhällsbyggnad Tierps kommun 

juni 2020 
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Beslutet skickas till  

 Verksamhetschef Kultur och fritid 
 Chef Samhällsbyggnad 

 
 
 
I tjänsten  
 
Randi Graungaaard  
Kommundirektör
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Beställare                Tierps kommun 

Projektnummer 17047  

Dokumentnamn/-ID 1706271330 AML Statusbedömning Tierp, Vendelbadet 

Utförare: Albin Hofmeijer, Alan Latif  

Skapad av Alan Latif  

Kontrollerad                Albin Hofmeijer  

Godkänd August Örnmark  

   

 
 

 
  

Weedo Tech har många års erfarenhet av projektering, provtagning, statusbedömning och 

processutformning. Vi har kompetens inom konstruktion och processdesign till riskanalys, upphandling, 

provtagning och vattenkemi. 

Vi ger heltäckande service vid nybyggnation, ombyggnation eller behovsanalys inom badanläggningar och 

industri med krav på effektiv vattenrening. 

 

Weedo Tech var tidigare teknikavdelningen i Weedo AB. Vi är nu ett företag i konsultgruppen We Group.  

Weedo Tech AB Fiskhamnsgatan 10, 414 58 Göteborg 031-960 530 info@weedotech.se 
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1 BAKGRUND 

Vendelbadet i Örbyhus, Tierp är en simhall som består av en inomhusbassäng, en utomhusbassäng 

samt en barnplask. Inomhusbassängen har en 16-meters simbassäng med fyra banor och startpodier. 

Utomhusbassängen har en 50-meters simbassäng med sju banor, startpodier för bad/motionssim och 

tillhörande del av djupare bassäng med hopptorn och svikt. Utomhus finns också en barnplaskbassäng. 

Vendelbadet byggdes år 1969, det har skett ett flertal renoveringar tills idag. Omklädningsrummen med 

anslutande bastu- och duschrum har renoverats på början av 2000-talet. Nya skåp har köpts in och en 

renovering i form av slipning/lackning av bänkarna har genomförts. Reningssystemet med pumpar och 

rör har bytts ut år 2013. Alla fönster på anläggningen byttes ut år 2015. Vattenreningssystemet försörjer 

antingen utomhusbassängerna eller inomhusbassängen som skiftas beroende på säsong. Bassängerna 

används för simundervisning, motionssim och badlekar.      

 

2 SYFTE 

En utförlig statusinventering för Vendelbadet är något Tierps kommun har efterfrågat för att få klarhet 

om badets skick. Personalen som tar hand om driften har sett skador på betong och ytskikt. För att 

säkra upp driften och användningen kan nya renoveringar bli aktuell för en långsiktig investering och för 

säkrare bad. Tierps kommun eftersöker en kostnadsbedömning för anläggningen av en oberoende part. 

 

3 METODBESKRIVNING 

Anläggningen inventerades på plats den 26 juni 2017 av Albin Hofmeijer och Alan Latif, från Weedo 

Tech med assistans av driftansvarig Gunnar Bergström och Vendelbadets personal. Inventeringen har 

utförts genom mestadels okulärkontroll men även genom vissa förstörande provningsmetoder och 

granskning av ritningar och dokumentation. Exempel på brister har fotodokumenterats. För att fördjupa 

inventeringen ytterligare genomfördes också en betongprovning. Denna skall ge ökad säkerhet om 

betongkonstruktionens tillstånd. Betongprovningen inkluderade med kontroll av karbonatisering, 

täckskikt och analys av kloridhalt i betong. Resultatet av inventeringen och betongprovningen har sedan 

analyserats, varpå åtgärder har identifierats och rangordnats baserat på hur snabbt åtgärderna bör ske 

och potentiell risk med att underlåta åtgärder. För dessa åtgärder har Weedo Tech beräknat indikativa 

kostnader baserat på data från marknaden och tidigare erfarenheter. 
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4 KATEGORISERING AV BRISTER 

Åtgärderna i anläggningen är av olika karaktär. Vissa åtgärder är akuta för att inte påskynda omfattande 

sönderfall eller medföra personfara, andra åtgärder är sådana som måste göras inom fem år och övriga 

är lämpliga/kvalitetshöjande.  

 

För tydlighetens skull är punkterna kodade med färger:  

● Röd: Akuta åtgärder krävs för att förhindra personfara eller omfattande sönderfall. 

● Gul: Måste åtgärdas inom 5 år. 

● Blå: Bör åtgärdas, kvalitetshöjande åtgärder. 

● Grön: Särskilt redovisade områden som inte föranleder åtgärder, t.ex. för godkända 

provtagningsresultat. 

 

Kostnaderna för åtgärderna är beräknade utifrån erfarenhet av motsvarande åtgärder på andra 

anläggningar samt utifrån inhämtade priser från leverantörer/entreprenörer. Alla kostnader är exklusive 

byggherrekostnader. Exempel på brister illustreras genom bilder tagna vid inventeringstillfället. De visar 

således inte samtliga funna brister utan representativa exempel. 
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5 SAMMANSTÄLLNING AV PROBLEMOMRÅDEN 

 

Byggkroppen, bassängrum och utomhusbassänger 
•       6.1.1 Kalkutfällningar  

•       6.1.2 Slitna fogar   

•       6.1.3 Smutsiga ytskikt 

•       6.1.4 Sprickbildningar 

•       6.1.5 Risker med simlärargången 

•       6.1.6 Säkerhetsåtgärder för simbassängtrappan 

•       6.1.7 Ljudnivå för inomhusbassängen 

•       6.1.8 Ohyra och möjliga sättningar 

•       6.1.9 Inblandning 

•       6.1.10 Täckskikt och renlighet  

•       6.1.11 Slitna betongplattor och skaderisker 

•       6.1.12 Säkerhetsåtgärder för svikten 

•       6.1.13 Bassängtäckning 

•       6.1.14 Vattenläckage 


Maskinrum och vattenrening 
•       6.2.1 Rostutfällningar 

•       6.2.2 Öppen utjämningstank  

•       6.2.3 Avsaknad avblödnings värmeväxlare 

•       6.2.4 UV-aggregat 

•       6.2.5 Avsaknad nöddusch i kemikalierum 

•       6.2.6 Godkänd invallning 

•       6.2.7 Bristfällig skyltning 

•       6.2.8 Kemikaliehantering 
 
Betongskador 
•       7.3.1 Kalkutfällning bassäng
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6 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

 Byggkroppen, bassängrum och utomhusbassänger 

• 6.1.1 Kalkutfällningar 

Klinker på väggar och golv i bassängutrymmet har kalkutfällningar, se följande bilder. Detta kan bero på 

fukt som har trängt in i konstruktionen, antingen via klinker eller vandrat från utsidan. Klinkergolvet i 

bassängrummet är slitet och ohygieniskt.  

 

 

 

 

Kalkutfällningar Kalkutfällningar 

 

Rekommenderad åtgärd 

Städa med rätt kemikalier. Vid fortsatt stora kalkutfällningar bör tät- och ytskikt bytas ut. Se punkt 7.3.1. 

 

Beräknad kostnad 

- kr     
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• 6.1.2 Slitna fogar  

Slitna fogar föreligger runt om bassängen som gör det möjligt för vatten att tränga in bakom ytskiktet 

och försämra hållfastheten. Med håligheter i ytskikten så ökar även risken för bakterietillväxt avsevärt 

då vatten blir stillastående och städbarheten försämras. Med öppna fogar så synliggörs vassa kanter 

som i kontakt med våt och känslig hud kan förorsaka skärolyckor. Dilatationsfogar har viss sprickbildning 

samt släpper i vissa delar av golvet. Detta ökar risken för försämrad hållfasthet av bjälklagen. 

 

 

 

 

 

Dilatationsfog 

 

Klinkerfog 

 

 

           Slitna fogar 

 

 

Slitna fogar 

Rekommenderad åtgärd 

Såga ut och ersätt eroderade fogar. 

Beräknad kostnad 

Se punkt 7.3.1 
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• 6.1.3 Smutsiga ytskikt  

Klinkern vid dörren från bassängrummet till utomhuspoolen är något smutsiga med kalkutfällningar som 

sänker estetiken på badet. Det kan finnas risk för bakterietillväxt. Detta försämrar inte bara miljön i 

badvattnet och bassängutrymmet utan hämmar även halksäkerheten och estetiken.  

 

 

 
 

Smutsigt ytskikt 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd 

Använd städkemikalier anpassat för badvattenrening. 

Beräknad kostnad 

- kr  
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• 6.1.4 Sprickbildningar 

Det finns flera små sprickor på simlärargången, på startpodierna och på andra delar av 16-meters 

simbassängen. Troligtvis har vatten trängt igenom ett område av betongen och därefter angripit 

armeringen i betongen vilket gör att den expanderat på grund av korrosion. Dessa sprickbildningar ökar 

risken för att betongen kan falla av som medför en fara för badgäster och konstruktion. Större och 

djupare sprickor medför att armeringen kan angripas av fukt som korroderar armeringsjärnet vilket gör 

att hållfastheten och livslängden försämras. Enligt betongproverna är betongen helt karbonatiserat vilket 

innebär att det finns risk för att armeringen har börjat korrodera. 

 

 

 

Sprickor på betong 

 

 

 

Sprickor på simlärargångens betong 

 

 

 

Sprickor på startpodier 

 

Rekommenderad åtgärd 

Bila bort skadad betong och kontrollera armeringens skick. Om armeringen är i gott skick så appliceras 

ny betong utanpå, annars byt ut skadad armering. 

 

Beräknad kostnad 

Se punkt 7.3.1
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• 6.1.5 Risker med simlärargången  

Simlärargångens yttre kant ut mot simbassängen är inte bra ur säkerhetssynpunkt och en del av kanten 

har en relativt stor vinkel som lutar inåt. Simlärargången har en fallhöjd på båda sidor av kanten vilket 

ökar risken för fallskador. 

 

 
 

Simlärargång 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd 

Bygg en rundad kant runt simlärargången så att man inte kan stå på kanten.  Alternativt fyll igen 

simlärargången med lecakulor och ny betong.  

Beräknad kostnad 

Rundad kant: 30 000 kr  

 

Fylla igen med lecakulor, betong samt ytskikt: 80 000 kr 
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• 6.1.6 Säkerhetsåtgärder för simbassängtrappa 

Simbassängtrappan har ingen avspärrning mellan trappa och bassängbotten. Det finns en sannolikhet 

att fastna under trappan. Trappan bör åtgärdas för att höja säkerheten.  

 

 

 

Simbassängtrappa 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd 

Bygg in en skärmvägg för att undvika att någon kan simma under trappan.   

Beräknad kostnad 

20 000 kr 
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• 6.1.7 Ljudnivå för inomhusbassängen 

Det finns stor risk för slurpande ljud från skvalprännan vid utloppen i inomhusbassängen. Vid inspektion 

av bassängen så var den ej vattenfylld, trots detta misstänks det att ljudnivån kan vara hög från 

skvalprännan. Det finns inget BBR-krav för dBc men en ljudnivå på 55 dBc bör som mest tillåtas i 

simhallen, för att få en bra ljudmiljö. Låga ljudnivåer ökar inte bara komforten för dem som vistas där 

utan sänker även stressfaktorn. Detta gör att individerna som vistas i anläggningen har ett lägre tempo 

när dem rör sig i lokalerna och halkrisken sjunker. För simhallar bör ljudklass B eftersträvas.  

 

 
 

Inomhusbassängen kan ha höga ljudnivåer  

 

 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd 

Avlufta utloppstammarna eller sätt in fler utlopp vid höga ljudnivåer. 

 

Beräknad kostnad 

Avluftning: 20 000 kr 

Nya utlopp: Se punkt 6.1.9. 
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• 6.1.8 Ohyra och möjliga sättningar 

Inne i 16-meters bassängrummet kan insekter hittas på olika platser. Detta kan bero på att klimatskalet 

inte håller helt tätt och insekter hittar vandringsvägar in i byggnaden. Dessa otätheter är antagligen 

sättningar som kan leda till sprickor i betongen vilket ökar risken för att armeringen i betongen blir utsatt 

för korrosion samt att betongen tappar bärförmåga. 

 

 
 

Ohyra 

 

 

Rekommenderad åtgärd 

I byggnaden uppdagades mindre sprickbildningar i ytterväggarna vilket kan härstamma från sättningar 

av byggnaden. De synliga sprickorna kan putsas igen, men årlig inspektion med protokoll bör utföras 

för att följa upp skadorna på byggnaden.  

 

Beräknad kostnad 

- kr 
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• 6.1.9 Inblandning

Inomhussimbassängen och utomhusbassängen är av typen förträngningsbassänger där inloppen är 

placerade på den grunda delen av och sedan trycks vattnet till andra sidan. Utomhusbassängen har 

ytterligare fyra inlopp för inblandning av den djupa delen. Inblandningen av kemikalierna är osäkert för 

samtliga bassänger. För att uppnå fullgod inblandning av kemikalier så skall hela bassängen tillförses 

med kemiskdesinfektion inom 15 minuter. Om detta inte uppnås så löper bassängen risk för 

bakterietillväxt då desinfektionskemikalierna inte når ut i hela bassängen. Effektiviteten av 

inblandningen är beroende på placeringar av in- och utlopp men även flödet i bassängen. Med lågt flöde 

så trycks inte smutsen ut ur bassängen, utan det faller istället till botten. Totalflödet utomhus är ca 

230  𝑚3/ℎ  vilket är lågt i förhållande till vattenarian och kan därav skapa en sedimentering i 

bassängerna. Inomhusbassängen har ett flöde på ca 60 𝑚3/ℎ vilket också är lågt i förhållande till dess 

vattenaria. 

 

Vid felaktig inblandning så kommer nya in- och utloppstammar behövas samt att vattenreningen behöver 

bytas ut för att uppnå korrekta flöden. 

 

Osäker inblandning inomhussimbassäng 

 

 

Dålig inblandning

Rekommenderad åtgärd 

Utför infärgning. 

 
Vid bristande inblandning så bör bassängerna kompletteras med ny vattenrening samt fler in- och utlopp 

för att uppnå fullgod rening. 

Beräknad kostnad 

Infärgning:  60 000 kr 

Nya in- och utlopp: 3 000 000 kr 

Ny vattenrening: 8 000 000 kr 
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• 6.1.10 Täckskikt och renlighet 

Utomhusbassängen är eroderad på vissa ställen med avsaknad av tätskikt samt flagnad färg. Om det 

inte åtgärdas kan fukt tränga igenom och med åren kan betongens hållfasthet försämras med sprickor 

och spjälkad betong. Minimum var femte år skall målade bassänger målas om för att uppnå god funktion. 

 

Skvalrännorna är skitiga och bör rengöras för att minimera kontaminering i bassängvattnet. 
 

 
 

 

Smutsigt Betongkant behöver nymålas 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd 

Rengöringsrutiner behöver förbättras runtomkring sarg och rännor. Måla om betongen. 

 

Beräknad kostnad  

Ny målning: 1 000 000 kr  
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• 6.1.11 Slitna betongplattor och skaderisker  

Betongplattorna runtomkring utomhusbassängerna är av dåligt skick med flertal sättningar som ökar 

snubbelrisken. Det finns brunnar som sticker ut som även här ökar skaderisken. 

 

 

 

 

Brunn sticker ut ovan betongplattan 

 

 

Oregelbundna betongplattor som sticker ut 

 

Rekommenderad åtgärd 

Byt ut skadade plattor. Jämna ut marken som föreligger risk för skador. Sänk brunnar till jämn nivå.  

Beräknad kostnad 

100 000 kr 
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• 6.1.12 Säkerhetsåtgärder för svikten 

Enligt gällande föreskrifter så får inte fast installation över 50 cm ovan mark finnas utan skyddsräcke. 

Detta då barn kan klättra upp och trilla mot hård mark. Svikten saknar ledstång vid trappan vilket även 

här ökar fallrisken. Vidare finns sprickor på sviktens betongfundament, vilket innebär att betongen eller 

beläggningen av målarfärg är av sämre kvalité där fukt lätt tränger in. Det är mer än två meter mellan 

svikt och hopptorn, vilket betyder att sviktens placering är godkänd enligt SS-EN 13451-10. När det 

gäller placering av plattformar föreskriver standarden ett minimumkrav på två meter mellan hopptornets 

centrum och sviktens centrum om hopptornet är tre meter högt.  

 

  

  

Svikt utan räcke Svikt bredvid hopptornet 

 

 
 

 

Färglossning på sviktens betongfundament 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd 

Installera ledstång och räcke för svikten. 

Beräknad kostnad 

20 000 kr 
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• 6.1.13 Bassängtäckning 

För att bevara energi i form av att bevara ångbildningen från badvattnet är en effektiv metod att täcka 

över bassängerna med bassängtäckning. Bassängtäckning minskar värmeförlusten med 85% när den 

används. Förutom att bevara energi håller bassängtäcket smuts och föroreningar borta från 

bassängvattnet. Natt tömning av barnplasken är en mer kostnadseffektiv metod för att spara energi. 

Dock behöver man då bygga ut utjämningstanken eller lägga till en ny utjämningstank för att få plats 

med barnplaskens vattenvolym.  

 

 
 

Ingen av bassängerna har bassängtäcke 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd 

Investera i bassängtäcke för 50:an. Vid möjlighet komplettera med natt tömning av barnplask för att 

spara energi. 

Beräknad kostnad 

2 500 000 kr  
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• 6.1.14 Vattenläckage  

Det förekommer problem med läckage i utomhusbassängen med ett pågående läckage kring 30 

𝑚3/𝑑𝑦𝑔𝑛  från bassängen. Trolig orsak är att hydrostatventilerna inte sluter tätt och vid låg 

grundvattennivå så åker bassängvatten ut ur bassängen. 

 

  

Sänkning av grundvatten och tömning Hydrostatventil 

 

 

Placering ventiler 

 
 

Rekommenderad åtgärd 

Kontrollera ventilernas status. Troligt så är en eller flera ventiler otäta och ny anordning behövs för att 

få läckaget att upphöra. Viktigt är att funktionen inte försvinner vid tömning av bassängen då den kan 

börja flyta vid låg nivå. 

Beräknad kostnad 

100 000 kr 
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 Maskinrum och vattenrening 

• 6.2.1 Rostutfällningar 

 

I delar av vattenreningen syns rostutfällningar särskilt tydligt på värmeväxlarens flänsar och ett 

stativfäste. Primär plattvärmeväxlaren är utsatt med svag rost som kan leda till att flänsarna rostar 

sönder. Detta beror troligen på att klorföroreningar från den öppna utjämningstanken angriper 

värmeväxlaren. Denna rost kan leda till läckage och skador på vattenreningssystemet. För att bibehålla 

effekter, funktioner samt motverka igensättningar och läckage så bör dessa delar bytas ut. De delar med 

grövre rostangrepp bör bytas för att inte få bristande funktioner. Om korrosionsangreppen fortgår kan 

detta leda till sönderfall. 

 

 
 

Rostutfällning VVX Rostutfällning på stativfäste 

Rekommenderad åtgärd: 

Byt ut korroderade flänsar och komponenter.  

Beräknad kostnad: 

50 000 kr 
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• 6.2.2 Öppen utjämningstank 

Luften som avgår från en tank är ofta förorenad. Denna luft gör stor åverkan på konstruktionsdelar i och 

omkring utjämningstanken. Från tanken avgår det gas i form av koldioxid (CO2), vattenånga (H2O) och 

skadliga gaser som till exempel trikloramin (NCl3).  

 

Rakt ovanför en öppen tank blir det ett högre ångtryck vilket medför en högre ansamling av gaser. 

Skador kan då ske på betongkonstruktionen genom att trikloraminer avger kloridjoner vid kontakt med 

betongen eller på grund av karbonatisering genom koldioxiden. 

 

 

 
 

Utjämningstank 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd: 

Förslut utjämningstanken och komplettera med tillhörande ventilationssystem.   

Beräknad kostnad: 

50 000 kr 
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• 6.2.3 Avsaknad avblödnings värmeväxlare 

 

En värmeväxlare med avblödningsåtervinning är att rekommendera för att minimera energibehovet samt 

hålla rätt badvattenkvalité. Avblödning behövs för att minimera anrikningar av partiklar och organismer 

som processen inte kan ta bort själv. Då processvattnet är förädlat i form av kem samt temperatur så är 

en kostnadseffektiv lösning att installera en växlare som återvinner energin i vattnet tillbaka till 

processen. Som riktvärde så skall det gå att avblöda 30 liter per badande och timme. 

Avblödningssystem och tillhörande värmeväxlare saknas och behövs för att minimera anrikningar i 

badvattnet samt spara energi.

Rekommenderad åtgärd: 

Komplettera med avblödningsväxlare i processen. 

 

Beräknad kostnad: 

25 000 kr 
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• 6.2.3 UV-aggregat 

UV-aggregatet tar ett delflöde av vattnet. Det rekommenderas att hela flödet ska gå igenom UV-

aggregatet för att uppnå en optimal rening och funktion. Vendelbadet stänger av UV-aggregatet till 

utomhusbassängen soliga dagar. Detta då solens strålar uppnår likvärdig effekt som UV-aggregatet gör. 

 

 

 

UV-aggregat tar ett delflöde av vattnet 

 

 

Närbild av UV-aggregatet 

 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd: 

Vid försämrad vattenkvalité byt ut UV-aggregatet och installera den till huvudcirkulationen.  

Beräknad kostnad: 

200 000 kr 
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• 6.2.4 Avsaknad nöddusch i kemikalierum 

Vid hantering av starka kemikalier, skall det finnas nöddusch och ögon dusch på plats i anknytning till 

kemikalierna. Eftersom det finns krav om minsta möjlig avsköljning i 15 minuter skall duschen vara 

kopplad till stadsvattnet och vara tempererat.  

 

Förutom nöddusch så skall även korrekt skyddsutrustning finnas på plats. Detta är även något som 

saknas i kemikalierummen. 

 

 

 

 

Kemikalierum, skyltar finns inne i rummet Ingen nöddusch, ögondusch i kemikalierum 

 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd: 

Installera nöddusch i vardera av kemikalierummen enligt korrekta föreskrifter. Skaffa komplett 

skyddsutrustning för hantering av kemikalier. Det vill säga, glasögon, handskar, skyddsoverall. 

Beräknad kostnad: 

40 000 kr 
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• 6.2.5 Godkänd invallning 

Invallningen där svavelsyran hushålls är godkänd och klarar av kriterierna. Dunkarna står i det 

nedsänkta området. Tomma dunkar skall sköljas och sedan transporteras till deponi. Enligt gällande 

föreskrifter så skall farliga kemikalier så som syra och klor förvaras inom invallning som är minst 110% 

av volymen av det största kärlet. 

 

 
 

Kemikalierum, bra invallning för att blockera 

kemikaliespridning 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd: 

Håll uppsikt på om kvalitén av invallningen försämras. 

Beräknad kostnad: 

- kr 
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• 6.2.6 Bristfällig skyltning  

Varningsskyltar utanför kemikalierum samt maskinrum är bristfälliga. Detta då samtliga rum förvarar 

starka kemikalier. Skyltningar för starka kemikalier skall förtydligas på dörrarna med typ av kemikalier, 

påbud om skyddsutrustning, samt påverkan kemikalierna har. 

 

 
Ingen kemikalieskyltning eller varningssymboler utanför 

maskinrum (vänsterdörr) och kemikaliedörr (högerdörr) 

 

 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd: 

Komplettera med korrekt varningsskyltning på maskinrumsdörr och kemikaliedörr.  

Beräknad kostnad: 

10 000 kr 
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• 6.2.7   Kemikaliehantering  

Säkerheten och hanteringen av svavelsyradosering och klorutblandningen är bristfällig.  

I kemikalierummet sker dosering av svavelsyra som transporters med slangar till maskinrummet och 

sedan doseras i reningssystemet. Dessa slangar är inte dubbelmantlade hela vägen, vilket ger det 

möjlighet för skador vid haveri.  

 

I maskinrummet blandas granulat med vatten som sedan tillförs till bassängerna. Denna metod är 

ålderdomlig med olika onödiga risker i förhållande till natriumhypoklorit. Granulatanläggningen är även 

placerad i maskinrummet. Maskiner och komponenter som står i maskinrummet kan då ta skada av den 

korrosiva kemikalien. Kemikalier bör hållas i separata rum med separata ventilationsanläggningar för 

att minimera slitage och olyckor. 

 

  

 
 

 

Bristfällig dubbelmantlad svaveldosering i kemrum 

 

 
 

Granulatpulver (Kalciumhypoklorit) 

Bristfällig dubbelmantlad svaveldosering i maskinrum 

 

 
 

Granulatblandare  

 

Rekommenderad åtgärd: 

Mantla och skydda samtliga slangar. Byt ut granulat till natriumhypoklorit. 

 

Beräknad kostnad: 

100 000 kr
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7 BETONGPROVNING  

Betongborrning och uttag av prover utfördes på tre utvalda provpunkter, maskinrummet, 

schaktutrymmet under 16-meters bassängen och på hopptornet vid 50-meters bassängen, vilket visas 

på skissen nedan.  

 

 

Betongprover V1,V2 och V3 
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 Karbonatisering och kloridhalt 

Karbonatisering av betong uppstår när koldioxid tränger in i betongen och skapar en kemisk reaktion 

som sänker betongens pH-värde. När pH-värdet sjunker till en nivå under pH 9,5 förstörs det 

ursprungliga rostskydd som okarbonatiserad betong besitter och armeringen börjar att korrodera. 

 

Kloridförekomst i betong blir kritisk när andelen klorider överstiger ett visst procentvärde av 

cementvikten. Då kan armeringskorrosion påbörjas utan att betongen karbonatiserats in till armeringen. 

I tabellen nedan återges risken för korrosion i förhållande till CI-halt. 

Armeringskorrosionen som uppstår vid karbonatiserad betong eller vid förhöjd kloridhalt leder till så 

kallad spjälkning. Armeringen expanderar då upp till fem gånger sin ursprungliga volym och denna 

påfrestning leder till sprickbildning och att konstruktionen förlorar sin bärighet när armeringens 

förankring i betongen går förlorad. 

 

 Provtagning av karbonatisering och kloridhalt 

Provtagningen av karbonatisering i betongen har utförts enligt Europastandarden EN 14630:2006 vilken 

även gäller som svensk standard. Karbonatiseringsdjupet bestämdes enligt SIS, Swedish Standard 

Institute, Betongprovning – Hårdnad betong SS 13 72 42, förfarande B – Karbonatiseringsdjup. Vid varje 

provpunkt har minst tre prover av karbonatiseringsdjupet utförts. 

Prover av kloridhalten i betongen har tagits på respektive provpunkts armeringsdjup. Cementhalten i 

konstruktionen har bestämts utifrån ett av betongproverna och nyttjats för att beräkna kloridhaltsnivåer. 

Betongprovningen har utförts enligt Svensk standard - SS-EN 14629 - Betongkonstruktioner - Provning 

av produkter och system för skydd och reparation - Bestämning av kloridhalt i hårdnad betong.  

 

 
Cl-halt 
 % av cementvikt 

Risk för korrosion* 
 

 > 2.0 Säkerligen  

 1.0 - 2.0 Troligen  

 0,4 - 1,0 Möjlig  

 < 0,4 Försumbar  

  
Tabell 1 - Riskvärden för korrosion 
 
*Vid karbonatiserad betong är procentvärdena lägre vid risk 
för korrosion 
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 Resultat betongprovtagning, kloridhalt 

 

Tabellen nedan redovisar resultatet av proverna vad det gäller kloridhalt.  

 

Provpunkt Plats Provdjup Cementhalt, % Cl-halt, %  

     (mm) (på cementhalten) (av cementvikt) 

V1 Vägg vid bassäng 45-55 10,8 0,02 

V2 Hopptorn 45-55 12,2 0,01 

V3 Vägg vid utj.tank 45-55 16,8 0,12 

 

Tabell 2 - Resultat betongprovtagning kloridhalt 

 

Samtliga prover har låga kloridhalter, vilket tyder på att bassängen inte har några genomträngande 

läckage vid borrpunkterna. Dock så har anläggningen ett flertal synliga områden där läckage har 

förekommit. Dessa områden har inte testats då  skadorna är visuella för  ögat.

  

 

 Resultat betongprovtagning, karbonatisering 

 

Tabellen nedan redovisar uppmätta medelvärden för karbonatiseringsdjup, täckskiktsdjup och R-värde 

(procentuellt hur mycket av täckskiktet som har karbonatiserats) vid de olika provtagningspunkterna.  

 

Provpunkt Plats Karbonatiseringsdjup Täckskikt min R-värde 

    medelvärde (mm) (mm) (%) 

V1 Vägg vid bassäng 70 24 100 

V2 Hopptorn 3 45 7 

V3 Vägg vid utj.tank 25 91 27 

 

Tabell 3 - Resultat betongprovtagning, karbonatisering 

 

Prov V1 har börjat karbonatisera. Detta indikerar att korrosion kan vara möjligt i denna miljö om 

kloridhalten ökar. 
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 Betongskador 

I denna del sorterar vi skadorna efter var den är sen beskriver vi trolig orsak till att den har uppkommit 

och till sist vilket åtgärd som rekommenderas för att hålla konstruktionen så bra som möjligt. Nedan 

förklaras skadorna som kan uppkomma i badhus. 

 

Läckage  

Vid läckage tränger sig vatten med tiden igenom ytskikt, tätskikt, konstruktion eller genom fog så att 

synligt läckage syns på andra sidan. Vattnet vandrar den lättaste vägen så om det finns någon spricka 

eller håligheter tar vattnet den vägen. 

 

Spjälkning 

Spjälkning är det som sker när armeringen korroderat så mycket att betongen släpper eller trycks ifrån 

armeringen. Detta betyder att bassängens betongkonstruktion blir mycket ostabilare i alla led och 

tappar därmed sin bärighet. 

 

Sprickor  

Sprickor kan uppstå antingen när armeringen expanderar vid rostutveckling eller om vattnet tränger 

igenom ett område av betongen vilket gör att området lossar ifrån övrig konstruktion. 

 

Kalkutfällning  

Kalkutfällning uppkommer när oreagerad kalciumhydroxid från betongen ansamlas vid produktens yta. 

Kalciumhydroxiden omvandlas vid kontakt med vatten och koldioxid till kalciumkarbonat. Processen 

kallas även urlakning. Kalkutfällningarna syns som ljusa fält eller oregelbundna ringar på 

betongproduktens yta. Kalkutfällningen består av kalciumkarbonat och bildas genom en reaktion mellan 

kalciumhydroxid och koldioxid under inverkan av vatten. Kalkutfällningen påverkar inte betongens 

hållfasthet eller andra egenskaper men är ett bevis på tidigare läckage då vatten behövs för att 

utfällningen skall ske.  
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• 7.3.1 Kalkutfällning bassäng 

I schaktutrymmet under 16-metersbassängen förekommer kalkutfällningar på ett flertal ställen. 

Kalkutfällning indikerar att tätskiktet kan vara brutet och vatten får möjlighet att transporteras genom 

konstruktionen. Då bassängen har karbonatiserats så finns möjlighet för korrosion på de delar med 

läckage samt högre kloridhalter. För att motverka processen och inte få förödande skador så är det 

viktigt är att få stopp på läckagen från bassängen. 

  

Kalkutfällning 

 

 
Kalkutfällning på flera platser 

Kalkutfällning 

 

 
Kalkutfällning och kalkdroppar på taket 

Rekommenderad åtgärd 

Det viktigaste för att bibehålla betongkonstruktionens funktion är att täta bassängen och därmed få stopp 

på kloridvandringen i till exempel gjutskarvar och sprickor. För att säkerställa att detta inte kan förkomma 

så bör tätskikt, ytskikt samt skvalprännan ersättas. Viktigt är dock att tätskikt sträcker sig in och upp 20 

cm på vägg. Detta för att inte få några krypläckage in under. 

 

I samband med renoveringen av bassängen så bör övriga tät- och ytskikt bytas ut. Detta för att ge en 

säker och tät funktion. 

 

 

Beräknad kostnad 

2 500 000 kr  
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8 KOSTNADSSUMMERING 

Nedan summeras åtgärdspunkterna med indelning i de kategorier som tilldelats ovan i rapporten. Vid 

åtgärder som överlappar och ersätter varandra har kostnad för den mest omfattande eller akuta 

åtgärden beräknats och de övriga kostnaderna exkluderas. 

De problem och felaktigheter som är röda punkter är i behov av åtgärder omgående för att undvika 

sönderfall eller personskador. De gula punkterna är åtgärder som behöver utföras inom de närmaste 

fem åren. Dessa punkter är inte akuta i dagsläget men kommer om de inte åtgärdas att bli akuta och 

kan även leda till ytterligare kostnader som kan undvikas om åtgärderna utförs. De blå punkterna är 

kvalitetshöjande åtgärder. 

PUNKTER 
SAMMANLAGD INDIKATIV 

KOSTNAD 

● Akuta åtgärder krävs för att förhindra omfattande 

sönderfall eller personfara (Röda punkter) 
3 055 000 – 14 105 000 kr 

● Gulapunkter som måste åtgärdas inom 5 år 3 570 000  

● Blåpunkter som bör åtgärdas, kvalitetshöjande åtgärder 200 000 kr  

Total indikativ kostnad: 6 625 000 – 17 875 000 kr 

  

 

Förutom ovanstående kostnader tillkommer även andra kostnader vid en större renovering. De största 

och viktigaste kostnaderna att inte försumma vid budgetering är byggherrekostnaden och en buffert för 

oförutsedda kostnader. 

 

Byggherrekostnaden är normalt cirka 15 procent. Det är ytterligare en kostnad som bör beakta i kalkylen. 

Normalt är en buffert för oförutsedda kostnader cirka 10 procent, vilket eventuellt ökar totalkostnaden. 

  



Upprättad av Uppdrag Beställare Projektnr 

 Statusbedömning Juni 2017 Tierps kommun 17047 

 

S i d a  | 35 

1706271330 AML Statusbedömning Tierp, Vendelbadet 

Weedo Tech AB • Fiskhamnsgatan 10 • SE-414 58 Göteborg 

Tel. +46 31 960 530 • E-Mail. info@weedotech.se • Website. www.weedotech.se 

9 REKOMMENDERADE ÅTGÄRDEN 

Alternativ 1 

Rekommenderad åtgärd 

Man kan säkra bassängen, skvalprännan och omgivande betong genom att bila bort skadade delar och 

ersätta möjligt korroderad armering. Detta ersätts sedan med ny armering för att till slut återsluta med 

ny betong. Kitt- och dilatationsfog tas bort och ersätts. Riv skvalprännan och ersätt med en i rostfri 

konstruktion. Vid felaktig infärgning så skall bassängerna kompletteras med fler in- och utloppstammar 

med ökade flöden för att uppnå korrekt rening. Om dessa åtgärder tillsammans med mindre 

säkerhetsåtgärden utförs kan anläggningen hållas i bruk ca 10 – 20 år till beroende på val av material. 

Vid denna typ av renovering så kommer anläggningen behöva vara stängd i minimum sex månader för 

reparationsarbete. 

Beräknad kostnad 

Se punkt 8, Kostnadssummering.   

 

Alternativ 2 

Rekommenderad åtgärd 

I regel så är en simanläggning brukbar i 30 – 40 år utan några större omfattande renoveringar. Efter 

denna tidsintervall så brukar anläggningens konstruktion ge vika i form av spjälkningar, brutna tätskikt, 

omfattande läckage, påväxt, försämrat klimatskal och bristande tekniker. Vid en större renovering så 

beräknas den fortsatta livslängden vara upp till max 20 år innan ytterligare större ingrep krävs. 

Beräknad kostnad 

Ca 40 000 kr/m2. 
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BILAGA 1 - OM BETONGSKADOR 

Byggnormer 

Historiskt, på 1950-talet och tidigare, har standarder för betongkonstruktioner varit otydliga och i viss 

mån godtyckliga. För simhallar och badanläggningar har de varit näst intill obefintliga. Detta har enligt 

vad vi ser medfört att det ofta använts stora säkerhetsmarginaler vid byggnationer. 

Numera finns det en mängd standarder. Simhallar och byggnader i våt miljö faller vanligtvis under 

exponeringsklassen för Betong XD2. Beroende på vilken livslängd som är beräknad vid byggnation 

varierar kravet på täckskiktsdjup. Med betongexponeringsklass XD2 och vid 100 års beräknad livslängd 

är kravet 40 mm täckskikt, med XD2 och vid 50 års beräknad livslängd är kravet 30 mm täckskikt. 

 

Allmänt om betongskador 

En vanlig anledning till skador på betongkonstruktioner är på grund av sättningar. Både totalsättningar 

som kan leda till problem med rörledningar och differenssättningar som skapar spänningar i 

konstruktionen. Ju större och äldre hus, desto större risk att huset kantrat åt något håll och att 

dilatationsfogen (expansionsfogen, rörelsefogen) inte räcker till. När dilatationsfogen inte räcker till 

uppstår spänningar i betongkonstruktionen vilket leder till sprickbildningar. Sättningar och 

sprickbildningar i badhusmiljö är extra farlig eftersom det skapas vägar för vattnet in i betongen och den 

kloridhaltiga miljön äter på armeringen. 

Sprickbildning och läckage i betongkonstruktioner kan också uppstå på grund av armeringskorrosion. 

När armeringen korroderar uppstår så kallad spjälkning. Armeringen kan då expandera upp till fem 

gånger sin ursprungliga volym. Denna påfrestning leder till sprickbildning och att konstruktionen förlorar 

sin bärighet när armeringens förankring i betongen går förlorad. Armeringskorrosionen uppstår främst 

av två anledningar; karbonatisering av betongen eller kloridförekomst i betongen. 

En ytterligare orsak till skador av yttre påverkan på betong är frysning. Betongen kan då skadas av inre 

frostsprängning eller av yttre avskalning, det senare sker ofta där klorider existerar. 

För att korrosionsskador skall uppstå på betong, oavsett om det beror på karbonatisering, frysning eller 

kloridförekomst krävs en miljö där betongen är fuktig. Är betongen torr sker ingen korrosion. 
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Skador på betong i simbassänger 

Skador på betongkonstruktioner i form av sprickbildning, läckage och armeringskorrosion förekommer 

ofta i betongbyggnader och simhallar är inget undantag. 

Karbonatisering av betong i badhus skiljer sig inte från en generell betongbyggnad förutom i den 

aspekten att det är en fientligare miljö med mycket kemikalier och förhöjd luftfuktighet. 

Kloridförekomst är naturligt i betong och kloridhalter upp till 0,1 % skadar inte betongens rostskydd. I 

vanliga betongkonstruktioner kan betongen angripas på alla ytor som utsätts för yttre påfrestningar. På 

badanläggningar tillförs betongen till största del av klorider från insidan av bassängen. Vatten i 

bassänger innehåller klor i olika former. Klorföreningarna kommer från vattenreningen samt från främst 

urin och svett, så kallad urea. Urea sönderfaller till ammonium som blir nitrat som i sin tur bidrar till 

bildandet av kloridjoner och kvävgas. Samtidigt bildar ammoniumet kloraminer som också blir kloridjoner 

och kvävgas. Dessa tränger in i betongen genom det konstanta tryck som vattnet utövar på 

betongkonstruktionerna. 

Det kan som sagt förekomma klorider på ytor som inte är i kontakt med vatten. Okulärt kan 

betongkonstruktioner upplevas täta men betong läcker alltid vatten genom sprickbildning. Normalt är 

dessa läckage ej synliga då det är små mängder vatten som tränger in och sedan avdunstar under sin 

väg genom betongen. Vid avdunstningen av vattnet kvarlämnas då klorider som kan angripa 

armeringen. Detta påverkar bassängkonstruktionerna, men även valv med räta golv påverkas och 

företeelsen är till och med vanligare där. Ytterligare problem är att vissa gaser, som till exempel 

trikloramin (NCl3) skapar kloridjoner när de kommer i kontakt med ytor och detta kan leda till oxidation 

på både betong och annat material. Särskilt trikloramin har lätt för att reagera vid kontakt med till 

exempel betongytor. Förekomsten av luftburen trikloramin går att mäta och skador därav kan motverkas 

genom förändring av vattenrening, ventilation och städning. En föraning av trikloraminförekomst kan 

upptäckas genom korrosion på till exempel fläktar eller andra metallföremål. Det märks även av att färg 

släpper från målade ytor eller av obehag bland personal och besökare. 
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BILAGA 2 - PROVNINGSRAPPORT BETONG 
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UTKAST 25895 2017-07-03 26 1 

Beställarens ordernummer Reviderad datum Rev nr. 
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Uppdragsnamn Upprättad av 

Vendelbadet, statusinventering Josua Klingberg 
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815 21 Tierp 

Ej granskad utkast 

Referens Undersökningsperiod Undersökningen utförd av 

Matti Passi 2017-05-24;30;e Josua Klingberg 
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Sammanfattning 
 

En status-/miljöinventering har utförts gällande Vendelbadet. 

 

Byggnadsdel Bedömning 

Tak/lufttäthet Takläckage har förekommit. Inga direkta avvikelser har noterats 

på den utvändiga rostfria plåten. Stickprovsmässig kontroll av 

vindsutrymme/limträbalkar påvisar rinnmärken samt lokal 

mikrobiell påväxt. Vindsbjälklaget är luftotätt, detta i 

kombination med stor fuktlast leder oftast till 

konvektionsskador. Åtgärd gällande lufttätheten 

rekommenderas. Takpapp bör ses över/bytas pga. ålder 

Fasad Tegelfasad, inga större avvikelser 

Fönster/dörrar Fönster och dörrar är utbytta 2014. 

Dränering Sannolikt från byggår, rekommenderas att den ses över. 

Stomme Yttervägg av tegel/mineralull/tegel sannolikt med bärande 

betongpelare.  

Grund/bjälklag/tätskikt Betongbjälklag läcker vid genomföringar (brunnar) samt 

skarvar. Korrosionsskador förekommer lokalt. Åtgärder 

rekommenderas 

Emissionsindikering 

golv 

Mätningarna indikerar ej limförtvålning under plastmattor. 

Asbest Förekomst i eternitskivor, vinylplattor, svartlim samt kakelfix/-

fog. 

PCB Finns ev. i äldre kondensatorer i lysrörsarmatur 
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Uppdrag 

Utföra en status-/miljöinventering av byggnaden.  

Bakgrund 

Muntliga upplysningar på plats från vaktmästare Gunnar: 

 Yttertaket är ej omgjort på säkerligen 20 år. Inläckage har förekommit tidigare men 

ej numera.  

 Dörrar och fönster är utbytta 2016. 

Tillgängliga handlingar 

 Plan-/fasadritningar har erhållits.  

Metoder 

 Okulär kontroll 

 Fotodokumentation 

 Fuktindikering har utförts med Gann UNI 1 mot golvytor. 

 Materialprover har tagits ut och skickats till externt lab för analys gällande asbest.  

 Blower door har använts för kontroll av byggnadens lufttäthet. 

 Termografering har utförts med FLIR 60x.  
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Kortfattad byggnadsbeskrivning 

Byggnadstyp: Fristående simhallsbyggnad 

Byggnadsår: 1969 talet 

Grundläggning: Krypgrund med betongbjälklag under personalutrymmen, 

omklädningsrum samt duschar. Betongplatta på mark i maskinrum 

, undercentral samt under simbassäng. 

Stomme: Troligtvis bärande betongpelare samt ytterväggar av: 

 Tegel 

 Mineralull 

 Tegel. 

Innerväggar består till största del av tegelväggar. 

Tak: Låglutande tak med rostfri bandtäckt plåt. Underliggande 

limträbalkar med isolering av mineralull/lösull samt plastfolie och 

underliggande träullitplattor.  

Fasad: Tegelfasad 

Värmesystem: Vattenburen värme med radiatorer 

Ventilationssystem: Mekanisk från-/tilluft med återvinning (3olika aggregat). Till 

simhall är det ett nyare FTX aggregat.  
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Orientering 
Figur 1 planritning med utmarkerade ytskikt på golv, provhål i tak (PP1) samt emissionsindikering golv E1-2. 

 

 

 

PP1 tak 

E2 E1 



 

 
 

7(26) 

 

 

Resultat 

Okulär besiktning invändigt 

 Inga avvikande mikrobiella lukter upplevdes i lokalerna.  

 Fuktrosor noterades på ett antal platser pga. tidigare takläckage (ej längre enligt 

vaktmästare). I fläktrum mot simhall har innertaksplattorna släppt. 

 Vinylplattorna samt klinker och kakel är från byggåret (innehåller asbest).  

 Bomljud noteras lokalt i duscharna samt enstaka spricka (liten omfattning). 

 Äldre gjutjärnsbrunnar noteras i de flesta utrymmena.  

 Kraftiga mineraliska utfällningar noteras på tegelväggar som gränsar mot 

duscharna.  

 Lokala rötskador på dörrkarm mot golvnivå 

 Synliga brister i vindsbjälklagets plastfolie noteras i anslutningar mot väggar, runt 

genomföringar samt mekaniska skador förekommer. 

 Gammal plastmatta snittades i solarium, ingen avvikande lukt upplevdes subjektivt 

under mattan.  

  

Foto 1 innertaksplatta har släppt i fläktrum pga. 
tidigare inläckage 

Foto 2 mindre fuktros i innertak 

  

Foto 3 äldre vinylplattor i café Foto 4 mineraliska utfällningar i tegelvägg mot dusch 



 

 
 

8(26) 

 

 

  

Foto 5 dusch med äldre klinker/kakelsättning samt 
gjutjärnsbrunn 

Foto 6 rötskador på dörrkarm i nederkant 

  

Foto 7 hål i träullitplattor samt överliggande plastfolie Foto 8 luftotätheter vid rörgenomföringar för el 

 

Provhål tak 

Träullitplattor skruvades ned och besiktning utfördes lokalt ovan detta provhål. 

Rinnmärken samt mindre mikrobiell påväxt noterades. Dock förhållandevis liten 

omfattning med tanke på den fuktlast som förekommer. Rötskador noterades ej.  
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Foto 9 provhål i yttertak i simhall (PP1) Foto 10 rinnmärken i takkonstruktionen/limträbalkar 

  

Foto 11 lokal mikrobiell påväxt på råspont Foto 12 vybild över vindsutrymmet med lösull 
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Lufttäthet 

Lufttäthetsmätning 

Lufttäthetsmätning utfördes med Blowerdoor utrustning. Ventilationsaggregaten stängdes 

av och brandspjällen slog igen. 

Omslutande klimatskalsyta beräknades till ca 1666 m
2
. Maskinrum och undercentral togs 

ej med i beräkningen. Detta då en tegelvägg avgränsar dessa utrymmen.  

 

Blowerdoorsfläktens maxflöde (ca 2200 liter/sekund) gav ett undertryck på ca 10-12 Pa. 

Detta ger ett läckagetal på ca 1,3 l/s m
2
. Normalt sker mätningen vid 50 Pa under-

/övertryck vilket skulle innebära ett större läckagetal än det uppmätta.  

Detta är ett relativt dåligt resultat men förväntat med tanke på konstruktion, årtal och de 

brister som noterats.   

Man kan jämföra med dagens krav som ofta ligger på 0,2-0,4 l/s m
2 

för bostäder. Simhallar 

har en mycket högre fuktlast vilket innebär att tätheten på klimatskalet blir betydligt 

viktigare att säkerhetsställa.  

 

I samband med provtryckning utfördes läckagesökning med värmekamera. Denna påvisar 

luftläckage mitt på tak men samt i anslutningar mot väggar och dörrpartier. 

 

  

Foto 13-14 Visar luftläckage mellan träullitplattor och innertaksbrädor samt mot yttervägg 

  

Foto 15-16 visar luftläckage vid träullitplattor vid uppsågad lucka  
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Foto 17-18 visar luftläckage mitt på träullitplattor 
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Emissionsindikering golv med B&K 1302 

Emissionsindikering har utförts i 5 mätcykler per mätning (3-5 i rumsluft och 5 under 

matta). Sedan har ett medelvärde av dessa cykler räknats ut vid varje punkt. 

ΔTOC är en uträkning av skillnaden mellan medelvärde av rumsluft och medelvärde av 

riktad mätning (under matta uppskuren 10*10 cm). 

Skillnaden mellan totala kolvätehalten i rumsluft och under lock applicerat mot mätt 

material (ΔTOC) är ett mått på emissionen från materialet. ΔTOC bör ej överskrida 10 

ppm mellan rumsluft och spackel-/betongyta. 

 

För orientering av mätpunkter se figur 1.  

Tabell 1. Emissionsindikering under plastmattor. 

Punkt Rum Ytbelägg. Fuktindik. Δ TOC  Bedömning 

E1 Kassa Plastmatta 

nyare 

85/120 3 Ej skada, dock indikerar mätningen 

samt fuktindikeringen på förhöjd 

fuktnivå. 

E2 Kök Plastmatta 

äldre 

55/65 2 Ej skada 
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Grund/bjälklag 

Undercentral samt maskinrum är grundlagda med betongplatta på mark. Under café, 

personalutrymme samt omklädningsrum/duschar är det betongbjälklag över krypgrund.  

 

Det noteras flertalet läckage runt rörgenomföringar, i betongskarvar samt i skarv mot 

simbassäng. 

 

  

Foto 19 Läckage i betongskarv Foto 20 läckage kring genomföring i bjälklag 

  

Foto 21 läckage vid genomföring bjälklag Foto 22 läckage i betongskarv mot bassäng 

 

 

 

 

 

 

Kategorisering av brister 
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I enighet med Weedo:s statusinventering har åtgärderna kategoriserats efter prioritet. För 

tydlighetens skull är punkterna kodade med färger: 

 

 Röd: Akuta åtgärder bedöms nödvändiga 

 Gul: Bör åtgärdas inom 5 år 

 Blå: Bör åtgärdas, kvalitetshöjande åtgärder 

 

Omklädningsrum/duschar och WC   

Tätskikt (ytskikt) är uttjänt och i behov av utbyte (oklart om det förekommer tätskikt). 

Stora lokala läckage förekommer genom betongbjälklaget samt korrosionsskador. För 

djupare undersökning se Weedos rapport.  

Kraftiga mineraliska utfällningar på baksida duschväggar (tegelväggar) vilket innebär att 

kapillärsugning sker rakt genom väggen.  

 

 Golvbrunnar/stammar 

Gjutjärnsbrunnar från byggåret som bedöms ha en begränsad kvarvarande livslängd och 

utbyte rekommenderas inom en 5 årsperiod. Dessa byts dock i samband med 

tätskikt/ytskikt. Avloppsrör (både gjutjärn samt plast) läcker lokalt i krypgrund.  

 Personalutrymmen/förråd 

Till största delen beläggning av vinylplattor från byggåret. Observera att dessa innehåller 

asbest vilket medför särskilda arbetsmiljöregler (AFS 2005:1). 

Det bedöms ej förekomma emissionsskador under de ”nyare” plastmattorna i kök/kassa. 

Vid eventuell uttorkning av betongbjälklag rekommenderas det att dessa dock även rivs ut.   

 

Lufttäthet 

 Simhall  

Takkonstruktionen är ej lufttät och åtgärder rekommenderas. Anslutningar mot ytterväggar 

bör även åtgärdas.  

För att skapa ett lufttätt vindsbjälklag bedöms befintlig plastfolie behöva demonteras och 

ny åldersbeständig plastfolie installeras. Extra noggrannhet bör läggas vid genomföringar 

samt anslutningen mot ytterväggar (dock inte helt enkelt att få det lufttätt mot befintlig 

tegelvägg). I samband med denna ombyggnad bör kompletterande undersökning utföras i 

taket i simhallen pga. risken för konvektionsskador. Förslagsvis kollas i första hand 

”högdelen” i simhallen.  

 

 

 

 

Yttertak 
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Inga synliga brister har konstaterats på takplåten. Den underliggande pappens skick har ej 

kunnat kontrolleras. Enligt vaktmästare är taket ca 20 år gammalt vilket gör att pappens 

livslängd kan vara begränsad.  

 

Dränering 

Dräneringen är sannolikt från byggåret och därmed rekommenderas en översyn av denna 

pga. ålder.  
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Miljöinventering 

Farligt avfall 

De sexsiffriga koder som för respektive avfallstyper i Avfallsförordningens (2011:927, 

bilaga 2) avlutas med en asterisk * utgör farligt avfall. Nedanstående identifierade ämnen 

och material kommer vid en ombyggnad/renovering därmed att utgöra farligt avfall.  

Även ämnen som inte utgör farligt avfall men som skall hanteras på särskilt sätt (t.ex. 

koppar) förekommer i förteckningen nedan. Nedanstående identifierade ämnen och 

material kommer vid en rivning därmed att utgöra farligt avfall eller avfall som skall 

särsorteras för materialåtervinning. 

Asbest 

Asbest förekommer fram till ca år 1976 i byggnadsmaterial. Allt asbesthaltigt material 

skall vid rivning hanteras enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 

2006:1). Då konstruktionsingrepp för provtagning är utfört som stickprov kan det inte helt 

uteslutas att ytterligare misstänkt asbestsmaterial friläggs vid eventuella byggnadsarbeten. 

Skulle ytterligare material som kan misstänkas innehålla asbest friläggas skall arbetet 

avbrytas tills ny provtagning utförts på misstänkt material. 

Asbesthaltigt material utgör farligt avfall och märks med kod 17 06 05* 

(Byggmaterial som innehåller asbest) 

Tabell 1. Asbestanalyser hus A 

Provplats 

/rum 

Material Förekomst asbest 

A1, Personalrum fönster Kakelfog Innehåller asbest 

A2, Personalrum golv Vinylplatta Innehåller asbest 

A3, Personalrum tak Takplatta Asbest ej påvisad 

A4, Förråd golv Svartlim under vinylplatta Innehåller asbest 

A5, Solarium golv Plastmatta Asbest ej påvisad 

A6, Solarium golv Svartlim under plastmatta Innehåller asbest 

A7, Dusch vägg Våtrumstapet Asbest ej påvisad 

A8, Café Vinylplatta Innehåller asbest 

A9, Tvätt, vägg Kakelfix/-fog Innehåller asbest 

A10, Tvätt, golv Kakelfix/-fog Innehåller asbest 

A11, Hall, golv Kakelfix/-fog Asbest ej påvisad 

A12, Fläktrum Tätmassa ventkanal Asbest ej påvisad 

A13, Fläktrum Takgips (hål) Asbest ej påvisad 

A14, Maskinrum tak Eternitskiva Innehåller asbest 

A15, Undercentral Tätmassa ventkanal Asbest ej påvisad 

Kakelsättning 

Vid provtagning av kakelfix och fog i personalrum samt tvättrum påträffades asbest. Ej i 

analys på golvklinker i omklädningsrum/hall. 
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Asbest i fog och fix applicerades på plats då bruket blandades. Detta gör att asbest kan 

finnas på andra ytor än det provtagna. Antingen så utförs fler provtagningar alt. bedöms 

samtliga ytor innehålla asbest.  

 

  

Foto 1 Provplats A1 kakelfix och fog vid fönster Foto 2 Provplats A9 kakelfix/-fog tvättrum vägg 

  

Foto 3 Provplats A10 klinkerfog/-fix i tvättrum golv Foto 4 provplats A11 hall mot omklädningsrum tjejer 

 

  

Innehåller asbest! 

Innehåller asbest! 

Innehåller asbest! Innehåller ej asbest 
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Eternitskivor 

Eternitskivor förekommer på innertak i maskinrum/undercentral samt förråd. Dessa 

innehåller asbest enligt analys. 

 Grov uppskattning ca 150 m
2
 

 

  

Foto 5 Eternitskivor innertak förråd Foto 6 provplats A14 eternitskiva 

 

Tätmassa 

Tätmassa på ventilationsrör har provtagits i undercentral samt fläktrum. Analysen påvisar 

ej innehåll av asbest. I krypgrund har även tätmassa noterats, prov har ej tagits i denna del. 
 

  

Foto 7 provplats A15 tätmassa  Foto 8 ventrör i krypgrund, ej provtaget 

 

  

Innehåller asbest! 

Innehåller ej asbest 
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Vinylplattor samt svartlim 

Asbest har konstaterats både i vinylplattor samt i underliggande svartlim. Prov har tagits av 

vinylplattorna i personalrum samt i caféet. Plattorna har olika färger, båda analyserna 

påvisar innehåll av asbest.  

 

  

Foto 9 Provplats A5+A6, asbest i svartlim Foto 10 vinylplattor med underliggande svartlim 

 

  

Innehåller asbest! 
Innehåller asbest! 
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Miljöinventering 
Figur 2 planritning med utmarkerad provtagning för asbest 
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PCB  

PCB i byggmaterial förekommer i Sverige främst mellan 1956-1973 då ”öppen” 

nyanvändning stoppades. PCB har dock förekommit senare i sluten användning och kan 

hittas in på 1980-talet i importerade produkter (bl.a. i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer 

i lysrörsarmatur mm). När PCB upptäcks i en byggnad måste kommunens instans för 

miljöfrågor underrättas.  

 

Fogmassor  

Inga utvändiga fogmassor med misstänkt PCB-innehåll har noterats vid inventeringen.  

 

Kondensatorer med PCB eller mineralolja 

Armaturer av varierande typ har påträffats i objektet, både äldre och nya. 

 

Kondensatorerna sorteras ut och märks med 16 02 09* (Transformatorer och 

kondensatorer som innehåller en PCB-produkt). Alt. med kod 17 09 03* (annat 

bygg/rivningsavfall innehållande farliga ämnen).  
 

  

Foto 11 äldre armatur Foto 12 kondensator i äldre lysrörsarmatur 

 

Isolerglas 

Enbart nyare isolerfönster (2014) har noterats vid inventeringen. 
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Kvicksilver 

I inventerade lokaler påträffades äldre och nyare varierande former av lysrörsarmaturer 

med lysrör.  

Vid inventeringen påträffades ca: 

 77 armaturer med 2 lysrör= 154 stycken 

 19 armaturer med 4 lysrör=76 

 Ett antal mindre runda lysrör ca 5 stycken 

 Ett antal lågenergilampor noterades även. 

 

  

Foto 13 små runda lysrör Foto 14 2 rörsarmaturer i simhall 

 

Lysrören demonteras och hanteras i separat fraktion på grund av risken för att dessa annars 

krossas i hanteringen.  

Kasserade lysrör och lågenergilampor skall betraktas och märkas som farligt avfall 

kod 20 01 21* (Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall). 

Lysrörsarmaturer sorteras i fraktionen elektronikskrot (kod 20 01 36). Efter att 

kondensatorer (och lysrör) demonterats utgör armaturerna inte farligt avfall. 
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Äldre gastermometrar med blå pelare noterades, ca 5 stycken. Risk finns att dessa 

innehåller kvicksilver.  

Termometrar innehållande kvicksilver hanteras som farligt avfall märkas med kod  

17 09 01* (bygg –och rivningsavfall som innehåller kvicksilver). 

 

 

 

Foto 15 Glastermometer med blå pelare.  

 

Elektriska komponenter och ledningar 

Äldre elinstallationer så som proppskåp, elcentraler samt äldre ledningar finns.  

Elektroniska produkter (t.ex. elcentraler) kan ha ingående komponenter som kan innehålla 

en mängd olika ämnen som i sig klassas som farlig avfall. Därav skall elektroniska 

produkter hanteras som farligt avfall. Komponenterna skickas till godkänd (certifierad) 

förbehandlingsanläggning för demontering och omhändertagande av eventuellt farligt 

avfall. 

 

Demontering av t.ex. elcentraler på plats utförs av behörig elektriker med miljökompetens. 

Påträffas produkter vid demontering som kan skadas vid rivning/transport (t.ex. 

kvicksilverinnehållande material) som klassas som farligt avfall ska dessa sorteras ut och 

märkas med respektive materials avfallskod. 

 

Kablar (ej oljehaltiga) sorteras i separat fraktion för materialåtervinning och märks 

med kod 17 04 11 (Andra kablar än de som anges i 17 04 10). 
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Foto 16 äldre elcentral i undercentral Foto 17 äldre proppskåp i café 

 

Batterier 

I objektet finns nödutrymmningsskyltar som ej är märkta med batterisort. Dessa kan 

innehålla kadmium eller andra farliga ämnen.  

Batterier hanteras i separat fraktion och märks upp med avfallskod för respektive 

batteri (16 06 01* - 16 06 03* eller 16 06 04 - 16 06 05) 

 

Koppar 

Koppar förekommer i aktuellt objekt i vattenrör och kablar. Koppar är bl.a. giftigt för 

vattenlevande organismer och diskuteras på avvecklingslistor. Koppar i metallisk form 

utgör inte farligt avfall. Vid rivning/ombyggnad skall metallen hanteras separat för 

metallåtervinning. 

I aktuellt objekt förekommer koppar i vattenrör och elkablar  

El- eller VVS detaljer innehållande koppar sorteras i separat fraktion för 

materialåtervinning. Material som innehåller koppar betecknas med avfallskod (17 04 

01).  

 

Oljehaltigt avfall 

Ca 15 stycken dörrstängare noteras, både äldre och nyare. Dessa kan innehålla olja. 

Olja tas om hand och sorteras under gällande avfallskod (13 01 01* - 13 01 13*).  
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Bly 

 

Blydiktade/blyskarvade avloppsrör av gjutjärn förekommer i byggnaden.  

Vid rivning av gjutjärnsrör kan de blyskarvade delarna av röret tämligen enkelt separeras 

från resten av gjutjärnsröret genom att detta slås av eller kapas med rörklipp eller 

vinkelslip vilket minskar vikten på blyinnehållande avfall. 

 

De blyinnehållande delar (samtliga rörskarvar) märks med kod 17 04 03 och sorteras 

i en separat fraktion för materialåtervinning.  

 

 

 

Foto 18 blydiktat avloppsrör  

 

 

 

Glödlampor innehåller bland annat bly. Kasserade glödlampor särsorteras och märks 

med kod 20 01 35* (kasserad elektrisk utrustning som innehåller farliga 

komponenter)
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1 Uppdrag och översiktlig objektsbeskrivning 

Bjerking AB har på uppdrag av Tierps kommunfastigheter AB utfört en miljö- och geoteknisk 

undersökning på fastigheten Libbarbo 1:179 som underlag för utredning av bassängläckage 

från utomhusbassängen samt översiktligt underlag för utbyggnad av badhus. Den miljötekniska 

undersökningen redovisas i separat handling. Vendelbadet ligger i Örbyhus, Tierps kommun. 

Se Figur 1 för ungefärlig placering av utförda sonderingspunkter (röda punkter) samt tidigare 

undersökning (blå punkter).  

 

Figur 1. Undersökningsområde med ungefärlig placering av nyligen utförda samt tidigare 

utförda sonderingspunkter. Bild från Bjerkings kartportal 2020-03-06. © Lantmäteriet. 

Utomhusbassängen på Vendelbadet omfattar ca 1000 m2 och har ett läckage motsvarande ca 

130 m3/dygn (1,5 liter/sekund). Läckaget kräver åtgärd och det finns planer på att renovera 

bassängen och att i samband med detta byta utloppsfunktion av bassängvatten. Det finns även 

planer för utbyggnad av badhuset vilket beaktas översiktligt i denna handling. 

Djupet i den södra delen av bassängen är ca 1 m som övergår till ca 2,15 m i den norra delen 

av bassängen. Vid hopptornet är djupet ca 3,85 m. Bassängen innehåller bottenventiler som 

tidigare sannolikt fungerat som tryckutjämnare från grundvattnets trycknivå. Dessa 

bottenventiler är i dagsläget ur funktion. 
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2 Utförda undersökningar 

Resultaten från utförda undersökningar framgår av tillhörande Markteknisk 

undersökningsrapport (MUR) med uppdragsnummer 20U0632, daterad 2020-04-16, upprättad 

av Bjerking AB. 

3 Markförhållanden 

Jordlagerföljden består i allmänhet överst av ett lager fyllning överlagrandes kohesionsjord 

ovan morän vilandes på berg. Bergets överyta har påträffats mellan ca 2,8 – 4,3 m under 

markytan.  

Fyllningens mäktighet varierar i undersökta punkter mellan ca 0,8 – 2,1 m. Innehållet utgörs av 

sand, grus, lera och mulljord. I enstaka punkt (BG20001) har tegel noterats.  

Kohesionsjorden utgörs ner till 1,2 – 1,5 m av lera med torrskorpekaraktär för att djupare ner 

övergå till att i huvudsak utgöras av lera med lägre skjuvhållfasthet. Skjuvhållfastheten har inte 

undersökt närmre inom ramen för detta uppdrag. Den totala lermäktigheten uppgår till mellan ca 

0,6 – 1,5 m.  

Friktionsjorden utgörs av morän som klassificeras som sandig respektive grusig sandig. Dess 

mäktighet varierar i undersökta punkter mellan ca 0,7 – 2,3 m och benämns som medelfast till 

fast. Notera att enstaka block har genomborrats vid sondering i friktionsjorden.  

Berget har inte undersökts närmare inom ramen för detta uppdrag. 

4 Grundvatten och ytvatten 

Mot bakgrund av registrerade grundvattenobservationer, se Tabell 1, bedöms grundvattenytans 

trycknivå ligga mellan 2,1 – 3,3 m under markytan, medelnivån är 2,5 m under markytan  

(ca +24,3). Inget ytvatten har noterats i utförda provtagningshål. Observera att grundvattenytans 

trycknivå dock varierar under en årscykel och att utförda mätningar inte beaktar denna variation. 

Generellt är grundvattenytan som högst under våren. 

Tabell 1. Registrerade grundvattenobservationer. 

Grundvattenrör Marknivå Datum Nivå GVY 
GVY m under 

markyta 

GW20001 +27,4 2020-03-25 

2020-04-03 

+24,1 

+24,3 

3,3 

3,1 

GW20002 +26,6 2020-03-24 

2020-04-03 

+24,0 

+24,3 

2,6 

2,3 

GW20004 +26,6 2020-03-24 

2020-04-03 

+24,2 

+24,3 

2,4 

2,3 

GW20005 +26,5 2020-03-24 

2020-04-03 

+24,3 

+24,4 

2,2 

2,1 

GW20007 +26,6 2020-03-24 

2020-04-03 

+24,3 

+24,4 

2,3 

2,2 

Ytvatten sjunker normalt ner i fyllning eller avbördas via befintligt dagvattensystem. Vid riklig 

nederbörd eller tjälade förhållanden kan även ytavrinning ske i terrängens lutningsriktning.  
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5 Sättningar – allmänt  

Lerans sättningsegenskaper har inte undersökts närmare. För indikation på förväntade 

sättningar har lerans egenskaper bedömts empiriskt mot bakgrund av utförd provtagning och 

sondering. Notera att lerans verkliga sättningsegenskaper kan skilja sig åt markant gentemot 

antaget.  

Torrskorpeleran betraktas som sättningskänslig. Den största mäktighet lera med lägre 

skjuvhållfasthet har uppmätts till 1,5 m. Denna lermäktighet genererar generellt sättningar i 

storleksordningen 2 – 4 cm för en last 10 kPa (1 ton/m2) vilket motsvarar ca 0,5 m uppfyllnad.   

6 Schakt och stabilitet 

Temporära schakter i fyllning kan utföras med släntlutning 1:1,5 utan särskilda 

förstärkningsåtgärderi. Detta under förutsättning att släntkrön hålls fritt minst 1,0 m och att last 

på släntkrön inte överstiger 2 ton/m2.  

Schakt för framtida anläggning föreslås utredas inom ramen för kommande undersökningar. 

Vid våt väderlek eller vattenmättade förhållanden kan den siltiga jorden erhålla 

flytjordsegenskaper vilket kan komma att kräva flackare slänter. Förekommande sand- och 

siltskikt kan ge inströmmande markvatten i schakt. Ytvatten i schakt kan även förväntas via 

befintlig permeabel (vattenförande) fyllning. Länshållning bedöms kunna utföras inom schakt i 

filterförsedda pumpgropar.  

7 Bassängläckage 

Enligt uppgift läcker bassängen stora volymer vatten. Indikation finns på att befintliga 

elementskarvar inte längre håller tätt utan släpper igenom vatten. 

Att döma av de sonderings- och provtagningspunkter som utförts kring anläggningen är hela 

bassängen med stor sannolikhet grundlagd direkt i mark på förekommande friktionsjord. 

Friktionsjordens överyta ligger mellan +24,3 och +24,6, d.v.s. 2,0 – 2,8 meter under markyta.  

Noterad grundvattentrycknivå ligger i nivå med friktionsjorden, d.v.s. kring +24,3 á +24,4. 

Några skador på anläggningen, typ sättningsskador, sprickor eller dylikt, kunde inte observeras 

vid besökstillfället. Andra skador än åldersrelaterade har heller inte noterats av beställaren. 

Mot bakgrund av ovanstående bedöms ett läckage i förekommande fogar kunna vara en 

förklaring till att bassängen inte håller tätt. Den låga grundvattentrycknivån möjliggör också ett 

vattenflöde ur bassängen.  

Ett förslag finns att höja golvet i bassängen och samtidigt höja vattennivån i bassängen. 

Konstruktionen skulle därigenom få mer moderna kanter med en breddning ut i ”skvalp-rännor”.   

En höjning av golvet skulle innebära att en betydande last tillförs konstruktionen. Förslaget 

bedöms dock utifrån ett geotekniskt perspektiv möjligt att genomföra under förutsättning att 

befintlig anläggning är grundlagd direkt i friktionsjord. Innan beslut tas bör detta verifieras med 

två till tre provgropar kring anläggningen.  

Vid beslut om framtida åtgärd kommer även grundvattentrycknivån spela en viktig roll. Om 

trycknivån periodvis står högre måste detta beaktas vid projektering. Förslagsvis utförs 

kontinuerliga avläsningar framöver i de installerade grundvattenrören kring bassängen en gång 

 
i Typschakt 9 ur Schakta säkert 2015. 
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varannan vecka. Trycknivån är också ett viktigt ingångsvärde vid en eventuell framtida 

utbyggnad av badet, se vidare kapitel 8. 

8 Grundläggning – utbyggnad av badhus 

I den östra delen av området planeras för en eventuell utbyggnad av badanläggningen. Några 

uppgifter som närmare beskriver utbyggnadsplanerna finns i dagsläget inte att tillgå. 

Baserat på den översiktliga geotekniska sondering och provtagning som utförts inom ramen för 

detta uppdrag samt tidigare undersökningspunkter från området bedöms undergrunden i den 

aktuella ytan utgöras av ca 1 m fyllning ovan ca 0,5 - 1,5 m lera som underlagras av morän och 

som djupare ner vilar på berg. Djupet till morän har noterats till mellan 2 och 2,7 m. Utförda 

avläsningar av grundvattnets trycknivå visar på en grundvattenyta ca 2 m under markytan. 

Beroende på hur en framtida byggnation är tänkt att utformas kan olika typer av 

grundläggningsmetoder bli aktuella. Planerar man för en ny byggnad med bassäng eller källare 

blir det naturligt att gräva bort fyllning och lera och därefter grundlägga direkt i naturligt lagrad 

friktionsjord. Eventuellt kan det bli aktuellt med bergschakt, men det får framtida undersökningar 

bringa klarhet i. Planeras en ny byggnad i markplan kan man välja mellan att skifta ur befintlig 

fyllning och lera och ersätta med friktionsjord i enlighet med AMA Anläggnings anvisningar 

avseende material, packning mm. Alternativt kan byggnaden pålas ner till underliggande berg. 

Pålarna förväntas dock bli mycket korta vilket innebär att borrade pålar ner i berg kan komma 

att erfordras. 

Vid all kommande projektering inom området skall grundvattnets trycknivå beaktas. 

Inför framtida utbyggnader kommer kompletterande geotekniska undersökningar att erfordras, 

dels för att erhålla en bättre bild av jordlagrens utbredning och djup inom området, dels för att ta 

fram materialparametrar på jorden för dimensionering av grundkonstruktioner. 
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1 Uppdrag och översiktlig objektsbeskrivning 

Bjerking AB har på uppdrag av Tierps kommunfastigheter AB utfört en miljö- och geoteknisk 

undersökning på fastigheten Libbarbo 1:179 som underlag för utredning av bassängläckage 

från utomhusbassängen samt översiktligt underlag för utbyggnad av badhus. Den miljötekniska 

undersökningen redovisas i separat handling. Vendelbadet ligger i Örbyhus, Tierps kommun. 

Se Figur 1 för ungefärlig placering av utförda sonderingspunkter (röda punkter) samt tidigare 

undersökning (blå punkter).  

 

Figur 1. Undersökningsområde med ungefärlig placering av nyligen utförda samt tidigare 

utförda sonderingspunkter. Bild från Bjerkings kartportal 2020-03-06. © Lantmäteriet. 

Utomhusbassängen på Vendelbadet omfattar ca 1000 m2 och har ett läckage motsvarande ca 

130 m3/dygn (1,5 liter/sekund). Läckaget kräver åtgärd och det finns planer på att renovera 

bassängen och att i samband med detta byta utloppsfunktion av bassängvatten. Det finns även 

planer för utbyggnad av badhuset vilket beaktas översiktligt i denna handling. 

Djupet i den södra delen av bassängen är ca 1 m som övergår till ca 2,15 m i den norra delen 

av bassängen. Vid hopptornet är djupet ca 3,85 m. Bassängen innehåller bottenventiler som 

tidigare sannolikt fungerat som tryckutjämnare från grundvattnets trycknivå. Dessa 

bottenventiler är i dagsläget ur funktion. 
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2 Underlag för undersökningen 

Följande handlingar har utgjort underlag för undersökningen: 

• Jordartskarta från SGU. 

• Digitalt kartunderlag. 

• Ledningsunderlag från ledningskollen.se. 

• Platsbesök av uppdragsansvarig, mars 2020. 

3 Tidigare undersökningar 

Bjerking AB har tidigare utfört en geoteknisk undersökning i anslutning till den aktuella 

fastigheten. Undersökningen är daterad 1987-12-23 och har uppdragsnummer 118 74. 

Relevant information har beaktats i denna handling. Se Figur 2 för sonderade punkter 4 och 5 

(se Figur 1 för ungefärlig placering av borrpunkterna). 

 

Figur 2. Tidigare sonderade punkter i närheten till undersökningsområdet. 

4 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997 med tillhörande nationell bilaga enligt Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

(Eurokoder), BFS 2011:10 (EKS 8) samt ändringsförfattning BFS 2015:6 (EKS 10). Se Tabell 1 

och Tabell 2 för gällande standarder eller andra styrande dokument. 
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Tabell 1. Standard eller annat styrande dokument för fältundersökningar. 

Fältundersökning 
Standard eller annat 

styrande dokument 

Europastandarder  

Geoteknisk fälthandbok. Allmänna råd och 

metodbeskrivningar  

SGF Rapport 1:2013  

Geoteknisk undersökning och provning – Provtagning genom 

borrnings- och utgrävningsmetoder och 

grundvattenmätningar;  

Del 1: Tekniskt utförande 

SS-EN-ISO 22475-1 

Övriga, ej Europastandarder  

Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012 

 

Tabell 2. Standard eller annat styrande dokument för planering och redovisning. 

Planering och redovisning 
Standard eller annat 

styrande dokument 

Beteckningssystem SGF och BGS 

”Beteckningssystem för 

geotekniska utredningar” 

2001:2 

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner; 

Del 2: Marktekniska undersökningar 

SS-EN 1997-2 

Geoteknisk fälthandbok.  

Allmänna råd och metodbeskrivningar  

SGF Rapport 1:2013  

 

5 Geoteknisk kategori 

Undersökningarna har utförts i enlighet med Geoteknisk kategori 2.  

6 Befintliga förhållanden 

6.1 Topografi 

Marknivån i de sonderade punkterna varierar mellan ca +26,3 till +27,4.  

6.2 Ytbeskaffenhet 

Marken i området utgörs främst av gräsmark men även av hårdgjorda ytor i anslutning till 

bassängen. I övrigt förekommer några mindre buskage. 

6.3 Befintliga konstruktioner 

Befintliga konstruktioner utgörs av närliggande bassäng, hopptorn, belysningsstolpar, 

lekutrustning, elledning mm.  
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7 Positionering 

Utsättning av sonderingspunkter har utförts av mätansvarig Magnus Persson med GNSS-

instrument. Mätningarna är utförda i mätklass B enligt Geoteknisk Fälthandbok (SGF Rapport 

1:2013). 

Höjdsystem:  RH 2000 

Koordinatsystem: SWEREF 99 1800 

8 Fältundersökningar 

Sondering och provtagning har utförts med borrvagn utrustad med fältdator för insamling av 

undersökningsdata i digitalt format. 

8.1 Utförda sonderingar 

• 3 jordbergsonderingar för kontroll av jordlager samt bergets överyta. 

8.2 Utförda provtagningar 

Störd provtagning har utförts enligt följande: 

• 7 punkter för provtagning med skruvborr samt okulär jordartsbedömning. 

8.3 Hydrogeologiska undersökningar 

• 5 öppna grundvattenrör med dexel har installerats i vattenförande jordlager för kontroll 

av grundvattnets trycknivå. Vattennivån i rören antas motsvara vattentrycket omkring 

filterspetsen. 

8.4 Undersökningsperiod 

Geoteknisk sondering och provtagning utfördes under mars månad 2020.  

8.5 Fälttekniker 

Fältarbetet utfördes under ledning av fältgeotekniker Håkan Söderberg.  

8.6 Provhantering geoteknik 

Jordprover har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013. 

9 Hydrogeologiska undersökningar 

Grundvattenobservationer har utförts i fem nyinstallerade öppna grundvattenrör med dexel i 

marknivå benämnda GW20001, 02, 04, 05 och 07. Funktionskontroll är utförd. Information om 

grundvattenrör och mätresultat redovisas i Tabell 3 och Tabell 4. 

Tabell 3. Avlästa grundvattenrör.  

Grundvattenrör Rörtopp 
Rörlängd  

inkl. filter [m] 
Spetsnivå Marknivå 

GW20001 +27,4 4 +23,4 +27,4 

GW20002 +26,6 3,7 +22,9 +26,6 

GW20004 +26,6 3 +23,6 +26,6 

GW20005 +26,5 3,9 +22,6 +26,5 

GW20007 +26,6 3 +23,6 +26,6 
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Tabell 4. Registrerade grundvattenobservationer. 

Grundvattenrör Marknivå Datum Nivå GVY 
GVY m under 

markyta 

GW20001 +27,4 2020-03-25 

2020-04-03 

+24,1 

+24,3 

3,3 

3,1 

GW20002 +26,6 2020-03-24 

2020-04-03 

+24,0 

+24,3 

2,6 

2,3 

GW20004 +26,6 2020-03-24 

2020-04-03 

+24,2 

+24,3 

2,4 

2,3 

GW20005 +26,5 2020-03-24 

2020-04-03 

+24,3 

+24,4 

2,2 

2,1 

GW20007 +26,6 2020-03-24 

2020-04-03 

+24,3 

+24,4 

2,3 

2,2 

 

10 Värdering av undersökning 

Befintlig fyllning inom undersökningsområdet var för grov för CPT- eller trycksondering, istället 

utfördes jordbergsondering. Den geotekniska undersökningen utfördes utan problem. 

11 Redovisning 

Utförda undersökningar redovisas på bilagor och ritningar enligt nedan i enligt med SGF/BGS 

beteckningssystem version 2001:2 (se www.sgf.net) och SGF Beteckningsblad (2013-04-24) 

enligt SS-EN ISO 14688-1. 

11.1 Bilagor 

Benämning Beskrivning Antal sidor 

Bilaga 1 Jordprovsanalys, störda prover  1 

 

11.2 Ritningar 

Ritning Innehåll Skala Daterad 

G-10.1-01 Planritning – geoteknik  1:500 2020-04-16 

G-10.2-01 Sektion A-A 1:100/200 2020-04-16 

G-10.2-02 Sektion B-B och C-C 1:100/200 2020-04-16 
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Uppdragsnamn 

Libbarbo 1:179 
Tierps kommun 

Vendelbadet 

  

 

Provtagningsdatum 

2020-03-25/26 

   

 
 

Borrpunkt Djup Metod Jordart Anmärkning 

BG20001 0,0 – 0,3 

0,3 – 1,1 

1,1 – 2,1 

2,1 – 2,8 

2,8 – 3,5 

Skr Fyllning/ grusig sandig Mulljord 

Fyllning/ sand 

Fyllning/ mulljord, sand, lera 

Lera med sandskikt 

grusig sandig Morän 

 

 

Tegel 

BG20002 0,0 – 0,3 

0,3 – 0,9 

0,9 – 1,0 

1,0 – 1,3 

1,3 – 2,0 

2,0 – 2,4 

Skr Fyllning/ sandig lerig Mulljord 

Fyllning/ sand 

Mulljord 

gyttjig Lera 

siltig Lera 

sandig Morän 

 

BG20003 0,0 – 0,3 

0,3 – 0,9 

0,9 – 1,1 

1,1 – 1,4 

1,4 – 2,6 

2,6 – 2,7 

Skr Fyllning/ mulljord, sand, lera 

Fyllning/ sand 

sandig Mulljord 

lerig Gyttja 

siltig Lera 

sandig Morän 

 

BG20004 0,0 – 0,3 

0,3 – 1,2 

1,2 – 1,5 

1,5 – 2,1 

2,1 – 2,3 

Skr Fyllning/ grus, sand, mulljord 

Fyllning/ grus, sand, lera 

Torrskorpelera med siltskikt 

siltig Lera 

grusig sandig Morän 

 

BG20005 0,0 – 0,3 

0,3 – 0,8 

0,8 – 0,9 

0,9 – 1,2 

1,2 – 2,0 

2,0 – 2,3 

Skr Fyllning/ sand, lera, mulljord 

Fyllning/ sand 

Mulljord 

siltig Torrskorpelera 

Lera med siltskikt 

grusig sandig Morän 

 

BG20006 0,0 – 0,3 

0,3 – 0,5 

0,5 – 0,8 

0,8 – 1,4 

1,4 – 2,0 

Skr Fyllning/ sand, mulljord, lera 

Fyllning/ grus, sand 

Fyllning/ sand, lera 

Torrskorpelera med siltskikt 

Morän 

 

BG20007 0,0 – 0,2 

0,2 – 1,4 

1,4 – 2,2 

2,2 – 2,3 

Skr Fyllning/ grusig sandig Mulljord 

Fyllning/ grusig Sand 

Lera med siltskikt 

grusig sandig Morän 
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Datum 2020-06-26 

Rapport: 2020-152-01 Vendelbadet, Örbyhus 

Uppdragsgivare: Forsen AB 

Bakgrund 

Stockholm Betongkonsult har uppdragits av Forsen AB att undersöka betongkonstruktionen 

till en 50 meters utomhusbassäng med tillhörande hopptorn på Vendelbadet i Örbyhus. 

Syftet med undersökningen är att fastställa nuvarande status på bassäng och hopptorn 

avseende brister, återstående teknisk livslängd. I uppdraget ingår även att ge förslag på 

eventuella reparationsåtgärder. Delar som har undersökts närmare är ytskikt, 

bassängväggar och – botten. Undersökningen av bassängen utfördes den 12/6-20 och 

hopptornet den 25/6-20.  

 

Beskrivning av konstruktionen 

Bassängen under slutet av 60-talet och invigdes 1969. Inga konstruktionsritningar har 

tillhandahållits, endast sektionsdetaljer utlästa från VA-ritningar. I norra delen av badet 

finns en djup del samt hopptorn och trampolin fundament. Bassängen är platsgjuten med 

motfyllda sidor. Grundläggningen är okänd, men enligt uppgift från beställare är det gjutet 

mot rensat berg. Bassängen har aldrig varit helt tömd under vintertid.  

 

  
Figur 1, tvärsektion av bassängvägg med skvalpränna. 

 

Även hopptornet är platsgjutet. Avsatserna finns på två nivåer och bärs av ett och samma 

pelar-balksystem. De bägge avsatserna är gjutna i ett skikt centrisk armering från balken, 

vilken bärs av pelaren. Det bör även finnas ett ytterligare lager armering i längdriktningen 

som bär den konsolande delen till den övre avsatsen. Inga K-ritningar har erhållits. 

Överytan på den lägre avsatsen är målad med färg och den högre har någon form av 
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beläggning för halkskydd. Räckena är fastsvetsade i stående plattstål, vilka ha gjutits in i 

ytterkanterna. Samtliga ytor är målade. Se förklaring i figur 2.  

 

 
Figur 2, princip för hopptornsuppbyggnad i tvärsektion sett framifrån. (blå är räcke). 

 

Allmänt om skador på betongkonstruktioner bassängmiljö 

En betongkonstruktions livslängd bestäms dels av betongens beständighet och dels av det 

ingjutna stålets beständighet.  

Den vanligaste orsaken till skador på betong är att ingjutet stål rostar. Detta kan komma sig 

av att betongen karbonatiserat eller att den förorenats med kloridjoner.  

 

Miljön i bassänger och badhus är vanligen synnerligen armeringsaggressiv. Detta beror på att 

man oftast tillsätter Natriumhypoklorit (NaClO), som är starkt bakteriedödande, för 

desinficering av badvattnet. Natriumhypoklorit tillverkas genom att klorgas binds i natriumlut 

(produkten blir därmed starkt basisk, pH 13). Kemikalien är mycket instabil och sönderfaller 

lätt i sina beståndsdelar, syrgas och koksalt. Koksaltet (NaCl) innehåller kloridjoner som 

transporteras ut mot väggens torra sida och anrikas vid ytan då transportmediet 

(bassängvattnet) dunstar. Kvar blir en hög koncentration kloridjoner i betongytan på väggens 

torra sida. I vissa fall nyttjas saltsyra eller svavelsyra som pH-reglerare vilket ytterligare ökar 

kloridbelastningen Kloridjonerna bryter passiviseringen av stålet och möjliggör 

armeringskorrosion. 

 

Korrosion kan i alla konstruktioner i fuktig miljö också orsakas av karbonatisering. Processen 

kan sägas vara ett slags naturligt åldrande hos betongen, vilket medför att betongens 

ursprungliga rostskyddande förmåga går förlorad genom att betongens pH-värde sjunker från 

13–14 till mer neutrala 7–9. Liksom för kloridinträngning tar det en viss tid innan 

karbonatiseringsfronten når in till ingjutet stål som därmed kan börja rosta vid RF >85 %. 

Karbonatiseringen sker mycket snabbare på torra ytor än på våta. Detta förklaras med att 

vätan hindrar koldioxiden att tränga in i betongen.  

 

Vid rostangrepp på ingjutet stål upptar korrosionsprodukterna två till fem gånger så stor 

volym som det ursprungliga stålet. Då uppstår ett tryck mellan stål och betong vilket kan 

medföra att det täckande betongskiktet spräcks bort. När korrosionsprocessen väl startat 

kommer korrosionshastigheten att vara starkt beroende av temperaturen och fuktnivån i 

betongen. Korrosion på ingjutet stål innebär att konstruktionens bärighet försämras. Dels går 

stålets förankring i betongen förlorad, dels minskar stålets tvärsnitt pga. avrostning och dels 

minskar betongens tvärsnitt respektive effektiva höjden pga. spjälkning av det täckande 

betongskiktet.  
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Observationer 

Bassäng 
Den okulära bedömningen är att ytskiktet i bassängen generellt är i gott skick, men det 

finns ytor där det förekommer släppor. Det förekommer enstaka krympsprickor längs 

bassängens väggar, vilket är fullt naturligt och har sannolikt funnits från första året. I 

skarven mellan bottenplattan med simbanor och den djupa delen under hopptornet finns en 

liten yta där färg och bruk har spjälkat bort, se bild 1.  

 

 
Bild 1 – Spjälkskada i golvvinkeln.  

 

 
Bild 2 – Krympsprickor i bassängväggen.  
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Trolig anledning till att man har avjämnat kanten är för att dölja avtryck från avstängare 

eller liknande som använts när man göt fasningen mellan grund och djup del och även få en 

mjuk övergång. Dilatationsfogen mellan djupa och grunda bottnen är en naturlig 

sprickanvisning och det är föga förvånande att bruket man använt har luckrats upp.   

  

Åtkomliga väggytor  bomknackades, inga ytor kunde påträffas med bom*.  
 

*Med bom menas att betongen har delaminerat/skiktat sig, vanligtvis pga. armeringskorrosion eller 
dålig vidhäftning mellan pågjutning och konstruktionsbetong. Detta kan hörsammas genom ett ihåligt 
ljud som uppstår vid knackning av betongytan, i detta fall med hammare. 

 

Tre kärnor Ø100 borrades ut i bassängens väggar för klassificering av betongen map 

tryckhållfasthet och okulär kontroll. Okulärt ser betongen homogen och bra ut. Det har även 

uttagits två betongprover för labanalys av kloridinnehåll.   

 

 
 

Bild 3 – Okulärt bra betong. 
 

Hopptorn och trampolinfundament 
Samtliga åtkomliga ytor har inspekterats okulärt och med bomknackning. Det finns 

spjälkskador i kanterna på bägge avsatserna. Skadorna är orsakade av armeringskorrosion, 

företrädelsevis på ytliga järn i anslutning till räckesinfästningarna. Att järnen hamnat ytligt 

beror sannolikt på att det saknas utrymme under räckesinfästningarna. Det finns även 

enstaka, små ytliga armeringsjärn i undersidorna, men de bedöms inte ha någon 

konstruktiv inverkan utan har fungerat som distans vid gjutning.  

 

Generellt är det täckande betongskiktet ca 35-45 i undersida (ytligare i kant) och 

karbonatiseringsdjupet ca 20 mm. Att skadorna finns där är troligen en kombination på att 

vatten leds in till järn via små sprickor, karbonatisering, fukt och klorider. På undersidorna 

finns ett par spjälkningar vid armeringsdistanser av plast eller polyeten, ingen armering 
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kunde knackas fram vid dem. Spjälkningarna är relativt små och beror troligen på ytlig 

frost. Se bild 4. 

 
Bild 4 – Spjälkningar vid räckesinfästningar höga avsatsen. 

 

Pelare och balk är i gott skick utan spjälkningar eller sprickor. Ett enstaka armeringsjärn är 

synligt i bakkant, men det har aldrig haft ett täckande betongskikt över järnet. Se bild 5. 

 

 
Bild 5 – ytligt armeringsjärn i bakkant av balk. 
 

Betongen i överytorna är i gott skick. De enda skadorna som kunde konstateras är i framkant 

på den lägre avsatsen där, en mindre bit av betongen kunde knackas bort utan att använda 

någon större kraft. I skadan finns ett armeringsjärn som troligen löper runt kanten.  

 

På översidan av samma avsats finns ett kort, ytligt järn, troligen en distans eller liknande.  

Färgen på den läge avsatsen respektive beläggningen på översidorna är slitna och det 

förekommer släppor där konstruktionsbetongen är exponerad. Det täckande betongskiktet på 

översidan är varierar mellan 51-68 mm på översidorna, bortsett från kanterna där de ligger 

ytligare, ca 14-22 mm. Karbonatiseringen på översidorna är ca 0 mm. Det innebär att den 

bärande armeringen har rostskyddande egenskaper från betongens höga pH-värde, som 

passiviserar korrosionsangrepp. Se bild 6 & 7. 

 

Armeringsdistanser 
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Bild 6 – Spjälkning i framkant, lägre avsats. 

 

 

 
Bild 7 - Ytligt järn och sliten färg, lägre avsatsen. 

 

Inga skador kunde konstateras på trappa eller räckena till hopptornet.  

Trampolinbrädan är borttagen (trasig) och bägge fundamenten har kontrollerats. Den främre 

har inga betongskador, men tjocka lager med flagnad färg. Det bakre fundamentet är 

sönderfruset runt om. Se bild 8 & 9. 
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Bild 8 – Främre trampolinfundament med krackelerad färg. 

 

 
Bild 9 – Bakre trampolinfundament, sönderfruset. 

Provningsresultat 

Provningarna och beräkningarna har utförts i enlighet med svensk standard: SS-EN 12390 

och SS 1237207. 

 

Tabell 1, enskilt hållfasthetsvärde, tabell 2, hållfasthetsklassificering. 

 

Prov  
nr 

Tryckhållfasthet  
fis 

MPa 

Densitet 
kg/m3 

K1 62,2 2340 

K2 65,7 2310 

K3 63,2 2320 
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Hållfasthetsklass beräknat enligt BBK 94 K70 

Hållfasthetsklass beräknat enligt BBK 04 C50/60 

Hållfasthetsklass beräknat enligt EKS 11 C55/67 

 

Provmaterial av betong uttogs i bassängväggarna för kloridhaltsanalys, för att bedöma 

risken för korrosion orsakad av klorider (salt).  Svaren på kloridhaltsanalysen anges i 

viktprocent totalklorid i förhållande till cementhalt. Kloridhalter på upp till ca 0,10 % 

förekommer naturligt i betongens delmaterial. Tabell 3  kan användas för bedömning av 

risken för korrosion orsakad av klorider i icke karbonatiserad betong.  
 

Tabell 3. Bedömning av kloridinnehåll i icke karbonatiserad betong. 

Cl-/ cement vikts-% Sannolikhet för korrosion 

< 0,4 kan negligeras 

0,4 - 1,0 möjlig 

1,0 - 2,0  sannolik 

> 2,0 säker 

Browne, R. D. Marine durability survey. Cement & Concrete Association. 1980 London 

 

Kloridhalten från proven uttagna ur skvalprännan visar på en låg halt, men något förhöjd. 

Proven innehåller 0,19 respektive 0,22 vikt-% klorider, vilket kan negligeras och kommer inte 

att orsaka några problem så länge karbonatiseringsfronten inte nått fram till armeringen.  

 

Karbonatiseringen uppmättes till ca 1 mm och det täckandebetongskiktet mellan 30-47 mm. 

Bedömning 

Konstruktionen till utomhusbassängen uppvisar en väldigt god kvalitet för sin ålder. Inga 

större skador som påverkar bärigheten eller beständigheten kunde noteras. Betongen ser 

okulärt bra ut och håller en hög hållfasthet samt att kloridhalterna är något förhöjda. I och 

med att bassängen är fylld med vatten och motfylld utifrån är diffusionsprocessen i 

betongen liten, vilket gör att kloridinträngningen i betongen i dagsläget inte är ett problem.  

 

Det rekommenderas att man lagar de skador som finns i anslutning till dilatationsfogar och 

förseglar de ytor som färgen släppt på (även lagningar).  

 

Med ett normalt underhåll, där man håller efter och/eller ersätter ytskikten med de 

intervaller som ska utföras, finns det inget som motsäger att man ska kunna ha bassängen i 

drift över en lång tid framöver, gissningsvis minst 20-30 år ytterligare.  

 

Om man har som avsikt att behålla hopptornet under samma uppskattad återstående 

livslängd bör man utföra ett par reparationsåtgärder inom en 5-års period, då man lagar 

befintliga skador och belägger kanter samt översidor med en tät beläggning, förslagsvis en 

sandad härdplast eller liknande.  

 

Det bakre fundamentet till trampolinen måste gjutas om i sin helhet, det främre bör blästras 

eller slipas ren på färg och behandlas.  
 

Stockholm Betongkonsult AB 
Solna den 26 juni 2020 
 
 
 

 

_________________________    ______________________  

Daniel Bäckman    Fredrik Modin  
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Bakgrund  

Vendelbadet i Örbyhus läcker vatten ur rörsystemet. Detta har konstaterats av Tierpsbyggen och är 

en av anledningarna till att badet har stängt. Enligt uppgift från Tierpsbyggen läcker det ut ca 120m3 

vatten per dygn från anläggningen.   

Syfte  

Syftet med läcksökningen är att identifiera vart mängden vatten tar vägen och i hur stor utsträckning 

skadorna är.  

Mål  

Hitta skador som kan kopplas till det läckage som finns. Eventuellt göra en åtgärd för att laga 

läckaget.  

Förutsättningar  

Läcksökningen gjordes i form av ledningsinspektion med kamera. 

Läcksökning gjordes även med avvägning under 24h för att se hur mycket det trycker in.  

Delar av betongkonstruktionen sågades upp för att komma åt för filmningen.  

Mycket vatten stod i ledningar och i poolen som behövdes sugas ur innan inspektionen kund 

påbörjas.  

Okullär besikning sker vid uppschaktning av ledning.  

Resultat  

  

Efter ledningsfilmningen ser resultatet ut enligt bild ovan. Det var svårigheter att filma hela 

sträckorna på ett 100% sätt. Det gör att alla sträckor ej är filmade. 
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 Generellt kan man se att skador finns på många ställen som kan skapa läckage i närtid. 
Detta är på så många ställen att jag inte kan ange dessa.  
  

 Intryckning av vatten sker i poolens djupa del som ligger under grundvattennivån. 
Eftersom alla ventiler är stängda betyder det att läckage finns.  En mätning av hur mycket 
vatten som kommer in gjordes 2020-06-13 till 2020-06-14. Tester pågick i 24 timmar. 
Under 24h steg vattenytan 15 cm.  
Detta betyder att ca 10.8 m3 grundvatten trycker in i konstruktionen på ett dygn.  
 
Vattennivå 2020-06-13 kl 8:36 (16 cm) 
 

  
 
 
 
 
 
 
Vattennivå 2020-06-14 kl 8:33 (31 cm) 
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Efter ledningsinspektionen kan vi konstatera att vi eventuellt har hittat vart vattnet 
kommer ifrån. En ledning som ligger på 4m djup läcker i en ledningsböj. Man kan på 
filmerna se hur vattnet sprutar in på stället.  
 
Nedan visas placeringen på det läckage som hittats.  

 
Nedan visas en bild på var läckaget finns på ledningen. Den sträckande linjen visar vart det 
läcker.  

 
 

  
En deformation av ledningen har påträffats under hopptornet. Nedan visas placering och 
form.  
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På den sträckan som är markeras ovan finns det flertalet stora sprickor i ledningen. Jag har 
nedan redovisat de 2 största som påträffats. Strickorna är av den digniteten att grus har 
ramlat in i ledningen. 
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Vid schaktning påträffades en stor skada på ett rör som går från ytvattnet till 
ledningsystemet. Detta kan ha orsakat stora vattenförluster. Skadan finns på den sträckan 
där många sprickor påträffats. Ledningen va inte helt av men stora sprickor och bortfall av 
plast var. 
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Slutsats 

Vi kan efter undersökningarna konstatera att stora läckage påträffats i ledningarna. Dessa kan var 

anledning till de stora vattenförlusterna som förekommer.  

Vattensystemet är gammalt och man kan se skador som är åldersrelaterat på ledningarna. Dessa 

kommer behövas åtgärdas inom en rimlig tid för en långsiktigt hållbar anläggning.  



2020-06-11 
Vendelbadet – Örbyhus 

Mätprotokoll 
Upprättad av: Emil Enarsson 

Emil Enarsson 
Projektledare 

Tierps kommun - Samhällsbyggnad 

 

Bakgrund  

Vendelbadet i Örbyhus läcker vatten och sprickor syns i konstruktion. För att utreda hur dessa 

uppkommit och påverkar konstruktionen gjordes en mätning med en planlaser för att se nivåerna.  

Syfte  

Syftet med mätningen är att få en överblick över hur nivåerna på betongkonstruktionen är runt 

poolen.  

Mål  

Kunna säkerställa att nivåerna på konstruktionen inte avviker i för stor utsträckning för vidare 

utredningar.  

Förutsättningar  

Mätningen utfördes med en planlaser som mäter med millimeter presition. Mätningen gjordes i 

höjdled för att redovisa om rörelse förekommit i konstruktionen.  

Mätningen utfördes under bra förutsättningar med sol och tomma ytor. 

Mätningen utfördes på 11 punkter runt poolen som redovisas via bilagan.  

Mätningen är utförd på betongytan vid poolkanten som sitter ihop med hela konstruktionen. 

För att säkerställa resultatet gjorde mätningarna 2 gånger. 

 

Resultat  

Nedan redovisar jag resultatet av denna mätning. För mer detaljer ser bilaga ” Mätningsprotokoll ÖK 

Pool konstruktion 2020-06-11” 

Man kan utläsa att konstruktionen ligger i våg.  

Det observerades 2 avvikelse på 1 mm på 2 ställen.  

Slutsats 

Efter mätningen kan det konstateras att kontruktionen ligger i våg och inte rört sig.  
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§ 66 
Dnr 2020/737    
 
Vendelbadet - ombudgetering investering  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att återremittera ärendet för komplettering angående hur de röda punkterna i 
tidigare utredning av badet ska åtgärdas alternativt förklaring till varför de 
inte behöver åtgärdas 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering 
angående hur de röda punkterna i tidigare utredning av badet ska åtgärdas 
alternativt förklaring till varför de inte behöver åtgärdas/Bilaga. 
 
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Viktoria Söderling (S) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om det ska avgöras i dag eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
återremittera ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Till sammanträdet lades förslag till beslut att kommunstyrelsens 
arbetsutskott skulle besluta att föreslå kommunstyrelsen att inom ramen för 
samhällsbyggnads investeringsbudget flytta 1 500 000 kr från ansvar 
13104300 chef samhällsbyggnad, verksamhet 3100 Kommunala gator och 
vägar, projekt 1709 trädgårdsstaden,  till ansvar 13103 chef 
samhällsbyggnad, verksamhet 2630 Idrotts- och motionsfastighet, projekt 
1041 ledningar pool till teknikrum Vendelbadet. 
 
 
Örbyhus är idag under utveckling, främst på grund av att en ny detaljplan 
förväntas vinna laga kraft under sommaren 2020 vilket medför möjligheter 
till attraktivt boende i Örbyhus centrum. 
Ett nytt område planeras i yttre delen av Örbyhus för både flerfamiljshus 
och villor. Både de nya områden som är under utveckling har mycket kort 
avstånd till Örbyhus centrum och befintlig fritids- och 
rekreationsanläggning. 
 
Den befintliga fritids- och rekreationsanläggningen i Örbyhus centrum har 
funnits i ca 50 år. Det nyttjas flitigt av ortsborna, men även av andra. 
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Synpunkter har  framförts att det finns en lokal vilja och önskemål att 
utveckla området, både i skick samt funktioner.   
 
I den lokalekonomiska analys som organisationen Örbyhus, Tobo och 
Vendel (ÖTV) nyss har slutfört lyfts också bl.a. fram att Vendelbadet fyller 
en funktion som varande en viktig mötesplats.  
 
I början av sommaren har undersökning av befintligt bad genomförts i syfte 
att ha underlag inför det framtida arbetet.  
Badet bedömdes vara i gott skick och en del grundläggande 
underhållsarbete genomfördes. Tiden var dock för knapp för att kunna 
genomföra allt som behövde göras.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Tillgången till fritidsaktiviteter är oerhört viktig för barn och unga.  
 
Beslutsmotivering  
För de som idag bor i Örbyhus är bevarande av bl.a. badet oerhört viktigt. 
Bedömningen är att möjligheten till ett aktivt fritidsliv även kommer vara 
viktigt för ortens attraktivitet i förhållande till inflyttning och folkhälsa. 
Genom en ombudgetering inom ramen för samhällsbyggnads beslutade 
investeringsram kan slutgiltiga åtgärder genomföras som säkerställer att 
Vendelbadet kan öppna sommaren 2021. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Projekt 1041 Ledningar pool till teknikrum Vendelbadet 
 
Beslutad ram 2020                     0 
Totalutgift prognos                   1,5 miljoner 
kr                                                           
Behov 2020                                   1,5 miljoner kr 
 
För att finanserna projekt 1041 föreslås följande omfördelning av 2020 års 
investeringsbudget. 
 
Omfördelade investeringsprojekt: 
Ans-131043      Chef Samhällsbyggnad 
Vht-3100           Kommunala gator och vägar 
Proj- 1709         Trädgårdsstaden 
 
Totalt anslaget belopp år 2020 för projekt 1709 är 15 miljoner kr, varvid 
omfördelning begärs av 1,5 miljoner kr till projekt 1041 Ledningar pool till 
teknikrum Vendelbadet. 
 
Mottagande investeringsprojekt, 1,5 miljoner kr:  
Ans-13103        Chef Samhällsbyggnad 
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Vht -2630         Idrotts- och motionsfastighet 
Proj-1041         Ledningar pool till teknikrum Vendelbadet 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Kultur och fritid 
 Chef Samhällsbyggnad 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2020-09-15 KS 2020/  
  
   
  
    

 
Vendelbadet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
 
att inom ramen för samhällsbyggnads investeringsbudget flytta 1 500 000 
kr från ansvar 13104300 chef samhällsbyggnad, verksamhet 
3100 Kommunala gator och vägar, projekt 1709 trädgårdsstaden,  till 
ansvar 13103 chef samhällsbyggnad, verksamhet 2630 Idrotts- och 
motionsfastighet, projekt 1041 ledningar pool till teknikrum Vendelbadet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Örbyhus är idag under utveckling, främst på grund av att en ny detaljplan 
förväntas vinna laga kraft under sommaren 2020 vilket medför möjligheter 
till attraktivt boende i Örbyhus centrum. 
Ett nytt område planeras i yttre delen av Örbyhus för både flerfamiljshus 
och villor. Både de nya områden som är under utveckling har mycket kort 
avstånd till Örbyhus centrum och befintlig fritids- och 
rekreationsanläggning. 
 
Den befintliga fritids- och rekreationsanläggningen i Örbyhus centrum har 
funnits i ca 50 år. Det nyttjas flitigt av ortsborna, men även av andra. 
Synpunkter har  framförts att det finns en lokal vilja och önskemål att 
utveckla området, både i skick samt funktioner.   
 
I den lokalekonomiska analys som organisationen Örbyhus, Tobo och 
Vendel (ÖTV) nyss har slutfört lyfts också bl.a. fram att Vendelbadet fyller 
en funktion som varande en viktig mötesplats.  
 
I början av sommaren har undersökning av befintligt bad genomförts i 
syfte att ha underlag inför det framtida arbetet.  
Badet bedömdes vara i gott skick och en del grundläggande 
underhållsarbete genomfördes. Tiden var dock för knapp för att kunna 
genomföra allt som behövde göras.   
 
Beslutsmotivering  
För de som idag bor i Örbyhus är bevarande av bl.a. badet oerhört viktigt. 
Bedömningen är att möjligheten till ett aktivt fritidsliv även kommer vara 
viktigt för ortens attraktivitet i förhållande till inflyttning och folkhälsa. 
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Genom en ombudgetering inom ramen för samhällsbyggnads beslutade 
investeringsram kan slutgiltiga åtgärder genomföras som säkerställer att 
Vendelbadet kan öppna sommaren 2021. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Tillgången till fritidsaktiviteter är oerhört viktig för barn och unga.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Projekt 1041 Ledningar pool till teknikrum Vendelbadet 
 
Beslutad ram 2020                     0 
Totalutgift prognos                   1,5 miljoner 
kr                                                           
Behov 2020                                   1,5 miljoner kr 
 
För att finanserna projekt 1041 föreslås följande omfördelning av 2020 års 
investeringsbudget. 
 
Omfördelade investeringsprojekt: 
Ans-131043      Chef Samhällsbyggnad 
Vht-3100           Kommunala gator och vägar 
Proj- 1709         Trädgårdsstaden 
 
Totalt anslaget belopp år 2020 för projekt 1709 är 15 miljoner kr, varvid 
omfördelning begärs av 1,5 miljoner kr till projekt 1041 Ledningar pool till 
teknikrum Vendelbadet. 
 
Mottagande investeringsprojekt, 1,5 miljoner kr:  
Ans-13103        Chef Samhällsbyggnad 
Vht -2630         Idrotts- och motionsfastighet 
Proj-1041         Ledningar pool till teknikrum Vendelbadet 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
 
Beslutet skickas till  

 Verksamhetschef Kultur och fritid 
 Chef Samhällsbyggnad 

 
 
 
I tjänsten  
 
Randi Graungaaard  
Kommundirektör
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