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Fra: Stein Magnar Hansen (stein.magnar.hansen@ramboll.no)
Sendt: 04.10.2015 20:11:02
Til: Trond Arne Hoe
Kopi:
Emne: SV: Forprosjekt svømmehall Hatteng skole er ferdig
Vedlegg:
Hei, det er flere alternativer til nytt basseng.
Den rimeligste forutsetningen er duk i bassenget, se for øvrig det siste bildet.
De fleste øvrige løsningene må utføres, det være seg skifting av dekke, nytt ventilasjonsanlegg eller nytt
renseanlegg.
I tillegg må elektrisk anlegg skiftes.
Man kan kanskje trekke ut nye vinduer og ev tilleggsisolering av fasade, men vil sanns være lønnsomt å
gjøre på sikt.
Man må huske at det er en hovedombygging og da er søknadspliktig tiltak, slik at et slikt tiltak i så måte
sanns vil måtte utføres grunnet kravene i TEK 10.
Vi kan se på detaljer når jeg er tilbake fra høstferie mandag 12. oktober.
Vi kan ev i fellesskap se på kalkyleforutsetningene.
Med vennlig hilsen

Stein Magnar Hansen
Sivilingeniør
D +47 77 18 10 14
M +47 99 518 940
stein.magnar.hansen@ramboll.no

______________________________________
Rambøll
Pb 301
Altevannsvegen 14
(Bardu senter 2. etasje)
9365 Bardu
www.ramboll.no

Fra: Trond Arne Hoe [mailto:Trond.Hoe@storfjord.kommune.no]
Sendt: 4. oktober 2015 18:34
Til: Stein Magnar Hansen
Emne: RE: Forprosjekt svømmehall Hatteng skole er ferdig

Hei
Har ikke lest detaljene, men regner med at du har med fullskala oppgradering samt også en pris på
minimumsløsning som bestilt?
Mvh.
Storfjord kommune
Trond Arne Hoe
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From: Stein Magnar Hansen [mailto:stein.magnar.hansen@ramboll.no]
Sent: Friday, October 02, 2015 4:04 PM
To: Trond Arne Hoe
Cc: Marvid Johansen; Irene Sandnes
Subject: Forprosjekt svømmehall Hatteng skole er ferdig

Hei, her følger forprosjekt svømmehall Hatteng skole.
Tegninger kommer ut i målestokk ved utskrift i A3.
Vi håper dere er fornøyd, og stiller gjerne opp ytterligere ved behov.
Tidsforbruket har blitt litt i overkant av 50 timer, faktureres ut i november måned.
Vi takker så meget for oppdraget!
Med vennlig hilsen

Stein Magnar Hansen
Sivilingeniør
D +47 77 18 10 14
M +47 99 518 940
stein.magnar.hansen@ramboll.no

______________________________________
Rambøll
Pb 301
Altevannsvegen 14
(Bardu senter 2. etasje)
9365 Bardu
www.ramboll.no
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Beregnet til

Storfjord kommune
Dokument type

Forprosjekt

Date

1. oktober 2015

STORFJORD KOMMUNE
SVØMMEHALL HATTENG
SKOLE
OPPDATERT HØSTEN 2015
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Ny utgave 2015
1.oktober 2015
Stein Magnar Hansen

Revisjon
Dato
Utført av
Kontrollert av
Godkjent av
Beskrivelse

Marvid Johansen
Stein Magnar Hansen
Forprosjekt for renovering av svømmehall ved
Hatteng Skole

Endringen av 2015 går ut på:

-

Det forutsettes at betongkonstruksjonen ikke kan gjenbrukes, og derfor støpes ny
2 alternative løsninger for bassengkropp, som er betong med flis (alternativt duk) og
stålbasseng.
Ny adkomst direkte utenfra til kjeller
Nye tanker og deler av teknisk rom er plassert under bassenget. Det er i tillegg til
tidligere komplettert med buffertank for avløpsvann
Gulvet under svømmehallen er tilleggsisolert og støpt på ny
Prisene er justert til dagens nivå.

Forprosjektet av 4. oktober 2013 er utført av:
Stein Magnar Hansen

Lars Olav Sørgaard
Richard Olaussen
Tor Lystad

Tegning, planløsning, bygningsmessig tiltak, oversikt over
vvs og renseteknisk anlegg samt oppjustering av øvrige fag
mot prisstigning.
Div bygningsmessige kalkyler
Elektro, brannvarsling, nødlys og SD
Kalkulering av varmepumpe, vurdere ventilasjon samt
varmebehov
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1.

DAGENS SITUASJON

1.1

Situasjonsplan
Svømmehallen til Hatteng skole ligger i Storfjord kommune sin flerbrukshall, like ved Hatteng
skole. Eiendommen er eid av Storfjord kommune.

1.2

Utenomhusanlegg
Utenomhusanlegget berøres ved skifting av drenering samt tilleggsisolering av grunnmuren og
etablering av ny adkomst til kjelleren.

1.3

Planløsning og funksjon
Svømmehallen
Prosjektet omfatter i hovedsak selve bassengrommet og tilhørende tekniske rom på kjellerplan.
Garderober:
Eksisterende garderober i kjelleren:
2 stk garderober i kjelleren er pusset opp og tiltenkt benyttet til flerbrukshallen og
svømmehallen. Disse berøres ikke av prosjektet.
Nye garderober i flerbrukshallen:
Det er etablert 2 garderober i tilknytning til flerbrukshallen tilpasset bevegelseshemmede. Disse
tenkes også benyttet for svømmehallen.
Garderober for ansatte:
Det er etablert 2 stk nye garderober i hovedetasjen (den ene med dusj) for ansatte og trenere. I
tillegg er det lærergarderober i eksisterende lokaler i kjelleren.
Tekniske rom:
Tavlerom:

Pusses opp og inventar skiftes.

Ventilasjonsrom:

Nytt ventilasjonsrom etableres under renovert basseng, se tegning.

Teknisk rom for varmeteknisk utstyr og beredere: Beholdes på samme sted.
Andre rom:
Billettluke/ badevakt:

Pusses opp.

Lager for badeutstyr:

Pusses opp.
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2.

OFFENTLIGE LOVER OG FORSKRIFTER, KRAV OG
DAGENS SITUASJON

2.1

Bassengforskriften:
For 1996 -06-13 nr 592: Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu M.v. (Senere kalt
«Forskrift for badeanlegg».)
§ 1: Formål: Formålet med denne forskrift er å sikre brukerne av badeanlegg, bassengbad og
badstuer tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker.
§ 2.Virkeområde: Forskriften omfatter alle bassengbad, badeanlegg og badstuer som er
tilgjengelige for allmennheten.
Forskriften ligger som grunnlag til krav i forprosjektet.
Byggforsk Håndbok 52 Bade og Svømmeanlegg, senere kalt Handbok 52, er benyttet som
veileder i flere av emnene i forprosjektet.

2.2

Søknad om byggetillatelse
Tiltaket medfører sannsynligvis krav om søknad om byggetillatelse siden renoveringen er så vidt
omfattende.

2.3

Tilpassing for funksjonshemmede og sikkerhetsnivå
Det er etablert garderober for bevegelseshemmede i hovedetasjen, som har god adkomst til
svømmehallen.

2.4

Forutsetning for brannteknisk dimensjonering
Prosjektet er vurdert av brannteknisk rådgiver fra Hinnstein AS.
De anbefalinger som var gjort er utført av Tromsbygg i forbindelse med tilbygg og ombygging av
ny flerbrukshallen. Dette er i ettertid godkjent av brannsjefen. Små inngrep som vil bli utført i
tekniske rom og bassengkum, vil ikke rokkere ved det som er utført og godkjent.
Dette gjelder både rømningsveger med dørbredder, brannvarslingsanlegg, nødlys og merking
samt slukkeutstyr.

2.5

Bygningsfysikk
Eksisterende yttervegger:
Vindusveggen ble etterisolert ca. 1995-97.
Vegg mot skolen ble kledt i 2012.
Ytterveggene består av ca 15cm armert betong, pålagt lektere og 5 cm skumplast, kledt med
profilerte stålplater, 48x48 lektere og trekledning.
Eksisterende vinduer:
Vinduer i svømmehall er fra 1995-97, og har sannsynligvis U-verdi rundt 2.0.
Eksisterende himling:
Plassbygd betong dekke, utvendig isolert med isopor (Byggherren tror det er 2 x 15 cm) Pålagt
papptekking, utført ca 1994. Innvendig synlige betongdragere. Undersiden av dekket er pålagt
treullsementplater for akustikkdemping.
Noe av bygningens komponenter er skiftet siden bygningen var oppført. Bygningen er for øvrig
isolert slik forskriftene var ved oppføringstidspunktet.
Dagens krav til lavt energiforbruk forutsetter at det bør gjøres tiltak for å redusere
energiforbruket.

2.6

Lyd og etterklang
I eksisterende svømmehall er det treullsementplater som sannsynligvis tilfredsstiller kravene til
lyddemping i lokalene. Dette bør eventuelt kontrolleres av akustiker.
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2.7

Lys
Alt av belysningsutstyr planlegges skiftet i svømmehallokalene, under bassenget og i tekniske
rom.
Belysningsnivå utføres i følge anbefalinger fra ”Selskap for god lyskultur”.

2.8

Varme
Svømmehallen (og bygget for øvrig) har vært varmet opp ved hjelp av høytemperatur varmtvann
fra fyrrom i skolen.
Byggeforskriftenes §14-7, energiforsyning, sier blant annet:
•
Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast.
•
Bygning over 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av
netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet
eller fossile brensler hos sluttbruker.”
Svømmehallen er ved renovering planlagt med varmepumpeløsning samt elektrokjel som skal
dekke spisslaster.

2.9

Ventilasjon
Dagens ventilasjon:
Dagens 2 ventilasjonsanlegg som tidligere betjente svømmehall og garderober er utidsmessig, og
er frakoblet både på tillufts- og avkastkanaler. Ventilasjonsanleggene som står under
bassengbunnen i den grunne delen av bassenget er synlig korrodert, og har hverken tidsmessig
filtrering, vifter, varmebatterier eller gjenvinner. Levetiden på ventilasjonsanleggene anses gått
ut og tilstanden er så dårlig at disse skal rives.
Garderobene i kjelleren er i dag tilknyttet nytt ventilasjonsanlegg som er etablert i teknisk rom i
det nye tilbygget til flerbrukshallen.
Krav til luftmengde:
Det er i hovedsak behovet for kontroll av temperatur, riktig luftfuktighet og luftsirkulasjon som
bestemmer dimensjonering av ventilasjonsanlegget. Jfr Byggforsk handbok 52 og
Arbeidstilsynets veiledning, 444.

2.10 Helse, miljø og sikkerhet
Arbeidene skal utføres i følge de krav som stilles i Byggeforskriftene med veiledninger.

2.11 Arbeidstilsynets krav
2.8.2 Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen
Veiledning til arbeidsmiljøloven: ”Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen”, 444 sendes inn og
godkjennes av arbeidstilsynet i forbindelse med søknad om byggetillatelse.
2.8.3 Arbeidstilsynets samtykke
Byggblankett 5177:2010 Søknad om arbeidstilsynets samtykke, forutsettes benyttet i
byggesaken.

2.12 Tilfluktsrom
Rommet kan disponeres hvis det blir dårlig plass for i øvrige tekniske rom. Mulig bruk er
prøvetaking og lagring av utstyr og materiell. Omdisponering er sannsynligvis i orden, men
formell søknad/redegjørelse for tiltak skal sendes Troms sivilforsvarsdistrikt.
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3.

BYGNINGSTEKNISKE TILSTAND
Eksisterende yttervegger:
Ytterveggene består av ca 15cm armert betong, pålagt lektere og 5 cm skumplast, kledt med
profilerte stålplater, 48x48 lektere og trekledning.
Eksisterende vinduer:
Vinduer i svømmehallen har en antatt U-verdi på rundt 2.0.
Eksisterende himling:
Etter informasjon fra eier er det antatt at det er 20 til 30 cm skumplast lagt på betongdekket.
Undersiden av dekket er pålagt treullsementplater.
Bassengkroppen:
Innvendig i svømmebassenget er det påvist løsnede fliser i bunn samt på bassengvegger.
I rommet i kjelleren rundt bassengkroppen kan det ses løsnet betong og korrodert armering på
bassengveggene. Innstøpte rør og gjennomføringer har lekkasjer, og det er omfattende
kalkutskilling i bassenget. Det er stedvis omfattende skader på bjelker mellom sidevegger og
bunn i bassenget. Disse skadene har økt i omfang mellom 2013, da første befaring ble gjort, og
2015.
Dekket rundt bassenget:
Oversiden av dekket, som er flislagt, er i bra stand visuelt sett. Fra undersiden løsner imidlertid
betongen flakvis under armering, som er synlig korrodert. Dette er meget omfattende på den
store gulvflaten ved inngangspartiet, som ligger over rom for renseanlegg. Det kan ses tegn til
samme skadetype på kortsiden på motsatt side av bassenget. Dette har også økt i omfang.
Armeringskorrosjon og skadet betong har mest sannsynlig sammenheng med utførelsen, utett
dekke samt mange år med påvirkning av klorholdig vann. Det er i tillegg en del støpeskjøter hvor
vann har lekket gjennom. Da bygget ble oppført var det langt mindre fokus på betongkvaliteten i
forhold til dagens bygg.
At fliser løsner kan ha sammenheng med armeringskorrosjon nevnt over, slit og elde (flislimet og
fugene har utløpt levetid).

4.

BYGNINGSTEKNISK LØSNING

4.1

Grunnlag for dimensjonering
Det gjøres ingen endringer på bæresystemet til eksisterende takkonstruksjon, yttervegger og
innvendige bærevegger.

4.2

Rehabilitering av yttervegger:
Gjelder vegger mot nord, vest og øst.
Eksisterende trekledning, lektere, metallplater og skumplast med lektere rives ned til ren betong.
Tilleggsisolering av yttervegg med 20 cm isolasjon, vindtett folie, luftesjikt og vedlikeholdsfri
kledning.

4.3

Rehabilitering av vinduer:
Det er medtatt skiftning av vinduer i fasade mot sør.
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4.4

Rehabilitering av betongkonstruksjon:
Grunnet omfattende betongskader, må det gjøres betydelig rehabilitering på bassengets bunn,
vegger samt tilliggende gulvarealer.
Siden skadeomfanget hadde økt så mye mellom 2013 og 2015, anses det ikke som formålstjenlig
å beholde dagens bassengkropp og dekke, og total utskifting av disse anses som helt nødvendig.
Det er i tillegg en betydelig tilgang til fukt fra grunnen samt ytterveggene, og utbedring av gulv
på grunn, tetting og isolering av grunnmur og etablering av ny drenering vurderes som påkrevd.
Det etableres inngang til kjeller i yttervegg mot nord med dobbel dør for daglig bruk eller som
servicesjakt ved rehabilitering. Tidligere sandfiltertank i betong rives.
Bassengkummens vegger, gulv og omkringliggende gulvareal skiftes i sin helhet mot ytter- og
skillevegger.
Betonggulv og noe masser under i kjeller rundt bassenget samt tidligere ventilasjonsrom, som lå
under deler av bassenget fjernes. (Under selve bassenget var det kun grusmasser.)
Det støpes nytt isolert betonggulv i kjelleren. Ved heving av vannoverflate i bassenget, blir det
nyttig areal under bassenget som kan benyttes.
Utjevningsbasseng, gråvannsbasseng og bufferbasseng etableres under den dypeste delen av
bassenget, og ventilasjonsrom etableres under den grunneste delen av bassenget.
Det støpes fundamenter for bassengvegger omkring ventilasjonsrom og utjevnings- og
gråvannsbasseng og vegger opp, som utgjør fundament for bassengvegger, enten betong eller
stål.
Det støpes dekker omkring bassenget, som understøttes med påstøp på yttervegger eller ved
hjelp av stålkonstruksjoner.
Nystøpt betong som dette krever tid for herding, og det anbefales tid for svinn på minst et halvt
år før fliser legges. (Øyvind Øglænd Marcussen, Badeteknisk forum 3/15.)
For bassengløsning utredes det 2 alternative løsninger, begge med vannoverflate jevnt med
omkringliggende gulv:

A. Plasstøpt betongbasseng med keramiske fliser i basseng og på dekket omkring. Det
er satt opp pris for besparelsen ved bruk av duk i stedet for flis i bassenget.
B. Stålbasseng med tilhørende overløpsrenner rundt hele bassenget. Slipt, vanntett
betong, alternativt keramiske fliser på dekket.
For brystning på vegger er det kalkulert med keramiske fliser lagt på smøremembran.

5.

TEKNISKE INSTALLASJONER

5.1

5.1 Vann og avløp
Vann og avløpsanlegg utføres i henhold til ”Normalreglementet for sanitæranlegg.”

5.2

5.2 Sanitæranlegg
Generelt:
Nytt sanitæranlegg forutsettes tilknyttet eksisterende ledningsnett utenfor bygget. Beredere i
varmeteknisk rom skal skiftes ut. Det er i forprosjektet forutsatt nytt varmepumpeanlegg for
lavtemperatur samt nye beredere med ettervarmebatteri.
Bunnledninger:
Det ligger bunnledninger av støpejern i grunnen. Det er planlagt tilleggsisolering av grunnen
under svømmehallen med ny radonsperre. Ved en såpass omfattende rehabilitering som utføres,
vil dagens bunnledninger ikke passe med de nye installasjonene. Det er derfor forutsatt at
bunnledningene skiftes ut. Bunnledninger som går til garderober i kjelleren må knyttes til.
Vannledninger:
Nye vannledninger knyttes til eksisterende ledningsnett.
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5.3

Ventilasjonsanlegg
Forutsetninger
Følgende forutsetninger ligger til grunn for dimensjonering av ventilasjonsanlegget:
•
Bassengvanntemperatur 28 grader C.
•
Lufttemperatur 30 grader C.
•
RF (Relativ fuktighet) vinter: 55 %.
•
RF sommer: 65 %.
•
Ventilasjonsanlegget skal etablere et undertrykk på 10-20 pa (pascal).
•
4-7 luftvekslinger pr time.
Svømmehallens volum er : 900 m3.
Som gir 3600-6300 m3/time.
Dette er summen av omluft (gjenbrukt luft) samt tilført friskluft.
Det anbefales at ventilasjonsanlegget dimensjoneres for min 5 400 m3 pr time (2/3 punktet
mellom min og maks.)
Svømmehallens areal er ca 220 m2.
1,4 l/s pr m2 grunnflate x 220 = 308 l/s som gir 1 109 m3 pr time.
Vannflatens areal inkl skvalperenner er 130 m2.
2,8 l/s pr m2 vannflate x 130 = 364 l/s som gir 1 310 m3 pr time.
1 310 m3/time er dimensjonerende for tilførsel av frisk luft.
Luftinntak og luftavkast
Luftinntak: Luftinntaket planlegges på vegg, utført som eget frittstående tårn.
Luftavkast: Utføres som egen rist på yttervegg ved inngang kjeller eller i tilknytning til
ventilasjonstårn.
Kanalføringer
Det bygges flislagt kasse under vinduer der tilførsel av frisk luft etableres. Tilluften skal i størst
mulig grad bestryke langs vindusflatene.
Sentralt luftavtrekk etableres på motsatt side av vindusrekke der luft tilføres.
De fleste kanalføringer legges i rom under og rundt svømmebassenget.
Ventilasjonsaggregatet:
Det forutsettes levert ventilasjonsaggregater med gjenvinner for energiøkonomisk drift. Filtere
for tilluft og avtrekk skal være EU7.
Vifter leveres med variabel turtallsstyring. (Frekvensstyring.)
Aggregatet leveres med lavtemperatur vannbårent varmebatteri med funksjon for frostsikring
samt varmepumpeanlegg for energiøkonomisk drift samt kontroll på varme og fuktigheten i
svømmehalluften. F.eks DanX 3/6 fra Dantherm AS.

5.4

Varmeanlegg
Generelt
Det er medtatt en lavtemperatur hovedsirkulasjonssløyfe som først varmes opp av
varmepumpen. Ved behov trer elkjelen inn og varmer opp sirkulasjonsvannet til ca 50 grader. El
kjelen bør være på minst 50 KW.
Tilknyttet hovedsløyfen, er det forutsatt 3 egne shuntede lavtemperatur sirkulasjonssløyfer til
henholdsvis ventilasjonsanlegg, svømmebasseng og beredere.
Varmeprodusent
Det er foretatt utredning på aktuelle varmepumpeløsninger for bygget.
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Årsvarmefaktor: Den mengde energi i form av varme som en varmepumpe leverer, dividert på
energibruken (vanligvis elektrisitet), for å drive varmepumpen, regnet over et år. Varierer
mellom 1,5 og 4. Faktor 2 halverer energibruken. Faktor 4 sparer 75 % energi. Høy
årsvarmefaktor gir god driftsøkonomi.
For luft/vann varmepumpe forutsettes inverterdrift (turtallsregulering) på kompressor og at den
kan driftes ned til -20 grC. Ved denne lave utetemperatur skal varmepumpen minst kunne levere
vann av 45 grC. Basert på et årlig tappevannsbehov på 30 000 kWh vil kondensatorytelse ca 5
kW ved 0 grC utelufttemperatur være tilstrekkelig. Inverterdrift vil gi høyere årsvarmefaktor (ca
2,5 for selve varmepumpeaggregatet) og gunstigere drift enn aggregat som går av/på.
Varmepumpen anslås å levere 70 % av tappevannsoppvarmingen. Årlig energibehov er 8 400
kWh til kompressor og elektrisk ettervarmebehov er 9 000 kWh. Årsvarmefaktor for system eks.
sirkulasjonspumpe blir 1,72.
Årsvarmefaktoren er lav fordi man i kalde perioder på vinteren må tilføre varme ved hjelp av
elkjelen for å oppnå tilstrekkelig temperatur for varmeanlegget.
For så lave ytelser finnes det fabrikater der det går arbeidsmedium(R410a) mellom utedel og
innedel slik at varmeleveranse via glykolkrets ikke er nødvendig. Dette er fordelaktig mhp
energiøkonomi og drift. Årsvarmefaktor vil da bli høyere enn forannevnte tall.
Kravene i byggeforskriftene vurderes med dette å være tilfredsstilt i den grad det er mulig.
Varmefordeler
Oppvarming i garderobene primært er varmekabler. Hvis det trengs ytterligere oppvarming i
gang utenfor garderober forutsettes det installert et par panelovner. Dette vurderes som mer
regningssvarende enn å legge opp egne varmekurser med varmt vann til dette formålet.
Varmebatteriet til svømmehallsaggregat skal ha effekt på 26,5 kW (basert på estimat fra
Dantherm.) Senere transmisjonsberegning vil vise om dette er tilstrekkelig. Varmebatteri er
forutsatt dimensjonert for 50/40 °C.
Varmeveksler for oppvarming av bassengvann 50 kW. Elkjel må derfor minst ha kapasitet 50 kW.
Det er i prosjektet medtatt beredere som varmes opp av varmepumpe med elektriske
ettervarmekolber i topp, se under sanitær.
Effektbehov
Ved oppvarming av bassengvann i forbindelse med oppfylling av basseng vil elektrokjel på 50 KW
måttet være innkoblet i inntil ca 3 døgn.
I tillegg til dette kommer effektbehov for kompressor, vifter til ventilasjonsanlegg,
ettervarmebatterier for beredere og pumper. I tillegg kommer effektbehov for belysning og
annen drift. Full oversikt over dette bør gjøres i prosjekteringsfasen når flere valg er gjort.
Energibehov
•
Energiforbruk til drift av kompressorer avfuktingsanlegget blir 22.000 kWh/år.
•
Energiforbruk til vifter avfuktingsanlegg/ventilasjonsanlegg blir på ca 28.000 kWh/år.
•
Det er forutsatt 42 ukers drift pr år.
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Teknisk Forskrift til Plan- og Bygningsloven har satt et normtall for energibruk i idrettsbygg på
170 kWh/m2. For svømmehaller er dette urealistisk.
Ifølge Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ”finnes det ikke tilstrekkelig statistikk for
energibruk i idrettsbygg i Norge i dag, spesielt gjelder dette for bad. Eksisterende statistikk er
basert på ulike nøkkeltall, og er dermed i liten grad sammenlignbar. Det er igangsatt et prosjekt
der man bl.a. skal foreta en kartlegging og lage en database over energibruk i bad og
svømmehaller i Norge. Innsamlet informasjon vil bli benyttet for å få fram en nasjonal oversikt
over energi- og vannbruk i bad, med sikte på å utvikle nøkkeltall eller styringsparameter for bruk
ved planlegging av ombygging, nybygg eller omlegging av driftsrutiner. Kartleggingsarbeidet skal
kombineres med utvikling av nye konsept for energi- og vannbruk, for å oppnå et vesentlig
redusert energibehov og lavere driftskostnader i norske bad”.
I en masteroppgave ved NTNU våren 2010 (Martin Nerhus Øen) er det utført beregninger i
SIMIEN for svømmehall med ulike systemer for å minimere total energibruk. Der ser man at
totalt energibehov vil være ca 2 600 kWh /m2 bassengareal for anlegg med varmepumpe for
avfukting. For svømmehall Hatteng skole med bassengareal 120 m2 vil årlig totalt energibehov til
svømmeanlegget være omlag 312.000 kWh hvilket synes høyt i dette tilfellet ettersom antall
besøkende i bassenget nok er mindre, slik at tappevannsbehovet blir mer moderat ved
svømmehall Hatteng skole. Korrigert for tappevannsbehovet fås 240.000 kWh.

5.5

Bassengrenseanlegg
Tilstand:
Dagens renseanlegg tilfredsstiller ikke dagens krav til rensing av svømmebasseng. Det er ikke
tilfredsstillende utskifting av vann, og det er ikke utjevningsbasseng. I tillegg er overløpsrenner
nedsenket i forhold til bassenggulvet, noe som er uheldig. Filtersystemet tilfredsstiller heller ikke
dagens krav. Dagens renseanlegg er av en tilstand som gjør at det ikke vil kunne settes i drift
slik det er i dag.
Generelt:
I følge Forskrift for badeanlegg skal bassengbad ha sirkulasjonssystem som sikrer hygienisk
tilfredsstillende forhold og driftsrutiner som sikrer forsvarlig drift av sirkulasjonssystemet.
I tillegg skal sirkulasjonssystemet ha renseanlegg med filtersystem og egen doseringsinnretning
for desinfeksjonsmiddel tilpasset det enkelte bassengets behov.
Kravet er minst 2 m3 sirkulert vann pr time pr badende.
Tilførsel av nytt vann (blødevann) bør være over 30 l pr badende pr dag.
Det er tatt som utgangspunkt 15 badende pr time.
Utjevningstank:
Utjevningstanken er den tanken som skal lagre vannet som fortrenges når det kommer mange
badende opp i svømmebassenget. Når folk går opp av bassenget igjen, strømmer vannet tilbake
til svømmebassenget. For dimensjonering av utjevningstanken får vi: 15 badende x 0,3 m3 pr
person = 4,5 m3. Dette er minimumsvolumet for utjevningstanken.
Det var ved tidligere forprosjekt forutsatt at eksisterende sandfiltertank kunne benyttes til
utjevningstank. Denne tanken ligger like foran det ideelle stedet for serviceinngang til hallen, og
blokkerer den muligheten. Heving av svømmebassenget vil gi rom for blant annet
utjevningstank. Det er satt av plass til utjevningstank på ca 7,5 m2. Ved en vanndybde på ca 1
m, er det tilgjengelig ca 7,5 m3, hvilket er mer enn tilstrekkelig for formålet.
Blødningsvannstank og buffertank:
Det er normalt å returspyle filtere 1 gang pr uke for å fjerne urenheter som er kommet til.
Blødningsvannet er det vannet som etter forskriftene skal skiftes ut og erstattes med nytt vann. I
stedet for å la blødningsvannet renne direkte ut fra bassenget til avløpet, er det regningsvarende
å benytte blødningsvannet til returspyling av filtere, som filtrerer bassengvannet.
Ved 30 badende, 30 l/badende pr dag og 7 dager pr uke får man et volum på 6 300 liter.
En blødningsvannstank på 6,5 til 7 m3 er derfor minimumskrav.
Ved større tank kan man returspyle 2 filtere samtidig, så en tank rundt 15 m3 er egnet til
formålet.
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Blødningsvannstank planlegges plassert, som utjevningstanken, under den dypeste delen av
bassenget. Det er satt av 13,7 m2 til dette formålet. Ved en vanndybde på i overkant av 1 m, er
det tilgjengelig ca 15 m3, hvilket er tilstrekkelig for formålet.
For å slippe å dimensjonere avløpsnettet til store vannmengder, hvilket er kostnadskrevende,
anbefales det i stedet at det etableres egen buffertank for spylevann. Ved å spyle vann fra
filtrene over til buffertanken, kan vannet slippes i rolig tempo ut til nettet. Det er satt av 13 m2 til
dette formålet. Ved et volum på inntil 15 m3 er tankens størrelse passende.
Filtere:
2 stk sandfiltere Ø1000 mm er planlagt plassert nær den planlagte inngangen til kjelleren. Dette
muliggjør å komme til med sugebil for fjerning av sand, og lettere kunne fylle på ny sand.
Rengjøring rundt bassenget:
Ved rengjøring rundt bassenget, kreves det enten egne sluker slik at urenhetene kan spyles
direkte til avløpet, eller en todeling av rennen rundt bassenget, slik at overløpsvann og skittent
spylevann ikke blandes. Sistnevnte løsning er egnet ved renne rundt hele bassenget. Dette bør
avklares i detaljprosjekteringsfasen.

5.6

Sterkstrømsanlegg
Føringsveier
Nye føringsveier med broer og kanaler for kabler må opprettes fra det nye tekniske rommet i
flerbrukshallen (230 V).
Jording
Eksisterende hovedjord må sjekkes opp (måles ut). Denne tilkobles nye underfordelinger.
Utgjevningsjord etableres fra undefordelinger til alle utsatte anleggsdeler.
Hovedfordeler
Eksisterende strøminntak i teknisk rom har kapasitet for forventet forbruk for drift av
svømmebasseng med nødvendige tekniske installasjoner.
Underfordeler
Dagens underfordeler rives og erstattes med ny underfordeler. Ny underfordeler forventes å
forsyne alle installasjoner tilknyttet nytt svømmebasseng, tilstøtende garderober, teknisk rom,
svømmehall, ventilasjonsanlegg, varmepumpe og elektrokjel.
Automatikkskap for bassengdrift, ventilasjonsanlegg og varme leveres av annen entreprenør men
må tas hensyn til for planlegging av plass og kostnader.
Stigekabler
Eksisterende forsyning til underfordeling i kjeller forventes å ha nødvendig strømføringsevne for å
forsyne ny underfordeler. Kabelen har tidligere forsynt eksisterende drift og ny drift forventes
ikke å ha større effektbehov. Kabelen har kapasitet på rundt 80 KW. Dette må likevel sjekkes
nærmere når underlag fra leverandører foreligger.
Det må i tillegg monteres nye forsyningskabler fra ny underfordeler i kjeller til tekniske anlegg
som el-kjele, automasjon for basseng, ventilasjonsanlegg og varmepumpe.
Kurser for alminnelig forbruk, drift og virksomhet
Eksisterende installasjon i tekniske rom i kjeller og svømmebasseng rives og deponeres. Ny
installasjon kreves med ny belysning, kabling og løsninger for styring.
Eksisterende nye installasjoner i garderober og dusjanlegg knyttes til ny underfordeler.
Kabling for drift av basseng, ventilasjon, varmepumpe og varme utføres fra respektive
fordelinger og gjøres i henhold til spesifikasjoner fra leverandører.
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Ny styring for fjernvarme i bygget må demonteres og skiftes ut når ny fordeling for
automasjonsanlegg monteres.
I tekniske rom må kabelføringer i hovedsak legges på kabelbruer, rør og stag fram til
komponenter og utstyr
Lysanlegg
Ny belysning må monteres i tekniske rom i kjeller og basseng og birom.
Nødlys etableres der dette mangler og i henhold til rømningsplan og andre gjeldende krav.
Andre installasjoner og arbeid
Eksisterende installasjoner, også fordelinger i rom for basseng, tekniske rom samt birom
demonteres og deponeres.

5.7

Teletekniske anlegg, brannalarm og automasjon
Tele Data
Nye tele/data uttak, også til ventilasjonsanlegg, SD-anlegg og andre tekniske installasjoner som
krever dette, hentes fra eksisterende tele/datafordeling.
Brannalarmanlegg
Bygget har nytt brannvarslingsanlegg som benyttes videre. Nye punkter for brannvarsling hentes
fra eksisterende sløyfer og kurser. Ny programmering påregnes.
Automasjonsanlegg
Eksisterende SD-anlegg benyttes videre og utvides til også å styre/overvåke varme, lys,
ventilasjon, varmebatteri og fjernvarme i tillegg til drift av basseng.
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6.

PROSJEKTKOSTNADER
Kostnadsoverslag Svømmehall Hatteng skole, alternativ A
Kostnad
Riving av betongkonstruksjon (basseng, dekker og skadde
vegger)
kr 460 000
Isolering og støping av gulv
kr 306 000
Tanker og nye vegger teknisk rom
kr 805 000
Div oppussing innvendig inkl vaktrom
kr 260 000
Utvendig rehabilitering av vegger og vinduer nord, øst og vest
kr 640 000
Ny adkomst kjeller (For ut- og inntransport av materiell og
maskiner.) Graving forutsettes med i posten utv rehabilitering.
kr 275 000
Maling i kjelleren samt nye dører tekniske rom
kr 200 000
Betongbasseng, flislagt utførelse
kr 1 642 000
Bassengrenseanlegg inkl riving eksisterende anlegg og el kabling
kr 1 150 000
Helautomatisk renseanlegg inkl ekstra kabling
kr 400 000
Ventilasjonsanlegg inkl kanaler, luftinntak og luftavkast
kr 900 000
Luft til vann varmepumpeanlegg med nye beredere inkl riving av
gammelt anlegg, 4 sirkulasjonssystem med pumper, shunter
ekspansjonssystem samt elkjel.
Elektro og teleteknisk anlegg
Sanitæranlegg inkl bunnledninger, stipulert
Bygningstekniske hjelpearbeider (hulltaking, tetting, annet.)
Sum utbedringskostnader over eks rigg
Riggkostnader inkl deponeringskostnader
Sum eks mva inkl rigg
Prosjektering, godt detaljert totalentreprise (NS 3451)
Byggeledelse
Sum inkl prosjektering og byggeledelse eks mva
Merverdiavgift
Sum prosjektkostnad inkl mva

kr 705 000
kr 1 430 000
kr 150 000
kr 100 000
kr 9 423 000
kr 1 413 450
kr 10 836 450
kr 540 000
kr 350 000
kr 11 726 450
kr 2 931 612
kr 14 658 062

Endringskostnader eks mva:
Tilleggskostnad for alternativ B (Pkt 4.4). B. Stålbasseng
(rustfritt) med tilhørende overløpsrenner rundt hele bassenget.
Slipt, vanntett betong. Slipt vanntett betong kalkuleres til
samme pris som ordinær betong med membran og flis grunnet
økte krav til utførelsen.
Det er usikkert hvor godt dagens tak er isolert. Ved riving av
taktekking og ny isolering må det påregnes følgende kostnad
Tilleggkostnader for boring i fjell for vann til vann varmepumpe i
stedet for luft til vann varmepumpe
Prisreduksjon for duk i stedet for flis i bassengkum
Det er ikke medtatt utforutsette kostnader og
sikkerhetsmarginer ovenfor
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Bilde nr: 1.

Bygningsdel/lokalisering: Svømmehallen

Kommentarer: Oversiktsbilde i hallen

Bilde nr: 2.

Bygningsdel/lokalisering: Svømmehallen

Kommentarer: Trapp ned til kjeller
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Bilde nr: 3.

Bygningsdel/lokalisering: Sør øst under bassenget

Kommentarer: Betydelige lekkasjer gjennom dekket.

Bilde nr: 4.

Bygningsdel/lokalisering: Under svømmebassenget

Kommentarer: Lekkasje rundt rørgjennomføring fra renne.
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Bilde nr: 5.

Bygningsdel/lokalisering: Underkant bunn basseng mot nord/vest.

Kommentarer: Ser alvorlig avflakket betong og korrodert armering.

Bilde nr: 6.

Bygningsdel/lokalisering: Kjeller svømmehall (renseanlegg)

Kommentarer: Alvorlig avskallet betong og korrodert armering i underkant dekke.
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Bilde nr: 7.

Bygningsdel/lokalisering: Varmeteknisk rom

Kommentarer: Ser varmerør og komponenter som skal rives.

Bilde nr: 8.

Bygningsdel/lokalisering: Ventilasjonsrom

Kommentarer: Beredere og veksler, gammelt anlegg.
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Bilde nr: 9.

Bygningsdel/lokalisering: Under bassengbunn

Kommentarer: Utidsmessige ventilasjonsanlegg.

Bilde nr: 10.

Bygningsdel/lokalisering: Tavlerom

Kommentarer: Skifting av alt av el anlegg. Styringssystem for varme utgår også.
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Bilde nr: 11.

Bygningsdel/lokalisering: I gang rundt bassengkroppen mot
nord.

Kommentarer: Bilde tatt 7/9 2015. Inntrenging av fukt med saltutslag og armeringskorrosjon har
økt betydelig på 2 år.

Bilde nr: 12.

Bygningsdel/lokalisering: I gang rundt bassengkroppen mot
nord, underkant av bassengkroppen.

Kommentarer: Bilde tatt 7/9 2015. Ser at betongen har løsnet ytterligere siden høsten 2013.
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Bilde nr: 13.

Moan Bad

Stålbasseng levert ved Moan Bad, Balsfjord.

Bilde nr: 14.

Lauvhallen, Lavangen

Rehabilitert basseng med duk i bassenget og flis på kantene og som brystning.
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VEDLEGG
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Snitt mot sør

006
Rom under svømmehall
47.9 m²

009
Blødevannstank
13.7 m²

011
Utjevningstank
7.5 m²

010
Buffertank
13.0 m²

007
WC
1.3 m²

EI30S

08k
Dusj
11.1 m²

012
Ventilasjon og renseanlegg
69.8 m²
008
Tr.rom
8.9 m²

09k
Badstu
4.8 m²

07k
Dusj
17.6 m²

Snitt mot øst

Snitt mot øst
10k
Toalett
4.6 m²

005
El.tavle
3.2 m²

EI30S

001
Adkomst og lager
42.7 m²

EI30

2 sandfiltere Ø 1000 mm

06k
Omkledning
27.9 m²

Snitt mot sør
002
Varmeteknisk rom
20.0 m²

004
Lager
15.7 m²

003
Lager, teknisk
36.7 m²
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Snitt mot sør

19
Scene
73.7 m²

18580

EI 30 m
panikkbeslag

B30

13x21M

Plass for
løftebord

Sjakt
06
Dusj/Garderobe
21.1 m²
07
HCWC
5.3 m²

30
Svømmehall
219.0 m²

10x21

10x21

28
Redskap
3.7 m²
03
Gang
12.2 m²

Snitt mot øst

04
Dusj/Garderobe
21.4 m²

Snitt mot øst

10x21

05
HCWC
5.5 m²

10x21

13x21
29
Vaktrom
3.5 m²

10x21

Snitt mot sør

02
Gang
13.8 m²

10x21
01
VF
48.0 m²
16
Gard
2.6 m²

17
WC
2.4 m²

15
Gang
4.1 m²
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