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UPPDRAGSFÖRUTSÄTTNINGAR
UPPDRAGET
Sweco Sverige AB har av Vingåkers Kommunfastigheter
2022-02-12 fått i uppdrag att upprätta en förstudie
angående nytt multisportcenter med sporthall, badhus,
fotbollsplan samt ytor för spontanidrott och motion i
Vingåkers kommun
Uppdraget har utförts under ledning av Henrik Troedson,
Jack Lindgren och Erik Good.
Till grund för denna förstudie har följande dokument
använts:
- Program multisporthall tillhandahållet av Vingåkershem
2022-02-12
- Rapport: Anläggningar för idrott, spontanidrott och
friluftsliv i Vingåker, 2017-08-29
Under arbetets gång har dialogmöten genomförts med
politiker i kommunens styrgrupp för projektet, berörda
idrottsföreningar, tjänstemän och verksamhetspersonal.
Program och byggnadsutformning har justerats utifrån
synpunkter på dessa möten. Ambitionen har varit att
hitta en utformning som passar för Vingåkers behov och
ekonomi men ändå införliva funktioner och aktivitetsytor
som på ett bra sätt bidrar till kommunens sociala liv och
kan bidra till att locka ﬂer invånare till Vingåker.

BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR
Enligt Anläggningar för idrott, spontanidrott och friluftsliv
i Vingåker ﬁnns ett stort behov av kapacitetshöjning och
upprustning av samhällets beﬁntliga anläggningar samt
att anlägga ytor för ﬂer sporter och spontanidrott/motion.
I anläggningen bör också införlivas ytor som anpassas
till dagens behov av spontanidrott, lek och motion. En
multisportanläggning föreslås i anslutning till skolområdet
på slottsvallen för att bättre kunna tillgodose dessa behov.
Vingåkers sporthall uppfördes 1957 med en aktivitetsyta
om 36x18 meter vilket inte uppfyller dagens krav för
ett ﬂertal inomhussporter, ex. handboll, innebandy och
inomhusfotboll/futsal. Frihöjden i sporthallen är ca. 6,5
meter vilket med stor marginal underskrider kravet för
elitseriespel i volleyboll på 9 meter. Byggnaden är i visst
behov av renovering, främst gällande sportgolvet. Det är
en stor brist på halltider i kommunen både för nuvarande
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föreningsverksamhet och för att bredda utbudet av
aktiviteter.
Vingåkers badhus uppfördes 1984-1985 och är en
uppskattad anläggning i kommunen för sin enkla
och öppna utformning. Anläggningen har stora
tekniska brister vilket framkommit i en undersökning
genomförd av Sweco 2017. Anläggningen inte tillräckligt
tillgänglighetsanpassad, det saknas lyft i bassängerna
och det saknas omklädningsrum och duschar för
människor med särskilda behov. Dessutom är personalytor
för små och huset har fuktskador.
Utemiljön för idrott ligger inom skolområdet och är idag
främst kopplad till skolans och fritidsgårdens verksamhet
och innehåller fotbollsplan (naturgräs, 65x45 m), 3 st.
beachvolleybollplaner, grusyta för isbana vintertid samt
ytor för friidrott i form av längdhoppsgrop med ansatsban
och kulring. Anläggningarna bedöms vara av relativt låg
kvalitet och det ﬁnns ett stort behov av upprustning och
förnyelse.

DIALOGMÖTEN

OMVÄRLDSANALYS
FRÅN TRIANGEL TILL REKTANGEL
I Riksidrottsförbundets strategi för 2025 används
begreppet Från triangel till rektangel. Ambitionen är att
förändra idrottens struktur och verka för en idrottsrörelse
där alla, oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att
idrotta i förening hela livet. Det är idag många som slutar
med organiserad idrott redan i 11-årsåldern och det krävs
nytänkande för att bryta denna trend

sociala aktiviteter kan också uppmuntra till ﬂer former
av rörelse och motion. En modern och välfungerande
anläggning av detta slag kan också bidra till att locka ﬂer
invånare till kommunen.

SAMLINGSPLATS FÖR FÖRENINGSLIVET

I anläggningen skapas ytor för föreningslivet i form av
kontorsytor för kansli, etc, samt en samlingssal för större
möten och sammankomster. Att samla föreningarnas
Den traditionella strukturen i föreningsidrotten kan
verksamheter ger möjlighet till bättre samordning
symboliseras av en triangel med en bred bas i form av
och samarbete mellan kommunens idrottsföreningar
barn- och ungdomsidrott och en smal topp i form av
elitidrott. Den nya idrottsrörelsen som Riksidrottsförbundet vilket också kan ge ekonomiska fördelar med ökat
samutnyttjande av varandras resurser.
vill arbeta mot kan symboliseras av en rektangel med
en stark koppling mellan bredd- och elitidrott och
Det ﬁnns också möjlighet att skapa ytor för andra
verksamheten kompletteras med en utvecklad möjlighet
verksamheter i anläggningen, framförallt företag med
för människor att idrotta i föreningsverksamhet under hela inriktning mot hälsa och välbeﬁnnande. Dessa kan vara
livet.
knutna till badanläggningen (rehabilitering, spa), eller
I dagens samhälle ser vi en variation av olika sporter
och motionsformer av mer individuell karaktär som
inte nödvändigtvis är kopplat till föreningsidrotten. För
att inspirera ﬂer människor till rörelse behöver därför
anläggningen vara ﬂexibel och anpassningsbar till
olika aktiviteter. Det är också viktigt att tröskeln för att
motionera är låg och att anläggningen är tillgänglig för så
många personer som möjligt under en stor del av dygnet.
Sportcentret utformas för att fungera för de förutsättningar
som gäller idag men vi ser ett samhälle som förändras
i snabb takt och det är svårt att sia om vilka sporter
och aktiviteter som kommer att dominera över hela
anläggningens livslängd. Byggnaden bör därför utformas
med hög grad av generalitet och stora förrådsytor för att
kunna tillgodose behoven för många olika aktiviteter och
en enkel och rationell stomlösning som möjliggör framtida
utbyggnader.

MÖTESPLATS
Multisportcentret ska utgöra en mötesplats i samhället
för människor i olika åldrar och med olika bakgrund.
Anläggningen skall förses med sociala ytor och ﬂexibel
användning som kan anpassas till olika aktiviteter som
inte bara kopplas till organiserad föreningsidrott. Detta
ger upphov till mer liv och rörelse i området under kvällar
och helger vilket också skapar trygghet i området. Att
sammanföra organiserad idrott med spontanidrott och
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verka i fristående lokaler för uthyrning.

DIALOG MED VINGÅKERS FÖRENINGSLIV
Dialogmöte med Vingåkers berörda idrottsföreningar
har utförts den 13/4-2022 med uppföljning 20/4-2022.
Huvudsakligen har synpunkter framförts från Vingåkers
IF (fotboll och viss övrig ungdomsidrott), Ekbackskyrkans
IBK (innebandy) och Vingåkers VK (volleyboll).
Vingåkers IF har för fotbollsverksamheten ett stort behov
av träningsmöjligheter året runt och efterfrågar främst
en fullstor konstgräsplan. De har också ett antal vilande
verksamheter i föreningen, bland annat bordtennis,
friidrott och handboll, och ser i den nya anläggningen
an möjlighet att utveckla dessa delar och därigenom
kunna engagera ﬂer ungdomar i föreningen. De betonar
också vikten av kopplingen mellan föreningsidrott och
skolidrott och ser därför att det i anslutning till den nya
anläggningen med fördel placeras faciliteter för ex.
friidrott och skridskoåkning.
Ekbackskyrkans IBK har främst ett behov av en sporthall
med fullstor yta för en innebandyplan. Dagens sporthall
har måtten 36x18 meter vilket inte ger tillräcklig plats
för avbytarbänkar och för domare att komma ur vägen
för spelet. Den nya sporthallen bör därför inte ha mindre
mått än 44x24 meter. De poängterar också att det behöver
ﬁnnas bra förrådsutrymmen för föreningarna för ex.
innebandysarg.

Innanför
idro srörelsen

Utanför
idro srörelsen

Vingåkers VK bedriver elitverksamhet i volleyboll vilket
medför särskilda krav på spelytan. Enligt Svenska
Volleybollförbundet krävs en frihöjd över spelplanen på
minst 9 meter för spel i elitserien, idag har föreningen
dispens för spel i beﬁntlig sporthall med frihöjd 6,5
meter vilket också påverkar spelet. Läktaren bör inte
påbörjas högre än 1,5 meter över spelytans golv för att
både publik och spelare ska en bra upplevelse vid match.
Publikkapaciteten önskas vara ca. 400 personer vilket
ger möjlighet att arrangera exempelvis en landskamp
och andra evenemang som kan ge möjlighet till ökade
inkomster för föreningen.
Samtliga föreningar ser ett behov för försäljningsställe i
anslutning till sporthallen där föreningarna själva kan stå
för försäljning av enklare förtäring vid matcher.

DIALOG MED VERKSAMHETSPERSONAL OCH
TJÄNSTEMÄN
Dialogmöte med verksamhetspersonal och kommunala
tjänstemän har utförts den 28/4-2022.
I dialogen framkom synpunkter avseende behov av
upplevd trygghet i anläggningen. Tydliga och enkla
kommunikationsvägar mellan delarna och plats
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för större folksamlingar att vistas vid ex. vid paus i
volleybollmatcher. Belysningen är viktig för den upplevda
tryggheten, framför allt i utemiljön. Det kan ﬁnnas
behov för en reservkraftsanläggning för att säkerställa
tryggheten i utemiljön och detta får utredas i vidare
projektering.
Personal från badhuset vill ha en vidare utredning
gällande behovet av höj- och sänkbar botten i
multibassängen, framförallt utifrån ett drifts- och
underhållsperspektiv, samtidigt som de ser en utökade
möjligheter till olika aktiviteter såsom babysim,
rehabiliteringsträning, simundervisning, vattengymnastik
och annan träning.
Cafédelen är en viktig inkomstkälla för badhuset. De ser
med fördel att serveringen mot badet är kopplad till caféet
i entrén så att dessa kan skötas av samma personal.
Serveringen i badet ska vara i en anpassad cafédel i badet
som klarar krav från miljöverket. Serveringen i badet bör
ligga placerad centralt mellan lekdel och motionssim.
Vingåkers nuvarande badhus är mycket uppskattat för
sin öppenhet och överblickbarhet och detta är en kvalitet
som efterfrågas i det nya badet. De önskar bra sikt mellan
lekdelen och motionssimmet så att personalen kan hålla
bra uppsikt över anläggningen och att besökare känner att
rummen har bra samband. Detta kan skapa problem med
akustiken med höga ljudnivåer i motionssimmet.
Materialval är viktiga och de ska vara hållbara och
lättstädade.

DIALOG MED POLITIKER
Dialogmöte med politiker i kommunfullmäktige har utförts
den 26/4-2022.
I stort sågs den föreslagna utformningen som positiv
och att det är viktigt att det blir en anläggning för hela
Vingåker där alla kan känna sig välkomna.
Det efterfrågades om plats för näringslivet i anläggningen
för att kunna få ytterligare synergieffekter för mellan
föreningsliv och näringsliv samt att få platsen att bli mer
levande dagtid.
En diskussion fördes angående placering av löparbanor
i anslutning till fotbollsplanen med anledning att
friidrottsanäggningen vid skolan är i dåligt skick. Det ﬁnns
möjlighet att frigöra plats i skolområdet för att placera en
mindre friidrottsanläggning med 200 meter löparbana,
längdhoppsgrop, kulring och höjdhopp. Placering och
utförande av friidrottsdel utreds under vidare projektering.

PLATSANALYS
Placering för Sportcentret har anvisats till en yta i
anslutning till Slottsvallens skolområde öster om
Henalavägen. Platsen ligger nära Vingåkers centrum med
goda förbindelser med bil och cykel/gång. Närheten till
skolområdet ger bra förutsättningar för skolidrotten att
använda sig av anläggningen. Utformningen av vägen
mellan skolområdet och Henalavägen behöver utformas
med särskild hänsyn för att säkerställa en trygg övergång
och knyta ihop utemiljön vid skolområdet med utemiljön
vid sportcentret.
Platsen ligger i ett naturskönt område vid Vingåkersån
vilket ger stora möjligheter att skapa goda utemiljöer med
stora estetiska kvaliteter.
Som ytterligare förutsättning ﬁnns en tänkt förlängning
av Henalavägen norrut för att bättre ansluta till Riksväg
52 och Båsenberga fritidsområde. Vägsträckningen ger
en bättre kommunikation till sportcentret för besökare
utanför Vingåkers tätort och kan dessutom ge upphov
till möjlig vidare exploatering av ex. bostäder norr om
området. Vägen redovisas endast schematiskt i denna
förstudie och slutlig sträckning samt anslutningar till
övriga vägnätet behöver utredas i vidare projektering.

MARKFÖRHÅLLANDEN
Vid tidigare detaljplanearbete utfördes en
markundersökning av området. Marken består
huvudsakligen av lera av olika kvaliteter och i olika djup.
Med stor sannolikhet behöver byggnadens grundläggning
utföras med pålning. En mer noggrann undersökning av
markens beskaffenhet vid den tänkta byggnaden bör
utföras under vidare projektering för att säkerställa att
grundläggningen inte medför merkostnader.
Det bör också tas i beaktande att det ﬁnns en
översvämningsrisk i området runt Vingåkersån. Det
har i nuläget inte varit ett problem i området men
översvämningar har förekommit längre ner längs åns
sträckning. Om det framkommer i vidare projektering att
åtgärder mot detta är nödvändigt behöver detta utredas
i större skala eftersom det kan påverka andra områden
längs åns sträcknig.
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ÖVERSIKTS- OCH DETALJPLAN
Det ﬁnns idag ingen detaljplan för området. För
projektets framskridande skall en sådan upprättas
under vidare projektering av byggnaden. Det är viktigt
att detaljplaneprocessen utförs i nära dialog med
fastighetsutvecklare och politiker samt att denna påbörjas
så fort som möjligt i samband med investeringsbeslut.
Området är utpekat som ett utvecklingsområde i
översiktsplanen men är idag till största delen klassat
som jordbruksmark. Vid tidigare exploateringsförsök
1975 hävdes föreslagen detaljplan med hänvisning till
bevarande av jordbruksmark. Inför vidare utveckling
av sportcentret bör en tidig dialog med länsstyrelsen
upprättas för att säkerställa projektets framdrift.

PROJEKTIDÉ
STRATEGISKA STÄLLNINGTAGANDEN
Vi har utgått ifrån ett några strategiska
ställningstaganden.

KOSTNADSEFFEKTIVITET
Badhus är dyra att bygga och driva. Detta innebär extra
påfrestningar på små kommuner. Vi har i förstudien
tagit fasta på de viktigaste funktionerna och hållit nere
onödiga ytor. Bassängernas storlek har krympts till
den lilla kommunens behov. Rumshöjder har hållits på
en rimlig nivå. Byggnadens form medger en rationell
byggnadsprocess med kort byggtid.

LÄGET
Dagens bad ligger mycket bra till med hänsyn till
kommunikationer inom Vingåker och kommunen i sin
helhet. Angöringar till fots, med cykel och bil är goda med
mycket bra parkeringsytor,

TILLGÄNGLIGHET OCH INKLUDERING
Ett badhus är till för alla kommuninvånare! Badet kan
erbjuda något för alla åldersgrupper, behov och intressen.
Tillgänglighet handlar om öppettider, fysisk- och
ekonomisk tillgänglighet mm.
Inkludering handlar om att erbjuda badförhållanden
med stor hänsyn till personlig intrigitet.
Omklädningsförhållanden skall kunna ske på den
enskildes villkor.

HÅLLBARHET
Vi tror att framtidens badhus kommer att kännetecknas av
ett ökat fokus på hållbarhet både i byggnad och teknik.
Vi tror att genomtänkta livscykelanalyser kan leda till att
vi bygger badhus med mycket större livslängd än vad som
är vanligt idag.

BYGGNADSUTFORMNING:
Vi har försökt att ge huset en modern framtoning. Av
kostnadsskäl har vi föreslagit en rationell byggnadskropp
i två plan ovan mark. På den aktuella tomten kan vi dra
nytta av höjdskillnader för att komma in i bägge planen
från markplan.
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SITUATIONSPLAN
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UTEMILJÖ
Vingåkers nya sportcentrum är helhetsanläggning som
förenar den beﬁntliga naturmiljöns kvaliteter med nya
aktiviteter och upplevelser.
Byggnaden vävs in i organiska former med naturlika
planteringar som anspelar på närheten till det omgivande
grönområdet i öst och den meandrande ån. Hela
byggnaden omges av aktivitet och goda möjligheter till
positiv social kontroll, för att undvika obefolkade ytor och
i stället främja rörelse och spontana möten. Här ﬁnns inte
bara klassiska lagidrotter utan ﬂera rum för spontanidrott
och social interaktion, där utformningen utgått från
de grundläggande behoven trygghet, jämställdhet,
tillgänglighet och närhet. Förutom genomsiktlig
växtlighet, genomtänkt belysning och en tillåtande
färgskala är det mångfalden i funktioner som skapar den
trygga upplevelsen, eftersom ﬂera typer av människor
befolkar platsen över dygnet.
På entrétorget möts besökaren av en livlig aktivitet där
fokus ligger på kreativ, fri rörelse. Ytan ger en urban
känsla i både materialval och funktioner. Besökaren rör
sig över ett stadsgolv där parkourredskap uppmuntrar
till informell uppvärmning inför street dance och street
basket. De sistnämnda aktiviteterna delar en ﬂexibelt
utformad plan som även kan användas som entréns
uppsamlingsplats. Besökarna kan välja sin egen musik
med integrerat högtalarsystem. I anslutning till streetytan förläggs en smidig cykelparkering och en mindre
parkering för bil.
Via entrétorget rör sig besökaren genom en passage som
öppnar upp mot utemiljön i öster, präglad av avslappnad
men organiserad beachsport. För att gynna möten
över generationsgränserna samt mellan olika slags
sportutövare, återﬁnns ett mångfunktionellt utegym och
en social yta med boule i direkt anslutning till passagen.
Ett informellt, organiskt formspråk ramar in tre
beachplaner i parkens mitt. Två planer är ﬂexibla, medan
en är särskild avsedd för större matcher. Den senare har
sin egen läktare med god överblick över planen.
Kiosken i beachområdets mitt är en av ﬂera
signaturbyggnader som delar arkitektoniskt uttryck och
identitet vilket gynnar den övergripande upplevelsen
av en omhändertagen och trygg plats. Vidare ﬁnns ett
utomhusförråd och RWC, där det senare underlättar för
grundläggande behov av sanitet och vatten. Därmed kan
exempelvis även kvinnor och små barn vistas på platsen,
vilket skapar positiva synergier och understödjer för en
befolkad, trygg plats.
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I parkens östra del får barn i alla åldrar en stor, grön-blå
yta där sport möter lek, äventyr och biologisk mångfald.
Här ﬁnns möjlighet till en belyst lekfontän för varma
dagar, som med sin placering också skapar ett porlande
blickfång för beachvolleyspelare och besökare av
beachloungen.
På en sammanhängande, stor grönyta i öster skapas
en naturinspirerad aktivitetsyta omgiven av skuggande
fruktträd av lokal sort. För de minsta skapas en
pedagogisk lekyta på temat ”matcirkeln”. För de större
barnen ﬁnns en hinderbana i trä och en slinga med
terrängcykling. Här ﬁnns även möjlighet för mammor och
pappor att utöva crossﬁt och yoga medan barnen leker.
Utemiljön ansluter på ett naturligt sätt mot det beﬁntliga
grönområdets öppna ytor. Här tas en ny stig fram som
leder ned till ån, där kanotuthyrning och grillplats kan bli
nya målpunkter. Här föreslås även utsiktstorn som sticker
upp och skapar nyﬁkenhet redan på håll. I tornen, som
även kan användas av fågelskådare, integreras en zipline
som underhåller både utövare och åskådare.
Norr om det naturinspirerade aktivitetsområdet anläggs
en konstgräsplan med mått 65x105 m för fotboll. Intill
planen uppförs en separat omklädningslänga med 4 herroch 4 damomklädningsrum. I en framtid kan en läktare
byggas över omklädningsrummen. Omklädningsrummen
läggs i anslutning till fotbollsplanen för att inte blanda
omklädning för utomhus- och inomhussporter samt för att
nära till varma utrymmen vid användning vintertid.
I direkt anslutning till omklädningsrummen förläggs en
större parkering som tar ﬂera besökare och underlättar
hämtning och lämning. Här ﬁnns även en lekfullt utformad
cykelparkering som uppmuntrar unga som gamla att välja
cykeln istället för bilen.

HJÄRTAT
PLAN 1, GATUPLAN
ENTRÉ
Huvudentré till byggnadens samtliga funktioner ligger
mot entrétorget i riktning mot Henalavägen. I entréns
förlängning ligger en stor, rak trappa upp till övre
planet. Längre in i byggnaden ﬁnns en större hiss för
både person- och varutransport. Mot söder förläggs
en serviceentré som är åtkomlig för transporter med
lastbil utan släp. Väl synlig från entrén ligger en
vaktmästarexpidition från vilken det är god uppsikt över
hela entréytan och ger möjlighet att kunna bemanna
anläggningen även vid de tider som badet har stängt.
Entréhallen förses med tre WC och en RWC vilket är räcker
till att betjäna ca. 200 personer
Från entréhallen ﬁnns även entré till sporthallens
omklädningsdel samt en direktentré till sporthallens
aktivitetsyta.

SPONTANIDROTT
Större delen av bottenvåningen utförs som en öppen och
ﬂexibel yta för spontanidrott och lek. Ytan kan förses med
fast eller ﬂyttbar utrustning, vilket får utredas i vidare
projektering. Det är visuell kontakt till övre plan via det
överstora trapphålet.
I direkt anslutning förläggs fritidsbanken för
lån av utrustning som även får koppling till
utomhusverksamheten.
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HJÄRTAT
PLAN 2, ÖVRE PLAN
FOAJÉ
Trappa och hiss leder till den övre foajéytan somligger i
direkt anslutning till badhusets café och entré. Rummet
fungerar både för sittplatser till caféet och som foajéyta
för större evenemang som volleybollmatcher eller
skolavslutningar. Foajén fungerar som förbindelselänk
mellan byggnadens samtliga delar på övre plan och har
direkt förbindelse med utemiljön via terrassytan utanför
läktaren samt balkonger mot entrétorget.
Entréhallen förses med sex WC och en RWC vilket är
räcker till att betjäna ca. 500 personer.

SAMLINGSSAL
Intill foajén förläggs en större samlingssal med plats för
80 personer i teatersittning. Den utförs som en ”black
box” utan nedpendlat undertak för att ge en så ﬂexibel
användning som möjligt. Rummet kan användas av
föreningslivet för årsmöten och större sammankomster,
för kursverksamhet, uppträdanden, etc. I direkt anslutning
förläggs ett större förråd med plats för möbler och annat.

1:400
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GATUPLAN
BADET

1:400

TEKNIK

LOKALER

GYM

BOULE

Teknikdelen är orienterad runt bassängerna. I anslutning
till inlastningen ﬁnns ett verkstadsutrymme och ett
kontor med dagsljus. Separata rum ﬁnns för el, tele och
kemihantering.
Placering av tekniska installationer har inte ingått i
förstudien. I förstudien har förutsatts att luftbehandling
rymms i teknikutrymmet. Badet har en lastzon med direkt
access till teknikutrymmen på nedre plan.

I anläggningen ﬁnns lokaler för föreningars behov. Genom
att samordna lokaler i anläggningen kan föreningar
samutnyttja service och funktioner. Lokalerna ligger lätt
åtkomliga vid entrétorget.

Gymmet består av en gruppträningslokal utan
dagsljus samt ett öppet gym för fria vikter, styrkeoch cardiomaskiner med fönster längs hela väggen
mot Innergården. Till de två lokalerna ﬁnns vardera
förråd. Omklädning kan ske i badets eller sporthallens
mklädningsrum eller hemma. Väljer man att klä om
hemma så ﬁnns skåp i gymmet. Gymmet har en mindre
reception och personaldel. Utanför ﬁnns ett utegym.

Anläggningen har en inomhusbana för boule medmöjlighet
till användning året runt dag som kväll.
Runt banan ﬁnns plats för sittning och umgänge.
Boulerummet är en social mötesplats som ligger
lätttillgängligt vid entrén och har utblick mot innergården.
Det ﬁnns också möjlighet att spela boule på Beachytan.
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ÖVRE PLAN
BADET

1:400

CAFÉ/RECEPTION

PERSONAL

OMKLÄDNINGSRUM

Receptionen ligger direkt när man kommer upp för
trappan. Receptionen är badets hjärta och fyller ﬂera
funktioner. Förutom biljettförsäljning och information
så sköter man en enklare servering och försäljning av
badprodukter. Från receptionen har man full kontroll
på entrén, angöring, passage in i badet samt cafédel.
Möjlighet till servering på torr och våt sida.

Personalutrymmena ligger bakom receptionen. De består
av omklädningsrum, personalrum samt ett kontor.

Vi är uppe i en förändrad syn på omklädningsrum där
önskemål om ökad integritet står högt på önskelistan.
Vi föreslår en tredelning bestående av Dam och
Herravdelning samt en neutral båsavdelning. I
båsavdelning ﬁnns möjlighet att duscha i vissa bås.
Dessutom ﬁnns ett gruppomklädningsrum för skolbarn
med direkt ingång till multibassängen. Ett dedikerat
omklädningsrum för badgäster med funktionsvariation
och assistent ﬁnns också.

Personaldelen ligger mitt i anläggningen och man kan lätt
nå olika funktioner för reception, servering, städning och
tvätt.
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BADMILJÖER
BADET

ALLMÄNT
Alla bassänger är tillgängliga via mobil kran.
Multibassängen är också försedd med lyftbord. Alla
klinkerplattor är odelade och halksäkra. Inga vassa kanter
får förekomma. Städrännan är täckt och är skiljd från
skvalprännan. Uttag för städning ﬁnns runt alla pooler.

25 M BASSÄNG

MULTIBASSÄNG / VARMPOOL

BARNLANDSKAP (DEL AV FAMILJEBADET)

FAMILJEBADET

25 m bassängen är basen i anläggningen. Den har
6 banor på 2 m alt. 8 banor på 2m. Här kan man ha
simundervisning, simsport, motionssim, konstsim,
och vattenlek med olika sorters ﬂottar och liknande.
Bassängen har ett varierat djup från 1,0 till 3,6 m. 25
m bassängen håller ca 27 grader. En 1 m svikt och 3m
plattform är placerad vid startsidan på 25 m bassängen.

Multibassängen är den mest ﬂexibla bassängen. I
multibassängen kan man bedriva allt från babysim till
simskola, vattengympa, rehab mm.Multibassängen kan
variera i temperatur efter behov. Omställningen tar lite tid
så den måste planeras. Normal temperatur ca 34 grader.
Denna pool är till för de som värma kroppen och kanske
återhämta sig lite efter ett simpass. Bubbelpoolen är
byggd på pooldäck och man sitter i en förhöjd position så
att man kan samtala med stående personer.

Barnlandskapet är för de allra minsta. Den har ett djup
på ca 20-30 cm. Barnpoolen kan utrustas med diverse
leksaker, ﬁgurer, små rutchkanor, vattenstrålar mm.

Familjebadet består av en större beachbassäng som går
från 0-60 cm djup. Här kan alla åldrar plaska och leka.

Barnlandskapet kan med fördel ha ett tema ansluter till
bygden och lokala inslag. Intill ﬁnns en serveringsyta.
Barnpoolen har en sittvänlig kant för vuxna. Poolen är
byggd ovanpå pooldäck.
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Runt Beachbassängen ﬁnns plats för torn och rutsckanor
av olika slag.
En dedikerad yta ﬁnns för splash och fri lek.
Mellan 25m bassäng och Familjebad ﬁnns toaletter och
en familjebastu.
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SPORTHALLEN
PLAN 1, GATUPLAN
AKTIVITETSYTA
Sporthallen utförs med plats för en fullstor handboll- och
innebandyplan (40x20 m) med en total spelyta om 44x24
meterutrustning och utrustning för övriga bollsporter
såsom volleyboll och basket. Vidare ﬁnns en större yta
för friidrott med plats för löparbanor, stavhopp och en
yta med vägg för klättring. I anslutning ﬁnns rymliga
förrådsutrymmen för att hallen ska kunna användas till
många olika sporter. Hallen är inte tänkt att förses med
traditionell utrustning för skolgymnastik (ribbstolar,
bommar, etc.) då denna utrustning ﬁnns i beﬁntlig
idrottshall vid skolan. Den nya hallen är tänkt att fungera
som ett komplement i skolidrotten med större möjlighet
att utföra andra sporter.
Frihöjd under takbalkar sätts till 9 meter för att anpassas
till elitseriespel i volleyboll. En högre frihöjd ger också
möjlighet till andra sporter ex. trampolinhopp och
stavhopp. Hallen ska också förses med resultattavla med
möjlighet att visa rörliga bilder, exakt placering utreds i
vidare projektering.

OMKLÄDNING
Sporthallen förses med 6 st. gruppomklädningsrum varav
2 större för matchomklädning som även förses med
bastu samt två mindre omklädningsrum för domare och
skolpersonal. Samtliga gruppomklädningsrum förses
med RWC och tillgänglig duschpIats. I anslutning till
entrén till sporthallen läggs en skåphall och 2 individuella
omklädningsrum för människor som inte känner sig
bekväma med att byta om i gruppomklädning. Ett av
dessa är anpassat för människor med funktionsvariation.
Det ﬁnns också två mindre tvättutrymmen för föreningar.

1:400
FÖRRÅD
I direkt anslutning till aktivitetsytan förläggs en större
förrådsyta. Förrådsytan kan delas upp i mindre delar
för ex. föreningsförråd eller förråd dedikerade till olika
sporter.
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SPORTHALLEN
PLAN 2, ÖVRE PLAN
LÄKTARE
Intill aktivitetsytan förläggs en läktare för ca 400 åskådare
samt en foajéyta åskådarbalkong som rymmer en stående
publik på ca. 80 personer. nås från foajéutrymmen
på plan 2. Åskådarbalkongen kan även användas för
uppvärmning och spontanidrott. Denna har också kontakt
med utemiljön via stora glaspartier och dörrar ut till en
terrassyta som också fungerar som utrymningsväg.
I anslutning till läktaren förläggs en kiosk med möjlighet
till försäljning för föreningarna vid evenemang och en
mindre serveringsyta.

RUM FÖR RÖRELSE
Från foajén nås en ﬂexibel och delbar sal ca. 300 m2.
Denna kan delas i tre delar för anpassning till olika
aktiviteter såsom kampsport, yoga, dans, etc. Salen
förses med glaspartier mot sporthallen för att förstärka
kopplingen mellan olika typer av aktiviteter. Salen kan
delas med ridå- eller blockväggar vilket utreds i vidare
projektering med hänsyn till framför allt akustikkrav.

1:400
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PRINCIPSEKTION
ALLMÄNT
Beskrivningen nedan är av principiell karaktär. Inga
konstruktiva beräkningar har gjorts avseende mark,
hållfasthet och fukt. Principerna bygger moderna
trähusbyggen inkl badhus. Vi har heller inte gjort någon
energiberäkning som ger ingångsvärden för u värden
i husets skal. I nästa fas får dessa lösningar studeras
närmare.
PLATTA PÅ MARK
Vi tänker oss en en kantförstyvad platta på mark ca 200
mm och 400 mm underliggande isolering

ENTRÉPLAN
BÄRANDE YTTERVÄGGAR OCH PELARE:
Bärande väggar och pelare utförs i betong samt
splåtandwichväggar med träpaneler.
ÖVRIGA VÄGGAR:
Invändiga väggar utförs av korslimmat trä, murade block
samt gipsväggar.
GOLV I TEKNIKDEL:
Betong
GOLV I ÖVRIGA DELAR
Trä eller plastgolv samt sportgolv i gym.

ÖVRE PLAN
POOLDÄCK:
Håldäcksbjälklag pågjutet med fall och belagt med
halksäkert klinker
YTTERVÄGGAR:
Sandwichelement eller träkonstruktioner baserat på
korslimmat trä. Kakelklädd vägg upp till ca300 över färdigt
golv.
INNERVÄGGAR I TORRA UTRYMMEN:
Korslimmat trä och gipsväggar
VÅTA UTRYMMEN
Murade väggar samt laminatväggar
TAK
TAK: Limträbalkar, 127 trp plåt, 320 Foamglas isolering och
tätskiktsmatta. Undertak av Troldtekt.
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FASADER
ALLMÄNT
Förslaget är utformat som en L-formad byggnad med
simhall förlagd längs med Henalavägens sträckning
och sporthall i riktning mot Vingåkersån. Mellan simhall
och och sporthall placeras en central entrébyggnad
som fungerar som ett hjärta i anläggningen och binder
samman anläggningens samtliga delar. Den gemensamma
huvudentrén är placerad mot ett entrétorg som vänder sig
mot Henalavägen. Det går att röra sig under byggnaden för
att binda samman de olika utedelarna.

FASAD MOT NORR

Byggnaden utförs med ett enkelt och rationellt
stomsystem med pelare och fackverk i stål i ett strikt
rutnät för att underlätta framtida om- och utbyggnader.

FASAD
Fasadmaterialen till byggnaden väljs utifrån att de
huvudsakligen ska ge ett naturligt uttryck och samtidigt
kräva lite underhåll. I gatuplan utförs fasad med
prefabricerade element i naturfärgad stålglättad betong
till en höjd av ca. 3 meter vilket ger en slagtålig och
beständig fasad med naturliga variationer.

FASAD MOT SÖDER

Övre planet utförs med träpanel av kiselbehandlad furu.
Initialt har panelen en ljus nyans som påminner om björk
eller vitkalkat golv men efterhand grånar träet till en
silvergrå nyans.
Byggnaden förses med få men stora ljusinsläpp i form av
glaspartier i olika väderstreck. Partierna placeras för att
skapa riktade ut- och inblickar till byggnadens olika delar.
De stora glaspartierna bidrar också till upplevd trygghet i
området då de lyser upp kvällstid och förbipasserande ser
att det ﬁnns liv och rörelse i området.

FASAD MOT VÄSTER

Byggnaden kan förses med fasadbelysning antingen
integrerad i fasadsystemet eller från externa ljuskällor.
Ljusa material är valda för att ge god färgåtergivning vid
extern belysning. Fasadbelysningen utförs i reglerbar
LED för att leda besökare in i byggnaden och skapa
en möjlighet att ge byggnaden varierande uttryck och
anpassas till olika evenemang.

FASAD MOT ÖSTER
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VVS
VVS

DAGVATTEN

LUFTFÖRING BADHALLAR

Samtliga installerade system utförs så att gällande normer
och bestämmelser följs. Systemlösningar och materialval
utförs för att minimera energianvändningen samt ge lång
livslängd. Installationer med livslängd som understiger
byggnadens livslängd utförs lätt åtkomliga.

Dagvattensystem betjänar i huvudsak avvattning av
takytor och omhändertagande av dräneringsvatten.
Avvattning av takytor sker via utvändiga stuprör.

Till- och frånluft med undertryck i respektive betjänat
utrymme.

TAPPVATTEN
ALLMÄNT
Byggnaden ansluts till kommunal VA-anläggning.
Tappvatten
Försörjning av tappkallvatten sker från anslutning till
kommunal ledning.
Behov av ringmatning för eventuell sprinklerinstallation
utreds i detaljprojekteringsskedet.
Tappvarmvatten bereds i ärrvärmecentral placerad i
teknikutrymme i plan 1. Förvärmning av varmvatten sker i
värmeväxlare som utvinner värme ur duschvatten.
Duschvattensystem ska ha automatisk hetvattenspolning
nattetid för att motverka spridning av legionella.
I badhallar, duschrum och omklädningsrum installeras
spolposter av kraftigare modell för att möjliggöra en
effektiv rengöring av golvytor. Spolposter ska vara
anslutna till badvattensystemet.

SPILLVATTEN & DAGVATTEN
ALLMÄNT
Byggnaden ansluts till kommunal VA-anläggning.
Spillvatten
Värme från spillvatten från duschar återvinns till
tappvarmvatten genom värmeväxling i värmeväxlare
placerad i teknikrum.
För spillvatten från kök installeras fettavskiljare som
placeras i teknikutrymme. Larmindikering ska ske
i överordnat styrsystem . Tömningsledning dras till
tömningsskåp på fasad för tömning med slamsugningsbil.

Anläggning av fördröjningssystem kommer behövas och
utreds i detaljprojektering

VÄRMESYSTEM
ALLMÄNT
Byggnaden ansluts till kommunens ärrvärmenät.
Byggnaden anpassas så att utnyttjande av returvatten
från omkringliggande områden möjliggörs för beredning
av värme där temperaturkrav så medger.
Fjärrvärmeundercentral placeras i teknikrum plan 1.
Returtemperaturen från värmecentralen optimeras
till så låg som möjligt med beaktande av rimliga
installationskostnader.

LUFTBEHANDLINGSSYSTEM
ALLMÄNT
Fläktrum för badhus placeras i huvudsak på plan 1, för
sporthall och entrébyggnad på plan 2.
Luftbehandlingsaggregat inklusive kompletta system
installeras för byggnadens olika delar. Aggregaten delas
upp efter användning och temperaturbehov mm.
Uteluftintag anordnas i ﬂäktrumsvägg alternativt på tak.
Stor vikt läggs vid utformning av uteluftsintag för att
undvika snö i intagskanal. Riktvärde för lufthastighet är
max 1,0 m/s över intagsgallrets frontyta. Uteluftkanaler
dräneras.
Avluftsutsläpp i huvar på tak, ”industriutformning” med
hög hastighet och minimal plåtyta för att minska kondens.
Ute och Avluftkanaler utförs vattentäta och med dränering

Respektive badhall utförs som separat klimatzon
Tilluft tillförs lokalen i huvudsak vid fönster för
att motverka kondensbildning på fönsterpartier.
Kompletterande tillförsel av tilluft sker via infällda don i
innerväggar. Tropikﬂäktar i tak/alternativt tilluft i tak med
hög impuls, installeras för att tillgodose god omblandning
av rumsluften. Frånluft via centralt placerade
frånluftsgaller i ﬂäktrumsvägg och lokalt placerade
frånluftsgaller i badlandskap.
Utrymmen ovan innertak i badhallar förses med
övertrycksventilation. Utrymmen övervakas med avseende
på tryck och fukt.
Stor vikt läggs på att minimera mängd Trikloramin i
bassängutrymmen. Detta genom att också placera
fränluftsgaller lågt nära respektive vattenytor.

STYR - OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR
FASTIGHETSDRIFT
ALLMÄNT
För El, styr-och övervakning av VVS -och kylsystem
installeras ett datoriserat system bestående av
apparatskåp med datorundercentral (DUC), givare,
reglercentraler, ventiler, ställdon, kablage inkl.
kanalisation mm, komplett med erforderliga funktioner.
Systemet skall kunna fungera självständigt samt
även vara anpassat till överordnat huvuddatorsystem.
Apparatskåpet skall kunna kommunicera med överordnat
system för styr- och övervakning.

Imkanal från kök ska mynna långt ifrån intagskanaler för
undvikande av besvärande matos i byggnaden.
Filter av klass EU 7 för tilluft och EU 5 för frånluft.
Allmänna lokaler utförs med balanserad ventilation med
till- och frånluft.
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EL, DATA.TELE, LARM. ÖVERVAKNING, PASSAGESYSTEM
ALLMÄNT
Samtliga installerade system kommer att följa gällande
föreskrifter och myndighetskrav samt vara utförda på ett
sätt som underlättar drift och service i framtiden.

BELYSNING
Belysning anordnas i byggnaden enligt följande:
Tillfredställande reglerbara belysningsnivåer med hög
ljuskomfort ska ﬁnnas där; trygghet, estetik, stölder,
vandalisering beaktas.
En fullgod belysningsanläggning föreslås installeras enligt
följande :
•
Ljuskulturs skrift ”Ljus&Rum, planeringsguide
för belysning inomhus” tredje utgåvan, inklusive
de standarder som där anges och är relevanta för
belysningsplaneringen. Installerad belysningseffekt W/m2
för belysning inomhus ska vara ≤ ”börvärden” i svenska
normer ur ”Ljus & Rum, tredje utgåvan”.
•
Ljusfärg ska vara 3000K alternativt 4000K. Slutligt
val görs med hänsyn till verksamhet i det utrymmet som
berörs.
•
Armaturer ska utgöras av LED-armaturer av
hög kvalité med en Ljusfärgkvalité på MacAdam 2-3,
i teknikrum och förråd accepteras MacAdam 4, i inte
publika sekundära utrymmen med två eller färre armaturer
accepteras MacAdam 5.
•
Livslängd på LED-armaturer ska vara angiven till
lägst L90 / 100 000h.
•
Ljus ska ge mycket god färgåtergivning med ett
Ra-index ≥ 80.
•
Obehagsbländning från armaturer ska inte
förekomma.
•
Ett belysningsstyrsystem typ KNX/DALI används.
Systemet styr all belysning i byggnaden med några få
undantag som teknikrum, förråd, WC och liknande. Några
funktioner som kan förekomma i systemet är följande:
•

Ljusreglering för inställning av olika ljusnivåer

•
Scénarier vilket innebär förinställda ljusnivåer för
t.ex. städ, öppet bad, ledljus, träningsljus, simtävling mm.
•

•

Styrning belysning vid inbrottslarm

•
Styrningar sker via trådlösa manövreringsenheter
samt strategiskt utplacerade i anläggningen. T.ex. vid
speakerplats, i bassängrum bakom låsta luckor mm.

KANALISATIONSSYSTEM

HÖGTALARSYSTEM

Erforderlig kanalisation monteras i lokalerna, samtliga
ledningsinstallationer ska där de inte är förlagda på
stegar, rännor eller dyl. förläggas i infällda rör. Undantag
görs i tekniska utrymmen, och gångstråk i bassängplan.

Ett högtalarsystem ska installeras i byggnaden som delas
in i sektioner, syftet är att kunna förmedla följande:

•
Systemet ska även vara kompatibelt med det
överordnade fastighetsstyrsystemet då möjlighet att
kunna styra belysningen härifrån ska vara möjligt.

TELESYSTEM

•
Utrymningslarm initierat via
brandlarmanläggningen med mikrofon för utrop samt
förinspelat utrymningsmeddelande som sänds ut vid larm.

Telesystem installeras i byggnaden, nedan beskrivs de
under var sin rubrik.

•
Musik ska kunna spelas upp via centralt
utplacerade ljudkällor. Ska kunna spelas olika musik i

•
Belysta skyltar placeras vid entréer, ingångar mm.
Styrningen av dessa ska utföras via astrour och tidkanal.

Generellt gäller att centralutrustningar ingående i
respektive system placeras i teknikrum.

olika sektioner.

•

Allmänna telesystem

Belysning utomhus styrs via astrour och tidkanal.

•
Nödbelysning och belyst utrymningsskyltning med
central backup vid strömbortfall i minst 60min.

Tidvisningssystem kommer att ﬁnnas i samtliga publika
delar samt i personalrum och föreningslokaler, mm.

•
Armaturer placerade i bassänger under vatten
samt de som placeras ovan bassänger utförs med
kapslingsklass för avsett ändamål och monteras så att de
är lätt åtkomliga för service utan att anläggningens drift
påverkas.

RWC-larm ska ﬁnnas i samtliga RWC, vilrum och liknande
larmet sänds ut dels lokalt utanför rummet samt till
central plats med personal.

•

I fastigheten kommer det att ﬁnnas ett trådlöst nätverk
med täckning över hela badet. Även anslutningspunkter
för data via fasta installationer ska också ﬁnnas dessa
placeras vid arbetsplatser, kassor, bildskärmar, publik
entré, speakerplatser, tävlingssekretariat, press mm.

Besvärande spegling i vatten ska undvikas.

KRAFT
Kraftförsörjningen sker med en servis vilken placeras
i ställverksrum på plan 1. Här fördelas sedan
kraften ut i byggnaden via fördelningscentraler och
undercentraler som placeras strategiskt i byggnaden.
Servisen dimensioneras för att kunna försörja samtliga
installationer som i huset.
Samtliga mätare ska via bus-slinga kopplas upp till
centralt fastighetssystem där mätvärden presenteras.
Denna slinga nyttjas även till att ansluta övriga
liknande mätanordningar såsom i förekommande fall
värmemängdsmätare mm.
Elvärmesystem installeras i form av handukstorkar i
WC/RWC och bastuanläggning förses med aggregat
vilket styrs via fastighetssystemet ingående i styr och
övervakningssystemet med möjlighet till överstyrning på
plats.

IT

Inbrottslarm och kameraövervakning
Inbrottslarm uppdelas i ﬂera zoner som gym,
föreningslokaler, sporthall, badet i ﬂera zoner mm. Larmet
ska vara integrerat med passagekontrollanläggningen

BRANDLARMSYSTEM
I entré där räddningstjänsten beräknas anlända till
byggnaden (Angreppsväg) placeras brandlarmstablå
samt brandbefälsmikrofon. Här ska även manöverenheter
för rökevakuering ﬁnnas inom låsta skåp, där
räddningstjänsten då ska ha möjlighet att manövrera dem.
Under projekteringen kommer detta att utredas mer exakt
och då även framgå i brandskyddsbeskrivningen.
Utrymningslarm ska ﬁnnas i form av högtalare i publika
delar för talat utrymningsmeddelande samt även
larmklockor/siréner i andra utrymmen

Styrning belysning vid brandlarm
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TRYGGHETSLARM
Larm anordnas för att tillkalla hjälp från olika delar av
anläggningen till bärbara larmmottagare samt till fasta
displayer. (displayer placeras i kassa, personalrum samt
badmästarhytter)

PASSER- OCH DÖRRKONTROLLSYSTEM SAMT
BADSYSTEM
Passersystem ska vara integrerat med inbrottslarmet.
Dörrar som förses med passagekontroll är t.ex. samtliga
dörrar i skalet, teknikrum, kassarum, vaktmästeri, konf.
avdelning, föreningslokaler, gym, personalavdelning,
mm. Dörrar ska även förses med indikeringar för låst och
stängd dörr.

REGISTRERING AV MÄTVÄRDEN

LEDNINGSSYSTEM

pH, redox, turbiditet, fritt resp. bundet klor skall
kontinuerligt kunna övervakas och registreras.

Rörledningssystem för bassängvatten utförs av tryckrör
i PEH lägst i trycklass PN 10. Ventiler och armaturer
skall vara försedda med gängade kopplingar alternativt
ﬂänsar och skall vara utförda i trycklass PN 10.
Kemikalieledningar (slangar o.dyl.) skall förläggas i
skyddsrör. Tryckledningar för luftpumpar utförs i tryckrör i
PEH trycklass PN 10.

Loggade mätvärden skall dels kunna skrivas ut
dels kontinuerligt kunna överföras till central
övervakningsdator via DUC.
Vattenpåfyllning – avblödning
Automatisk vattenpåfyllning
Spol- och utjämningstankar förses med utrustning för
automatisk vattenpåfyllning och nivåreglering. Komplett
med elektroniska analoga nivågivare och mjukstängande
magnetventiler. Givarna placeras i vattenståndsrör vid
utjämningstank.

AVBLÖDNING

PLATSUTRUSTNING
Ingjutningsgods
Ingjutningsdetaljer utförs i PE alt PVC för ingjutning i
bassänger, utjämnings-, spol- och slamtankar.
Ingjutningsgods förses med ingjutningsﬂänsar samt
tätskiktsﬂänsar.

Bassängsystemen späds kontinuerligt med färskvatten.
Avblödningsvatten från bassängssystemet skall innan det
leds till tank för spolvatten, värmeväxlas mot inkommande
färskvatten.

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

VÄRME OCH VÄRMEÅTERVINNING

ALLMÄNT

VÄRME

För El, styr-och övervakning av vattenreningssystemen
installeras ett datoriserat system bestående av
apparatskåp med datorundercentral (DUC), givare,
reglercentraler, ventiler, ställdon, kablage inkl.
kanalisation mm komplett med erforderliga funktioner.

Värmeväxlarna för uppvärmning av bassängvatten
installeras i teknikrum i källarplanet. Växlarna skall
dimensioneras så att resp. bassäng skall kunna uppnå
drifttemperatur inom rimlig tid efter det att bassängerna
fyllts med kallvatten.

VÄRMEÅTERVINNING UR AVBLÖDNINGSVATTEN

Systemet skall kunna fungera självständigt samt även vara
anpassat till överordnat huvuddatorsystem. Apparatskåpet
skall kunna kommunicera, via bus-kommunikation med
överordnat system för styr- och övervakning, DHC.

Färskvatten förvärms av avblödningsvatten i värmeväxlare.
Det förvärmda färskvattnet leds efter värmeväxling till
utjämningstank.
Utrustning för värmeväxling mellan avblödningsvatten och
färskvatten ur bestående av:
Plattvärmeväxlare, termometrar, avstängningsventiler och
mätbara injusteringsventiler.
Växlarna dimensioneras för ett maximalt ﬂöde om 30l/
badgäst samt LMTD 4°C
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VATTENRENING
ALLMÄNT

CENTRALUTRUSTNING

UV

Detta stycke av förstudien omfattar vattenrening inklusive
styr och övervakning för vattenreningssystemen och
beskriver förutsättningar och förslag på tekniska lösningar
för Rosenlundsbadet.

Föravskiljare

UV-aggregat installeras i reningskrets för
kloraminreduktion, kemisk oxidation,

Badanläggningen omfattar fyra bassänger som är indelat i
fyra vattenreningssystem enligt nedan:
•

VR1 25m Bassäng

•

VR2 Multibassäng

•

VR3 Barnbassäng

•

VR4 Bubbelpool

Vattenreningen placeras i utrymme under/runt
bassängerna i källarplan. Till detta byggs gemensamma
system, så som klor- och syradosering.

FUNKTIONSÖVERSIKT
Respektive systemen utformas enligt
cirkulationsprincipen med förﬁltrering,
cirkulationspumpar, trycksandﬁlter, absorption, oxidation,
värmeväxlare, samt doseringsutrustning för desinfektion,
ﬂockning och pH-justering.
Absorption sker med ett delﬂöde som dras till ﬁlter med
aktivt kol.

Mekanisk föravskiljning av partiklar ur returvattnet från
bassängerna utförs med silﬁlter. Silﬁltrets primära uppgift
är att skydda pumparna ifrån stora partiklar.

Mätvattenutrustning med provtagningsrum placeras i
källarplanet.

erforderliga slangar, ventiler och övriga armaturer.

med en maskvidd om 4-6mm

lampans brinntid och en uv-transmission på 95% (T10)

TRYCKSANDFILTER

Aggregaten skall vara av typ medeltryck och levereras
med komplett utrustning

Utrustning för tillsats av ﬂockningsmedel (typ dinoﬂoc el.
likv.)

Trycksandﬁlter av glasﬁberarmerad plast (GAP)
Filtren skall ha laminerad fast dysbotten samt en
ﬁlterbäddshöjd > 1200 mm.
Dubbla manluckor för påfyllning och tömning av ﬁltersand.
Toppmanlucka och sidomanlucka DN 400.
Filtren förses med:
Ventilgalleri som möjliggör automatisk backspolning
under drift, luftbackspolning samt första ﬁltrat, som leds
tillbaka till utjämningstanken.
Filterna avluftas kontinuerligt, avluftningen kopplas
tillbaka till utjämningstankarna.
Analoga tryckgivare för differenstrycksmätning över ﬁlter.

KOLFILTER

Komplett med:
•

förvaringskärl

Pumpar

•

automatisk doseringspump

Centrifugalpumpar med pumphus och hjul av zinkfri brons
med axel i rostfritt stål.

•

erforderliga slangar, ventiler och övriga armaturer.

Mät-, och reglercentraler
Mät- och reglercentraler

DOSERING

Mikroprocessorstyrd mät- och reglercentral för reglering
och övervakning av klor, PH, redox, turbiditet mm.

Utrustning för dosering av natriumhypoklorit.

•

Komplett med:

•
på samtliga bassänger skall fritt klor, bundet klor
och redox mätas.

•

steglös doseringspump av membrantyp

•

automatisk inställbar reglerutrustning

•

erforderliga slangar, ventiler och övriga armaturer

•

förvaringskärl med analog nivå-mätare/-vakt.

Doseringsutrustning för PH justering med saltsyra

Kolﬁlter av glasﬁberarmerad plast (GAP)

Doseringsutrustning för ﬂockningsmedel

för manuell rengöring av kvartsglas.

För att bästa möjliga driftpunkt skall kunna erhållas
skall samtliga cirkulationspumpar förses med
frekvensomformare för varvtalsreglering. Motorer skall
uppfylla krav för minst energiklass IE3.

Flänsar i GAP.

möjlig.

Tankarna förses med vattentäta manluckor och invändig
belysning.

doserskåp automatisk inställbar reglerutrustning

•

Desinfektion av bassängvattnet sker med klor
(natriumhypoklorit).

I teknikutrymmena samlas all utrustning för vattenrening,
ﬁlter, pumpar, apparatskåp mm. samt utjämnings-,
spolvatten- och slamtankar.

•

UV-aggregat dimensioneras för en UV-dos av min 60 mJ/
cm² vid slutet av

Dubbla synglas (Ø200) placeras så att genomlysning är

Dosering av klor och saltsyra/CO2 skall ske via
bärvattenslingor mellan kemikalierum och teknikrummen
för resp. systems vattenrening.

Komplett med:

Filterbehållaren utförs i glasﬁber armerad plast med
transparant topplucka. Silen utförs i syrafast stål (316l

Oxidation sker med UV-lampor placerade i rörsystemen.

pH-justering sker med saltsyra och CO2.

och desinﬁcering av badvatten. UV-aggregat skall i
material 316l alt 316TI.

Utrustning för pH-justering med CO2 omfattande
utrustning för automatisk reglering och mätning av
vattenreningssystemens pH.

Filtren skall ha laminerad fast dysbotten samt en
ﬁlterbäddshöjd > 1200 mm.

Utrustning för pH-justering med saltsyra omfattande
utrustning för automatisk reglering och mätning av
vattenreningssystemens pH.

Dubbla manluckor för påfyllning och tömning av ﬁltersand.

Komplett med:

Toppmanlucka och sidomanlucka DN 400. Flänsar i GAP.

•

steglös doseringspump av membrantyp

Filtren förses med:

•

automatisk inställbar

Ventilgalleri som möjliggör automatisk backspolning.

reglerutrustning

Filterna avluftas kontinuerligt, avluftningen kopplas
tillbaka till utjämningstankarna.

•

erforderliga slangar, ventiler och övriga armaturer

Dubbla synglas (Ø200) placeras så att genomlysning är
möjligt.

•

förvaringskärl med analog nivå-mätare/-vakt.

Doseringsutrustning för PH justering med CO2.
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på samtliga system skall pH och turbiditet mätas.

Reglersystemen skall ha sk ECO-funktion/belastningsstyrd
funktion där ﬂöden, UV, kemikaliedosering mm anpassas
efter rådande belastning.

YTOR OCH KOSTNADER

KOSTNADSBEDÖMNING
Vingåker sportcenter är utformat så att
anläggningen kan byggas på ett effektivt sätt.
De enkla konstruktionerna och volymerna håller
nere byggkostnaderna. Detta har i sin tur varit
en förutsättning för att addera några extra
kvadratmeter utöver det allra nödvändigaste.
Vår kostnadsbedömning bygger på
schablonkostnader för jämförbara objekt.
Schablonkostnaden avser byggkostnaden.
Den totala produktionskostnaden är högre
och innehåller byggherrens kostnader såsom
markförvärv, projektering, kontroll, besiktning,
kommunala avgifter samt ﬁnansiella kostnader.
Dessa kostnader skiljer sig mycket från kommun
till kommun.
Detta är en förstudie i mycket tidigt läge och det
är svårt att förutse marknadslägets utveckling.
Under vidare arbete med projektet kan det
genom att arbeta medvetet med utformning och
inköp vara möjligt att minska totalkostnaden
för projektet. Olika upphandlingsformer behöver
utvärderas, både för att säkerställa projektets
framdrift och resultat samt för att få bästa
ekonomiska utfall.

STEGPLAN TIDPLAN
Tidplanen är mycket grov och visar uppskattade
tider för detaljplaneprocessen, projektering/
Upphandling samt produktion. Tiderna
baseras på erfarenhetsvärden. I tidplanen
överlappar de tidiga projekteringsfaserna och
detaljplaneprocessen för att dessa skall kunna
interagera med varandra.

TIDPLAN

I planen ingår två avstämningspunkter för
ekonomin. Den första är efter Fas 0 som
är en genomarbetad programhandling där
enskilda rum och dess funktioner fastställs.
Den andra avstämningen sker efter Fas 1 när
systemhandlingar tagits fram.
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