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har jeg blant annet :

Jobbet videre med planlegging rehabilitering av Stavanger svømmehall som nå er under utførelse

Utført tilstandsanalyse av 9 svømmehaller, hovedsakelig skolebassenger i Stavanger

Bistått på løsninger og utførelse under rehabilitering av svømmehall i Tananger

Utført tilstandsanalyse og tidligfasevurderinger for rehabilitering av flere svømmehaller i Nord-

Norge

Bistått kolleger i rehabiliteringsprosjekter i Vestnes og Sørum

Vært med å prosjektere flere nye svømmehaller i ulike entrepriseformer: 

Sandnes

Tønsberg

Sandefjord

Gardermoen

Jessheim

Siden sist jeg snakket om samme emne i 2016
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Tenk totaløkonomi når svømmehallen skal planlegges!

Investeringskostnad

+

Drift og vedlikehold over 60 år

Inntekter hjelper til å dekke utgiftene!

Kjøpte du din siste bil fordi den var så billig?
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Det er ikke enkelt å bestemme seg..
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Rehabilitering eller bygge nytt? 

Ikke-tekniske aspekter som også må med

Vil en rehabilitert svømmehall dekke fremtidens behov for brukerne?

Svømmeopplæring

Terapibruk

Konkurransesvømming

Stup

Fritids- og velværebruk

Kan eksisterende svømmehall kombineres med utvidelser for å dekke fremtidens behov?

Kan en rehabilitert svømmehall driftes på en rasjonell måte?

Vil en rehabilitert svømmehall ha tilstrekkelig kommersiell interesse for de potensielle brukerne? (i 

konkurranse mot nærliggende alternativer)
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Mange i Nannestad hadde glede av denne lille pytten av et 

svømmebasseng
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Hva trigger behovet for rehab?

(typisk mange ting på en gang..)

Problemer med vannkvalitet

Utslitte installasjoner for ventilasjon og bassengteknikk

Fliser som detter av

Lekkasjer

Betongskader

Korrosjonsproblemer

Problemer med klimaskall, fuktskader

Nedslitte garderober

Manglende publikumsattraktivitet

Tungvint og ressurskrevende drift

….
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Svømmehallen i Bardu – Verdt å ta vare på?
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Kaldt loft i svømmehallen i Narvik
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Fermacell fibergips med

Litex-membran og tapesystem
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Betongskader
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Betongskader

Et betongbasseng støpt i vanntett betong med god overdekning og som ikke har lekkasjer har 

forutsetninger for å stå i svært mange år.

Karbonatisering er sjelden noe stort problem

Høyt kloridinnhold kan være et problem, ikke minst dersom det har vært lekkasjer

Høyt kloridinnhold kan også være et problem nær åpne utvejvningstanker.
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Realkalisering

Formålet er å øke pH i betongen for å hindre armeringskorrosjon

Ved hjelp av en påtrykt spenning mellom armeringen og en 

elektrode transporteres alkaliser inn i betongen fra et ytre reservoar.

Elektrolytten består av en trefibermasse dynket med en basisk 

væske, eksempelvis natriumkarbonat Na2CO3

Tar 3 – 7 dager avhengig av karbonatiseringsdybde, 

armeringstettheten, tykkelsen og kvaliteten på overdekningen.
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Kloriduttrekk

Utføres i prinsippet på samme måte som realkalisering, elektrolytten er her vann, eller lesket kalk 

(Kalsiumhydroksid, Ca(OH)2

Tar 6 – 12 uker.
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Katodisk beskyttelse

Endrer stålets potensial hvor det ikke kan korrodere.

Armeringen blir katode, og de monterte anodene går langsomt i oppløsning.

Finnes forskjellige anodesystemer – her vist stavanoder.
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Tastahallen: 1:1 Rehabilitering etter 30 års drift.
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Rehabilitering av Tastahallen – hovedpunkter fra presseoppslag rundt 

åpningen

«Vel anvendte penger.

Prislappen for rehabiliteringen ender på 52,5 millioner kroner. Det synes ikke 

prosjektlederen er avskrekkende.

En ny hall ville kostet 135 millioner, så dette er vel anvendte penger, sier Krogh, 

som regner med at Tastahallen nå er klar for 40 nye år.

Begge bassengene i hallen er rehabilitert og store betongskader er utbedret. Det 

er lagt nye fliser i bassengene, garderober og dusjer.

Alt av teknisk utstyr og ventilasjonssystem er også fornyet. I tillegg er taket og 

inventaret skiftet ut.»
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Tastahallen – viktige erfaringer

Sprakk på kostnader – skulle koste 44 millioner – kostet 52,5 millioner. Reddet av 
Kulturdepartementet som bevilget ca. 11 millioner i støtte.

Grundighet i tilstandsanalyse – viktig å gå grundig nok til verks i undersøkelsene – gjøre 
destruktive undersøkelser – ta tilstrekkelig med prøver.

Prøvde å bevare enkelte brukbare deler – det som så fint ut så gammelt ut når alt annet ble 
nytt.

Prøvde eksempelvis å bruke om igjen elektrokabler – ble fordyrende pga. ikke oppdaterte 
tegninger.

Ønsket å få inn pris på både rehab av betongbasseng og utskifting til stålbasseng. Ble ikke 
vellykket pga. entrepriseoppdeling – byggentreprenør hadde ingen naturlig motivasjon for 
stålbasseng.

Generelt for mangelfullt konkurransegrunnlag – ga grunnlag for tillegg.

Gammelt blir ikke som nytt – uansett.

og shit happens…

Taket kollapset underveis pga. omfordeling av ballastering.

Legionellaproblemer rett etter nyåpning.

Omfattende oppsprekking av flis pga. produksjonsfeil på repmørtel.
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Flisene sprekker!
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Viktige fokusområder ved rehabilitering

Brukbarheten av anlegget

Størrelse på svømmebassenget, antall baner, banebredde

Størrelse på svømmehallsrom – plass rundt bassenget

Størrelse og utforming av garderober

Tilrettelegging for universell utforming

Enkelhet i forhold til drift

Grundig tilstandsanalyse, ikke bare overfladisk synsing

Tilstand på klimaskall

Tilstand på svømmebassenget, armeringskorrosjon, klorider, karbonatisering, 
lekkasjer

Tilstand på dekke rundt svømmebassenget – vaskerenne?

Tilstand på garderober

Tilstand på tekniske installasjoner

Tilstand og størrelse på teknisk rom

Høyderegnskap
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Takk for oppmerksomheten!

Pål Kjetil Eian

Sivilingeniør MRIF

Avdelingsleder Bygningsfysikk

Telefon: 67 57 18 19

Fax: 67 54 45 76

Mobil: 45 40 48 19

e-post: pal.kjetil.eian@norconsult.com

www.norconsult.no
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