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Foredraget omhandler: 

Del 1: Oppbygging av bassenger av:
• basseng av flislagt betong 
• basseng av sveiste rustfrie stålplater
• basseng av sammenskrudde  

stålpaneler pålimt PVC- duk

Del 2:  Intervjuer av  ca 35  ulike  fagpersoner

( Folkets røst ) 

Del 3:  Teknisk evaluering / SINTEFs erfaringer 
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Klassiske flislagt betong Rustfritt stål eller  PVC-belagt stål
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En trend de siste 5-10 årene   
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Det klassiske støpte og flislagte 
bassenget 
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Betongarbeidene: Krav til god 
støpeteknikk, tette detaljløsninger og 
målepresise flater og herdetid. 



Krever presis flislegging 
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Stålbassenger  i preget rustfritt stål. 
Erfaringer fra ca 2008.  
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8

Målskisser må stemme  fra fabrikken.
Krever støpt betongsåle, delvis støpte 
vegger 
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Monteringen i bassenget går raskt. Egne 
sviseteam fra fabrikken monterer.
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Eksempler på detaljer.Renner og trapper er 
målsøm 
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Statikk: Sideveis vanntrykk  kan  tas 
opp i stålet i høyde opp til ca 2.m



Støpearbeid hvis fliskledning  
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Støpearbeid hvis stålbasseng  

13



14

Stål gir mørkere flate



PVC-belagt stål. Erfaringer  over ca 10 år 
i Norge.   
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• Betongbunnplaten støpes  og 
avrettes

• Stålelementer med renner, 
hvilehyller monteres med skråstag.

• På dypere bassenger, over 2 m 
støpes også nedre del av veggene.

• Veggelementene skrus sammen.

• Elementskjøtene sveises tette med 
PVC16

Monteringsprinsipp:



Den lyse PVC-flaten  se ut som fliser (over 
vann)   
Anlegget kan demonteres.
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Støpt bæresystem for golvkonstruksjon, evt. 
skråstag. 
Flesberg: Støpt vegghøyde ca 1,2 m.  ( 25/21)



Flislagt betong 
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3 ulike løsninger- forskjeller i planlegging og bygging 
Stålplater sveises sammen  
både i bunn og vegger 

PVC-duk rett på 
betongbunn, 
veggelementer skrus 
sammen 
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Folkets røst  ?
Hva er oppfatningen 
i  det kompetente 
rådgivning-, bygge-, 
eie- og driftemiljøet.
Materialleverandører
og X- presidenten 
Hva er dokumenterbart, hva er ubekreftede 
påstander. 
(Etter ide fra NRK- programmet Folkeopplysningen 
m. Andreas Wahl ( fysiker) )



Vi har  kontaktet  og intervjuet  mange 
sentrale aktører i "BadeNorge" Ca 35
Faggruppe Antall

Kommuner  og eiere av svømme og badeanlegg 3
Tekniske sjefer / driftspersonale 6
Utbyggere ( prosjektering –og byggeledere) 2
Arkitekter 2
Rådgivere ( RIB) 6
Entreprenører 7
Leverandører  av stål- eller keramikkbassenger  6
Vannbehandlingsleverandører 3
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Vil kostnaden påvirke valget ? Folkets røst:  
• Nøyaktige  sammenligninger foreligger ikke, det 

antydes at rustfritt stål-løsningene   ligger rundt 5 –
10 % dyrere enn flislagt betong  i byggefasen.

• PVC- belagt stål er billigere enn flis og rustfritt stål i 
byggefasen 

• Argumentet som gikk igjen er at rustfritt stål er 
dyrere investering kompenseres med  enklere og 
billigere vedlikehold ( Livssyklusanalyser) 
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Hva mener brukerne ?(badende, 
badeverter, svømmelærere, 
driftspersonale ) Folkets røst :

Pirbadet i Trondheim ble vår forskningsarena



Entrepriseform og entreprenørenes holdning. Folkets 
røst:

• Entreprenørene  priser og leverer det byggherrene ønsker. 

• De entreprenører som har betong- og flisavdelinger i egne rekker 
kan nok tenke seg å benytte disse også på bassengene  siden mye 
betong alt brukes på andre bygningsdeler.

• Noen påpeker utfordringer  å få betongbassengkroppen tett. Løse 
fliser kan opptre  og resulterer i reklamasjoner og etterarbeid. 
Derfor  setter de  ut  bassengdelen av  arbeidene som en 
underentreprise gjerne sammen med vannbehandling 
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Arkitekt og RIB: Hvordan vurderer de prosjekterende de tre ulike 
alternativene  i planprosessen?  Folkets røst: 

• Noe mindre prosjektering  både på arkitekt  og RIB. 

• Det er uansett mye støpe arealer i et svømmeanlegg. Ikke stor 
forskjell på prosjektering av bæresystemer og fundamenter  fordi 
dekker og gangarealer som ellers kunne opplagres  i 
bassengveggene  nå må ha  separat bæring. 

• En egen stålleveranse, gjerne koordinert av  
vannbehandlingsleverandøren forenkler også grensesnittet mot  
belysning, tekniske utstyr i bassengkroppen.

•
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Vannbehandlingsaktørene er tidlig inne i 
planprosessen og kan tilby også stålbassenger 
Kan dette påvirke  beslutningsprosessen mht 
bassengløsning ?  Folkets røst: 

• De tre vannbehandlingsaktørene representerer nå hver sin  
stålprodusent.Det har nok åpnet og mer bruk av stål 

• Prosjektering og byggeledelsen får en mindre  aktør å forholde 
seg til  i byggefasen.

• Byggherren  får en aktør mindre å forholde seg til ved 
garantier, service og vedlikehold. 
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Fra forskerens ståsted:

•Våre erfaringer er basert  på befaringer, 
skadeanalyser, litteratursøk, 
feltundersøkelser  
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Fliskledt betongbasseng. Klassikeren 
som har fått en betydelig konkurrent. 
Årsak?  

29



Positivt

• Robust når alt gjøres 
riktig 

• Entreprenørene skal 
likevel jobbe  med betong 
og fliser 

• Billigere å produserer 
enn rustfritt stål  

Negativt 

• Lang herdetid og  byggetid, 
kan være 
framdriftsbremsende  

• Risiko for utførelsesfeil og 
lekkasjer 

• Løse fliser er komplekst å 
utbedre 

• Dyrere vedlikehold 
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Folkets røst  mente:



SINTEFs  observasjon av flislagt betong  i 
perioden 2000- 2017.Flere bassengeiere 
opplevde at fliser løsnet (i bunnen)  på 
nye bassenger selv etter 3-5 år. 

Årsakskombinasjoner

Aggresivt vannmiljø Bevegelser i betong
Limvalg Utførelse31



Flisbransjen  ville finne svar og startet med SINTEF 
et felles feltforsøk på lim( 2015-16).  Forsøket 
avdekket store kvalitetsvariasjoner. En del uheldige  
limtyper har vært brukt.
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Produsentene tok grep. Lim og fugemassetyper har blitt 
endret siden ca 2016. SINTEF har ikke observert mye løse 
fliser på nye bassenger de siste 2-3 årene. Men løse fliser, 
kostnadene til utbedring, driftsstans  har gått utover 
omdømmet. 
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Vi erfarer mer fokus på riktig  
prosjektering, bygging og materialvalg. 
• Fokus på vannkvalitet i planleggingen 
• Innreguleres til nøytral  LSI- nivå  ( tilførsel av 

mineraler) 
• Ved negativ LSI- brukes epoxyprodukter

• Fokus på stabilt betongunderlag eller  bruke av 
fleksibel membran. 

• Fokus på limtyper tilpasset  bassengvannet 

• Fokus på god flislegging  og kontroll34



Positivt

• Kort montasjetid på 
byggeplass

• Spesialutdannede sveisere   

• Enkelt vedlikehold om tett

• Kort reparertid ved feil. 

Negativt

Mer støy i stålrenner 

Visuelt negativt  ?

Krever mer lys 

Dyrere i  innkjøp 

Korrosjon ? 
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Rustfrie stålbassenger 



Erfaringer: I starten ville ingen  ta ansvar 
for  prosjektering av 
sammenføyningsdetaljer mot golvet. 
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Positivt

• Lys farge

• Lave byggekostnader

• Kort montasjetid

• Kjemisk robusthet på PVC

• Enkelt vedlikehold 

• God reparerbarhet

• Demonterbarhet

Negativt

• Risiko for lekkasjer  i 
sammenføyningen 

• Kort levetid  (?) 

• LCC kostnader ?

• Korrosjon på stålets bakside  ? 

• Heve- senkebunn og renhold ?
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PVC-belagte bassenger 



Er korrosjon et problem ? 
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Overflatekorrosjon bør behandles
etterhvert det opptrer
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Tæringskorrosjon på  stål bæredeler skal 
man ta på alvor.



Utenlandske erfaringer ?
Vi har gjort lite dypdykk på stål 
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Seniorforsker Arne Nesje 

SINTEF

73243126

arne.nesje@sintef.no
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Vi ser i glasskula: De tre prinsippløsningene vil nok 
dele markedet mellom seg også framover. SINTEF skal 
ikke gjøre noen prioritering, men vi håper foredraget 
har belyst   både prinsippoppbygging, oppfatninger i 
bransjen og forskerens refleksjoner.



Teknologi for et bedre samfunn


	Hva TROR vi om Fremtidens  bassengløsninger ?
	Foredraget omhandler: 
	En trend de siste 5-10 årene   
	Det klassiske støpte og flislagte bassenget 
	Betongarbeidene: Krav til god støpeteknikk, tette detaljløsninger og målepresise flater og herdetid. 
	Krever presis flislegging 
	Stålbassenger  i preget rustfritt stål. Erfaringer fra ca 2008.  
	Målskisser må stemme  fra fabrikken.�Krever støpt betongsåle, delvis støpte vegger 
	Monteringen i bassenget går raskt. Egne sviseteam  fra fabrikken monterer.
	Eksempler på detaljer.Renner og trapper er målsøm 
	  Statikk: Sideveis vanntrykk  kan  tas opp i stålet i høyde opp til ca 2.m
	Støpearbeid  hvis fliskledning  
	Støpearbeid  hvis stålbasseng  
	Stål gir mørkere flate
	PVC-belagt stål. Erfaringer  over ca 10 år i Norge.   
	 �Monteringsprinsipp:�  
	Den lyse PVC-flaten  se ut som fliser (over vann)   �Anlegget kan demonteres.
	Støpt bæresystem for golvkonstruksjon, evt. skråstag. �Flesberg: Støpt vegghøyde ca 1,2 m.  ( 25/21)
	�3 ulike løsninger- forskjeller i planlegging og bygging � 
	Folkets røst  ?�Hva er oppfatningen �i  det kompetente �rådgivning-, bygge-, �eie- og driftemiljøet.�Materialleverandører �og X- presidenten �Hva er dokumenterbart, hva er ubekreftede påstander. �(Etter ide fra NRK- programmet Folkeopplysningen m. Andreas Wahl ( fysiker) )�
	Vi har  kontaktet  og intervjuet  mange sentrale aktører i "BadeNorge" Ca 35
	Vil kostnaden påvirke valget ? Folkets røst:  
	Hva mener brukerne ?(badende, badeverter, svømmelærere, driftspersonale ) Folkets røst :
	Entrepriseform og entreprenørenes holdning. Folkets røst:���
	Arkitekt og RIB: Hvordan vurderer de prosjekterende de tre ulike alternativene  i planprosessen?  Folkets røst: �
	Vannbehandlingsaktørene er tidlig inne i planprosessen og kan tilby også stålbassenger Kan dette påvirke  beslutningsprosessen mht bassengløsning ?  Folkets røst: �
	Fra forskerens ståsted:
	Fliskledt betongbasseng. Klassikeren som har fått en betydelig konkurrent. Årsak?  
	Folkets røst  mente:
	SINTEFs  observasjon av flislagt betong  i perioden 2000- 2017.Flere bassengeiere opplevde at fliser løsnet (i bunnen)  på nye bassenger selv etter 3-5 år. 
	Flisbransjen  ville finne svar og startet med SINTEF et felles feltforsøk på lim( 2015-16).  Forsøket avdekket store kvalitetsvariasjoner. En del uheldige  limtyper har vært brukt.
	Produsentene tok grep. Lim og fugemassetyper har blitt endret siden ca 2016. SINTEF har ikke observert mye løse fliser på nye bassenger de siste 2-3 årene. Men løse fliser, kostnadene til utbedring, driftsstans  har gått utover omdømmet. 
	 Vi erfarer mer fokus på riktig  prosjektering, bygging og materialvalg. 
	Rustfrie stålbassenger 
	Erfaringer: I starten ville ingen  ta ansvar for  prosjektering av sammenføyningsdetaljer mot golvet. 
	PVC-belagte bassenger 
	Er korrosjon et problem ? 
	Overflatekorrosjon bør behandles�  etterhvert det opptrer
	Tæringskorrosjon på  stål bæredeler skal man ta på alvor.
	Utenlandske erfaringer ?�Vi har gjort lite dypdykk på stål 
	Vi ser i glasskula: De tre prinsippløsningene vil nok dele markedet mellom seg også framover. SINTEF skal ikke gjøre noen prioritering, men vi håper foredraget har belyst   både prinsippoppbygging, oppfatninger i bransjen og forskerens refleksjoner.��
	Slide Number 43

