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FLYGVY ÖVER ROSPIGGEN OCH BLIVANDE TÄBY PARK

INLEDNING

Detta underlag är en sammanfattning av framtagna 
handlingar för en ny simhall i Täby. Underlaget är 
endast för information och ska inte användas för att 
mängda eller prissätta. Syftet är att kortfattat berätta 
om Täbys förväntningar på en ny simhall. Underlaget 
ska också användas som del av ett beslutsunderlag 
inför godkännande av förfrågningsunderlag och 
genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Även framtida 
verksamhetsutövare i simhallen kommer att få ta del av 
underlaget såväl som politiker och berörda tjänstemän i 
Täby kommun.

SAMMANFATTNING

Att bada i badhus är en av de fritidsaktiviteter som lockar 
flest människor ur alla ålderskategorier enligt litteraturen 
Badhus. Strategiska frågor och ställnings-taganden 
publicerad av SKL, 2014.

Badhusen fyller en viktig samhällsfunktion där flera 
samhällsgrupper möts. Det finns idag inget lagkrav på att 
kommunerna ska tillgodose behovet att bada och simma, 
men simundervisning är inskrivet i läroplanen och utförs 

på schemalagd tid i skolorna. 
Badhuset är ofta kommunens mest avancerade 

byggnad. Att bada i varmt vatten är populärt men ställer 
samtidigt unika krav på badhusbyggnaden och dess 
teknik. Det gäller särskilt i vårt svenska, ibland extrema 
klimat, där medeltemperaturen utomhus i många fall ligger 
30-40°C under inomhustemperaturen i bassängrummet. 
Samspelet mellan vatten, vattentemperatur, kemikalier, 
betong, tätskikt och armering kan leda till sprickbildning, 
läckage, mögelskador, skadlig inomhusmiljö samt sprickor 
i betongen och skadad armering. Ett badhus är kort sagt 
en ovanlig byggnad som det krävs fackkunskap och 
erfarenhet för att kunna projektera, bygga och förvalta. 

BAKGRUND

Nuvarande Tibblebadet, som ligger i anslutning till Täby 
centrum, uppfördes i mitten av 70-talet och bedömningen 
är att hela anläggningen, särskilt simhallen, behöver 
totalrenoveras. Flera statusbesiktningar har utförts och 
påvisar att det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera 
Tibblebadet. 

Vattenreningsanläggningen är uttjänt. Belysnings- 
och elsystemet är i behov av utbyte. Byggnadens 

VVS-installationer är ursprungliga och det finns 
risk för   haveri i styr-, fläkt, och värmesystem samt 
stopp i spillvattensystemet. Även ytterväggs och 
takkonstruktionen har fel och brister. En orsak till 
bristerna är att byggnaden idag belastas hårdare 
än vad den ursprungligen projekterades för och att 
vatten och lufttemperaturer under åren successivt har 
höjts. Tiden för att bygga om befintliga Tibblebadet 
bedöms vara i storleksordningen ett till två år, exklusive 
projekteringstid. Detta arbete kan inte utföras etappvis 
vilket innebär att simhallen skulle behöva vara stängd 
under entreprenadtiden. Att renovera befintliga simhallen 
skulle medföra höga kostnader och Täby skulle stå utan 
simhall under den tid det skulle ta att renovera simhallen. 

Ett förslag på att bygga en ny, modern simhall har därför 
arbetats fram. En ny simhall med en 50-metersbassäng, 
familjebad och två multi-/aktivitetsbassänger centralt 
placerad i Täby anses vara ett passande val av anläggning 
sett till Täbys behov och ekonomiska förutsättningar. 
Den plats som är aktuell för simhallen är i korsningen 
Bergtorpsvägen - Stora Marknadsvägen. Fördelen 
med detta läge är den nära koppling till kommande 
utbyggnaden på galoppfältet och ett centralt läge med 
goda kommunikationer.

TÄBY PARK – ETT OMRÅDE I FÖRVANDLING

När det före detta galoppfältet blir Täby park är det en av de 
största händelserna i Täbys moderna historia. Ett centralt 
beläget område, stort som två Gamla stan, kommer att 
bli en levande stadsdel där massor av människor ska 
bo, arbeta och umgås. Täby kommuns målsättning är att 
Täby park blir en levande och sammanhållen stadsdel 
med en stadspark som går igenom hela området som gör 
att Täby park är en grön stadsdel och en hållbar stad med 
klimatsmarta och hälsosamma lösningar.

Simhallen kommer därför att ha ett strategiskt läge 
med ett publikt innehåll som ska bidra med en för Täby 
karaktärsbildande byggnad av hög arkitektonsikt kvalitet. 
Aktuellt läge kan idag upplevas vara i utkanten av centrala 
Täby, men området kommer på längre sikt att få en nära 
koppling till den kommande utbyggnaden inom Täby 
park och har redan idag ett centralt läge vad gäller goda 
kommunikationer.

PROJEKTET

Täby kommuns ledord ”att lita på, att växa med, att längta 
till, att leva i” genomsyrar kultur- och fritids tankar in i den 
framtida simhallen.

I och med att Täby kommun förväntas att växa fram 
till 2030 med ca 25-30 000 invånare kommer behovet 
av lokaler för allmännyttan att öka, bland annat behovet 

TIBBLEBADETS ENTRÉ

TIBBLEBADETS INTERIÖR

av idrottslokaler. Därför är det viktigt att kultur- och fritid 
planerar för att kunna bemöta det ökade behovet.

Fastighetsavdelningen har därför fått i uppdrag av 
kultur- och fritid att ta fram ett program för en ny simhall 
i anslutning till Täby park. Ett detaljplanearbete pågår för 
närvarande. 

I detta projekt har fastighetsavdelningen för avsikt 
att upphandla en utförandeentreprenad. Detta innebär 
att man under avtalat öppna former samarbetar i 
projektet med projektering, kostnadsstyrning samt 
produktionstekniska aspekter. Målet med samverkans-
formen är att fokusera på gemensamma mål och minska 
optimeringen av partsintressen.

Allt detta ska ske i samverkan med kommunen och 
berörda verksamheter. 

Övergripande mål för Täby simhall är att kvalitén ska 
vara anpassad för en simhall, projektet ska genomföras 
med god ekonomi – investeringskostnad avvägt mot 
driftskostnad, simhallen ska vara yteffektiv och flexibel, 
Täbys miljöplan ska följas.

ROSPIGGEN

TÄBY PARK

TÄBY SIMHALL
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•	 ska dimensioneras för 350 000 besökare per 
år

•	 ska ha en livslängd om minst 50 år
•	 högsta prioritet är att lära barn (och vuxna) 

att simma
•	 ska erbjuda motionssim för både vuxna och 

ungdomar
•	 ska erbjuda träningsmöjligheter för 

tävlingssimmare
•	 ska kunna ha simtävlingar
•	 ska kunna erbjuda simning för 

funktionsnedsatta
•	 ska vara ekonomiskt bärkraftig vilket innebär 

att det är fördelaktigt med gym, café/
restaurang och simshop

•	 ska ha ett familjebad
•	 ska vara tillgänglig för alla

GESTALTNING AV UTEMILJÖN

ALLMÄNT

Utemiljön kring Täby simhall är utformad för att vara 
funktionell och välkomnande och miljön ska präglas av 
god tillgänglighet och trygghet. Utformningen bidrar till att 
besökare lätt och tryggt via tydliga stråk kan orientera sig 
till simhallens entré. 

Tomten kan delas in i tre zoner: parkeringsytan, 
en grön parkzon som ramar in simhallen och bildar en 
grön buffert mot omgivande trafikleder samt ett generöst 
entrétorg som länkar samman angränsande stråk, 
parkering, parkytan och simhallen.

Entrétorget framför den nya simhallen kommer att bli 
ett nytt tillskott till de offentliga ytorna i Täby. Torget ska 
lyfta fram simhallen, utgöra en välfungerande entré och 
kommunikationsyta men också bli en värdefull plats att 
vistas på och uppleva.

För att skapa en god koppling mellan byggnad och 
landskap har vegetation, ytskikt och utrustning valts för 
att komplettera byggnaden och bidra till platsens identitet.

Platsen med dess torg-, park- och trafikytor ges en 
stadsmässig karaktär. 

För att skilja ut entrétorget från omgivande 
trafikytor och lyfta fram dess betydelse så får torget en 
beläggning av granithällar med upphöjda sittmurar av 
granit, perennplanteringar och en vattenspegel som 
gör att platsen kopplas till simhallen på ett tydligt sätt. 
Det rombformade mönstret som präglar utformningen 
är hämtat från de huvudsakliga rörelseriktningarna på 
platsen. Rombformen återkommer i markbeläggning, 
murar och planteringar vilket ger platsen en tydlig 
karaktär och på ett naturligt sätt markerar stråk och 
rörelseriktningar. Beläggningen i aktivitetszonen är mer 
attraktiv för skejt än platsens övriga beläggning vilket 
skapar en naturlig uppdelning i hur torgytan används.

Färg- och materialpalett för utrustning och ytskikt hålls 
relativt neutral med ljust gråa och mörkare gråa toner, ljus 
granit kan varvas med mörk granit.  

TRAFIKFLÖDEN

ZONINDELNING

Simhallens målsättning är att uppnå Miljöbyggnad 
silver och den ska utföras inom fastställd tidplan.

Simhallen ska möta moderna och framtida behov och 
vara en hållbar och långsiktig lösning. Den ska utgöra 
ett tillskott i Täbys miljö och kunna möta en kommande 
befolkningsökning. Simhallen ska vara ekonomiskt 
bärkraftig. 

Övriga detaljerade mål för projektet är att simhallen:

Täby simhall ska stå klar för invigning till höstterminen 
2021.

PARKERINGEN
”Rain gardens” bidrar med 
grönska i en till stor del hård-
gjord yta.

TORGET 
Länkar samman:
- Stråk
- Simhall
- Parkering

EN GRÖN ZON
Ramar in simhallen och blir en 
buffert mot omgivande trafik-
leder. Höga buskage som hin-
drar genomsiktlighet undviks.

LEVERANSER

BESÖKSTRAFIK

FOTGÄNGARE/CYKLISTER/
KOLLEKTIVTRAFIK

TRAFIKFLÖDEN
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SITUATIONSPLAN  TÄBY SIMHALL 1:1000
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FUNKTIONER

Utemiljön ska lösa funktioner så som trafikflöden och 
logistik, parkeringsytor för bil 145 platser, varav 6 st med 
laddning för elbilar, samt 5 handikapplatser, moped 16 
platser och cykel 200 platser, utrymningsvägar, in- och 
utlastningsmöjligheter, en hämtning- och lämningsficka 
m.m. Samtidigt som det ska vara en trevlig samlings- och 
entréplats för såväl barn och vuxna. 

Den stora vattenrutschkanan kommer att bli ett markant 
inslag på platsen. I arbetet med torgets gestaltning har 
rutschkanan setts som ett spännande element. Under 
rutschen anläggs en mindre skejtspot som hämtar sitt 
formspråk från vattenrutschens kurvor och bryter av mot 
platsens övergripande former och mönster. Ett skulpturalt 
inslag med lekkvalitéer i anslutning till vattenrutschen. 
Tillsammans med skejtspoten bildar dessa delar en 
aktivitetszon som ger hela torget liv och rörelse.           

Leveranszonen som rymmer en vändplan för 
leveransfordon och boggibussar hålls skild från övriga 
trafikanter med hjälp av staket mot gång- och cykelvägen 
i söder vilket hindrar att besökare genar över zonen. 
Där leveransfordon korsar torgytan regleras passagen 

som gångfartsområde och tydliggörs med avvikande 
beläggning.

VEGETATION

Öppna ytor och fria siktlinjer mellan simhall och omgivning 
varvas med träddungar och låga buskage. Högre buskage 
undviks för att behålla en genomsiktlighet och inte skapa 
en otrygg miljö.

På torget planteras träd i ett organiskt mönster som 
bryter av torgytans och simhallens strikta formspråk. Valet 
av trädarter har gjorts utifrån att de ska ge platsen fina 
upplevelsekvalitéer året om. Det finns både vårblomning, 
höstfärger och vintergröna inslag. Perennplanteringarna 
kommer att utgöras av robusta högvuxna planteringar 
som domineras av prydnadsgräs. De bildar formstarka 
element som påminner om vassruggar och högvuxen 
ängsmark. Granitmurar ramar in vissa planteringar och 
motverkar slitage. 

MILJÖ

Täby kommun verkar för ett hållbart resande där 
gång- och cykeltrafik liksom kollektivtrafik ska vara 

prioriterade trafikkslag i stadskärnan. I kommunens 
cykelplan finns en målsättning att cyklandet ska öka. 
I linje med detta har stor vikt lagts vid att skapa säkra 
gång- och cykelförbindelser till simhallen och väl tilltagna 
cykelparkeringsytor i anslutningarna till gc-vägarna. 
Hälften av cykelparkeringsplatserna är väderskyddade 
under skärmtak. 

Området avgränsas i norr och öster mot en av Täby 
kommun planerad gång- och cykelväg som ansluter till 
befintligt kringliggande gång- och cykelvägnät. För att 
stärka gång- och cykelförbindelserna norrut utreds nu 
möjligheten att anlägga en gång- och cykeltunnel under 
Stora Marknadsvägen. 

Gångförbindelser från Roslagsbanans hållplats och 
en planerad busshållplats längs Stora Marknadsvägen 
som ansluter mot entrétorget gör resor med kollektivtrafik 
till ett attraktivt resealternativ.

Metoder och materialval vid nybyggnation av utemiljön 
och omhändertagandet av dagvatten i anslutning till 
nya simhallen utförs med hänvisning till Täby simhalls 
miljöprogram samt dagvattenstrategi för Täby kommun.

Längs varje parkeringsrad anläggs en rain garden 

PRYDNADSGRÄSROMBMUR BJÖRK

(biofilteranläggningar) som fördröjer och till viss del 
renar dagvattnet. Även leveranszonen förses med en 
raingarden som tar hand om ytavrinningen från de 
hårdgjorda ytorna.

TRYGGHET OCH TILLGÄNGLIGHET

Belysning bidrar till en ökad trygghetskänsla samt 
fungerar orienterande. Belysning längs gång- och 
cykelstråk, parkeringsytor samt körytor utgörs av 
funktionsenlig gatubelysning. Entrétorget ljussätts med 
belysningsmaster med flera armaturer på varje stolpe. Ett 
par träd ges en effektfull belysning med markstrålkastare. 

Tomten är relativt plan vilket ger förutsättningar 
för en god tillgänglighet. Entrétorget sluttar svagt mot 
planerad marknivå vid en gång- och cykelförbindelse 
under Stora Marknadsvägen. Taktila och visuella 
ledstråk leder mot simhallens entré. Markvärme mellan 
entré och handikapplatser säkerställer framkomligheten 
även vintertid. Soffor med rygg- och armstöd placeras 
strategiskt vid huvudentrén samt vid hämtning- och 
lämningsfickan. 

Längs simhallens fasader lämnas utrymme för 
framkomst för skylift vid fönsterputsning.
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Inom kort kommer byggnadens kontext vara i en 
mer urban stadsmiljö, dock ger tomten förutsättningar 
för att byggnaden kommer att upplevas som en solitär 
även i framtiden. Gestaltningsmässigt innebär detta att 
simhallen utformas med en tydlig karaktär genom skarpa 
volymer, elegant detaljering samt stadsmässighet mot det 
anslutande torget. 

Platsen innebär några givna förutsättningar för 
byggnaden och dess utbredning, 

• Byggnadens placering är mitt i ett nav av 
kommunikationsstråk där Bergtorpsvägen, Stora 
Marknadsvägen och Roslagsbanan ramar in den 
kilformade tomten. Kravet på säkerhetsavstånd 
till dessa stråk innebär viss begräsning av 
byggnadens utbredning. 

• Geologiska undersökningar har visat att marken 
till stor del består av lera och höga nivåer av 
grundvatten. Det innebär att det är gynnsamt att 
lyfta huset en våning för att på så sätt undvika 
källare där badets tekniska installationer normalt 
befinner sig (under bassängrumsgolvet). 

Tomtens förutsättningar har genom detta till viss del 
gett byggnaden dess form, en form som lämpar sig väl för 
ett fungerande badhus. Byggnadens placering på tomten 
ger förutsättningar för växtlighet och träd nära byggnaden. 
Byggnadens yttertak projekteras med växtlighet/ sedum.
Framför entrén skapas en plats ett entrétorg att mötas 
och tydligt visa byggnadens entré. 

Den simhallen och tomtens förutsättningar medger 
ytterligare byggnation inom ytan. Placeringen av simhal-
lens vattenrutschbanor är inom riskavstånd mot gatustråk 
och hålls nära byggnadens fasader för att ge bästa förut-
sättningar för eventuell kommande byggnation.

ARKITEKTONISK GESTALTNINGSIDÉ

Täby simhalls entréplats har en tydlig koppling till planerat 
kommunikationsstråk mellan Täby park och ny tunnel 
under Stora Marknadsvägen samt till blivande angöring 
och parkeringar. 

Simhallen visar sig tydligt till förbipasserande där 
bassängrummen annonserar sig mot Bergtorpsvägen med 
stora glaspartier som skyltar badhus och ger möjlighet till 
inblickar. Friskvårdslokalerna i gatuplan har bästa möjliga 
skyltläge för sin verksamhet med stora glasningar för 
in- och utblickar. I söder syns vattenrutschkanorna som 
skyltar simhall och sträcker sig ut över entréplatsen, 

PROGRAM OCH INNEHÅLL

Täby simhall ska vara en välfungerande badanläggning 
med ett innehåll för alla Täbys invånare. Badbesökaren 
kommer till Täby simhall för simundervisning för både 
barn och vuxna, här ska finnas klubbverksamheter som 
simträning samt simtävling med publik, träning i form av 
motionssimning och alla typer av vattenträning, det finns 
hopp från trampolin och svikt, möjlighet till babysim och 
gruppträning i varmt vatten, plats för familjer med barn 
med lek och rekreation i familjebadet. 

I anläggningen ryms även ett centralt placerat café, 
konferenslokaler möjliga för uthyrning, klubblokal för 
föreningsverksamhet samt friskvårdslokaler med plats 
för styrketräning, träningssalar och omklädningar. Till de 
icke publika utrymmena hör personalytor för byggnadens 
administration, drift och skötsel, samt tekniska lokaler 
för bland annat byggnadens försörjning av el, värme, 
vattenrening och ventilation.

Täby simhall innehåller bla: 
• 50x25 m Tävlings-/Tränings-/Motionsbassäng 

med ca 300 publikplatser. 
• 2st Multibassänger för simundervisning, 

vattenträning, mm. Mått 8x16,67m  och 
6x12,5m.

• Familjebad med vattenattraktioner för rekreation 
och lek. 

• 2 st vattenrutschkanor med fallhjöjd på ca 10 m. 
Längd Magic Hole ca 120 m samt Black Hole ca 
90 m.

• Friskvårdslokaler ca 750m²
• Ca 710 skåpsplatser fördelat i omklädningsrum 

för dam, herr, grupp samt special.
• Entréhall centralt placerad med café och 

reception. 
• Byggnaden har en sammanlagd bruttoarea 

(BTA, area inkl yttervägg) på ca 10 670 m2 samt 
en byggnadsarea (byggnadens ”fotavtryck”) på 
ca 4 790 m2

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Täby simhall och dess placering kommer att bli ett 
landmärke vid den nya stadsdelen Täby park.

Platsen för Täby simhall ligger i idag i utkanten av 
Täby innerstad men området står inför stora förändringar 
när det befintliga galoppfältet utvecklas till den nya 
stadsdelen Täby park. 

Svartpigmenterad betong med mörk ballast, klär sockel i olika höjder 
samt Rutschkanetorn. Inspirationsbild St Louis Art Museum

Sedum

Karmar/plåtdetaljer i mörkgrått

2017-01-16

PRIMÄRT FASADMATERIAL
Förkolnad träpanel

SOCKEL/SOCKELVÅNING
Svartpigmenterad betong med
mörk ballast

KARMAR/PLÅTDETALJER
Svart, RAL 9001

TAKBEKLÄDNAD
Sedum

GLAS

Materialsammanställning
GESTALTNINGSKONCEPT

2017-01-16

PRIMÄRT FASADMATERIAL
Förkolnad träpanel

SOCKEL/SOCKELVÅNING
Svartpigmenterad betong med
mörk ballast

KARMAR/PLÅTDETALJER
Svart, RAL 9001

TAKBEKLÄDNAD
Sedum

GLAS

Materialsammanställning
GESTALTNINGSKONCEPT

Glas

UTVÄNDIGA MATERIAL

KOMPLETTERANDE MATERIAL

Perforerade skivor ger variaton över dygnet och markerar byggnadens 
entrévolym. Inspirationsbild San Telmo Museum, tillbyggnad 2011

ARKITEKTONISK IDÉ OCH GESTALTNING

”hit vill vi gå och bada!”. Vattenrutschkanorna och dess 
attraktionskraft för mängden badbesök ger de bästa 
förutsättningar för att nå de årsbesökstal som räknas med 
i projektet. 

Byggnadens volymer förtydligar dess funktioner, 
skapar variation och bryter ner den stora byggnaden i 
mindre delar. Bassängrummen i nordost gestatlas med 
klassiskt manér med stora glaspartier för ut- och inblickar. 
Simhallarna bryts ut och särskiljs i materialitet och kulör. 
De svarta betongfasaderna förstärker volymerna och ger 
en stabil rygg till övriga volymer. 

Mot entrétorget för entréhallens lägre volym och 
balkong ned höjden på fasaderna till en mänskligare skala 
och mer detaljering i fasadens bearbetning. Balkongen, 
som även blir ett skärmtak, leder och skyddar besökaren 
på väg in i anläggningen. Balkongen ger också möjlighet 
till att sitta ner i ett fint söderläge vid ett vindskyddat hörn 
av byggnaden. 

Den vita betongfasaden med en glimmrande 
ballast välkomnar besökaren vid entrén och förtydligar 
entrésituationen. De lägre volymerna mot Roslagsbanan 
och Stora Marknadsvägen signalerar byggnaden till 
förbipasserande. De bakbelysta perforerade plåtfasaderna 
ger en vacker variation över dygnet och skapar en ökad 
detaljeringsgrad av byggnaden som ger en spännande 
dynamik när besökaren närmar sig byggnaden. 

Ett badhus utan källare innebär att hela bassängplanet 
med reception, café och omklädningar lyfts en trappa upp 
i byggnaden och att samtliga badbesökare rör sig upp en 
våning när man kommer till simhallen. Viktigt är då att 
byggnaden genom sin gestaltning på ett tydligt sätt, redan 
från utsidan, leder besökaren rätt. 

Med tekniska installationer i markplan finns det risk 
med alltför slutna fasader på gatunivå där man rör sig 
kring byggnaden. Här placeras därför uppglasade rum 
mot entréplatsen för friskvårdslokaler och klubblokaler. 
Utrymmen för tekniska installationer placeras centralt 
i byggnaden och längs Bergtorpsvägen ges möjlighet 
för glasningar i markplan med plats för tex framtida 
konstinstallationer.

Rutschkanor i svart.
Inspiratoisbild Ystad Arena.
Bild: Jorchr, https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Ystad_Arena,_november_2014.jpg
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ILLUSTRATION, FASAD MOT SYDVÄST - HUVUDENTRÉ

Badbesökaren välkomnas av den ljusa huvudentrén och den varma tonen interiört leder besökaren till bad och reception en trappa upp. De vita fasaderna mot Stora Marknadsvägen och Roslagsbanan glöder av ljus bakom perforerade plåtar 
och annonserar badet till förbipasserande. Balkongen bryter ner skalan, erbjuder sköna sittplatser i sydväst och skyddar besökaren som skärmtak ovanför huvudentrén. 
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ILLUSTRATION, FASAD MOT SYDVÄST - HUVUDENTRÉ
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ARKITEKTONISK IDÉ OCH GESTALTNING

REFERENSPROJEKT 2
San Telmo Museum, tillbyggnad 2011
Arkitekt Nieto Sobejano Aquitectos 
Fasadmaterialet är en delvis perforerad skiva som ger 
variation över dygnet med belysning och glaspartier bakom. 
Kulören är varmgrå och skivindelningen är i en mänsklig skala. 
Mönstret har en varierande intensitet som känns bearbetad. 

REFERENSPROJEKT 1
Ystad Arena, nybyggnad 2016
Arkitekt Henning Larsen, Sweco
Badets svarta fasader och stora glaspartier ramar in och ger 
inblickar till simhallen. Rutschkanornas kulörer har anpassats 
till byggnaden. Kanorna sträcker sig långt ut på entrétorget och 
signalerar: ”Kom hit och bada!”  
Bild: Jorchr, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ystad_Arena,_november_2014.jpg

ILLUSTRATION, FASAD MOT SYDVÄST - HUVUDENTRÉ
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ARKITEKTONISK IDÉ OCH GESTALTNING

Tak  med sedum.

Vita perforerade plåtar bakbelyses. 

Svartpigmenterad betong med mörk och glimrande ballast.

ILLUSTRATION, FASAD MOT NORDVÄST - STORA MARKNADSVÄGEN
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ARKITEKTONISK IDÉ OCH GESTALTNING

Svartpigmenterad betong med mörk och glimrande ballast.. 

Inspirationsbild betong från St Louis Art Museum.
Yttertak med sedum.

ILLUSTRATION, FASAD MOT NORDOST - BERGTORPSVÄGEN
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EXTERIÖR

Fasadernas volymer förtydligas i kulör och materialitet med 
en variation som bryter ner den stora byggnaden till mindre 
volymer. Detta förtydligar formen och funktionen och ger en 
intressant dynamik. Uppdelningen i volymer hålls samman i tre 
olika delar: 

  - de svarta bassängrummen mot nordväst riktar sig tydligt 
mot Bergtorpsvägen med stora glaspartier för in- och utblickar. 
Materialet är en svart infärgad betong med en tydligt markerad 
sockelvåning i mattsvart och en en blankare svart terrassobetong 
i den övre våningen. 
- entrévolymen som med varm vit terrassobetong och glas 
välkomnar besökaren med en tydlig riktning in i byggnaden. 
- de lägre volymerna med omklädningsvolymen mot 
Roslagsbanan, det övre kontorsplanet i plan 3 och familjebadet 
mot Stora Marknadsvägen binds samman med fasader av 
perforerade plåtar. Plåtarna bakbelyses och byggnaden 
annonserar sig till förbipasserande. 

Byggnadens täta fasad är tjock och välisolerad för god 
energihushållning, glaspartierna är välplacerade för inblickar 
och utblickar. De täta fasaderna som utföres med perforerade 
skivor belyses bakifrån vilket ger en spännande effekt och 

vacker variation över dygnet. Badbesöken är som flest under 
de mörka årstiderna vilket gör det särskilt viktigt att byggnaden 
är välkomnande och spännande på kvällstid.

Fasadmaterialet har en förfining i detaljer som ger en 
variation och ytterligare kvalitet när man vistas långt ifrån 
och sedan närmar sig byggnaden. Slutna delar i fasaden i 
förbipasserandes ögonhöjd bearbetas särskilt i materialitet och 
belysning. 

Byggnadens huvudentré är tydligt markerad, dess volym, 
glasningar och fasadmaterial står ut mot övriga fasader. 
Glasningarna skapar en transparens och kontaktpunkter 
mellan inne och ute. Entréfasadens ljusa fasader är en vit 
terrassobetong med synlig ballast. Den interiöra väggen från 
nedre entréhall och upp i foajén har ett uttryck och kulör som 
leder besökaren hela vägen in till kassa och reception en trappa 
upp. Entréhallens fasad bearbetas i detaljering, betongens 
ballast bearbetas för glimmer och färg att upptäcka när 
besökarna rör sig nära byggnaden.

Familjebadet och den lägre volymen mot Roslagsbanan är 
ljusa i samma vita nyans som entrén. Dessa volymer är helt 
inklädda i en perforerad plåt som bakbelyses. Belysningen 
lyser upp byggnaden och annonserar simhallen på ett fint 
sätt till förbipasserande. Perforeringen har en varierad hålbild 
som bildar ett organsikt spännande mönster som varierar över 

dygnet. De perforerade plåtarna täcker även in valda delar av 
glaspartierna som ger ljusspel interiört i byggnaden och fungerar 
väl som solavskärmning. 

Bassängrummen på simhallarna mot Bergtorpsvägen 
är svarta volymer som ger en tyngd och stabil grund till hela 
byggnaden. Fasadmaterialet är svart infärgad betong och 
skalan på indelningar och material är stor. Fasaden mot nordost 
har stora glaspartier med svarta profiler som ger ljus och 
utblickar från bassängrum och läktare. Bassängrummen riktas 
tydligt mot norr med stora glaspartier för ljus och utblickar, mot 
väster/öster har volymerna lägre fönsterband som ger dagsljus 
men minimerar behovet av avskärmning för solvärme.
De stora bassängrummens glaspartier och rutschkanorna 
signalerar badhus till förbipasserande. 

Vattenrutschkanornas kulörer anpassas till fasaderna för ett 
ge ett sammanhållet och sobert intryck. Under rutschkanorna 
kan man röra sig fritt, utan inhägnande staket eller barriärer. 

Utvändig solavskärmning minskar behov av energi för 
att kyla och skapar ett trivsammare klimat invändigt. Med 
en väl bearbetad fönstersättning har behovet av utvändig 
solavskärmning minimerats och finns nu enbart som 
motoriserade jalusier på kontorslokaler i plan 3. 

INTERIÖR
Interiör gestaltning är lugn, färgstark och ger goda möjligheter 
att orientera sig i byggnaden. Byggnadens svarta och vita yttre 
kontrasterar fint mot interiörens varma färgpalett. 
Entréhallen är en centralt placerad kärna i byggnaden som 
knyter ihop funktioner i tre våningar, från huvudentré i markplan 
till entréhall en trappa upp samt till övre foajé med publikingång, 
konferens och personalutrymmen. Öppna inblickar mellan de 
olika funktionerna välkomnar och skapar trygghet.

ARKITEKTONISK IDÉ OCH GESTALTNING

ILLUSTRATION, FASAD MOT SYDOST - ROSLAGSBANAN

Byggnadens vita fasadplåtar bakbelyses och annonserar simhallen till förbipasserande och Roslagsbanan. 



TÄBY SIMHALL     2018-11-0715

PRINCIP - INTERIÖR GESTALTNING

MATERIALITET & FÄRGPALETT

ILLUSTRATION, INTERIÖR FOAJÉ.

INTERIÖR
Det är lätt att orientera sig i byggnadens logistik, färgsättning 
och gestaltning. Täby simhall är lättillgänglig för besökaren 
och välkomnar alla typer av badbesökare. Byggnaden 
signalerar ett hus vars innehåll är intressant och givande för 
staden och dess invånare. 

Entréhallen är centralt placerad i byggnaden och knyter 
samman funktionerna i tre våningar. Från huvudentré i plan 
1 till entréhall i bassängplan samt övre foajé med tillträde för 
publik och personalutrymmen. 

Besökaren möts av entréhallens färgsättning med en 
varm orange kulör på fondvägg runt kassa och reception. 
De varma kulörerna genomsyrar hela byggnadens interiöra 
gestaltning och står i fin kontrast mot fasaden.

Entréhallens vägg som löper mellan andra och tredje 
planet kläs med träpanel av värmebehandlad furu och 
binder samman de båda planen. Väggens uttryck förstärks 
av entrétrappan som leder upp till övre entréhallen. 

Rutschkanetornets svarta fasadmaterial fortsätter runt 

tornets alla sidor, även interiört. 
Golvmaterialet i entréhallen speglar markbeläggningen 

framför entrén. Naturstensbeläggning fortsätter in i 
entréhallens alla våningar. Detta gör att det blir ett fint 
samspel mellan ute och inne.

Omklädningsrummen har en varm färgskala i orange och 
vitt. I de våta rummen, från duschrum och in i bassängrum 
övergår den varma färgskalan i en turkos-blå-grön färgskala. 
Varmt orange finns kvar som accentkulör.
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MATERIALITET & FÄRGPALETT BASSÄNGRUM
Bassängrummens golv är vita med synsvagmarkering mot 
bassänger och vita väggar. 

50-meters- och multibassängrummen är utformade 
med stora glaspartier för ”skylt”, ljusinsläpp och utblickar. 
Fasadväggarnas  insida är vita med absorbenter och 
vitlaserad träpanel. Väggarna mellan 50m-bassängrummet 
och respektive multibassängrum är turkosa fondväggar och 
ger rummet dess karaktär. Fondväggarnas träpanel har en 
varm ton av värmebehandlat virke. 

De två multibassängrummen får varsin tydlig kulör med 
utgångspunkt från 50-metersbassängrummets färgpalett, 
turkost respektive blått. Kulören sätter även färg på fast 
inredning inom rummet som handdukshyllor, markerande 
klinker osv.  

Familjebadet är rummet med aktiviteter för hela 
familjen. Här finns vattenrutschkanor för de större barnen 
och fantasifulla bassänger och lekskulpturer för de mindre 
barnen. Rummets bassänger och skulpturer kläs in i en bred 
färgpalett av mosaik. 

Entréhallens och omklädningens varmt orangea 
kulör återfinns i badgalleriet och är alltid närvarande i 
bassängrummen.
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ILLUSTRATION, INTERIÖR SMÅBARNSPOOL. ILLUSTRATION, INTERIÖR FAMILJEBASSÄNG.
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ÖVERGRIPANDE PLANUTFORMNING

SAMMANFATTNING PLAN 1
Våningsplanets bruttoarea (BTA), 4660 kvm.
(Mellanliggande installationsplan, 210 kvm).

Gym 
Ca 750 kvm rumsarea.
Expresskåp 51 st platser i tredelsskåp.
Aktivitets- och motionsrum 2 st, 60 + 100 kvm.

Kansli
Kansli/simklubbrum och kontor, ca 60 kvm.

Personalomklädning
Personalomklädning 17 + 17 platser i helskåp. 
Ca 40 kvm inkl wc och dusch.

Täby simhall är en byggnad i tre våningar. Plan 1 
Entréplan, Plan 2 Bassängplan och Plan 3 Övre plan. 

Byggnadens totala bruttorarea (BTA), 10 670 kvm.
Byggnadens byggnadsarea (BYA), 4 790 kvm

PLAN 1 – ENTRÉPLAN

Entréplan innehåller huvudentré, friskvårdslokaler 
med träningssalar, klubblokal för föreningsverksamhet, 
personalutrymmen som omklädning och 
varumottagningar, samt teknikutrymmen för el, värme, 
ventilation och badvattenrening. Separat entré finns för 
personal, varumottagning, miljörum och transportingång/
kemingång till teknik. Besökare till anläggningen når 
alla funktioner via huvudentrén. Via nedre entréhalls 
stora trappa och hiss når besökaren entréhallen i plan 2, 
bassängplan. 

 Friskvårdslokalerna är ca 750m² och har två 
stycken träningssalar, plats för styrketräning och cardio-
utrustning samt en receptionsdel. Kapprummet har 
expresskåp för förvaring av tex väska och ytterkläder för 
de som kommer ombytta. Friskvårdsbesökare som nyttjar 
omklädningsrummen på plan 2 når friskvårdslokalerna 
från trappa eller hiss innanför entréspärrarna.

Kanslilokalen har ett kontor samt samlingssal för 
föreningsmedlemmar. 

PLAN 1 - TEKNIKPLAN 
Skala 1:400 (A3)
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RUMSTYPER/FUNKTION
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VERKSAMHET/PERSONAL

HUVUDFLÖDE
BESÖKARE FRISKVÅRD

PLAN 1 - FLÖDESSCHEMA

VARUINLAST

TEKNIKINLAST

MILJÖRUM
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SAMMANFATTNING PLAN 2  
Våningsplanets bruttoarea (BTA), 4 785 kvm.

Bassänger
Träning-/Tävlingsbassäng: 50 x 25 m.
Multibassäng 1: 16,67 x 8,00 m.
Multibassäng 2: 12,50 x 6,00 m.

Familjebad
Bassängrum med småbarnspool, varmpool och 
familjebassäng med strömkanal, vattenpist, våga-våga 
och trippelrutschkana.

Omklädning
Dam/ Herr:  317+ 313 platser i  halv- & pianoskåp.
Grupp: 36 + 32 platser i halvskåp.
Special/HKP: 15 st platser i helskåp.

PLAN 2 – BASSÄNGPLAN

Plan 2 Bassängplan välkomnar besökaren i 
en entréhall med café, kök och reception. Från 
entréhallen blickar besökaren in i bassängrummen. 

Caféet serverar både mot entréhallen och in mot 
bassängrummen. På den torra sidan finns det ca 
60 sittplatser och på den våta ca 40 st. Köket är ett 
beredningskök med möjlighet att bereda och servera 
enklare rätter som tex matiga sallader, smörgåsar, 
varma och kalla drycker, glass med mera. I plan 1 
finns varumottagning med kylrum och förvaring.  

Via entréspärrarna når besökaren omklädningarna 
som är gemensamma för friskvård och bad. 

Omklädningarna har totalt ca 680 skåpsplatser 
och är indelade enligt följande:

• Allmänheten har två st större avdelningar för 
dam/herr. 

• Gruppverksamhet (tex simundervisning, 
vattenträning, babysim) har två mindre 
omklädningar anpassat till storlek på 
grupper. 

• Specialomklädning, anpassad särskilt 
för personer som byter om enskilt, tex 
funktionsnedsatta personer med medhjälpare 
av annat kön, familjeomklädning, HBTQ-
personer.

Från duschrummen når besökarna en neutral 
passage med entré till alla bassängrum, som 
samtliga finns i det här planet. 

50m Tävlings-/tränings/motionsbassängrum. 
Bassängen är 25x50m och medger simning på 10 st 
50 m banor. Bassängen kan även nyttjas till lek med 
en 1 m svikt och en 3 m svikt. Det är även möjligt 
att utrusta bassängen med en upplåsbar hinderbana. 
Vattendjupet är 1,2-2 m och med en djupdel under 
hopp på 3,8 m. Vattentemperaturen är ca 28°C och 
lufttemperaturen 30°C. 

Multibassängrum 1 och 2 har bassänger 
som är 12,5x6 m respektive 16,67x8 m. 
Badvattentemperaturen är ställbar mellan 30-34°C. 
Båda bassängerna är utrustade med en rörlig 
mellanbotten vilket ger ett ställbart djup mellan 0,0-
2,1m. Multibassängrummen är i huvudsak till för 
instruktionsledda grupper som simundervisning, 
babysim och alla typer av vattenträning. Bassängerna 
kan även nyttjas av allmänheten när det ej finns 
schemalagda aktiviteter. 

Familjebassängrummet är för lek och rekreation 
med målgruppen barnfamiljer. Aktiviteterna är 
anpassade för barn i alla åldrar, dock främst för barn 
upp till ca 12 år. Småbarnspoolerna har grunt vatten 
för de minsta på 0-5 år, med interaktiva vattensprut 
och lekfigurer. Trippelrutschen är en kana för mindre 
barn där man kan åka tillsammans sida vid sida. 
Varmbassängen har varmt vatten, ca 36°C och 
vattenmassage. 

Familjebassängen är 1,2 m djup och kopplar ihop 
flera vattenaktiviteter som bubbelbänk, strömkanal, 
våga-våga, vattenkanoner med mera. Vattenpisten är 
en lutande betongkana med egen landningsbassäng 
och under kanan finns en ”grotta”. Familjebassängen 
har en vattentemperatur på ca 30°C.

Vattenrutschkanorna är av typerna ”Magic 
Hole” och ”Black Hole, där den första är en bred kana 
för alla åldrar där man delar åkupplevelsen och åker 
tillsammans på uppblåsta åkringar. Musikanläggning 
är ett populärt tillbehör. ”Black Hole” är en tuffare 
bana med ljud- och ljuseffekter. Båda kanorna landar 
i kanans ”aqua catch” i ett separat landningsrum och 
att titta på landningarna är en kul upplevelse även för 
de som ej nyttjar kanorna. 
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SAMMANFATTNING PLAN 3
Våningsplanets bruttoarea (BTA), 915 kvm.

Läktare:
Anläggningen har ca 80 st mobila publikplatser samt ca 
190 fasta publikplatser och 5 tillgänglighetsanpassade 
platser.
Plats för sekretariat.

Konferens:
Upp till 15 + 15 personer. Totalt 30 personer. Ca 65 kvm.

Personal:
Personalutrymmen och kontor, ca 60 kvm.

PLAN 3 – ÖVRE PLAN

På plan 3 Övre plan finns övre foajé med publikingång till 
50 m-bassängrummets läktare. Publiken kan på så sätt 
vara icke ombytta och passerar ej badets entréspärrar. 
På plan 3 finns även konferensrum som är möjliga 
för uthyrning samt personallokaler för verksamhetens 
administration, kontor och personalpausrum med tillgång 
till egen terrass i sydvästligt läge.
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SAMMANFATTNING PLAN 4 – RUTSCHKANETORN
Plan 4 innehåller en mindre yta med startplats för de 
båda vattenrutschkanorna.

Våningsplanets bruttoarea (BTA): 100 kvm.
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KONSTRUKTIONSBESKRIVNING TÄBY SIMHALL

Byggnadsstommen och klimatskalet till Täby simhall 
genomsyras av robusta och fukttåliga material som både i 
litteraturen 1, 2  och praktiken visat sig klara det aggressiva 
klimat som simhallsbyggnader medför. Stommen utgörs 
således till största delen av platsgjuten och prefabricerad 
betong. Materialen väljs också med utgångspunkt att de 
ska vara hållbara både miljömässigt och ekonomiskt så 
att stomme och klimatskal möter kraven som ställs för 
aktuellt miljöcertifieringskrav enligt Miljöbyggnad. 

Byggnaden delas in i tre huskroppar, en för 
familjebadet, en för entré, omklädning och gym och 
slutligen en som inhyser den stora bassängen samt 
multibassängerna. Vardera huskropp hanterar sin 
egen stabilitet vilket medger att byggnaden kan utföras 
etappvis – när en hall är uppförd och fått tätt tak kan 
denna användas för fortsatta arbetsmoment vilket främjar 
en god och torr arbetsmiljö.

BOTTENVÅNING OCH GRUNDLÄGGNING

Hela bottenvåningen – bottenplatta, ytter- samt bärande 
innerväggar och källarvalv utförs med platsgjuten betong. 
Grundläggningen utförs på spetsburna pålar neddrivna till 
fast botten.

BASSÄNGER OCH PLAGER 

Bassängerna utgörs i platsgjuten och vattentät betong 
som armeras för att minimera uppsprickning av betongen 
enligt skärpta krav för vattenbehållare. Betongen i 
bassängerna samt i plagerna runtom bassängerna förses 
med ett enhetligt tätskiktsystem som ska hindra klorider 
och aggressiva kemikalier från att tränga in i betongen 
och skada armeringen vilket är en vanlig skadeorsak i 
simhallar.

YTTERVÄGGAR

Ytterväggarna för hela simhallsbyggnaden utförs av 
betongskivor vars skarvar tätas för att erhålla god lufttäthet 
så att fuktig luft ej ska tränga in i och skada materialen 
i klimatskalet. Utvändigt isoleras betongskivorna med 
högvärdig och oorganisk isolering utanpå vilket ett 
oorganiskt bärverk för byggnadens fasadmaterial 
monteras.

YTTERTAK OCH MELLANBJÄLKLAG

Yttertak över stora simhallen utgörs av prefabricerade 
betongelement som bärs upp av betongbalkar och pelare. 
Yttertak och mellanbjälklag över entré, omklädningsrum- 
och gym utgörs av prefabricerade betongelement. Dessa 
bärs upp av en balk- och pelarstomme i betong.

Utvändigt samtliga yttertaks bärande stomme 
anbringas en högvärdig isolering som läggs mellan 
dubbla tätskikt för att säkerställa att fuktig luft ej vandrar in 
och genom konstruktionen samt för att ge ett betryggande 
värmegenomgångsmotstånd.

KONSTRUKTION

UTMANING

En modern simhallsbyggnad behöver vara anpassad för 
att klara höga lufttemperaturer, fuktig luft i kombination 
med en aggressiv och korrosiv miljö under hela dess 
livslängd. Förhållandena är näst intill konstanta under 
anläggningens förvaltningskede vilket ställer ökade krav 
på beständighet jämfört vid traditionell husproduktion. 

I simhallsmiljön råder även ökad risk för kondens-
utfällning om yttemperaturer blir för låga, vilket kan leda 
till skador på konstruktioner och försämra byggnadens 
beständighet och inomhusmilljö. 

För att uppnå fuktsäkerhet behöver klimatet i 
simhallarna kontrolleras genom installationer, konstruk-
tioner och ytskikt. I programarbetet har fokus riktats 
mot att tidigt identifiera fuktsäkra lösningar som säkrar 
funktion och beständighet över tid. 

Bassänger och bjälklag ska t.ex. förses med membran 
för vattentätning. Membran utgör extra skydd för vatten-
inträngning och säkrar vattentäthet vid anslutningar, 
genomföringar och infästningar som erfarenhetsmässigt 
är de mest skadedrabbade områdena i bassänger och på 
omkringliggande bjälklag.  

Stomme och bärande konstruktioner för tak kommer 
att utföras av betong för att uppnå en god beständighet 
och säkra möjligheterna att uppnå lufttäthet i kritiska 
byggsnitt. 

 METOD FÖR FUKTSÄKERHETSARBETET

Fuktsäkerhetsarbetet i projektet följer Bransch-
standarden ByggaF.  Syftet med att följa ByggaF är att 
systematiskt lyfta fram fuktfrågorna tidigt i projektet och 
på ett strukturerat sätt dokumentera de aktiviteter och 
åtgärder som krävs och utförs för att säkerställa en 
fuktsäker byggnad. 

Genom att formulera och ställa fuktkrav och 
krav på aktiviteter under projektets olika skeden kan 
processen följas och fuktsäkerhet arbetas in i program, 
systemhandlingar, bygghandlingar och följas upp i 
produktionen. 

FUKTSÄKERHET

ALLMÄNT

Byggnaden ska utformas så att en funktionell och attraktiv 
ljudmiljö uppnås. De akustiska åtgärderna ska skapa en 
behaglig ljudmiljö med så lite buller som möjligt samt ge en 
god taluppfattbarhet. Taluppfattbarheten är särskilt viktig i 
badanläggningar eftersom en fungerande talkommunikation 
ofta är avgörande för att undvika olyckor och kunna 
påkalla hjälp. Byggnaden ska också förses med ett talande 
utrymningslarm vilket även det ställer krav avseende 
taluppfattbarhet.   

BASSÄNGRUM

De fyra bassängrummen är de akustiskt mest kritiska i 
byggnaden. Detta dels beroende på en tidvis hög ljudalstring, 
t.ex. från lekande barn i familjebadet. Dels har rummen stora 
volymer varför ljudet kan propagera långa sträckor med 
liten dämpning. Bassänghallarna har också en stor andel 
hårda ljudreflekterande ytor, t.ex. golv och väggytor närmast 
vattnet och fönster där möjligheterna att utföra ljuddämpande 
åtgärder är begränsade. Till följd av detta krävs att i princip 
all övrig tillgänglig yta utförs med ljudabsorberande ytskikt.         

TRÄNINGSLOKAL

I träningslokaler alstras både höga ljudnivåer t.ex. 
från musik och kraftiga vibrationer t.ex. från viktsläpp. 
Särskilda byggåtgärder krävs därför för att säkerställa 
att träningsverksamheten inte orsakar ljudstörning i 
angränsande utrymmen. I syfte att säkerställa detta är 
träningslokalen placerad längst ned i byggnaden på en 
bottenplatta av betong som är förstärkt på sådant vis 
att ljudets spridning genom stommen begränsas. 
Golvuppbyggnad, dörrar, väggar och ventilation i 
träningslokalen kommer att detaljprojekteras utifrån 
träningslokalen verksamhet.

ÖVRIGA UTRYMMEN

Särskild vikt läggs vid utrymmen som utgör arbetsplatser 
och utrymmen för talkommunikation t.ex. mötesrum. 

INSTALLTIONER

Byggnadens samtliga installationer projekteras så att 
ljudnivåerna i samtliga utrymmen där människor vistas 
innehåller krav. De mest bullrande installationer som 
ventilationsaggregat, vattenreningsanläggning, pumpar 
etcetera placeras huvudsakligen i teknikutrymmen längst 
ned i byggnaden. 

AKUSTIK

 1 Bade- og svömmeanlegg. Byggforsk Håndbok 52.(2006) 
Norges byggforskningsinstitut.
2 Badhus och spaanläggningar. Fuktsäkerhet i 
klimatskalet. SP Rapport 2015:56. E. Sikander & I. 
Samuelsson. (2015) ISBN 978-91-88001-82-5
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SAMMANFATTNING 

I simhallen sätts stort fokus på att skapa en hållbar 
byggnad med liten miljöpåverkan och en väl fungerande 
lokal som uppmuntrar till sociala kontakter och möten. 

För att visa att simhallen är en hållbar byggnad 
klassificeras den enligt Miljöbyggnad. Det innebär att 
byggnaden på alla punkter den bedöms är bättre än 
dagens byggregler. 

Certifieringen tar ett grepp om miljöfrågorna och styr 
upp arbetet med simhallen från ett hållbarhetsperspektiv. 
Detta för att skapa en simhall med god miljöprestanda 
och ett gott inomhusklimat för brukarna. 

Certifieringen innebär att byggnaden bedöms inom 
tre områden; energi, inomhusmiljö och material. Totalt 
bedöms och betygssätt 15 olika indikatorer. Inom 
området energi bedöms tex. energieffektiviteten och val 
av energikällor. Energiberäkningar görs i flera steg för 
att teoretiskt pröva energieffektiviteten och samspelet 
mellan de olika tekniska systemen så som uppvärmning, 
ventilation och styrsystem. 

Inom området inomhusmiljö bedöms bl.a. ljudmiljö, 
dagsljus, termisk komfort och fuktsäkerhet. 

Inom området material bedöms materialen som byggs 
in. 

Efter ett års användning kommer indikatorerna att 
verifieras, att byggnaden uppfyller det den var tänkt att 
uppfylla.

Täby Kommuns miljöprogram (2016) har 5 
målområden:

Till dessa målområden finns ett antal policys och planer 
som ska beaktas i projektet; avfallsplan, dagvattenpolicy, 
klimatanpassningsplan m.fl. 

Ett projektspecifikt Miljöprogram för projektet har 
också tagits fram. Det omfattar förutom kraven enligt 
Miljöbyggnad också krav på hållbara lösningar under 
byggtiden och ytterligare miljökrav från Täby Kommuns 
Miljöprogram enl. ovan. I och med de hållbara byggnader 
som nu kan byggas har byggprocessen blivit en betydande 
del av hela byggandens miljöavtryck. 

Miljöprogramet omfattar också del av den yttre miljön, 
som inte ingår i Miljöbyggnad. 

SOCIAL HÅLLBARHET

Den sociala hållbarheten för en byggnad omfattar 
hur väl byggnaden fungerar för brukarna och hur väl 
den samspelar med omgivningen. Täbys många olika 
föreningar som idag använder den befintliga simhallen 
har bjudits in för att kunna ge sina synpunkter på den 
nya simhallen. Även andra föreningar som inte direkt 
är knutna till simverksamhet, t.ex. handikaprådet och 
pensionärsföreningar är delaktiga. 

Simhallen kommer ligga i utkanten av det nya 
området Täby park, men centralt i Täby stadskärna. Det 
ska vara lätt att ta sig mellan simhallen och Täby park. 
Kommunikationerna till den nya simhallen ska vara enkla, 
oberoende av färdsätt, från hela Täby. 

Trygghet är ytterligaren en social aspekt som kommer 
att studeras under projektet, både trygghet inomhus och 
utomhus. 

• Begränsad miljöpåverkan
• Giftfri miljö
• Biologisk mångfald
• God vattenmiljö
• God bebyggd miljö

EN HÅLLBAR SIMHALL FÖR TÄBY

FASADER

Simhallen är omgiven av flera vägar samt järnväg. 
Byggnadens ytterväggar och fönster måste dämpa 
trafikbullret så att krav avseende buller utifrån uppfylls. 
Både de genomsnittliga ekvivalenta och de maximala 
ljudnivåerna måste beaktas. Eftersom olika fasadsidor är 
olika kraftig bullerutsatta utförs detaljprojektering av kravet 
avseende fönster och övriga fasaddelars ljuddämpning.  

ALLMÄNT

Projekteringen av brandskyddet i Täby simhall har 
både syftat till att uppfylla byggreglernas hårda krav för 
byggnaden som utgör en Br1-byggnad, men även till att 
uppfylla Täby kommuns egna ambitioner.

Simhallen har projekterats för 600 besökare i 
baddelarna och 150 personer i gymmet. Byggnadens 
verksamhet utgörs framförallt av samlingslokal i 
verksamhetsklass 2B.

Byggnadens brandceller utgörs av simhallar, 
gym och kontorsdelar i brandteknisk klass EI 60. 
Brandskyddet i simhallen består av en kombination av 
låg brandbelastning, brandcellsgränser samt brand- och 
utrymningslarm. Kombinationen möjliggör för stora öppna 
ytor och samtidigt trygga utrymningsmöjligheter. Inom 
projektet har även alternativa utformningar utretts, vilket 
bland annat konstaterat att sprinkler ej krävs, trots stora 
brandceller.

Det speciella läget med transportleder omkring 
byggnaden har ställt höga krav på byggnadens yttre 
utformning och placering. Detta har lett till att fasaden 
klassats i EI 30 och friskluftsintag tas från säker sida. 

Läget har samtidigt medfört att utrymningsplaneringen 
ifrån byggnaden anpassats så att besökare inte utrymmer 
mot transportleder. En analytisk verifiering, med goda 
resultat,  har utförts för att garantera att brandskyddet är 
tillfredsställande.

Byggnaden utförs givetvis fullt till- och frångänglig för 
samtliga besökare då den är publik.

BRANDSKYDD
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EKONOMISK HÅLLBARHET

En byggnad blir ekonomiskt långsiktigt hållbar om den är 
utformad för att ge bra förutsättningar för dess hyresgäster 
och brukare. En annan viktig aspekt av ekonomisk 
hållbarhet är driftskostnaderna för byggnadens energi- 
och vattenförsörjning, underhåll och skötseln av de 
tekniska systemen och huset. Stort fokus kommer att 
läggas på att optimera och samordna de olika tekniska 
systemen för att uppnå en god driftsekonomi. 

EXEMPEL SEDUMTAK

EL - TELE -  OCH TRANSPORTSYSTEM

OMFATTNING

Installationer utförs i den omfattning som krävs för en 
funktionsduglig och driftfärdig anläggning enligt program, 
myndigheternas krav och rekommendationer så att 
utrymmen på ett fullgott sätt kan användas för avsedd 
verksamhet.

ALLMÄNNA KRAV

Materiel skall uppfylla god säkerhetsteknisk praxis inom 
EU. Utförande enligt svensk standard anses uppfylla 
kravet, om inte högre säkerhets- eller utförandekrav 
föreskrivs i handlingarna.

EL  OCH TELEFÖRSÖRJNING

Fastigheten försörjes med lågspänningsservis från 
elleverantör. Elleverantörens nätstation placeras inom 
fastigheten vid sidan av infartsväg till varuintag. 

För datakommunikation indrages optofiber till 
fastigheten från medialeverantör till husnod placerad i 
Telerum. Det finns möjlighet att ansluta rikstelefon via IP-
telefoni.

MILJÖ- OCH TILLGÄNGLIGHETSKRAV

Se separata miljöprogram för projektet.

KANALISATION

Kanalisation dimensioneras med god reservkapacitet.
Horisontal kanalisation utföres med kabelstegar i 
ledningsstråk, förläggs ovan undertak där så är möjligt och 
i övrigt synliga i tekniska utrymmen. Vertikal förläggning 
genom våningarna utföres i huvudsak via elnischer men 
även infällt i pelare i simhall m m.

Till kontorsarbetsplatser, träningslokaler mm förläggs 
elkanaler för försörjning av utrustningar. För AV- 
installationer och säkerhetssystem utföres kanalisation i 
form av plats på kabelstegar och med installationsrör.

KRAFTFÖRSÖRJNING

Anslutningspunkt för elservis är i elrum i plan 1, 
elservis dimensioneras för 800A med möjlighet till 
utbyggnad. Gruppcentraler i teknikrum placeras på vägg. 
Gruppcentraler för verksamheten placeras i elnischer på 
plan 1-3 och försörjer kraft och belysning inom respektive 
område.

Apparatskåp för VVS-utrustning, vattenrening 
och hissar samt värmepumpar försörjes direkt från 
servisställverk.

Solceller planeras på tak över 50m bassäng, 
växelriktare placeras på yttertak. Anläggningen har 
en toppeffekt på ca 120 kW. Elcertifikat ska sökas för 
anläggningen och återbetalningstid beräknas till 16 år 
utan att ta hänsyn till eventuella bidrag.

För fastigheten utföres en gemensam 
abonnentmätning, därutöver utföres undermätningar 
för de olika verksamheterna och statistikmätningar för 
tekniska system.

CENTRALUTRUSTNING

Serviscentral utföres som lågspänningsställverk som 
även utgör fördelningscentral. Ställverk förses med 
ljusbågsvakt, skydd mot kortslutning och överlast utföres 
med effektbrytare. Jordfelsövervakning installeras 
individuellt för varje huvudledning.

Gruppcentraler i simhall skall utföras med dvärgbrytare 
i moduluppbyggda plåtkapslingar. 

För utrymmen inom badhuset där allmänheten 
vistas installeras jordfelsbrytare för eluttag generellt. 
För belysningsarmaturer installeras jordfelsbrytare 
då armaturer är åtkomliga från golv eller monteras på 
elektriskt ledande. I övrigt installeras jordfelsbrytare enligt 
elinstallationsreglerna. 

BELYSNING

Standard för armaturer skall generellt vara god. I 
utrymmen med korrosiv miljö och hög luftfuktighet 
skall armaturer med erforderlig ytbehandling och 
kapslingsklass användas. 

Belysningsplaneringen anpassas till lokalernas 
verksamhet, fast inredning och byggnadens 
förutsättningar; takhöjder, beklädnad mm. Åtkomlighet 
för ljuskällebyte och underhåll beaktas. Belysning utföres 
primärt med armaturer för LED-ljuskällor. 

Belysning över 50m bassäng dimensioneras enligt 
simförbundets krav för tävlingar på regional nivå. 
Undervattensbelysning anordnas i samtliga bassänger. 
Effektbelysning monteras i huvudsak i familjedelen 
men även till viss del i simhallen. Utomhusbelysning på 
fasad utföres vid samtliga dörrar i fasad samt i övrigt 
för gestaltning. Stolparmaturer installeras för infart och 
parkeringsytor, i övrigt installeras belysningsmaster och 
pollare för entréytor m m. 

Väglednings- och nödbelysning utföres generellt 
för byggnaden, armaturer utföres med lysdiodsskylt 
med central försörjning, självtestsystem och central 
övervakning. Nödljusarmaturer skall styras av 
strömavbrott och utlöst brandlarm.

BELYSNINGSSTYRNING

Generellt styrs belysning i simhallen över ett 
installationsbuss system med scenario-styrning, 
ljusreglering och manuell styrning från manöverpanel 
i reception för simhall respektive lokalt. I rum som inte 
används frekvent installeras närvarodetektering.

I korridorer och trapphus med dagsljus skall belysning 
styras med närvarodetektering i kombination med 
dagsljusreglering och ljusreglering. Utomhusbelysning 
styrs av separat ljusreläfunktion i kombination med 
tidkanal.

ELVÄRME

Elektrisk handdukstork monteras i städrum. Inom samtliga 
omklädningsrum installeras fast monterade hårtorkar. 

Elektriska bastuaggregat monteras i basturum och 
varmrum med separata manöverpaneler i reception. 

För takavvattning installeras värmekabelsystem till 
frostfritt djup där det bedöms finnas frysrisk, vilken styrs 
med fukt- och temperaturgivare.
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MOTORDRIFT

För VVS-utrustningar, vattenrening och hissar ansluts 
huvudledning till respektive apparatskåp. Elinstallation 
utföres för automatiska dörröppnare, jalusier m m.

LADDSYSTEM FÖR EL- OCH HYBRIDBILAR

Sex st. parkeringsplatser skall förses med utrustning 
för laddning av hybrid- och elbilar. Laddstolpar hyrs av 
operatör för laddlösningar komplett med system för 
debitering.

FLERFUNKTIONSNÄT FÖR 
TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM

Ett lokalt datanätsystem skall installeras, utföres som 
ett gemensamt fastighetsnät för data, telefoni och 
bildvisning. Ledningar skall vara partvinnade, oskärmade 
(UTP), systemet skall i alla delar uppfylla kategori 6. 

Samtliga arbetsplatser, kafeteria, reception och 
sekretariat i simhall förses med datauttag. Uttag skall 
även installeras för anslutning av larmer, tele- och 
säkerhetssystem, styr- och övervakningssystem samt 
accesspunkter för wi-fi. Inga switchar får förekomma i 
apparatskåp, varje enhet skall anslutas direkt till datanätet.

BRANDLARMSYSTEM

Ett analogt adresserbart brandlarmssystem skall 
installeras inom fastigheten, installationen skall uppfylla 
krav enligt SBF 110:8.

Installationen omfattar fullständig övervakning, 
detektering sker i huvudsak med rökdetektorer inom 
lokaler med normal rumsmiljö. I simhallsdel installeras 
ett aspirerande system. Detektorernas kapslingsklass 
anpassas till miljön. Installationen kompletteras med 
larmknappar. 

INBROTTSLARM- OCH ÖVERFALLSSYSTEM

Ett komplett inbrottslarmsystem installeras enligt gällande 
krav i SSF 130:8 larmklass 1. 

Anläggningen skall vara adresserbar och indelas i 
olika larmområden.

Dörrkontrollsystem installeras för utrymningsdörrar, 
akustiskt larm skall avges vid olovlig passage av dörrar.

UTRYMNINGSLARMSYSTEM

Inom publika ytor installeras ett utrymningslarmsystem 
med högtalare för talat larm-meddelande. I tekniska och 
ej publika utrymmen utgörs larmsignalen av akustiska 
larmdon i kombination med optiska don. Installationen 

skall uppfylla rekommenderad kravnivå enligt SBF:s 
regelverk SBF502:1. Utrymningslarmet ska vara försett 
med mikrofoner. Vid utrymning aktiveras utrymningslarm i 
hela anläggningen samtidigt.

Det talade utrymningslarmet utfört och sektioneras för 
att möjliggöra bakgrundsmusik, riktade utrop med mera i 
olika områden. Både centrala utrop och musik ska vara 
möjligt till alla lokaler och för inkoppling av lokala enheter 
med mikrofoner och mp3-spelare i olika delar. 

Följande områden ska ha separata slingor; 50m 
bassäng, multibassänger, allmänna utrymmen och 
omklädningsrum samt vara förberett för anslutning av 
gym. Utrymningslarm och utrop ska prioriteras före 
bakgrundsmusik.

För tävlingsbassäng ska anläggningen vara anpassad 
för vad som krävs vid tävlingsarrangemang. I sekretariat 
för 50m bassäng ska ljudingång installeras för anslutning 
av extern mixer. Till mixer ska utropsmikrofoner och 
trådlösa mikrofoner kunna anslutas samt programkällor.  

NÖDSIGNALSYSTEM

Nödsignalsystem installeras för rwc, duschar för 
rörelsehindrade och vilrum. Nödsignal indikeras optiskt 
och akustiskt utanför rummet. För offentliga utrymmen 
indikeras signal även i manöverpanel i reception.  

UPPMÄRKSAMHETSLARM I BADHUS

För 50m bassäng, familjebad och undervisningsbassäng 
skall uppmärksamhetslarm. Larm skall presenteras i 
manöverpanel i receptionen och avge summerljud vid 
larmplats. Anrops- och återställningsapparater placeras 
väl synligt och skyltad med ca 20 m inbördes avstånd.

EVAKUERINGSSYSTEM FÖR RÖRELSEHINDRADE

Inom byggnaden installeras ett evakueringslarm för 
rörelsehindrande. Evakueringslarmet ska ha möjlighet 
till tvåvägskommunikation med visuell återkoppling. När 
evakueringslarmet blir aktiverat av nödställd personal 
indikerar larm vid BFT. 

PASSERKONTROLLSYSTEM

Ett passerkontrollsystem för behörighetskontroll ska 
installeras. Systemet ska integreras med inbrottslarmet 
för att förbikoppla larm vid passage. Systemet skall även 
kunna integreras med betalsystem, omklädningsskåp 
samt styra besöksflöde.

ÖVRIG DÖRRBESLAGNING

Cylindersystem typ Iloc skall installeras i samtliga 
dörrmiljöer, samtliga skaldörrar skall förses med motorlås 
kopplat till inbrottslarmet för låsning vid larmpåslag. 
Dörrautomatiker med tillhörande armbågskontakter 
skall installeras på dörrar enligt tillgänglighetsutlåtande. 
Utrymningsbeslagning skall utföras enligt 
brandskyddsdokumentation.

TIDGIVNINGSSYSTEM

Inom fastigheten skall ett tidgivningssystem installeras. 
Huvudur placeras i telerum. Sekundärur placeras i 
simhallar, träningslokaler, omklädningsrum, kafeteria mm.

Tidredovisningssystem för sport i 50-metersbassängen 
utföres med 2 st banträningsur. Urtavlan utföres med 4 st 
olikfärgade visare.

RESULTATMARKERINGSSYSTEM FÖR SPORT 

Resultatmarkeringssystem för simtävlingar inklusive 
storbildsskärm installeras i samråd med nyttjare.

TELEFONSYSTEM

Anläggningen är gemensam med flerfunktionsnät för 
telekommunikationssystem. 

System för mobiltäckning installeras i fastigheten och 
skall täcka hela fastigheten, utföres som ett öppet system 
för alla mobiltelefon operatörer och Rakel.

LJUDÖVERFÖRINGSSYSTEM - TELESLINGA

Fast installerad teleslinga skall installeras i foajé, 
reception för simhall, multibassäng 2, samt läktare 
i simhall. I simhall skall både speakerljud och ljud från 
bassäng distribueras på hela den fasta läktaren.

BILDÖVERFÖRINGSSYSTEM OCH TV-
ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Runt bygganden skall kameraövervakningssystem 
installeras. Systemet ska uppfylla kraven i klass 3 enligt 
Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 1060 utgåva 
1.

Systemen skall bestå av digitala nätverkskameror 
och kommunikation skall ske via TCP/IP över separat 
nätverk för bildöverföringssystem. Ledningsnät skall 
uppfylla motsvarande krav som Flerfunktionsnät för 
telekommunikationssystem.

BILDVISNINGSSYSTEM

Bildvisningssystem installeras för att visa intern 
information, filmer från egen programkälla samt eventuellt 
TV och radiokanaler. I reception installeras textgenerator 
och utrustning för utsändning av interna meddelanden och 
inspelade filmer. Signal distribueras via flerfunktionsnät 
för telekommunikationssystem.

Monitorer för information och visning av film m m skall 
installeras i entré, foajé, café och reception för simhall. 
I konferensrum installeras AV-utrustning med projektor / 
TV-monitor och högtalare.

SYSTEM FÖR ÖPPNING AV BRANDVENTILATORER M.M.

Automatisk brandgasventilation skall installeras 
för trapphus. Utföres med röklucka alternativt fläkt. 
Funktion skall styras via brandlarm och omkopplare i 
manövertablå vid brandsförsvarstablå och indikeras 
optiskt i manövertablå. 

SYSTEM FÖR STÄNGNING AV BRANDDÖRRAR

Dörrar försedda med dörrstängare med brandfunktion 
ska stängas vid utlöst larm från brandlarmcentral. Dörrar 
skall även motioneras genom automatisk stängning en 
gång per dygn via signal från brandlarmcentral. Dörr ska 
även kunna stängas manuellt med tryckknapp på vägg 
intill respektive dörr.

SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING I 
ELKRAFTSYSTEM 

Underlag för utförande är SS 436 40 00 utgåva 2 och SEK 
Handbok 449 utg. 1. 

I bottenplattan och bjälklag över källarplan förläggs 
fundamentjord. Utföres med ingjuten stållina som förläggs 
med kontinuitet i betongplattan och med god förbindning 
till armering. 

Huvudjordskena i ställverksrum utgör huvudskena 
för potentialutjämning i byggnaden. Till huvudjordskenan 
ansluts inledningsskydd och potentialutjämningsledare 
från jordningspunkter för stomjordsystem, 
hissgejdrar, värmesystem, luftbehandling, utsatta 
delar inom bassängutrymme m m. I duschrum 
installeras kompletterande skyddsutjämning enligt 
starkströmsföreskrifter. 

Inkommande media för fjärrvärme ansluts med 
skyddsutjämningsledare. Ventilavledare installeras för 
elservis. Överspänningsskydd typ finskydd installeras för 
säkerhetssystem. 
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STYR- OCH ÖVERVAKNING I ELSYSTEM

För styrning och övervakning av fastighetens elsystem 
installeras ett flerfunktionsnät av konventionell typ med 
ledningsnät och reläfunktioner som sammankopplas 
med DDC. Verksamhetens driftsfunktioner för el- och 
teleanläggningar styrs via ett installationsbussystem av 
typ KNX. Installationsbussystem skall även integreras 
med brandlarm, inbrott/passagekontroll.

Bussystemet skall vara utfört för protokoll samt 
installeras enligt EN50090-5-2. Uppbyggnad av manöver 
och menyelement i display skall utföras så att den enkelt 
kan hanteras utan utbildning. För styrning av belysning 
får DALI nyttjas via gateway mot KNX-system. 

I simhallens reception installeras display/
manöverpanel för att presentera larmer, manövrera 
belysning m m samt anpassa förprogrammerade 
scenariostyrningar för belysning. Driftstatus och larmer 
för badvattenrening skall redovisas i display.

I sekretariat för simtävlingar samt rum med 
ljusreglering installeras lokal styrning av belysning m 
m. Installationsbussystemet ska hantera anslutning och 
överföring av larmer och indikeringar till operatörens 
personal.

TRANSPORTSYSTEM

2 st separat placerade maskinrumslösa linhissar 
installeras, båda hissarna betjänar plan 1–3 och utföres 
som varupersonhissar. Full flexibilitet och redundans ska 
uppnås inom byggnaden med hjälp av hissarna.

Hissen i huvudentrén utförs med korg 1200 x 2100 
och märklast 1150 kg/15 personer, hastighet 1 m/s. 
Dörrar utföres som sidoöppnande enkelteleskop. Hissen 
ska uppfylla allmänna tillgänglighetskrav.

Hissen vid personalentrén planeras för transport av 
utrustning för simtävlingar, liftar för underhåll mm. Hissen 
utföres med korg 1500 x 2700 och märklast 2500 kg, 
hastighet 1 m/s. Dörrar utföres som centralöppnande 
4-bladiga parskjutdörrar. Hissen anpassas mot 
projektspecifika krav samt ska uppfylla allmänna 
tillgänglighetskrav.

ALLMÄNT

Anläggningen utförs så att gällande normer och 
bestämmelser följs. Systemlösningar och materialval 
utförs med låg energiförbrukning samt lång livslängd. 
Installationer med livslängd som understiger byggnadens 
livslängd utförs lätt åtkomliga. Komponenter som kräver 
service utförs lätt åtkomliga.

Energisystem förses med mätare för kartläggning och 
uppföljning av förbrukning inom de olika systemen.

TAPPVATTEN

Tappvattensystem installeras i byggnaden och ansluts 
till alla våtenheter. Ny kallvattenservice ansluter till 
tappvattenledning ute i gatan vid anslutningspunkt.

Varmvatten värms via återvinningssystem från 
gråvatten samt övriga energisystem. Slutvärmning 
till rätt temperaturnivå sker sedan med fjärrvärme. 
Installationerna utförs energisnåla vad avser förbrukad 
vattenmängd samt uppvärmning. Varmvattensystemet 
förses med varmvattencirkulation samt säkert utförande 
mot legionellabakterier.  

SPILLVATTEN

Spillvattensystem ansluts till alla enheter i byggnaden 
och leds ut ur byggnaden med självfall. Separat 
spillvattensystem ska installeras från duschar inom 
omklädningsrum, sk gråvatten. Systemet ska förses 
med värmeväxlare för återvinning till värme och 
varmvattensystem via värmpump/kylmaskin.

Spillvatten från kök förses med fettavskiljare placerad 
i mark utanför byggnaden.

DAGVATTEN

Dagvattensystem ansluts till alla delar i badvattensystemet 
som ska anslutas till  dagvattensystemet och leds ut ur 
byggnaden med självfall. 

KYLSYSTEM

Kylmaskin/värmepump installeras i teknikplan för 
kyla till aggregat med luftkylning samt kylsystem för 
cirkulationskyla/kylbafflar. Komfortkyla installeras för 
träningslokaler, café, servering, entréhall, personal, 
konferensrum och kontor.

Kylmaskinens varma sida lämnar värme för värmning 
av varmvatten, radiatorvärme, golvvärme, värmning av 
tilluft, värmning av badvatten samt markvärme.

Kylmaskinens kalla sida kommer även kunna hämta 
energi/återvinna energi ur gråvattenväxlaren från 
duschvattnet och värmeväxlare för kökskylssystemets 
varma sida. När värmebehovet är större än de 
olika delsystemens kylbehov ska kylan dumpas i 
köldmediekylare placerade i avluftskanal gemensam för 
ventilationsaggregaten. Är inte aggregaten igång fungerar 
denna som en utomhusdel för köldmediekylaren.

Centralkyla installeras för kökets kylar och frysar och 
kopplas på varma sidan till återvinningssystemet.

VÄRMESYSTEM

Fjärrvärmecentral installeras i teknikplan för värmning 
av byggnaden. System installeras för radiatorer, 
golvvärme, badvattenvärmning, värmning av tilluft i 
ventilationsaggregat samt markvärme utanför entré.

Simhallarna kommer att värmas via 
luftbehandlingssystemen, golvvärme installeras i 
omklädningsrum, duschar samt entréhall. Kontorslokaler 
samt träningssalar kommer att värmas med radiatorer. 
Markvärme kommer att installeras för värmning av vissa 
delar i anslutning av huvudentré samt övriga entréer.

Separat återvinningssystem installeras mellan 
kylmaskin/värmepump och samtliga värmesystem samt 
varmvatten.

LUFTBEHANDLING

Luftbehandlingsaggregat inklusive kompletta system 
installeras för byggnadens olika delar. Aggregaten delas 
upp efter användning och temperaturbehov mm. Samtliga 
system förses med system med hög återvinningsgrad och 
aggregat till simhallsdelar har har aggregat avsedda för 
simhallar.

SYSTEMUPPBYGGNAD

Tio luftbehandlingssystem med aggregat installeras i 
fläktrum på entréplan. Samtliga luftbehandlingsaggregat 
förses med värmeåtervinning. De sex badaggregaten 
kommer att ha inbyggda värmepumpar för återvinning 

VVS - VÄRME VENTILATION SANITET

samt återvinning till badvattenvärmningen. De fyra 
övriga aggregaten kommer att vara försedda med 
plattvärmeväxlare.

Luftflöden till byggandens olika delar utförs med 
variabla luftflöden för behovsanpassning i lokaler med 
personbelastning över åtta personer. Detta gäller för 
rum så som gym, spinning, aerobics, kafé, entréhall, 
konferensrum, personalutrymmen m fl. Flödesstyrning 
ska ske med CO2, temperatur, närvaro och tryckknapp 
beroende på lokal. 

Samtliga lokaler ventileras med omblandande/
stratifierande ventilation.

Tre aggregat, för gym, kontor och café, förses med 
evaporativ kyla samt kylbatteri i tilluften.

Utjämningsbassänger, syrarum, natriumhypokloritrum 
ventileras med separata fläktar. Miljörum förses med 
egen fläkt och elrum förses med temperaturstyrda fläktar.

Ett avlufts/uteluftsaggregat med batteri för 
köldmediekylare installeras i avluftskanal från aggregaten.

Uteluft tas in via fasad och avluft sker via huv på 
yttertak.
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ALLMÄNT

Anläggningen utförs så att gällande normer och 
bestämmelser följs. Systemlösningar och materialval 
utförs med låg energiförbrukning samt lång livslängd. 
Komponenter som erfordrar service ska monteras 
lätt åtkomliga. All förbrukning avseende badvatten-
reningsanläggningen ska mätas och loggas i styrsystemet. 

Badvattenreningen utformas för en ny badanläggning 
med en 50 m motionsbassäng, två multibassänger 
med höj- och sänkbara bottnar, samt en familjedel 
med bassänger för attraktioner, rutschkana, varmpool 
samt barnbassäng. Den nya simanläggningen är i sin 
utformning anpassad för alla grupper av människor och 
tillgänglighet finns till alla delar, med tillgång till motion 
och lek.

Allt material och all utrustning utförs så långt det som 
är möjligt i material som ska vara korrosionsbeständigt 
mot den aggressiva simhallsmiljön och som även är 
hållbart ur miljösynpunkt. 

BADVATTENRENING

 För att möta önskemålen om den nya anläggningens 
användningsområden utförs varje bassäng som en egen 
reningskrets. På detta vis kan temperaturen anpassas 

efter aktivitet i bassängerna.  Separata reningskretsar 
medför även minskad smuts- och smittspridning mellan 
bassänger, särskilt vid förekomst av fekalier i vattnet då 
alla bassänger i kretsen måste stängas. Kapaciteten 
för badvattenreningsanläggningen är dimensionerad 
för ca 600 samtidigt badande per timme fördelat på 
bassängerna. Badvattenreningen utförs med väl beprövad 
teknologi där hjärtat i reningen är djupbäddsfiltrering 
genom sandfilter med kemisk fällning. Reningssystemet 
ska vara fullt automatiserat för att säkerställa korrekt 
renspolningssekvens av sandfilter. För att minimera 
halterna av desinfektionsbiprodukter (bundet klor, så 
som kloraminer, THM) som bildas när kloret reagerar 
med orenheter i badvattnet, ska reningssystemet förses 
med UV-ljusaggregat samt aktivt-kolfilter.  Med kolfilter 
och UV-ljus blir anläggningen även dimensionerad för de 
av Folkhälsomyndigheten kommande skärpta riktvärden 
vad gäller badvattenkvalité. Eftersom det är det bundna 
kloret som människan reagerar emot (röda ögon, irritation 
i hud), är en rätt dimensionerad och utförd vattenrening 
väldigt viktigt för att alla badande ska kunna njuta av den 
nya simhallen, vilket är en förutsättning för de badande 
som är känsliga mot bundet klor (dvs smutsigt badvatten).

För att få kontroll och bra överblick över renings-
systemet ordnas ett tillförlitligt styrsystem. Styrsystemet 
ska vara kompatibelt med överordnat styrsystem så att 
alla larm kan kommuniceras ut externt. Driftpersonal ska 
även kunna bevaka reningsanläggningen från distans, 
vilket underlättar driften då driftspersonal inte alltid kan 
vara på plats. Tankar och magasin förses med hög- 
och lågnivålarm för att minimera risken för överfyllnad 
av tankar respektive torrkörning av pumpar. Driftlarm 
kommer även visas på skärm placerad i receptionen. 

ENERGI-, VATTEN- OCH KEMIKALIEBESPARING

Energibesparande åtgärder ska utföras. Exempelvis 
ska anläggningen köras med belastningsberoende drift, 
där cirkulationsflöden och kemikaliedosering minskas 
vid låg badbelastning och nattetid. Cirkulationspumpar 
utförs vattenkylda, för energibesparing och lägre 
ljudnivå. För att spara på värme så värmeväxlas det så 
kallade avblödningsvattnet (en viss mängd badvatten 
som måste tömmas ut ur reningskretsarna för att inte 
få förhöjda kloridhalter i badvattnet) för att värma upp 
spädvattnet (dricksvatten), istället för att släppa detta 
uppvärmda vattnet direkt till avlopp. Dessutom nyttjas 
senare avblödningsvattnet för att backspola filtren, istället 
för att spola med uppvärmt badvatten. En blåsmaskin 
för luftbackspolning installeras för att effektivisera 
backspolning av sandfiltren. Detta medför kortare tid 

VR - BADVATTENRENING

för backspolning och därmed en mindre mängd vatten 
som förbrukas. Med en bra vattenrening så minskar 
behovet av klor i bassängerna, och därmed även 
kemikalieförbrukningen. 

ARBETSMILJÖ OCH KEMIKALIEHANTERING

Med hänsyn till driftspersonalens arbetsmiljö skapas 
separata rum med invallningar för hantering av klor 
och syra, utrustade med kropps- och ögonduschar. 
All doseringsutrustning placeras bakom skjutbara 
plexiglasskärmar för att minimera risken för kemikaliestänk 
på personal som vistas i rummet. Koldioxid lagras i 
särskilda tankar på teknikplanet, även det i separat 
rum. Kemikalier fylls på via lastbil som levererar direkt 
till lagerbehållare vilket ger minimal hantering för 
driftpersonalen.  Klorgas- och koldioxidlarm installeras 
för förhöjd säkerhet. För en förhöjd säkerhet, och för 
att minimera rördragning med koncentrerade kemikalier 
i teknikutrymmen, ska all dosering ske via en delström 
av badvattnet, så kallad bärvattenledning, på detta sätt 
minimeras risken för person- och materialskador till följd 
av läckande kemikalieledningar.

Kontroll och mätning av badvattenkvalitén sker i 
rum anpassat för uppgiften för att säkerställa korrekta 
mätvärden och egenkontroll.  För en bättre luftmiljö i 
teknikutrymmena är alla magasin slutna med separat 
frånluft, vilket leder till minimalt med avdunstning och flykt 
av klorider till omkringliggande utrymmen. Alla magasin 
förses även med manluckor placerade i arbetsvänlig höjd, 
för enkel åtkomst och rengöring av magasin.

EXEMPEL TEKNIKUTRYMME FÖR VATTENRENING

ALLMÄNT

Ett datoriserat styr- och övervakningssystem installeras 
för att betjäna fastighetens vvs-tekniska system. Systemet 
ska även betjäna de el- och teletekniska systemen med 
funktioner som larminsamling och tidkanaler.

Systemet består  av apparatskåp placerade inom 
teknikrum. De bestyckas med PLC och en panel-pc. 
Via panel-pc presenteras larm, trendkurvor, dynamiska 
födesbilder, mätvärden, inställningsvärden etc. 

Inom fastigheten placeras ett lokalt överordnat 
styrsystem. Det lokala överordnade systemet ansluts mot 
något av kommunens befintliga överordnade styrsystem, 
Styrportalen eller StruxureWare. Larm vidarebefordras 
via e-post. 

Samtliga i DDC ingående ärvärden, börvärden, 
manövrar, parametrar, gränsvärden, larmer, 
larmfördröjningar och indikeringar, ska finnas tillgängliga 
via webbgränssnitt och överordnat system.

Funktioner utförs så att energibehovet minimeras och 
att det kompenserar för variationer i energibelastningen 
utan att försämra inomhusklimatet. Värme och kyla ska 
styras i sekvens. Lokaler och byggnadsdelar som inte 
används förses med temperatursänkning och luftflöden 
styrs efter behovet.

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM
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