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Detta byggnadsprogram har tagits fram 
av Liljewall arkitekter och olika team med 
representanter från stadens olika förvalt-
ningar, föreningsliv, organisationer och 
diverse experter.

Ett stort engagemang har genomsyrat 
funktions- och lokalprogrammet som 
utvecklats i detta byggnadsprogram. 
Vi tackar för ett stort engagemang 
från alla! 

Projektledningen
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Inledning
Lögarängen är Västerås stora fritidsområde längs med Mälaren, sydväst om centrum. 
Området sträcker sig mellan Svartåns mynning i öster till hotellet och kraftvärmeverket i 
väster, en sträcka på totalt 1,5 kilometer. Lögarängen har i decennier varit en viktig del 
i Västerås Stads ambition att föra staden närmare Mälaren och ge plats för fritid och 
rekreation längs med vattnet. 
Området används idag främst till småbåtshamn, strandbad (playa, kiosk- och 
caféverksamhet), inomhusbad och utomhusbad. Marken där Lögarängen ligger består 
till stora delar av fyllnadsmassor, som har blivit obrukbara i samband med stadens 
utbyggnad.

Området har en spännande historia och har under det senaste århundradet präglats av 
järnväg, marin verksamhet, odling och industri. Järnvägen har varit en del av området 
sedan den anlades 1874, som en del av den nya sträckningen till Köping. Tidigare låg 
också en handelsträdgård på Lögarängen; Stenborgs Handelsträdgård. På Lögarängen 
har också Västerås hytta legat. Hyttan uppfördes i början av 1900-talet och på platsen 
utvanns cirka 20 ton tackjärn varje dag. Från den intilliggande hamnen skeppades 
produkterna iväg. Granitmurarna, som fortfarande återfinns på tomten, är en kvarleva 
från den tiden.

Vid slutet av 60-talet fick Lögarängen i stora drag sitt nuvarande utseende, då parken 
och utomhusbadet togs i bruk. Utomhusbadet var resultatet av en tävling, som vanns av 
arkitekt Nils Tesch. 1969 kompletterades utebadet och dess tillhörande paviljonger med 
konstverket ”En baddare i badet” av P-O Ultvedt, vilken ska få finnas kvar på området. 
1984 skedde en ombyggnation då det befintliga utebadet byggdes in till dagens 
inomhusbad. 
Historien från området tar vi med oss in i det nya Lögarängsbadet för att på olika sätt 
skapa en spännande anläggning med stark förankring på platsen; ett unikt bad för 
Västerås invånare.

Den övergripande målsättningen för nya Lögarängsbadet är följande:

Lögarängsbadet ska inspirera och utveckla alla människors behov av vattenvana, 
motion, träning, tävling och social samvaro. Här skall alla känna sig välkomna och 
kunna utveckla sina färdigheter i vatten efter egna förutsättningar.

Detta byggnadsprogram har sin bakgrund i det lokal- och funktionsprogram som har 
tagits fram av Västerås Stads olika förvaltningar med dess medarbetare under 2015. 

För övriga dokument som det refereras till i texten, hänvisas till ”Bilagor” enligt 
Administrativa Föreskrifter.

Byggnadstekniska förutsättningar
Inom det aktuella byggnadsområdet sluttar tomten kraftigt ner mot Mälaren. Uppe vid 
Sjöhagsvägen ligger marknivån på cirka +6,0 m och nere vid vattnet ligger marknivån 
på cirka +2,5 m. En annan viktig förutsättning är att grundvattennivån ligger på cirka 
+2,1 m och att Mälarens högsta vattennivå är +2,4 m i framtiden. Dessa förutsättningar 
har styrt byggnadens huvuddisposition genom att vi får en suterrängbyggnad där 
byggnadens lägsta konstruktioner placeras så att grundvattennivån inte påverkar 
byggnaden. 

Det befintliga badet ska vara i drift under produktionen av det nya Lögarängsbadet. Det 
nya badets placering har påverkats av detta faktum och placeras väster om befintligt 
bad.

Undersökningar har visat att miljösanering av förorenade massor behöver göras i mindre 
omfattning. Vidare utredning kring detta sker under systemhandlingsskedet.
Grundläggningsförhållandena är goda och badet kan grundläggas direkt på mark, se 
vidare Geoteknisk undersökning.

Byggnaden ska uppfylla minst Miljöbyggnad Silver med ambition mot Miljöbyggnad Guld.
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Huvuddisposition
Det naturliga entréläget mot Sjöhagsvägen och den fantastiska utsikten över Mälaren 
har, tillsammans med de byggnadstekniska förutsättningarna, gett badet dess 
huvuddisposition.  
 
Nya Lögarängsbadet består av två huvudplan; entréplan och suterrängplan. Det 
finns även mindre entresolplan i entréhall och bassängrum för att skapa separerade 
kommunikationer mellan badgäster och publik. På ett övre plan planeras det även för 
friskvårdslokaler.

På entréplanet är de fyra bassängrummen orienterade, varav tre har utsikt över 
Mälaren. Huvudentrén är orienterad till badhusets nordöstra hörn, då detta är badets 
naturliga entrépunkt med hänsyn till tomtens förutsättningar. Omklädningsutrymmen 
och undervisningsbassängen är orienterade mot Sjöhagsvägen.

I suterrängplan finns, förutom installations- och olika driftsutrymmen, även 
personallokaler och Västerås simsällskaps lokaler (i fortsättningen VSS). 
Personallokalerna och VSS lokaler är orienterade till det sydöstra hörnet, för att skapa 
en livlig fasad längs med gångstråket mot det kommande utomhusbadet.

Utomhusbadet får två entrémöjligheter; den ena via den invändiga entréhallen och den 
andra via en utvändig entré strax utanför byggnaden, som främst kommer att användas 
när besökstrycket på utebadet är som störst. 
 
Huvuddispositionens enkla uppbyggnad ger en enkel orienterbarhet i byggnaden.

Angöring, parkering, godsmottagning
Befintlig parkering utökas med 140 nya parkeringsplatser när befintligt badhus har rivits, 
varav ca 20 % av platserna förbereds med ladduttag för elbilar. Kostnaden för detta 
löses externt och ingår ej i projektet. Angöring till parkeringsplatsen sker från befintlig 
infart. Playans parkering på östra sidan av infarten kan tas bort utan att det önskade 
antalet platser underskrids. Att ta bort denna parkering ingår inte i projektet.

Angöring sker i anslutning till huvudentrén på dess östra sida. Bussar angör också på 
samma plats och särskilda parkeringsplatser finns anvisade för dessa. Möjlighet finns 
för föräldrar och bussar till snabbavsläpp, s.k. ”kiss and ride”, nära entrén.

Personer, med nedsatt rörelseförmåga, har möjlighet att angöra anläggningen på 
mark utan nivåskillnad på den västra sidan av huvudentrén. Här återfinns även fyra 
parkeringsplatser för rörelsehindrade. Gångavståndet till entrén understiger 15 m, 
respektive 25 m. Fyra platser för personer med nedatt rörelseförmåga ordnas även i 
anslutning till utebadets sommarentré.

Det planeras för att flytta busshållplatsen till ett läge framför huvudentrén, för att skapa 
en större tillgänglighet till det nya badet. Kostnaden för detta ingår inte i projektet.

Cykelparkering ordnas i anslutning till badets två entréer. Cykelparkeringen vid 
huvudentrén får 150 platser, varav 50 platser är under tak medan cykelparkeringen 
vid sommarentrén får 50 platser, där samtliga är under tak. Cykelställ väljs med god 
låsfunktion för cykel. Särskilda platser för eldrivna cyklar och mopeder ordnas.

Byggnadens huvuddisposition och tomtens förutsättningar ger ett bad utan naturliga 
baksidor, vilket påverkar inlastningens utformning. Inlastning sker från Sjöhagsvägen, 
som är den lämpligaste platsen för långa fordon att komma nära byggnaden. I detta 
exponerade läge planeras för att inget ska bli stående utanför byggnaden. En 24 meters 
lastbil kan angöra byggnaden vid inlastningen.

Markplanering
Markplaneringen behöver utföras i två etapper eftersom befintligt bad behöver rivas 
innan markplaneringen kan färdigställas.
Befintliga marknivåer behöver anpassas till byggnadens förutsättningar. Detta innebär 
att vissa uppfyllnader behöver göras på entrésidan och att vissa schaktningar behöver 
göras på utebadssidan. Den befintliga kullen väster om badhuset behöver förändras för 
att på ett naturligt vis ansluta till byggnaden. Befintlig mur mot Sjöhagsvägen rivs. 

Beträffande den befintliga granitmuren så är ambitionerna att använda stenmaterialet  
till den nya byggnaden. Genom att återanvända de delar av muren som ändå behöver 
rivas kan de slutna fasaderna mot teknikutrymmena i suterrängplan få ett spännande 
fasadliv som knyter an till platsen. Detta ger den befintliga granitmuren ett ”nytt liv”. 

Vad gäller befintliga träd på platsen bör dessa ses över i samråd med staden så att den 
nya byggnaden kommer fram, utan att platsens karaktär förloras. En särskild omtanke 
om detta bör ske mot Sjöhagsvägen, samt i den befintliga gläntan väster om byggnaden.

Godsmottagning, entrétorg, sommarentre, bilparkering och cykelparkering ingår i 
projektet. Parkeringsplatsen indelas med träd, så att intrycket av den stora asfaltsytan 
minimeras. En gräsarmerad väg, enligt situationsplan söder om byggnaden, ordnas till 
inlastning för större revisioner. Denna kan samtidigt användas för underhåll av utebadet. 
Nytt staket anpassas till befintligt, så att hela utebadet inhägnas. 
De diskuterade förändringarna av utebadets disposition, med bland annat flyttning av 
utvändiga bassänger, ingår inte i projektet.
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Entréhall
Huvudentrén ligger väl synlig från Sjöhagsvägen och utanför entrén möts besökarna av 
ett generöst skärmtak där t.ex. skolklasser kan samlas. 
Väl inne i entréhallen upplever besökaren ett rum i två plan. Entréhallsytan kan 
delas upp i två delar; den ena är en caféyta med 30 platser och den andra är en mer 
ospecificerad vänt- och kommunikationsyta. Från caféet har man fina inblickar in mot 
barnbassängen. Från entréhallen nås ett entresolplan med lite ”lugnare” caféplatser 
(cirka 30 platser), vilka även kan användas som läxplatser för ungdomar som ska 
besöka badhuset. Från entresolen når besökaren också balkongen och publikplatserna. 
I den östra delen av entréhallen återfinns en generös trappa som leder ner till utebadet, 
samt övriga halvpublika delar i suterrängplanet. De dagar utebadet har extremt hög 
belastning finns även en utvändig sommarentré (ej med i projektet).

Kassa- och caféfunktionen samordnas så att en god service kan ges till besökaren 
under hela öppethållandet. Hörslinga anordnas i kassafunktionen. Från kassa/café 
har personalen bra överblick över entréhallen, samt även in till barnbassängen. I 
caféet erbjuds kaffe/te, kalla drycker, glass, smörgåsar, kakor, varm korv, pannkakor, 
sallader, micromat mm. I köksdelen kommer en bake-off ugn att installeras så att varma 
kanelbullar och bagetter också kan erbjudas. Små ”café-öar” för självservering placeras 
i entréhall och barnbassängsrum där besökare själva kan förse sig med t.ex. kaffe. 
Inpassage till omklädningsdelen sker från entréhallen via ett passagesystem med ett 
så kallat ”tagsystem”. Systemet samordnas med omklädnadsskåp och ett antal övriga 
utrymmen.

Omklädningsutrymmen
Omklädningsutrymmena är uppdelade i fem olika enheter. De nås från en korridor, som 
skiftar riktning utanför de stora omklädnadsrummen. Ett litet ”torg” bildar en naturlig 
väntplats vid entrén till de två stora omklädningsrummen och här placeras också 
snyggnings- och sminkplatser. Korridoren smyckas med foton/konstnärlig utsmyckning 
som påminner besökaren om platsen och dess historia, men även om Västerås 
badhistoria. Från korridoren når man även friskvårdslokalerna på det övre planet.
De stora omklädningsrummen innehåller vardera 210 platser, varav 144 platser i 
pianoskåp och resterande 66 platser i halvskåp. I denna del finns också två flexibla rum, 
placerade mellan herr- och damavdelning, med totalt 56 platser. 
Till omklädningsrummen kopplas generösa dusch- och torkrum och rejäla bastur med 
varmrum. Varannan dusch i duschrummet har mellanvägg och det finns även två 
separata duschar för de som vill duscha individuellt.
I närheten av undervisnings- och multibassänger finns två något mindre 
omklädningsdelar främst avsedda för skolor, simundervisning och andra grupper. I 
dessa rum finns totalt 64 platser i halvskåp, jämt fördelade mellan damer och herrar.
Det femte omklädningsutrymmet, benämnt omklädning kombi, är ett utrymme med stor 
flexibilitet. I denna del finns det möjlighet för personser med speciella behov att byta om, 
t.ex. personer med nedsatt rörelseförmåga och dess ledsagare. De separata hytterna 

gör det även möjligt för andra personer att kunna byta om individuellt, ifall det behovet 
finns. Denna del har fem ”hytter” och omklädnadsskåp i ett gemensamt rum med direkt 
access till undervisningsbassängen. Totalt finns 17 platser i omklädnadsdelen. 

Badgalleria
Badgallerian är bassängrummens gemensamma kommunikationsyta och fördelar 
besökarna mellan de fyra bassängutrymmena. Den stora fördelen med detta system är 
att tävlingsverksamhet kan pågå ”ostört” i 50-metersbassängen medan andra besökare 
nyttjar de övriga bassängerna.
I anslutning till badgallerian finns uppehållsutrymmen med bastu, varmpool och 
sittplatser. En gemensam bastu i bassängrummen ger stora mervärden för familjen, 
genom att man kan bada bastu tillsammans med utsikt över tävlingsbassängen och 
Mälaren.

Tävlingsbassäng
Tävlingsbassängen kan användas för ett stort antal verksamheter. Från bassängrummet 
kommer utsikten över Mälaren bli helt fantastisk.
Bassängen har måtten 50 x 25 meter, vilket motsvarar 10 stycken 2,5-metersbanor (10 
banor för träning respektive 8 banor för tävling). På ena kortsidan finns 10 startpallar 
och mitt i bassängen (efter 25 meter) finns en höj- och sänkbar bom, som även ger 
möjlighet att använda den ena bassängdelen som en 25-metersbassäng. Bommen är 
delbar på mitten och därmed kan man simma både 50 meter och 25 meter samtidigt i 
bassängen. Är bryggan i sitt övre läge finns det även möjlighet till motionssimning tvärs 
bassängen på 9 banor. Bassängdjupet är 2,0 meter i hälften av bassängen medans den 
andra delen varierar från 2,0 meter till 1,2 meter. Bassängen är också anpassad för 
vattenpolo, kanotpolo och kanotslalom. Dessutom finns infästningar i botten för olika 
typer av uppblåsbara lekutrustningar. Bassängen har lyftplan, för personer med nedsatt 
rörelseförmåga, samt en bekväm trappa ner i vattnet.  
Anläggningen planeras för att kunna arrangera SM-tävlingar för 25-metersbana. Då 
krävs totalt 1300 publikplatser varav 300 platser finns på läktaren, 300 platser finns på 
balkongen och runt bassängen samt 700 tillfälliga platser som ordnas i en läktare tvärs 
bassängen bakom bommen. Platser för rörelsehindrade ordnas på balkongen. Hörslinga 
ordnas på del av läktaren. Vid 50-meterstävlingar kan totalt 600 platser ordnas.
Sekretariat placeras i anslutning till bassängen, men det finns även möjlighet att 
badvaktens utrymme kan disponeras för detta.  
I föreslagen bassäng kan alla intressen samsas, både för motionärer, leklusten 
allmänhet och föreningslivets verksamhet.
Takhöjden i denna del är cirka 7 meter.

Hopp- och multibassäng
Hopp- och multibassängen kan också användas för ett stort antal verksamheter. Även 
i detta bassängrum kommer vyn över Mälaren vara fin. Bassängen har måtten 25 x 
12,5 meter och innehåller hoppanläggning, höj- och sänkbara bottnar samt en höj- och 

ENTRéPLAN



NYA LÖGARÄNGSBADET, BYGGNADSPROGRAM  2016-03-29

S. 8

sänkbar bom. De höj- och sänkbara bottnarna har ett varierbart vattendjup mellan 0 och 
1,8 m respektive mellan 0 och 3,8 meter. Bassängen har lyftplan, samt en rörlig ledad 
trappa ner i vattnet.

På kortsidan mot Mälaren samlas simhoppen. Här finns två 1-meterssviktar med 
två stycken 3-meterssviktar i mitten. 3-meterssviktarna är anpassade för syncro-
simhopp. Bassängen är också anpassad till undervattensrugby och dykverksamhet. 
När hoppanläggningen inte används kan hela bassängen användas för andra ändamål, 
genom flexibiliteten med de två höj- och sänkbara bottnarna. Två eller tre grupper kan 
bedriva simundervisning eller vattengympa samtidigt. Med den höj- och sänkbara 
bommen samt en ridåvägg kan bassängrummet delas upp i två separata rum.  
Takhöjden i denna del är cirka 8 meter.

Undervisningsbassäng
Undervisningsbassängen har måtten 16,7  x 8,5 meter med en höj- och sänkbar botten 
som varierar mellan 0 och 1,8 meter. Bassängen har lyftplan samt en rörlig ledad trappa 
ner i vattnet. Bassängen är främst avsedd för undervisning, men även vattengympa 
mm kan förekomma. Två grupper kan vara i bassängen samtidigt. Bassängen kan 
avdelas med draperier och utvändiga vertikalmarkiser för att ge möjlighet till badande 
i avskildhet för till exempel olika etniska grupper. Från omklädning kombi kan man nå 
bassängrummet direkt. Rummet förbereds för en större LED-skärm med möjlighet att 
visa film med utbildning och livräddning. Takhöjden i denna del är drygt 3,0 meter.

Barnbassäng
Barnbassängen nås från badgallerian. Åt ena hållet har man kontakt med café och 
entréhall och åt andra hållet har man en magnifik utsikt över Mälaren. Ett stort antal 
fikaplatser finns i denna del med försäljning från caféet, men det finns också en 
”café-ö” för självservering. Bassängerna är indelade i fyra zoner och attraktionerna är 
i huvudsak anpassade för barn i åldrarna 0-6 år. Attraktionerna bygger på interaktion 
och samarbete för att kunna upplevas. För de allra minsta finns en plaskbassäng, en 
”strand”, avskild från resten av bassänglandskapet, med ett varierande vattendjup från 
0 till 20 centimeter. Vid strandens början finns en ”trädgård” med vattensprutande 
blommor; en anspelning på handelsträdgården. Denna bassängdel innehåller en 
rutschbana, möjligtvis valfisken, en vattensprutande sjöfågel och vattensprutande 
stenar att klättra på. Nästa bassängdel är något djupare, 20 centimeter, och är tänkt 
att innehålla figurer i form av vattensprutande sjöfågel och fiskar, vilket är en koppling 
till platsen och den utvändiga konstnärliga utsmyckningen. Den tredje bassängdelen 
anspelar återigen på historien. En hamn med båtar, kranar och flyttbara ”kolbitar” 
ger interaktiv lek. Här finns kanske även ett tåg så man kan lasta och lossa varorna. 
Bassängen har ett djup på 40 centimeter. Den sista bassängdelen innehåller en krypbar 
lekbåt i form av ångbåten Elba, återigen en koppling till platsen och historien.  
Allt inramas av väggmotiv som förstärker bassänglandskapet. Upplevelsen höjs med 
ljuseffekter och mångfärgat ljus.

Läktare och balkong
Huvuddispositionen gör det möjligt att separera publikflödet helt och hållet från 
badgästerna. På ett övre plan, entresollen i entréhallen och på balkongen, nås läktaren. 
I vardagliga situationer kan man också separera flödena genom att t.ex. föräldrar kan 
använda balkong och övre del av läktaren utan röra sig i bassängplan och smutsa ner.
Den fasta läktaren innehåller 300 sittplatser. Hörslinga ordnas på del av läktaren. 
Räcken gör det lätt för äldre och andra att ta sig ner på läktarens sittplatser.

Friskvårdslokaler
På det övre planet finner man friskvårdslokalerna som innehåller, förutom öppna 
gymlokaler med maskiner, även ett aktivitetsrum för gruppaktiviteter samt reception 
och tillhörande personalutrymmen. Glaspartier ger utblickar till bassängrum och mot 
Mälaren. Mot Sjöhagsvägen synliggörs även de aktiviteter som försiggår i lokalerna 
genom stora glaspartier och bildar ett intresseväckande motiv mot gatan. 
Friskvårdslokalerna nås från omklädningsdelen, men man har även möjlighet att 
nå lokalerna via hissen och entresollen i entréhallen. För personer med nedsatt 
rörelseförmåga finns det möjlighet att byta om direkt i gymmet och sedan låsa 
in sina tillhörigheter i omklädningsskåp, utan att behöva ta sig in till de vanliga 
omklädningsrummen. 
Fläktrum ordnas för friskvårdslokalerna på det övre planet. 

Utbyggnadsmöjligheter
Det finns möjlighet att utöka byggnaden i två riktningar. Dels kan man bygga på volymen 
västerut med ytterligare bassängrum, se blivande situationsplan, och dels finns det 
möjlighet att utöka friskvårdsytan på det övre planet genom att även använda sig av 
ytan över undervisningsbassängen, se sektion C-C. Det senare förbereds genom ett 
betongbjälklag på rätt nivå.

ÖvRE PLAN
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vSS lokaler
Simsällskapets administrativa lokaler ligger i det nedre planet i det sydöstra hörnet. 
Lokalerna kan avgränsas från övrig verksamhet och det går att nå utrymmena utifrån vid 
behov. Simsällskapet delar pausrum och sammanträdesrum med badets personal.
Vissa av simsällskapets förråd ligger i anslutning till bassängerna. VSS förfogar också 
över ett styrketräningsrum i anslutning till den ”nedre entréhallen”.

Personalutrymmen
Badets personalutrymmen ligger vägg i vägg med simsällskapets lokaler. 
Personalutrymmena kan avgränsas från övrig verksamhet. Personalentrén är placerad 
vid den ”nedre entréhallen”.
Delar av personalutrymmena ligger inom teknikzonen, såsom omklädning, tvättstuga 
och torkrum.

Teknikutrymmen
Teknikutrymmen ligger i suterrängvåningen och omfattar vattenrening, kemikalierum, 
fläktrum, undercentral, ställverk, telerum, verkstad, driftkontor mm. Här finns också 
extra förråd till caféet, samt en städcentral.
Inlastning sker i entréplan mot Sjöhagsvägenoch lyftbord och trappa leder ner till 
teknikutrymmena.
Vid inlastningen ordnas ett utrymme för koldioxidtank, som en komplementbyggnad lika 
övriga komplementbyggnader. Till- och frånluftshuvar samordnas med denna byggnad.

Lokaler för utebad
En del lokaler som egentligen tillhör utebadet har integrerats i det nya badet. Dessa 
lokaler är nisch för duschar, toaletter, förråd och sommarkiosk, samt plats för 
vattenbehandling. 
Som komplement till sommarkiosken finns det möjlighet att nå caféverksamheten 
inomhus på entréplan på flera sätt, även för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Två separata komplementbyggnader redovisas på situationsplanen. Den ena är kassan 
för sommarentrén och den andra är ett återvinningshus/soprum. Dessa ingår ej i 
projektet. 

SUTERRÄNGPLAN UTFORMNING

Gestaltningsprinciper
Det nya badhuset ligger i princip som en ”solitär” på Lögarängsområdet. Delar av 
det befintliga utebadet, paviljongerna, kommer eventuellt att bevaras. Det befintliga 
utebadet hade karaktären av ett stilrent, modernistiskt utebad som kännetecknades av 
den optimistiska efterkrigstiden.
Nya Lögarängsbadet tar sin utgångspunkt i detta. Ett modernistiskt, strikt formspråk 
med putsade fasader karaktäriserar byggnaden. Stora generösa glaspartier inbjuder 
till besök och tar hand om den fina utsikten över Mälaren. Skärmtak och balkonger 
ges ett modernistiskt uttryck med runda pelare och tunna skivor. Tillägg såsom räcken, 
belysning mm föreslås även följa den modernistiska traditionen. 
Badets invändiga gestaltning följer upp exteriörens modernistiska uttryck. Materialval 
och färgsättning görs i samklang med modernismens kulörpalett. Materialval och 
färgsättning ska ge ett varmt och välkomnande intryck. Detta gäller även belysningens 
karaktär.
Det fantastiska läget invid Mälaren utnyttjas till fullo med utblickar och siktlinjer.
Ambitionen är att platsens historia ska avspegla sig med autentiska foton eller liknande, 
samt genom konstnärlig utsmyckning.

Miljöbyggnad
Fastighetsnämnden har fattat beslut om att nybyggnationer som uppförs av 
Fastighetskontoret ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver eller bättre, vilket således 
gäller för Nya Lögarängsbadet.

Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem med syftet att driva marknaden mot en mer 
effektiv energianvändning, en sundare innemiljö samt tydliga krav på de byggmaterial 
som används.
Certifieringssystemet baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt 
branschpraxis och utgör en kvalitetssäkring för byggnaden inom tre huvudområden; 
energi, inomhusklimat samt byggmaterial.

En investering i Miljöbyggnad ger en sänkning av driftkostnaderna och ett bättre 
inomhusklimat. Certifieringen påverkar hela bygg- och förvaltningsprocessen, från tidiga 
skeden till avveckling. 
Målet är att premiera låg energianvändning med liten miljöbelastning, god inomhusmiljö 
samt miljö- och hälsomässiga, bra materialval.
Som ett vidare steg i miljöarbetet ska material registreras och bedömas, exempelvis 
genom ”Byggvarubedömningen” eller ”Sunda hus”.

Materialval
Fasader
Fasader bekläs under balkonger med befintliga granitblock från de delar som rivs av den 
befintliga granitmuren. Eventuellt krossas graniten och läggs i gabioner. Övriga delar av 
fasaden putsas. Glaspartier utförs med profiler av målade aluminiumprofiler.
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Skärmtak och balkonger utförs med runda pelare. Skärmtak gestaltas som en tunn 
horisontell skiva. Räcken utförs av fyrkantsprofiler med vertikala ståndare.
Komplementbyggnader får fasader av trä. Träpanelen samordnas med panelen under 
skärmtaken.
Skyltningen i byggnaden följer det modernistiska uttrycket och entréskylten utformas 
som utskurna bokstäver på skärmtaket.   
En effektfull belysing förstärker ytterligare fasadens uttryck, exempelvis genom att lyfta 
fram stenmuren, samt entréskyltar.

Yttertak
Yttertakskonstruktionen utförs med takduk som uppfyller miljö- och brandkraven. 
Byggnaden förbereds för monterage av solceller på ca 400 kvm på delar av takytan. 
Takytor på cykeltak vid huvudentrén beläggs med sedum.
 
Trappor
Publika trappor utförs som prefabricerade betongtrappor med ytskikt av klinker.

Bärande väggstommar
Alla väggar utförs förslagsvis av prefabricerade betongelement.

Icke bärande väggstommar
Alla väggar utförs av prefabricerade betongelement. Eventuellt kan väggstommar utföras 
av murblock som putsas i ”våta rum”, respektive väggstommar av stålplåtsreglar med 
minimum två lager gipsskivor i ”torra rum” (ej publika).

Ytskikt på golv
Ytskikt i publika delar såsom entréhall, omklädningsutrymmen och bassängrum mm 
utförs med klinker. Personaldelar och VSS lokaler utförs med linoleummatta. Golv i 
teknikutrymmen mm utförs som dammbundna betonggolv.

Ytskikt på väggar
Ytskikt i ”våta rum” utförs med klinker. I bassängrum sätts klinker till ök 750 millimeter 
och däröver kläs väggar med brandimpregnerad träpanel och bakomliggande akustikfilt 
samt mineralullsabsorbent. Elementen görs förslagsvis prefabricerade.
Ytskikt i ”torra delar” såsom omklädnadsrum, kontor mm utförs målade.
Ytskikt i teknikrum utförs målade till underkant belysning.

Ytskikt i undertak
Undertak utförs med mineralullsskivor (kant E) i målat bärverk av stålplåt. Undertak 
i duschrum utförs fuktsäkra, typ hygienskiva. I toaletter utrustas undertak med extra 
låsfunktion. Undertak under balkonger och entresoller utförs av gles träpanel med 
bakomliggande ljudabsorbenter.

KONSTNÄRLIG GESTALTNING

Ett nytt kommunalt badhus är en viktig ny plats för allmänheten i Västerås. Därför känns 
det självklart och angeläget att arbeta med konstnärlig gestaltning i den nya byggnaden.

Ett beslut om ny konstnärlig gestaltning i det nya Lögarängsbadet togs i Kulturnämnden 
under 2015. Arbetet med den offentliga konsten i Västerås stad handläggs av intendent 
för offentlig konst på Västerås konstmuseum och ansvaret för den offentliga konsten i 
Västerås stad ligger på Kulturnämnden.

Ett separat konstprogram tas fram för det nya Lögarängsbadet där möjliga platser, 
teman, målgrupp och inriktning för konsten anges samt tankar kring urvals- och 
skissförfarande. Konstprogrammet behandlar också fysiska förutsättningar t ex gällande 
materialval, underhåll och budget. 

Konstprogrammet formuleras inom projektets Team Konst, med representanter från 
Konstmuseet, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen samt Fastighetskontoret. Fakta, 
synpunkter och information tas in från projektgruppen, dialog med arkitektfirman är en 
viktig del av arbetet.
Konstprogrammet tar sitt avstamp i den handlingsplan för offentlig konst 2014-2019 
som Västerås stad arbetar efter (dnr 2012/268 KIFN-466).

I enlighet med Handlingsplanen ska den offentliga konst som köps in till staden:
• Spegla olika konstuttryck
• Vara den bäst lämpade konsten till en stadsdel, mark, plats eller byggnad
• Ha en variation och mångfald i material, uttryck och utförande
• Spegla utvecklingen i den samtida konsten
• Tillföra upplevelsen av stadsrummet nya värden

En inriktning kring konst till nya Lögarängsbadet kan vara platsspecifikt, integrerat 
konstverk med hög konstnärlig nivå med särskilt fokus på materialval och underhåll. 
Exempel på möjliga platser: tak, svikt, väggytor, entréhall.

Konstprogrammet kommer även att behandla frågor kring de befintliga konstverken 
• En baddare i badet P O Ultvedt, neon, emalj, plast 1969
• Okänd titel badskulptur Osmo Isaksson, betong
• Ungdom Axel Wallenberg, brons 1970
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TILLGÄNGLIGHET ÖvRIGT

Dialog och informationsmöten
Föreslaget innehåll i badet är baserat på den Badutredning som Västerås Stad tog fram 
under 2012-2013.
Under 2015 har utredningen bearbetas i ett funktions- och lokalprogram.

I detta skede har samråd hållts med en rad aktörer:
- Personal från verksamheten för baden i Västerås
- Västerås Simsällskap och övrigt föreningsliv som nyttjar baden i Västerås
- Skolverksamheten 
- Representanter från organisationer för personer med funktionsnedsättning
- RFSL
- Grannar (genom bl.a, ett förhandsbesked om bygglov)
- Tekniska kontoret och Parkkontoret
- Politiska nämnder, FN, NIF och kommunstyrelsen

Under december - januari 2016 har en uppföljning av funktions- och lokalprogram gjorts 
i form av programskisser. Ovanstående aktörer har medverkat och lämnat synpunkter på 
programskisserna.
På Västerås Stads hemsida har information om projektet med dess innehåll 
kommunicerats löpande. Även frågor besvaras löpande.

Nya Lögarängsbadet har hög fysisk tillgänglighet för personer med särskilda behov, 
exempelvis personer med funktionsnedsättningar. 
Bygg Ikapp utgåva 6 skall följas i tillämpliga delar utöver BBR22.

Exempel på detta är:

• Hela byggnaden, med alla utrymmen, har hög fysisk tillgänglighet.
• Åtta st HKP-platser för personer som har särskilt tillstånd och avsedda för   
 personer med funktionsnedsättning.
• Särskilda ”p-platser” för el-mopeder.
• Taktila ledstråk som kontrasterar i ljushet mot omgivande ytor finns utomhus till  
 entré och inomhus från entré till kassa.
• Färgsättning överallt i kontrasterande ljushet.
• Kassadisken är utformad med en lägre del som i höjd passar barn och personer i  
 rullstol.
• Hörslinga finns i kassa/reception/servering, läktare samt sammanträdesrum.
• Ett stort antal tillgängliga RWC’n finns i anläggningen.
• Ett av de tre omklädningsrummen fungerar för personer med särskilda behov.   
 Där finns det separata ”hytter” med egen dusch. Fungerar även om den enskilde  
 har ledsagare/anhörig med annat kön.  En av ”hyttena” har brits och taklyft.
• Höj- och sänkbar botten i undervisningsbassängen respektive hopp/multi-  
 bassängen.
• Lyftplan till samtliga bassänger + en portabel lyft.
• Trappor med ledstänger på båda sidor till samtliga bassänger.
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POOL YTA (M²) MAXDJUP (M) VOLYM (M³)

TÄVLINGSBASSÄNG 1250 2 2250

HOPP/MULTIBASSÄNG 312,5 4,2/2,2 1022

UNDERVISNINGSBASSÄNG 142 2,2 312

BARNBASSÄNG 77,5 0,4 23

VARMPOOL (12 PERSONER) 6 1,1 7

SUMMA 1782 3614

YT- OCH BASSÄNGSAMMANSTÄLLNING

Ytsammanställning

BAD:
Suterrängplan     3550 m2, BTA
varav lokaler för utebad    280 m2, BTA

Entréplan     5276 m2, BTA
varav lokaler för friskvård    17 m2, BTA

Friskvårdslokaler, övre plan   953 m2, BTA

TOTALT BADHUS    9779 m2, BTA

TILLÄGG:
Balkong och entresolplan (inkl. RWC) 367 m2, BTA
Komplementbyggnad bad   226 m2, BTA  
(inkl. ventilationskulvert under mark,
byggnad för CO2-tank/skorstenar
samt tak över cykelparkering)

Bassängsammanställning

Dimensionerande fakta

Anläggningen dimensioneras för 310 000 besök per år, exkl. friskvårdslokaler.  
Genomsnittligt antal per dag är ca 900 besökare, cirka 1 800 besök per dag vid 
besökstoppar.
Vattenreningen för badande gäster är dimensionerad för en maxbelastning på 1800 
st badande personer per dag. Beräknat på en verksamhet med ett öppethållande på 
allmänhet 15 timmar, inkl. föreningsliv, och +2 timmar städning per dag.

vattenbehandling

Bassängtyp  Vattentemp. Lufttemp. Maxbelastning Max/dag

Tävling   28oC  30oC  250 pers/h  1000 pers
Hopp/multi  30oC  32oC  75 pers/h  600 pers
Undervisning  30-34oC 32oC  50 pers/h  400 pers
Barn   34oC  32oC  50 pers/h  300 pers 
Varmpool  36oC  30oC  32 pers/h  200 pers
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Allmänt
Nya Lögarängsbadets byggnad och konstruktion skall vara robust och tåla förändringar 
utan att klimatskal och andra konstruktioner skadas, samt vara väl anpassad för sitt 
ändamål. Byggnadens klimatskal skall ha låga drifts- och underhållskostnader och ha en 
lång livslängd på mer än 50 år. 

Geotekniska förutsättningar
Grundläggningsmetod har valts med underlag från den geotekniska undersökningen 
som VAP har utfört. Undergrunden består av sprängstensbotten och morän vilket medför 
att byggnaden kan grundläggas på grundsulor direkt på mark. Grundvattennivån ligger 
ca 1,4 m under suterrängvåningens golv. 

Dagvatten i området
Det finns idag ett dagvattensystem som mynnar till bäcken och vidare ut i Mälaren. Detta 
system består även i fortsättningen och Nya Lögarängsbadet kopplas till detta.
Nya parkeringsplatser förses med brunnar med oljeavskiljning och sandfång.
Takavvatning kan avvattnas ut i Mälaren via lagunen eftersom takbeläggningen inte är 
av metall. 

Stomme och konstruktion
Beständighet och fuktproblematik som finns i ett badhus är styrande för konstruktions- 
och materialval. Oorganiska och homogena konstruktioner väljs generellt. Första 
våningen med bassängkonstruktioner kommer att utföras med platsgjuten stomme mht 
alla vattentäta konstruktioner som finns här. Vid förekomst av radon utförs bottenplattan 
i radonsäkert utförande. Ovan bassängplanet är stommen av förtillverkad betong. 
Fasaden består av förtillverkade betongpelare c/c 6 meter. Pelarna bärs förslagsvis av 
förtillverkade sandwichelement som består av följande:

120-150 mm betonginnerskiva
220-250 cellplast
70 mm betongytterskiva 
Mineraull som pustbärare
Fasadputs

Alla innerväggar mot ”våta” miljöer så som bassängrum består av förtillverkad betong 
med öppningar av glaspartier som tål den fuktiga miljön och samtidigt avgränsar den 
mot torrare utrymmen.

Yttertakskonstruktion över badmiljö består av stålfackverk och trp-takplåt med ytskikt  
av takduk ovan isolering. I våta utrymmen så som bassängrum förses stålfackverken 
med ett diffusionstätt undertak. Utrymmet ovan diffusionsspärren har separat 
ventilation, där tilluften har kontrollerad och mycket låg relativ fuktighet.

KONSTRUKTION

TYPDETALJ  1
TAKDETALJ
BADMILJÖ, "VÅTT UTRYMME"

TYPDETALJ  2
TAKDETALJ
"TORT UTRYMME"

Yttertakskonstruktion över torrare utrymmen som entréer och friskvårdslokaler ersätts 
stålfackverk av förtillverkade betongbalkar mht brand och det ventilerade undertaket 
ersätts med konventionellt undertak. Yttertak förbereds för solceller inom markerad yta 
på takplan på A-ritning. Inom denna yta dimensioneras taket för en extra last på 1,5 kN/
m2.

Stålkonstruktioner kommer att följa en projektspecifik korrosivitetsplan anpassad för 
badprojekt.
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vvS-ANLÄGGNINGAR

Objektet avser nyproduktion av VVS-anläggningar för det nya Lögarängsbadet.

Målsättningar
Byggnaden skall uppfylla Miljöbyggnad Silver med ambitionen att även nå Guld.
Byggnadens energianvändning för uppvärmning, varmvatten, fastighetsel och 
verksamhetsenergier uppgår till högst 408 kWh/m2/år vid år 2020 baserat på 280 000 
besökare, exklusive eventuella friskvårdslokaler.

Aggregat förses med kyla och variabelt luftflöde, för att klara termiska klimatkrav. 
Anläggningen utformas så att ställda krav på ljudmiljö och legionella uppfylls och skall 
vara utförd enligt säker vatteninstallation.

Systemlösningar
Generellt utförs installationssystem för låg energiförbrukning.
Alla installationer som kräver någon form av service eller underhåll eller har en 
livslängd som understiger byggnadens skall vara lätt åtkomliga och ha tillräckliga 
serviceutrymmen.

Installationerna utförs så att de:
• Uppfyller ställda krav och rekommendationer från myndigheter och kommunala verk, 

och så att lokalerna blir väl lämpade och kan användas för avsedd verksamhet.
• Kräver ett minimum av tillsyn och förebyggande underhåll.
• Får en beständighet inriktad på ett tidsperspektiv av minst 20 år. (Avser materialval 

med hänsyn till korrosion, förslitning och liknande.)
• Är lättillgängliga för service och underhåll. Rekommendationer i ”Förbättring av ar-

betsmiljön för VVS-montörer och driftpersonal” från VVS-branschens arbetsmiljökom-
mitté skall följas.

Luftbehandlingssystem
Precis som kravet på en bra vattenbehandling i nya Lögarängsbadet, är rätt inneklimat 
en förutsättning om besökarna till badet skall må bra och att byggnaden skall må 
bra över tiden och dessutom vara energieffektiv. Det ställs därför extra krav på ett 
luftbehandlingssystem i ett badhus. Samspelet mellan husets klimatskal och dess 
daggpunkt måste hanteras på ett klokt sätt. Vitalt är att klimatskalet är fritt från 
köldbryggor och är diffusionstät. Inga ytor i klimatskalet får ha en temperatur som gör 
att kondens faller ut. Daggpunkten måste alltid hållas i schack!

Material på kanaler för badaggregat utföres i aluzink plåt (C4) och kanaler för övriga 
system utföres i förzinkad plåt (C3)
Ute- och avluften distribueras via en betongkulvert under mark utanför huset och in 
i fläktrum som ligger i suterrängplan. Särskild vikt läggs på materialval med hänsyn 
till den korrosiva miljön. Korrosivitetsklasser och zoner framgår av ”Kortfattad teknisk 
beskrivning”.

Ett sampel mellan parametrar som påverkar dimensioneringen av luftbehandlings-
anläggningen är kvalitet på badvattnet, avdunstningsmängd, storlek på vattenyta, 
vattenytans rörelse, ångtryck vid vattenyta, luftens ångtryck samt personbelastningen. 
Luftbehandlingssystemet skall alltid klara, oavsett driftsläge, att upprätthålla rätt 
inneklimat.

Luftbehandlingssystemet skall konstrueras för att vara mycket energieffektivt med rätt 
dimensionerade luftmängder och avfuktare för effektiv avfuktning och energinivå i alla 
driftsfall. Nya Lögarängsbadet behöver, precis som med vattenbehandlingen, fylla på 
med ny frisk luft beroende på belastningen för att kunna ventilera ut oönskade ämnen 
som är skadliga för människa och miljön/byggnaden. Varje bassängrum är en klimatzon 
och har ett luftbehandlingsaggregat.

En devis att följa är det alltid ska vara mera frånluft än tilluft och att samtliga ytor i 
anläggningen skall ventileras. Inga zoner får finnas med stillastående luft. Normalt är 
lufttemperaturen i bassängrummen 2OC över vattentemperaturen.

Tunga klorföreningar samlas lågt i bassängrummen. Dessa är viktiga att på ett effektivt 
sätt ventilera bort t ex genom lågt sittande frånluftdon. 

Luftbehandlingsaggregat förses med värme och vissa med kyla via evaporativ teknik.
De aggregat som försörjer baddelar förses även med avfuktning.
En del av badaggregaten förses med värmeväxlare för värmeåtervinning till badvatten.
Badaggregaten skall väljas med värmeväxlare i polypropen och korrosionsklass 
motsvarande C5.

Till- och frånluftsfläktar skall vara direktdrivna EC motorer med verkningsgrad lägst IE3.

Aggregaten skall minst ha helhetsbedömningen ”accepteras” i Byggvarubedömningen, 
samt vara Euroventcertifierade. Aggregaten utrustas med internt monterad styr, samt 
med möjlighet för uppkoppling mot överordnat system via Modbus.

Slamtankar, utjämningstankar etc. skall ha avluftning via separata fläktar på yttertak.

Ventilerat trycksatt undertak skall ha separata ventilationsaggregat med värmeväxlare 
och tryckstyrda återluftsspjäll, för att erhålla ett övertryck på ca 10 %. Dessa förses med 
temperatur-, tryck- och fuktgivare.

Badvaktsrum i bassängrum som kan innehålla AV-teknik och belysningsstyrning mm 
skall förses med torr tilluft och kyla via separat DX-enhet. Rummet skall ha ett övertryck 
för att förhindra att fuktig luft och klorföreningar angriper tekniken.
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Tekniska prestanda ventilationsaggregat
Temperaturverkningsgrad enl. EN308 minst 80%, vid 100 % luftmängd.
Sfp      högst 1,7

Tekniska prestanda simhallsaggregat
Temperaturverkningsgrad enl. EN308 minst 60 %, vid 100 % luftmängd.
Sfp (medel)     högst 1,5

Dynamisk steglös luftmängdsreglering,  60-100%. 

Dimensionerande temperaturkrav
Försörjningssystem.
Luftvärmare bad  60/40°C
Luftvärmare   60/30°C

Eldata.
Systemspänning  400/230 V 50 Hz
Manöverspänning  230/24 V 50 Hz
Halogenfritt kablage.

Övriga krav se RFP.

värme och sanitet
Nya Lögarängsbadet ansluts till Mälarenergis media vid Sjöhagsvägen. En undercentral 
med fjärrvärme för värmeproduktion och beredning av tappvarmvatten med 
värmeväxlare.
Robust, beprövad teknik skall användas och på allmänna ytor i ”vandalsäkert” 
utförande. Pumpar i undercentral och pumpgropar förses med dubbla pumpar och minst 
energiklass IE 3.

Material på rör i anläggningen ska vara koppar för vattenledningar och elförzinkat stål 
för värmeledningar medans avloppsledingar är PP-rör/PEH.
Särskild vikt läggs på materialval med hänsyn till den korrosiva miljön. 
Korrosivitetsklasser och zoner framgår av ”Kortfattad teknisk beskrivning”.

Tappvatten- och avloppssystem
Tappställen och avloppsenheter installeras enligt RFP. 
Kallvatten med förfilter på inkommande vatten med kapacitet på minst 60 m3/h och 
plats för eventuell tryckstegringspump.
Tappvattenuppvärmning via värmeväxlare i undercentral förses med system för 
legionellaspolning. Instruktioner för regelbunden kontroll avseende legionella ska 
upprättas.

Duschar i entréplan (omklädning samt duschar i bassängrum) förses med sensorstyrda 
enheter, gäller även handduschen som kan automatspolas för att minska risken för 
legionella. Tvättställsblandare utföres i klass A och förses med sensorstyrda blandare 
(el-anslutna 12/24V) och toalettstol utföres med synlig vägghängd spolcistern.
Alla rörledningar utföres för dolt montage och vattenledningssystem förses med 
magnetventiler för sektionering vid olycka/skadegörelse.

Spolposter med slang i närheten av manluckor vid utjämnings- och spoltankar i 
vattenreningsrum. Kombinerade spol-/el poster i bassängrum.
Rejält tilltagna brunnar utanför tankar vid avtappning, rengöring av tankar.

För att underlätta städning och stopp i driftsskedet skall brunnar/rännor i duschrum ha 
väl tilltagna hårsilar/vattenlås. Skvalp- och städrännor/brunnar kring bassänger enligt 
omfattning av A-ritningar och RFP.
Avloppsledningar från entréplanet leds ut via självfall ut på servisledning.
Genomföringar i bottenplatta och källarvägg förses med extra tätning för att uppfylla 
radonsäkert utförande.

Suterrängplan förses med avloppsledningar ingjutna i voter, som via självfall leds till 
invändiga pumpgropar x 3 och pumpas ut på servisledning. Pumpgropar förses med 
redundans (2 st. separat styrda pumpar).

Fettavskiljare med larmfunktion installeras för beredningsskök. Behov utreds i 
systemskedet.

Separat avlopp för gråvatten ifrån duschar för möjlighet till återvinning via rörväxlare.

Nya parkeringsytor förses med avvattningsbrunnar med sandfilter och oljeavskiljare.
Byggnaden förses med utvändiga stuprör och avvattningsbrunnar vid inlastning och 
gångytor.

Kylsystem
Kyla produceras via evaporativ kyla med kallvattenanslutning. Enskilda rum förses med 
kyla via DX-kylmaskin, placerad på yttertak. Se RFP.

värmesystem
Bassängutrymmen värms med övertempererad luft. Övriga utrymmen värms med 
radiatorer/konvektorer och golvvärme.
Golvvärme ska installeras i delar av entréhallen, i den torra korridoren, i hela 
omklädningsdelen (inkl. wc, dusch, tork, etc.) samt i delar av barnbassängsrummet.
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Markvärme utvändigt kan man se omfattningen av på den blivande situationsplanen.
Värmeväxlare, ingående i vattenbehandlingsanläggning, ansluts för uppvärmning av 
bassängvatten.

Övriga krav se RFP.

Styr och övervakning, övergripande mål
Nya Lögarängsbadets tekniska funktioner skall kunna övervakas, drift optimeras 
och analyseras med hjälp av överordnat styrsystem med tillhörande pedagogiska 
visualiseringsbilder som visar börvärden, aktuella värden och historik. Driftlarm ska 
kunna ske både lokalt på plats i anläggningen och via uppkoppling/fjärruppkoppling av 
dator. Systemet skall vara fullständigt kompatibelt med Västerås Stads anvisningar 
och fastighetskontorets befintliga system.

Allmänt
Datoriserad styr- och övervakningsanläggning installeras och uppkopplas till 
kommunens överordnade system. Kommunikation sker via nätverk och samordnas 
mellan VVS, vattenbehandling och el.

All förbrukad energi skall mätas och övervakas.
Larm, bör- och är-värden överförs till kommunens överordnade system.

Kablage och sakvaror skall vara halogenfria.

Tappvatten- och avloppsvattensystem
Anläggningen förses med utrustning som möjliggör en minimering och optimering av 
tappvattenförbrukningen. System för att förhindra tillväxt av legionella installeras samt 
system för sektionering av vattenledningssystem vid olycka/skadegörelse.

Kylsystem
Anläggningen förses med utrustning som möjliggör minimering och optimering av 
energiförbrukningen.

Värmesystem
Anläggningen förses med utrustning som möjliggör minimering och optimering av 
värmeförbrukningen.

Ventilation
Anläggningen förses med utrustning som möjliggör minimering och optimering av 
avfuktning och värmeförbrukning. Enstaka rum förses med behovsstyrning av luftflödet 
och temperatur. Temperaturer och luftflöden styrs och anpassas till olika belastningar 
såväl interna som externa.

Badaggregaten utrustas med internt monterad styrreglering, samt med möjlighet för 
uppkoppling mot överordnat system via Modbus (alla värden skall kunna överföras till 
överordnat styrsystem). Uppkopplas via standardiserade kommunikationsprotokoll.
Intagskanal förses med CO2-larm som stoppar ventilationen ifall avgaser eller CO2-tank 
läcker och det finns även möjlighet till manuell avstängning vid VMA-larm.
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vATTENBEHANDLING

Objektet avser nyproduktion av vattenbehandlingsanläggning för nya Lögarängsbadet.

Målsättningar
Byggnaden skall uppfylla Miljöbyggnad Silver med ambitionen att även nå Guld.
Nya badet skall ha ett mycket bra bassängvatten och en bra badmiljö för personal och 
besökare. Ett dåligt bassängvatten påverkar alla negativt, samt att byggnaden med dess 
ingående delar påverkas negativt. Livslängden minskar och underhållskostnader ökar 
om bassängvattnets kemi är dålig. Lågklorering skall tillämpas och koncentrationen av 
restprodukter från desinfektionsmedlet skall reduceras till ett minimum.

Höga krav på vattenkvaliteten
Nya Lögarängsbadet kommer därför att ställa högre krav än vad som rekommenderas 
på några av parametrarna i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad, 
FoHMFS 2014:12.
Kraven kommer också att öka i framtiden och vi vill därför öka ambitionerna redan nu.

Avstegen är: 
1. Att vattenbehandlingen skall vara så beskaffad att lågklorering kan tillämpas   
med bibehållen god hygienisk status. Halten av fritt klor skall generellt inte överstiga 0,6 
mg/l. För varmpool tillåts maximalt 1,0 mg/l och för utebadet maximalt 1,2 mg/l.

2. Att vid full belastning, i samtliga inomhusbassänger, skall bundet klor inte överstiga 
0,15 mg/l vid normala dagar (70% av angivet badande/dag för respektive bassäng i 
RFP’n) respektive 0,2 mg/l vid max badande/dag.

3. Att grumligheten på vattnet efter filter, så kallad turbiditet, skall vara lägre än 0,1 FTU
 
4. Att THM, Trihalometaner skall vara lägre än 50 µg/l  

vattenbehandling
Vattenbehandlingsteknik skall vara robust och beprövad teknik. Varje bassäng skall 
ha egna separata vattenbehandlingssystem för rening som är oberoende av varandra.  
Slås ett system ut för en bassäng skall övriga bassänger kunna fungera. Barnbassäng 
skall ha funktionen ”panikstopp” och kunna snabbtömmas i det fall fekalier kommer 
i poolvattnet. Kemikaliedosering skall placeras i separata utrymmen med högt 
säkerhetstänk med nödduschar etc. 
Samtliga reningsverk ansluts till ett gemensamt styr- och övervakningssystem. 
Drifttekniker skall enkelt via webbgränssnitt kunna övervaka och vidta åtgärder vid 
behov för driftsoptimering.

Driftsoptimering
Energiåtervinningen skall vara mycket god i hela systemet, med bl a värmeväxlare på 
varje system för återvinning på avblödningsvatten, 30 l/badgäst och dygn. 

Allt vatten från filterspolningar skall samlas i en slamvattentank och förberedas för 
återvinning (se optioner som skall utvärderas).
Vattenbehandlingen skall vara belastningsstyrd med automatisk anpassning av 
cirkulationsflöde och kemikalietillsatser i förhållande till vattenkvaliteten. 

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön i maskinrummet måste beaktas, speciellt avseende hög bullernivå och 
lufttemperatur som ofta är ett problem. Vid val av fabrikat på pumpar skall bullernivån 
beaktas och väljas så låg som möjligt. Den totala ljudnivån i teknikrum skall vara lägre 
än 80 dB(A).

Processförslag
Vattenbehandlingsanläggning installeras i suterrängvåningen enlig arkitektritningar.
En beprövad processutformning framgår enligt nedan.
Samtliga system byggs med samma tekniska lösningar och processteg. 

Processlösning som föreslås är följande: 
1. Cirkulationssystem för att transportera föroreningar från bassänger till 
reningsanläggningen samt för att förse bassängvolymen med nytt filtrerat vatten och nytt 
aktivt desinficeringsmedel.

2. Föravskiljning över grovfilter för att på ett så tidigt stadium som möjligt avskilja de 
största partikulära föroreningarna innan sandfilter.

3. Dosering av pH-justerande kemikalier (CO2 och vid behov svavelsyra alternativt 
saltsyra).

4. Filtrering av hela cirkulationsflödet över sandfilter utformade enligt DIN 19643/19605 
i kombination med kemisk fällning. Spolningsprocessen skall vara automatiserad och 
omfatta både luft- och vattenspolning.

5. UV-aggregat och aktivt kol för tillförlitlig reduktion av desinfektionsbiprodukter.

6. Spädning/avblödning för att förhindra en ackumulation av i reningskretsen ej 
avskiljbara föroreningar såsom salter.

7. Desinficering med natriumhypoklorit som ett långvarigt skydd mot mikrobiologisk 
tillväxt.

Kontroll av vattenkvaliteten genom kontinuerlig mätning av fritt klor, bunden klor, 
redoxpotential, pH-värde och grumlighet.
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Synliggöra prestanda 
En ambition som skall utvärderas är att synliggöra, förutom vattentemperaturer i de 
tre bassängerna, även värden från badvattenkemin (med symboler                 samt 
pågående trender                  i entréhallen via 55” LED-skärmar. Där informerar man 
också om vad som händer i badvattnet/processen och hur viktigt det är att duscha 
innan man badar för att hålla en jämn och bra vattenkvalitet som kommer alla till del. En 
”oduschad” motsvarar 25 personer som har duschat, tänkvärt!

Optioner 
• Ultrafiltreringsanläggning för att återvinna  70 % av backspolvatten från 
filterspolningen som skall utvärderas i systemskedet.

• Föreberedelse med yta i byggnaden för sommar/utebad. Vattenbehandlingssystem för 
sommarbad/utebad öppet ca 9 timmar/dag. 

 Preliminärt planeras följande för utebadet:
 • Småbarnsbassäng ca 30 m2, 30 cm djup, för barn upp till 2 år. Belastning   
    30 badande/tim.
 • Barnbassäng ca 60 m2, 50 – 80 cm djup, för barn 3 – 8 år. Belastning 50   
     badande/tim.
 • ”Splash area” ca 40 m2, för alla som tycker om att bli blöta, oavsett ålder.   
     Belastning utreds i systemskedet.
 • 2 vattenrutschbanor av olika karaktär, med separata aqua-catchar. Ca 100   
    meter långa. Belastning ca 90 badande/tim.
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EL- OCH TELESYSTEM

I Västerås skall en ny badanläggning uppföras, ”Lögarängsbadet”, och i samband med 
detta skall nytt El- och Telesystem installeras.
I entreprenaden ingår alla varor och arbeten som erfordras för driftfärdiga anläggningar 
enligt denna beskrivning med tillhörande bilagor.

Omfattning
Installationerna utförs i den utsträckning, och med den omfattning, som krävs för en 
komplett funktionsduglig driftfärdiganläggning enligt föreliggande programhandling, Väs-
terås Stads anvisningar, myndigheternas krav och rekommendationer samt så att utrym-
men kan användas för avsedd verksamhet.
Ett rumsfunktionsprogram (RFP) finns som redovisar vilka system som skall installeras 
inom respektive rum samt omfattning av uttag för kraft, allmän tele, data och tagläsare 
mm. RFP´n kompletterar denna programhandling.

Målsättningar
Byggnaden skall uppfylla Miljöbyggnad Silver med ambitionen att även nå Guld.
En funktionell, rubust och energieffektiv el- och belysningsanläggning som är väl anpas-
sad till badhusmiljö med låga drift- och underhållskostnader. Belysningen har ett viktigt 
samspel med byggnadens arkitektur, upplevelser och ljussättning för badgästernas olika 
behov. 

Allmänna krav
Utöver myndighetskrav skall nedanstående rekommendationer följas om ej annat preci-
serats i beskrivningen.
• Följande standard skall gälla: IEC, SS-EN-, SEN- och SS-standard.
• SS 437 01 02 Elinstallationer för lågspänning – vägledning föranslutning, mät  
 ning, placering och montage av el-och teleinstallationer
• EL AMA 12, råd och anvisningar till EL AMA 12 med tillhörande revideringar.
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 ”Starkströmsföreskrifterna”   
 med ändringar och tillägg.
• SS 424 14 38 ”Kabelförläggning i byggnader
• Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 2.
• SS-EN 61439-X Kopplingsutrustningar för högst 1000V.
• Ljus och rum planerings guide för belysning inomhus, tredje utgåvan.
• SS-EN 12464-1:2011 Ljus och belysning
• Sveriges kommuner och landsting ”måttbok” utgåva feb. 2013 i tillämpliga delar
• SEK handbok 419
• Svenska Brandskyddsföreningens rekommendationer för Utrymningslarm 2003  
 inkl supplement blad.
• SBF 110:7 Regler för automatisk brandlarmanläggning
• SSF 130 för utförande av inbrottslarm.
• SS-EN 50133-7 för passersystem.
• Styrande krav för certifiering minst Miljöbyggnad Silver.

• Västerås Stads projekteringsanvisningar.
Text under de olika avsnitten Bygg, kortfattad teknisk beskrivning, VVS och EL komplet-
terar varandra.

Miljökrav
Installationerna i byggnaden skall miljöklassas minst för Miljöbyggnad Silver med målet 
att kunna nå Guld.
Specifika miljökrav el:
Samtliga ledningar, tomrör och dosor skall vara halogenfira
Utanpåliggande kablar skall vara skärmade, där infällda kablar installeras skall tvinnade 
ledningar användas. 

Materialkrav med hänseende till ytbehandling och korrosion:
Ytbehandling av material skall anpassas för miljöer vilka dessa är placerade inom.
Ytbehandlingar av material kommer följa en projektspecifik korrosivitetsplan anpassad 
för badprojekt. C4 bassängmiljöer, C3 teknikutrymmen och C2 i övriga utrymmen. 
Rostskydd för upphängningar mm skall klara C4 i alla badmiljöer.

Kanalisation
Kanalisationen skall bestå i huvudsak av kabelstegar.
Kontorsarbetsplatser förses med elkanaler i vitlackerat aluminium.
Pelare efter fasader förses med rörkanalisation där behov finns för utrustning. 
Prefabricerande väggelement skall förberedas för infälld installation.
Kanalisation skall finnas för samtliga förekomna system i anläggningen.
Separat kanalisation skall utföras för kraft/tele/data system för att säkerhetsställa se-
parationsavstånd mellan dessa system.
Separat kanalisation skall finnas för framtida TV-sändningar mellan inlastning där TV-
buss skall ansluta sig till 63 A uttag och plats för TV sändning i tävlingsbassäng (exakt 
placering utreds i systemhandling). 
I övrigt består kanalisation av tomrör ovan undertak och i väggar.
Separat kanalisation skall finnas för VSS-system (kameraövervakning) och AV-teknik 
utförs av EE efter underlag från Västerås Stad i systemskedet.

Spänningsutjämningssystem
Potentialutjämningsanläggning skall utföras enligt elinstallationsreglerna SS 436 40 00 
och SEK handbok 413.
Potentialutjämningen innebär att potentialutjämningsskenor monteras vid ställverk samt 
vid varje el-central/apparatskåp.
All inkommande media samt armering i bottenplatta skall anslutas till huvudjordnings-
skena i ställverk.
I övrigt skall ventilationskanaler, synliga stålpelare, vattenreningsanläggning, hissar, sta-
tiv för inkommande fiber, data brandlarm, utrymningslarm, höj och sänkbara bassäng-
bottnar/bryggor mm och undervattensarmaturer ansluts till potentialutjämningsskenor.
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Som en kompletterande potentialutjämning skall även vattenrör och ventilationskanaler 
med ledningssystem av ledande material som försörjer duschutrymmen anslutas samt 
även vattenrör i spolposter.

Belysningssystem
Belysningssystemet ska vara utfört med beprövad teknik för simhallsmiljö. 
LED armaturer monteras i hela bygganden. 
I tävlingsbassängen och hopp/multibassängen monteras LED undervattensarmaturer 
med RGB funktion. För att tillgodose olika aktiviteter skall belysningen att utformas på 
ett flexibelt sätt. Belysningen skall generellt planeras för att öka orienterbarheten genom 
att förstärka belysningen vid trappor, skyltar mm.
I tävlingsbassäng skall belysning i utföras enligt Sveriges kommuner och landsting 
”måttbok” för nationell/regional tävling typ 1 för tv-sändning.
I hopp-/multibassäng skall belysning utföras enligt vad som krävs för tävlingsarrang-
emang för respektive idrottsgren.
I övriga rum/lokaler skall belysning utföras enligt Ljus o rum (senaste utgåva) och SS-EN 
12464-1:2011.

Parkeringsytor skall belysas av stolparmaturer som smälter in i omgivningen, belysning-
en dimensioneras för 20 lux i gångytor och parkeringsytor.
Huvudentré belyses med infällda spottar/mindre downlights i skärmtak som en stjärn-
himmel. Lika gäller övriga skärmtak och över terrasser. Fasad längs med huvudentré 
mot undervisningsbassäng belyses av smalstrålande väggarmaturer med ner ljus. Samt-
liga dörrar i fasad belyses med väggarmatur med nerljus.
Granitmurar under terrass belyses med linjära LED armaturer.

Inom tävlingsbassäng kommer belysningen att bestå av armaturer i tak efter simbas-
sängskant i kombination med LED downlights över läktare och väggarmaturer på pelare 
samt effektbelysning på vägg mot barnbassäng. Sittgrupper med bord vid bassäng och 
balkong belyses med förses med nedpendlade glob armaturer.
Trappor i läktare förses med infälld belysning. Bastu och varmpool med tillhörande yta 
emellan skall belysas med fiber med färgfilter som en stjärnhimmel (RGB).
Inom hopp/multibassäng skall belysningen bestå av armaturer i tak efter simbassängs-
kant i kombination med downlights över balkonger och under balkong. Väggarmaturer 
monteras på pelare.
I trappräcke till hopptornen fälls belysning in. Hopptornen belyses med strålkastare och 
downlights. För lekfullare aktiviteter monteras RGB-strålkastare runt hopptornen.
Undervisningsbassäng utformas med indirekt belysning i upphöjt undertak efter bas-
sängkant.
Väggarmaturer monteras på pelare. Effektbelysning (RGB) monteras för vägg mot hopp/
multibassäng (skall även fungera som effekt belysning på kvällstid). Downlights/och el-
ler ”belysningslinjer” monteras efter väggar mot omklädningsdelar.
I badgalleria och korridorstråk monteras infällda downlights mellan pelare. Smalstrå-

lande downlights monteras för att framhäva pelare. Förlängning av badgalleria i hopp/
multibassäng och barnbassäng skall belysas likadant.
Barnbassängen förses med RGB armaturer i pool. Infällda downlights i tak som en 
allmän belysning, pendlade glober över bord med sittplatser. Vägg med motiv framhävs 
med separat belysning, i övrigt monteras RGB-strålkastare för attraktioner i bassängen.

I entréhall monteras infällda downlights, nedpendlade stora glober samt effektbelysning 
av hisschakt.
I övrigt skall korridorer, passager och omklädningsdelar förses med downlights. Historis-
ka motiv etc. i korridorer framhävs med spotlights. Arbetsplatser får traditionell kontors-
belysning med pendlade kontorsarmaturer.

Belysningsstyrning
Generellt utrustas fastigheten med ett BUS styrsystem tex ett KNX system som bas för 
signalöverföring och styrningar för el-anläggning. Inom styrsystemet hanteras övergri-
pande belysningsstyrningar i olika scenarier för exempelvis tävlingsbassäng, undervis-
ningsbassäng, hopp/multibassäng, barnbassäng och entréhall. 
Övriga delar som styrs via styrsystemet är omklädningsdelar och utrymningsvägar samt 
ytterbelysning. 
Belysningsnivåer samordnas i grundläggande scenariostyrningar för enkel manövrering. 
Display för hantering av belysning placeras i reception och badvakt.  Mindre styrenheter 
monteras i akutrum för undervisningsbassäng och hopp/multibassäng
Ytterbelysning styrs via 2-kanals astronomiskt ur alternativt med ur funktioner från styr 
(utreds vidare i systemhandlingsskedet).

Allmänna ytor tänds och släcks via av- och på larmning. Vid av larmning tänds allmänna 
delar till 10-20% och vid närvaro styrs belysning via närvarovakt mellan 100% vid när-
varo samt ljusreglerar ner till 10% när närvaro upphört. 
Mindre utrymmen förråd, WC mm. regleras via armaturer med inbyggd närvarodetektor.
All belysning som inte styrs via närvarogivare tänds och släcks via av och på larmning.
Belysning inom teknikrum för vattenrening, VVS och EL styrs via brytare alternativt via 
tryckknappar inom respektive rum/yta. 

Nödbelysningssystem
Inom fastigheten skall nödbelysning installeras och utföras enligt myndighetskrav och 
upprättad brandskyddsbeskrivning som kommer i systemhandlingsskedet. 
Nödbelysningssystem skall utföras med ett centralmatad 230V AC/DC övervakat och 
självtestande system. Systemet skall regelbundet individuellt övervaka armaturer på 
varje slinga samt regelbundet mäta kapaciteten på batterierna.
Systemet skall upprätthålla nödbelysningsdrift i minst 1 h vid strömbortfall. 

Belysningssystem för vägledande skyltning
Inom fastigheten skall anvisningsskyltar installeras och utföras enligt myndighetskrav 
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och upprättad brandskyddsbeskrivning som kommer i systemhandlingsskedet. 
Nödbelysningsarmaturer och anvisningsarmaturer med piktogram med LED ljuskällor 
installeras. Armaturer skall utföras med central matat system ingående i nödbelysnings-
systemet.

Kraftsystem
El-anläggningen skall sektioneras och vara väl åtkomlig för framtida service och 
underhåll efter färdigställande. Anläggning skall utföras energieffektiv enligt BBR.
Lågspänningsställverk installeras i ställverksrum beläget på plan 1.
Servisställverk/fördelningscentral skall vara utfört enligt SS-EN 60 439-1 form 4. 
Ställverk skall utföras skåpskapslat för uppställning inomhus och lägst kapslingsklass IP 
21. 
Ställverk- och större fördelningscentraler skall vara försedda jordfelsövervakning för 
varje separat utgående grupp.
Inkommande elservis till lågspänning ställverk installeras som ett TN-C system (4-ledar 
system) från elleverantören.
Alla utgående grupper, huvudledningar installeras som ett TN-S system (5-ledarsystem).
Gruppcentraler installeras i el-nischer på respektive våningsplan vilka i huvudsak 
försörjer kraft och belysning inom respektive område. I souterrängplan installeras 
centraler på strategiska platser för att undvika långa ledningslängder. 
Apparatskåp för hissar och VVS-utrustning matas från fördelningscentral i ställverksrum. 
Vid behov installeras fördelningscentral separat inom fläktrum för att minimera kablage 
på stegar. Plats förbereds för separat el-central för solcells anläggning som kan 
monteras i solcellsrum. I bassängrum för 50-meters tävlingsbassäng och hoppbassäng 
ska elkraft finnas för inkoppling av utrustning (el, tele, data) vid tävlingsarrangemang 
ovan badvaktsrum och för TV-bussar (2 x 63A) vid inlastning.
I övrigt installeras uttag enligt RFP.

Ledningssystem
Samtliga ledningar skall vara halogenfria.
Nya gruppledningar skall vara typ EQLQ vid utvändigt förlagda ledningar, vid dold förlagd 
ledning i rör partvinnad FQ.
Inkoppling inklusive anslutningsledning och eventuell stickpropp ingår till av bygg-
entreprenören levererade köksmaskiner/vitvaror.
Huvudledningar utgöres av AXQJ, EXQJ och FXQJ.
Brandsäkra kablar installeras till hissar och nödbelysningsanläggning samt övriga 
funktioner som kräver brandsäker kabel.

UPS anläggning
En UPS anläggning skall finnas för kassasystem, badlåsanläggning, data och driftlarmer. 
Exakt utformnings och storlek utförs i systemhandlingsskedet.
Om inte ett integrerat system för passagekontroll/överfallslarm/inbrottslarm installeras 
skall en UPS anläggning installeras separat för passagekontroll och överfallslarm med 

60min backuptid.

Driftlarm- och driftpresentationssystem
Samtliga huvudledningar ska vara övervakade av jordfelsövervakning, individuellt för 
varje ledning, inställbart larmvärde.
Anläggningen för jordfelsövervakning förses med summalarmutgång och installeras till 
DUC. Respektive central förses med summalarm för utlöst jordfelsbrytare och installeras 
till DUC. Övriga larmer utreds vidare i systemhandlingskede. Samtliga Ducar skall förses 
med nätverksuttag för uppkoppling mot Ifix (övergripande system för Västerås stad).

Jordfelsbrytare
Antalet jordfelsbrytare skall vara anpassade för att få en driftsäker anläggning samt 
sektionering för minskad driftpåverkan vid fel. 
Vid behov monteras personskyddsautomater för separata gruppledningar.
Jordfelsbrytare skall vara separerade/sektionerade även på belysningen.
Central skall vara försedd med jordfelsbrytare typ A 30mA (personskydd) typ A på 
uttagsgrupper som anpassas och fördelas efter anläggningens läckströmmar.
Uttag med inbyggd jordfelsbrytare i anläggningen skall utredas i kommande 
systemhandling om behov, omfattning och typ av fabrikat. Gäller både 3-fas och 230v 
uttag.
Jordfelsbrytare skall vara av självtestande typ.

Solceller
En solcellsanläggning förbereds på tak på högdel (c:a 400m2 solcellsyta). Växelriktare 
monteras då i solcellsrum.
Anläggningen skall optimeras på den tilltänkta ytan så toppeffekten blir så stor som 
möjlig, anläggningen skall leverera minst ca: 40kW. 
En inomhus display monteras i entréhall som visar 3 värden, (AC-produktion, producerad 
AC-energi under dagen samt totalt ackumulerad AC-produktion). 
Ansluts även till Ifix (övergripande system för Västerås stad).
Ledningar i solcellsanläggningen skall förläggas i rör/slang.

Mätning
Anläggningen förses med en kWh-mätare för den totala strömförbrukningen. Mätning av 
den totala strömförbrukningen skall vara dubbelriktad för solcellanläggning.
Separat kWh-mätare för solcellsanläggning. Separata statistikmätningar för fastighets 
el. Separata undermätare monteras för bastu, vattenbehandlingsanläggning, luftbe-
handlingsanläggning, VSS (Västerås simsällskap) och café med kylrum.
Undremätare monteras för grupper till sommarkiosk.
Statistikmätningar skall vara utförda med system för mätvärdesinsamling.

Elvärme
Inom samtliga omklädningsrum installeras fast höj o sänkbara hårtorkar.
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Elektriska bastuaggregat med separata manöverpaneler monteras i respektive bastu-
rum. Bastuaggregat skall manövreras från badvakt alternativt från reception via bastu-
manöverpanel.
I torkrum installeras eldriven torkvärmare som skall styras via timer, typ och storlek ut-
reds i systemhandlingsskedet.

Värmekabel anläggning
För att motverka isbildning monteras värmekabelanläggning med värmekabel/värmeduk 
i stuprännor och ränndalar på tak. Fukt- och termostatgivarsystem installeras för styr-
ning.

Transportsystem
1 st. lyftbord skall monteras i souterrängplan som går upp till entréplan för godshante-
ring. Lyftbordet skall minst klara 1500 kg och ha måtten Mått 1200 x 2000 mm
1 st. personhissar installeras mellan plan 1 och 4. Personhissar skall även fungera för 
varutransporter. Personhiss utförs som maskinrumslösa lin hiss. Hissar förses med 
GPRS larmsändare.

Brandlarmsystem
Ett heltäckande brandlarm enligt SBF 110:7 skall installeras. Anläggningen utförs adres-
serbart och med fullständig övervakning av byggnaden samt för styrningar  av hiss, 
ventilation, branddörrstängning, AV-system och nödbelysning.
Inom bassängytor består detekteringssystemet av ett samplat brandlarmsystem uppde-
lat i sektioner. Larm skickas till larmcentral via gemensam IP-GPRS larmsändare.

Utrymningslarmsystem
Inom utrymmen där allmänheten har tillträde utförs utrymningslarmet som talbaserat i 
(entréplan). Inom tekniska utrymmen och souterrängs plan installeras sirener och blixt-
ljus. Det talade larmet skall även kunna nyttjas som bakgrundsmusik och utrop.
Det talade utrymningslarmet skall vara sektionerade i minst 10 st zonindelningar, exakt 
antal utreds vidare i systemhandling. Normer för signalkaraktär, ljudnivå, taluppfattbar-
het mm. skall följa SBF-s rekommendationer samt objektspecifik brandskyddsdokumen-
tation. Talat utrymningslarm används gemensamt integreras med brandlarmsystemet.

Av-system
I bad, friskvårdslokaler och entréhall installeras ljudutrustning bestående av högtalar-
anläggning förstärkare mixerbord samt speakerutrustning. Systemet ska vara uppdelat i 
olika zoner med både centrala utrop och musik skall vara möjligt till alla publika lokaler 
och för inkoppling av lokala enheter med mikrofoner och mp3-spelare i olika delar. Bl a 
ska inkopplingar kunna ske lokalt vid bassänger för vattengympa. 
I tävlingsbassäng och hopp-/multibassäng ska anläggningen vara anpassad för vad som 
krävs vid tävlingsarrangemang.
Ljudanläggning skall fungera i samspel för personer med nedsatt hörsel. 

VMA-anropsmöjlighet skall finnas i kassa och badvaktsrum. 
 Systemet skall utformas med bra hörbarhet för resp. anläggningsdel. Anläggningar skall 
kunna samordnas med varandra samt med system för talat utrymningslarm.
Följande ingår i el entreprenaden för AV-system:
• Förstärkare. 
• Installation. 
• Högtalaranläggning.
• Mixerbord
• Speakerutrustning.
• Kommunikation med styr och övervakningssystem typ Crestron och KNX.

Ljudöverföringssystem teleslinga
Inom fastigheten skall ett ljudöverföringssystem (hörselslinga) installeras i offentliga 
lokaler gäller bad, läktare, entré, serveringslucka samt reception. Utförs för att uppfylla 
kraven enligt IEC 60118-4: 2006. Utförs med slingförstärkare och ledningsnät. Utformas 
i enlighet med kravspecifikation ” Requirement specifications for induktion loop ampli-
fiers” utarbetad av NSH.

Inbrottslarmsystem
Ett komplett inbrottslarmsystem installeras enligt gällande krav i SSF 130 larmklass 2 av 
fabrikat RCO eller likvärdigt. 
Inbrottslarmet utförs som ett indraget skalskydd upp till 4 meter ovan mark.
Anläggningen skall vara adresserbar och indelas i olika larmområden.
Utöver detta ska ca 10 lokaler larmas. Specificeras i senare skede.
Larm skickas till larmcentral via gemensam IP-GPRS larmsändare.
Inbrottslarmet skall integreras med passagekontrollsystem och överfallssystem.

Överfallslarmsystem
Larmpunkter från överfallslarm för koppling mot vaktbolag/polis ska finnas i kassa/re-
ception, kassakontor och kassa i servering. Överfallslarmet integreras med inbrottslarm-
systemet.

Passerkontrollsystem
Ett passerkontrollsystem typ RCO eller likvärdigt som är kompatibelt installeras bestå-
ende av centralutrustning och tagläsare med knappsats.
Tagläsare placeras på strategiska platser där avgränsning för tillträde av besökande ska 
finnas samt i entrédörrar.
Passerkontrollsystem är integrerat med dörrkontrollsystem och inbrottslarmsystemet.
Lästeknik (Mifare) på taggar skall samordnas med badlåsanläggning.
Passerkontrollsystem skall presenteras och administreras via dator placerad i tex räk-
ningsrum.
Klientdator skall ingå i passerkontrollsystemet.
Exakt omfattning och placeringar av tagläsare enligt materiallägg.
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Badlåssystem
Ett badlåssystem innehållande tagläsare för vändkors, omklädningsskåp, omklädnings-
rum, betalstationer.
Lästeknik (Mifare) på taggar skall samordnas med passerkontrollssystem.
Systemet skall möjliggöra kontantlösa köp för badgäster i såväl bemannade som  
obemannade köpställen. Operatören ska lätt kunna administrera entré och access inom 
anläggningen och det skall utgöras av ett online system. Integration skall finnas till an-
läggningens entrésystem och kassasystem.
Leverantörer av omklädningsskåp och badlåssystem skall samordnas innan leverans av 
skåp.

Dörrkontrollsystem
Ett dörrkontrollsystem installeras. Samtliga öppningsbara dörrar, fönster och lås för-
ses med magnetkontakter och låskolvskontakter. Nödutgångsdörrar förses med lokalt 
daglarm via optisk/akustisk larmdon. Anläggningen integreras med inbrottslarmanlägg-
ningen.

vSS (kameraövervakning)  
Multi-/hoppbassäng, undervisningsbassäng samt barnpools område skall övervakas 
med kameror (nätverkskameror som tål simhallsklimatet och med HD-upplösning). Preli-
minärt placerade kameror skall kopplas via dator med UPS backup. En kamera i hopp-/
multibassäng skall placeras under vattnet/alternativ bakom fönster som kan publicera 
bilder på ”allmänna monitorer i badet. 
Detaljer (bla värme element för kameror i baddelar) utreds vidare i fortsatta projekte-
ringen.
Kameror installeras av Västerås Stad. 
EE utför kanalisation och med kat6 kabel samt patch kabel (med separat kabel skilt från 
annan datatrafik i byggnaden) med RJ45 uttag nära kameran. 
Kamera anläggningen skall kopplas upp till egna paneler på rack/ställ.
Ledningsnät för kameraanläggningen skall i utrymmen för Västerås simsällskap (be-
nämnd VSS på ritningar och i RFP) kopplas upp i rackställ för Västerås simsällskap egna 
switchar. 

Nödlarmsystem
Inom respektive RWC, hytt liten, hytt stort, omklädning kombi och vilrum installeras ett 
nödlarmsystem med larmpanel monterad i reception. 
Larm presenteras på larmpanel både optiskt och akustiskt.
I bassängdelar installeras ytterligare 10 larmpunkter som utförs med nödlarmsystem 
som presenteras i larmpanel. I reception/kassa anordnas en nödstopp som stoppar att-
raktioner i barnbassäng. Exakt utförande projekteras fram i systemhandlingen.

Tidgivningssystem
Inom fastigheten skall ett tidgivningssystem installeras. Storleken på uren anpassas ef-

ter läsavståndet där dessa placeras. Huvudur placeras i stativ inom telerummet, alterna-
tivt radiostyrda klockor som styrs via FM-bandet eller GPS.
Urtavla på sekundärur skall vara försedda med sifferdisplay.
Sekundär ur placeras enligt omfattning i RFP.
Tidredovisningssystem för sport
I tävlingsbassäng och hopp/multibasängen skall digitala banträningsur monteras på 
vardera kortsidan.

Flerfunktionsnät (Datanät)
Ett flerfunktionsnät bestående av inkommande fiber, samt lokalt spridningsnät från 
respektive stativ skall installeras. En separat fiber installeras till dataställ för Västerås 
Simsällskaps del i suterrängvåning.
Nätet skall byggas som ett gemensamt fastighetsnät för data och telefoni.

Nätets uppbyggnad skall vara strukturerat och följande gällande internationell standard 
SS-EN 50 173 respektive SS EN 50 174.
Spridningsnätet skall utföras som stjärn-nät med oskärmad partvinnad kabel. Samtligt 
ingående materiel skall uppfylla kat. 6 prestanda och respektive länk skall uppfylla klass 
E. 
Uttag skall vara RJ45 uttag. 
Samtliga arbetsplatser, cafeteria och reception förses med uttag. Uttag skall även instal-
leras för anslutning av larmsändare, passerkontrollsystem, styr- och övervakningssys-
tem, kameror, AV-utrustning samt stationer för WiFi.
Se även omfattning av uttag i RFP.
Plats skall finnas för att ansluta kameraövervakningen i rackställ för VSS egna switchar. 

Drukningslarmsystem
Drunkningslarm skall bestå av kameraövervakning i och ovan bassängerna. Arbetssta-
tion med Pc och operatörspaneler. Övervakningsdator. Alarmdisplayerna skall Larma 
badvakterna på 10 sekunder efter att en simmare i nöd upptäckts via en LED-display på 
väggen och/eller via en personsökare som anger exakt position av den drunknande.

Mobiltelefonsystem
Inom byggnaden skall ett mobilt inomhus nät installeras för att förstärka den mobila 
signalen i suterrängplan.

Åskledarsystem
Inom entreprenaden skall ett åskskyddsystem till byggnaden installeras enligt 
SS EN 623 05-3 för åskskyddsklass 3.
För att erhålla denna funktion ska byggnaderna förses med ett yttre avledningssystem 
i form av uppfångare på tak, takledare, nedledare samt jordtagsledare (ringledare) 
nergrävd runt byggnaderna som kompletteras med djupjordtag nerborrade i mark. 
Åskskyddssystemet ansluts även med huvudjordningsskena vid serviscentral.
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Grunderna till god säkerhet läggs redan i huvuddispositionen med en tydlig 
struktur, ”ryggrad”, i anläggningen. På så sätt får vi bra överblickbarhet till de olika 
bassängrummen och omklädningsdelarna.
 
Även utformning av de enskilda rummen är viktig. Det är väsentligt att undvika 
obevakade hörn i till exempel omklädningsrum, därför anpassas skåpplacering och 
höjder för maximal överblickbarhet. Dessutom planeras för smart placerade glaspartier 
som ger god insyn respektive utblick från till exempel bastur, bassängrum mm. 

En annan form av säkerhet är tillgången till flera typer av omklädningsrum som medger 
både avskiljbarhet för olika typer av besökare, men också avskiljbarhet och anpassning 
till personer med funktionsnedsättning eller andra behov. Det finns även duschar med 
mer avskildhet (med typ saloondörrar) som komplement. 

Undervisningsbassängen kan både vara öppen respektive avskild med draperier och 
utvändiga vertikalmarkiser.

Med föreslagen planlösning skiljer balkong och läktare på badande och andra besökare 
till anläggningen i en egen ”besökszon”.

Till byggnadens planlösning kan ett antal tekniska system adderas för anläggningens 
säkerhet:

• Passagesystem som skiljer på badgäst och övriga besökare.
• Tag-system till omklädningsskåp (larm när skåp bryts upp) och ett antal andra 

utrymmen. 
• VSS för övervakning i bassängrum från kassa/badvaktsrum.
• Drunkningslarm i tävlingsbassäng (option).
• Höj- och sänkbara bassängbottnar i undervisnings- och hopp/multibassäng skapar 

trygga vattendjup för olika behov och vattenvana.
• Hopptornslösning med spärr för tillträde till trampolin och sviktar när bassängbotten 

står i ett grunt läge.
• Överfallslarm kopplat till vaktbolag/polis i kassa/reception, avräkningsrum och 

kassa/servering.
• Larm för påkallande av hjälp från personal i RWC, alla bassängrum, hissar mm.
• Skalskydd/inbrottslarm ska finnas i alla lokaler mot fasad i markplan och mot 

balkonger. Dessutom ska utrymningsvägar och ytterligare cirka 10 rum larmas. 
Larmet sektioneras i ett antal sektioner.

• Brand- och utrymningslarm med talat utrymningslarm för synskadade, men även 
visuellt larm anpassade för andra besöksgrupper.

TRYGGHET OCH SÄKERHET
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BRAND

Brandskydd 
Denna utgåva upprättas i programhandlingsskedet. Det innebär tidigt i 
projekteringsskedet där endast systemval, inte färdig projektering, redovisas. Nästa 
utgåva upprättas i systemhandlingsskedet. Projektörer för respektive område ansvarar 
för att kraven enligt denna beskrivning samt detaljutförande enligt BBR inarbetas i 
aktuell beskrivning/ritning.

Regelverk
Byggnaden dimensioneras brandtekniskt enligt BBR 22 (BFS 2015:3) om inte nyare 
utgåva finns tillgänglig.

Byggnadsteknisk klass och personantal
Byggnaden utförs i byggnadsteknisk klass Br1, baserat på antalet våningar samt vilket 
våningsplan som viss typ av verksamhet pågår.

Personfördelningen i byggnaden presenteras nedan:

       Rum     Antal personer
 Undervisningsbassäng  75
 Hopp/Multibassäng   110
 Tävlingsbassängrum   1 300 vid monterad extraläktare
 Tävlingsbassängrum   700 utan monterad extraläktare
 Barnbassängrum   100
 Omklädning/duschrum dam/herr 180 inkl. flexomklädning
 Gruppomklädning 2 st  40
 Kombi omklädningsrum  15
 Entréhall    150
 Verksamhet/föreningslokaler 50
 Teknikutrymmen                                5
 Friskvårdslokaler               150

Byggnadens läge, ytterväggar och taktäckning
Byggnaden placeras minst 8 meter från annan byggnad för att uppfylla kraven på 
tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader.

Ytterväggar ska utföras så att risk för brandspridning längs fasaden och risk för 
personskador till följd av nedfallande byggnadsdelar begränsas. Ytterväggar utförs i 
lägst klass A2-s1,d0 (obrännbart material). 

Taktäckning utförs med material i lägst klass BROOF (t2) fäst på material av klass A2-
s1,d0 (obrännbart material t ex board).

I syfte att minska risken för brandspridning i yttertaket delas cellplastisoleringen in i ytor 

om högst 1 250 m2. Avskiljning mellan cellplastytor utförs av stenullsisolering med mer 
än 1,2 m bredd. Runt brandgasventilatorer och takgenomföringar ersätts cellplasten av 
stenull med mer än 0,6 m bredd. Under cellplatsen monteras en 50 mm stenullsskiva 
med hög densitet över hela taket. Då taktäckningen utförs med papp monteras en 20 
mm obrännbar board ovanpå cellplasten. Skarvar mellan betongelement förseglas med 
särskilda remsor av glasfiberväv eller keramiskt fiber. 

Bärverk
Bärverk dimensioneras i brandsäkerhetsklass 4 (R 60) enligt EKS 10 om inte nyare 
utgåva finns tillgänglig.

Brandcellgränser och invändiga ytskikt
Brandcellsgränser i form av väggar och bjälklag utförs i lägst brandteknisk klass EI 60.

Invändiga ytksikt (väggar och tak) utförs generellt i lägst brandteknisk klass 
B-s1,d0. Observera att träytksikt behöver brandskyddmålas eller impregneras enligt 
typgodkännande. 

Brand- och utrymningslarm
Byggnaden förses med ett heltäckande brandlarm enligt SBF 110:7, utgåva 2. 
Styrfunktioner skall specificeras i detaljprojekteringen. Brandlarmet utförs vidarekopplat 
till räddningstjänsten utan larmlagring. Utförandespecifikation ska upprättas i 
detaljprojekteringen. 

Publika delar (entréplan och övre plan) förses med talat utrymningslarm enligt 
Utrymningslarm 2015 med optiska larmdon i RWC. Övriga icke publika delar 
(suterrängplan) förses med akustiskt utrymningslarm med optiska larmdon i fläktrum 
och RWC. Utförandespecifikation ska upprättas i detaljprojekteringen.

Brandtekniska installationer
Samlingslokaler (publika delar) och dess utrymningsvägar förses med nödbelysning 
enligt SS-EN 1838. Nödbelysning ska även finnas omedelbart utanför utgång till det 
fria. Utvändiga utrymningsvägar ska i hela sin längd vara belysta och försedda med 
nödbelysning.  Nödbelysningen förses med nödströmsförsörjning via centralt batteri 
(kräver brandklassade kablar) eller batteri i respektive armatur. Nödströmsförsörjningen 
utförs så att den ger avsedd belysning i minst 60 minuter. Även nivåskillnader (t ex 
trappor) i samlingslokaler förses med nödbelysning. Belysningsstyrkan ska inte vara 
lägre än 1 lux längs med utrymningsvägens centrumlinje. Belysningsstyrkan i trappor/
höjdskillnader ska vara minst 5 lux i gånglinjen. Nödbelysning ska nå 50 % av krävd 
belysningsstyrka inom 5 sekunder och den belysningsnivå som krävs inom 60 sekunder. 
Nödbelysningen ska inte slockna i andra delar av byggnaden än den brandcell där 
det brinner om kablarna påverkas av branden. Omfattning presenteras i bifogade 
brandskyddsritningar.
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Vägledande markeringar ska placeras vid riktningsförändringar, förgreningar 
eller liknande. Skyltar utförs genomlysta eller belysta skyltar och förses med 
nödströmsförsörjning via centralt batteri (kräver brandklassade kablar) eller batteri i 
respektive armatur. Nödströmsförsörjningen utförs så att den ger avsedd belysning i 
minst 60 minuter. Omfattning presenteras i bifogade brandskyddsritningar.

Dimensionering av eventuell brandgasventilation i form av luckor i yttertaket ovan 
bassänger kan eventuellt behövas. Antal, avstånd och area på luckor i yttertaket ska ske 
med hjälp av brand- och utrymningsanalys enligt BBRAD 3.

Brandgasventilation i form brandgasfläkt placeras i hisschaktstopp för att förhindra 
brand- och brandgasspridning mellan skilda brandceller. Dimensionering av 
brandgasfläkt behöver visas analytiskt med beräkningar. 

Automatisk vattensprinkleranläggningen krävs inte i byggnaden eftersom 
brandbelastningen är så pass låg i bassängerna så att det inte överstiger 250 MJ/m2, 
detta skall redovisas med analytisk dimensionering enligt BBRBE 1. Läktare utförs av 
obrännbart materiel för att begränsa brandbelastningen.

Brandskydd, utrymning
Samtliga lokaler där personer vistas mer än tillfälligt ska ha tillgång till minst två av 
varandra oberoende utrymningsvägar. Vid fler än ett plan ska det finnas minst en 
utrymningsväg från varje plan. 

Utrymningsstrategin presenteras på brandskyddsritningarna. Gångavstånd överstiger 30 
meter från bassänger, därmed krävs analytisk dimensionering med hjälp av brand- och 
utrymningsanalys enligt BBRAD 3. För övriga publika delar får gångavstånd till närmsta 
utrymningsväg eller annan brandcell inte överstiga 30 meter, där sammanfallande 
gångväg räknas med faktor 2 enligt förenklad dimensionering. För icke publika delar 
(t ex kontor och teknikutrymmen) som är brandtekniskt avskilda från publika delar får 
gångavstånd till närmsta utrymningsväg eller annan brandcell inte överstiga 45 meter, 
där sammanfallande gångväg räknas med faktor 1,5.

Utrymningsvägar till och från publika delar utförs generellt med fri bredd om minst 
1,2 meter. Den exakta fria bredden från bassänger fastställs i brand- och riskanalys. 
På dörrbredden får dörrblad inkräkta högst 0,050 m. För lokaler med mindre än 150 
personer accepteras en fri dörrbredd på 0,8 m och ett fritt passagemått på 0,9 m. 
Ledstänger får maximalt inkräkta 0,1 m på var sida i och till utrymningsvägen.

Dörrar som skall användas för utrymning ska vara lätta att öppna och passera, och vara 
lätt identifierbara som utgångar. 

Slagdörrar i och till utrymningsväg från bassänger utförs öppningsbara genom 

panikregel typ SS-EN 1125. Övriga dörrar utförs utåtgående utrymningsriktningen och 
skall kunna öppnas med ett nedåtgående trycke eller genom att dörren trycks utåt.

Dörrar skall placeras så att de i öppet läge inte hindrar utrymning för andra personer. 
Låsvred och låsta dörrar med fördröjd öppning får inte förekomma.

Dörrar i och till utrymningsväg förses utan nattlås.

Utrymningsplatser med kommunikationsutrustning med tillförlitlighet motsvarande SBF 
110:7 och talfunktion ska finnas inom minst två utrymningsvägar från publika delar som 
inte ligger i markplan. Omfattning presenteras i bifogade brandskyddsritningar.

ventilationsbrandskydd
Skydd mot brandgasspridning via ventilationssystem erhålls antigen via brand/
brandgasspjäll i lägst klass EI 60-S eller brandgasspjäll med erforderlig isolering i lägst 
klass E 60-S.

Imkanaler utförs enligt principer i Imkanal 2012:1.

Övrigt
Lokalerna förses med handbrandsläckare. Gångavståndet till närmaste släckredskap 
skall inte vara längre än 25 meter. Handbrandsläckarna placeras i anslutning till 
utrymningsvägar. Omfattning presenteras i bifogade brandskyddsritningar.

Lokalerna förses med utrymningsplaner i anslutning till utrymningsvägar i fasad utförda 
enligt AFS 2009:2 och Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Omfattning av nödbelysning, vägledande markeringar, utrymningsplatser, 
brandcellsindelning etc., presenteras i bifogade brandskyddsritningar daterade 2016-
02-26.
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Stor omsorg kommer att läggas på byggnadens akustiska utformning. Särskild stor vikt 
kommer att läggas på ljudkomforten i bassängutrymmena och då med tanke på både 
badande och personal i verksamheten. Skvalprännor kommer att utföras så att inte 
”falljud” och ”sörpelljud” skapas.

Efterklangstider kommer att utföras med riktvärden för idrottshallar, då särskilt regelverk 
inte finns för badhus.
Ljudabsorberande material ska användas i stor utsträckning. I första hand placeras 
ljuddämpande material i undertak. Även väggar i bassängrum kommer att användas så 
långt ner mot golvet som anses möjligt utan att inkräkta på den dagliga städrutinen och 
att materialet inte blir skadat av fukt.

Rumsformen vid 50 meters-bassängen har goda förutsättningar att splittra ljudet. Ena 
långsidan har en läktare, där sättstegen kan vinklas för att splittra ljudbilden. Även den 
återstående delen har goda förutsättningar med bastu, varmpool, mur och balkong för 
att splittra ljudbilden.

Rumsvolymen vid hopp- och multibassängen har främst hopptornet som en möjlig 
ljudsplittrare. En av de två långsidorna behöver utformas med stor andel ljuddämpande 
material.

Barnbadets oregelbundna rumsform och attraktioner är naturliga förutsättningar för 
att splittra ljudet. Troligen behöver en av långsidorna utformas med en stor andel 
ljuddämpande material.

I undervisningsbassängen behöver en av de två motstående sidorna, både på långsida 
och kortsida, utformas med stor andel ljuddämpande material.

Övriga så kallade ”våta utrymmen” såsom exempelvis duschrum kräver 
akustikdämpande material i undertak.

Entréhallens ena långsida ges ljuddämpande material på ungefär samma sätt som i 
bassängrummen. I detta rum kan även entresollen och hissen ges ljusabsorberande 
egenskaper. 

Akustikkrav, enligt Miljöbyggnad, kommer att gälla för rumsskiljande väggar 
inklusive ridåväggen, stomljud och installationsbuller. I sutterängplan ska ljud från 
teknikinstallationer understiga 80 dB(A). 

AKUSTIK UTEBAD

Befintligt utebad påverkas av det nya Lögarängsbadet och rivningen av det befintliga 
inomhusbadet. Dessa åtgärder är bland annat delvis ny inhägnad, anpassning av 
marknivåer, rivning av murar, nya massor efter rivning av befintligt bad, ny entré till 
utebadet mm.

I det nya badhusets suterrängvåning mot Mälaren finns lokaler avsedda 
till utebadet. Dessa är sommarkiosk, duschar, toalettdel, förråd, plats för 
vattenbehandlingsanläggning till utebadet mm. 

Följande förslag finns preliminärt för utformning av det nya utebadet:

• Småbarnsbassäng ca 30 m2, 30 cm djup, för barn upp till 2 år. Belastning 30   
    badande/tim.
• Barnbassäng ca 60 m2, 50 – 80 cm djup, för barn 3 – 8 år. Belastning 50 badande/ 
    tim.
• ”Splash area” ca 40 m2, för alla som tycker om att bli blöta, oavsett ålder. Belastning?
• 2 vattenrutchbanor av olika karaktär, med separata aqua-catchar. Ca 100 meter       
    långa. Belastning ca 90 badande/tim.
• Hårdgjorda ytor mellan bassängerna
• Lekplats (torr). Befintlig flyttas och kompletteras.
• Utegym (kan med fördel byggas av AMA) = intern avdelning Västerås stad.
• Kassakur för sommarentré och miljöhus anläggs.
• Rivning befintliga bassänger. Bör genomföras hösten 2018.

Observera att ovanstående förslag till utformning av utedelarna EJ ingår i 
byggnadsprogrammet utan hanteras som ett separat projekt.
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