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CBI Betonginstitutet har kontor i Stockholm, Borås 
och Lund. Institutet bedriver forskning, materialut-
veckling, konsultverksamhet och utbildning inom 
betong och berg. CBI är ett dotterbolag till SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
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De allra flesta av Sveriges närmare 
500 sim- och badanläggningar bygg-
des under 60- och 70-talet. Uppfö-
randet av simhallar skedde under en 
tid då många kommunindelnings-
reformer genomfördes varför ett 
flertal mindre kommuner sannolikt 
tog tillfället i akt att uppföra en sim-
hall innan en sammanslagning hade 
skett. Badanläggningarna speglar 
en tid vilken präglades av välfärds-
satsningar och stark kommunal eko-
nomi vilket medfört att vi idag, utsla-
get på antalet kommuner i Sverige, 
nästan har 2 st. badanläggningar per 
kommun. Innehav av de komplexa 
anläggningarna kräver en omsorgs-
full förvaltning med både aktivt och 
förebyggande underhåll. Idag är 
flertalet av anläggningarna 40-50 år 
gamla och deras eventuella behov av 
större renoveringar och reparationer 
är starkt förknippat med tidigare för-
valtning, även om uppförandefasen 
och dess byggnadsteknik också spe-
lar in. Beständighetsproblematiken 
som förekommer i landets simhal-
lar är dock inget nytt utan har sedan 
länge varit känd och ett flertal gånger 
belysts av både nationell media och i 

tidigare nummer av CBI-nytt. Under 
den senare tiden har bassängerna åter-
igen fångat massmedias intresse pga. 
bristfälliga reparations- och under-
hållsinsatser. Samtidigt har en ny typ 
av problematik uppdagats i form av 
en ny reningsteknik och dess vatten-
kemi som på olika sätt påverkar såväl 
byggnadsmaterial som människor. 

Skadeproblematik
En simanläggning utgör en krävande 
miljö som ställer höga krav på såväl 
konstruktionslösningar som de bygg-
nadsmaterial som används i konstruk-
tionen. Uppmärksamma badgäster 
kan i flera badanläggningar lägga 
märke till estetiska skador i form av 
ståldetaljer som korroderar, kalkut-
fällningar eller klinkerplattor som 
lossnar. Men det är dock i de för bad-
gästerna ej tillgängliga utrymmena, 
såsom driftutrymmen och besikt-
ningsgångar, som de kraftigaste och 
mest betydande skadorna ofta finns. 
När skadorna blivit synliga har ned-
brytningsprocessen gått så pass långt 
att det kan bli kostsamt att åtgärda 
dem. Det är därför fördelaktigt om en 
tillståndsbedömning sker innan syn-

liga skador uppkommit varefter ska-
deförebyggande åtgärder kan vidtas 
där dessa behövs.

CBI Betonginstitutet har genom 
årens lopp besiktat en stor mängd 
utav de befintliga simanläggning-
arna runt om i Sverige. Vid de över 
100-talet skade- och tillståndsutred-
ningarna har skador på den armerade 
betongen konstaterats bero på såväl 
alkalisilikareaktioner, saltsprägning-
ar som karbonatiserings- eller klorid-
initierad armeringskorrosion.   Den 
sistnämnda skademekanismen är 
dock överrepresenterad. Utrymmena 
runt simbassänger exponeras ständigt 
för klorider både genom det vatten 
människor drar med sig upp från bas-
sängerna men också genom luftburna 
klorider, i form av aerosol eller gas. I 
teorin sker kloridtransporten genom 
bassängväggarna på grund av trycks-
killnad,  den avdunstning som sker 
på bassängväggens utsida samt ge-
nom diffusion. I praktiken är det dock 
läckage från maskinutrustning, rörge-
nomföringar, sprickor och gjutfogar 
som orsakar de kraftigaste angreppen 
på såväl konstruktionsdelar som tek-
nisk apparatur. 
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Reningssystem
De kemikalier som används vid des-
infekteringen av bassängvattnet va-
rierar mellan de olika simhallarna. 
Vanligtvis används kalciumhypo-
klorit, klorgas eller natriumhypo-
klorit. Eftersom desinfektionsmed-
len påverkar badvattnets pH-värde 
krävs också ett pH-justerande steg 
där syror som saltsyra, svavelsyra 
och kolsyra används. Beroende på 
reningsprocess och hur väl pro-
cessen är balanserad erhålls olika 
aggressivt vatten. På senare tid har 
dock simanläggningar vars vatten-
kvalitet säkras genom ett internt 
system för produktion av desinfek-
tionsmedel blivit allt mer vanligt 
förekommande. Genom att tillsätta 
salt direkt i badvattnet erhålls en 
svag saltlösning. Vattenreningen 
sker sedan genom att bassängvattnet 
leds genom en elektrolytisk process 
där en spänning (ca 24 volt) tillsätts. 
Genom elektrolyten bildas hypo-
klorit vilken då denna renat vattnet 
bryts ner och återgår till vatten och 
salt. Saltkoncentrationen i bassäng-
vattnet är således förhöjd vilket 
både har positiva och negativa följ-
der. Alla som badat i en anläggning 
där reningsprocessen sker genom en 
förhöjd salthalt i badvattnet vet att 
detta ur badgästens perspektiv för-
knippas med en mjukare och mil-
dare känsla än vid ett bad med kon-
ventionell rening. Detta har medfört 
att dessa anläggningar blivit popu-
lära, framförallt för barnfamiljer, då 
bassängvatten i ögonen på småbarn 
inte längre ställer till problem.

Livslängd
CBI Betonginstitutet har inom ra-
men för uppdragsverksamheten 
utfört livslängdsberäkningar på 
två simanläggningar med olika re-
ningssystem. Vattenprover uttogs 

från dels ett badhus med en konven-
tionell reningsteknik, dels ett där 
rening sker genom elektrolyt med 
förhöjd salthalt i badvattnet. Ana-
lysresultaten visade stor skillnad i 
kloridinnehåll, 47 respektive 2100 mg 
klorider/liter.
Livslängden på bassängerna lik-
ställdes med initieringstiden, dvs. 
den tid det tar innan armeringskor-
rosionen startar. Beräkningarna som 
utfördes av Kristian Tammo är base-
rade på en rapport författad av Gö-
ran Fagerlund /1/ men bör ses som 
teoretiska. Kloridtransporten antogs 
ske genom diffusion, tryckskillnad 
och en samtidig avdunstning på bas-
sängväggens torra yttersidan. Efter-
som jämförelsen var relativ och en 
konstruktions livslängd är en myck-
et komplex fråga gjordes en del för-
enklingar. I beräkningarna sattes be-
tongens vct till 0,6 och täckskikten 
till armeringen till 30 mm på båda 
sidor av bassängväggen. Kloridtrös-
kelvärdet antogs vara 0,4 % klorid-
joner/cement och betongen ansågs 
också vara osprucken men utan tät-
skikt. Beräkningarna visade att livs-
längden för badet som använder en 
förhöjd kloridhalt i badvattnet kan 
reduceras med så mycket som 80% 
i jämförelse med badet med traditio-
nell rening om hänsyn endast tas till 
den kloridtransport som sker ige-
nom bassängväggen. 

Vid tillståndsbedömningar av 
såväl nybyggda som äldre anlägg-
ningar har det dock visat sig att det 
inte är kloridtransporten i betongen 
som i dagsläget är den primära ska-
deorsaken. Det som skiljer en ”bra” 
bassäng från en ”dålig” är, oavsett 
reningsteknik, alltid hur tät bassäng-
en är mot läckage. Detta beror i sin 
tur bl.a. på betongkvalitet, produk-
tionsteknik och konstruktiv utform-
ning. Skillnaden i läckage  mellan en 

sprucken eller osprucken bottenplatta 
är enorm. En 200 mm tjock ospruck-
en bottenplatta med 10 m bottendjup 
ger ett läckage på ca 1 kg/(dygn x m2). 
Finns däremot en 0,1 mm bred och 
1 meter lång spricka per m2 i samma 
bottenplatta ökar läckningen till ca 
2500 kg/(dygn x m2), Ahlgren, L. /2/. 
En bassäng med mycket läckande 
gjutfogar, sprickor, genomföringar 
etc. kommer således snabbt att angri-
pas och få en kort livslängd, medan 
en väl byggd, tät bassäng kan stå en 
lång tid utan beständighetsproblem. I 
första hand kvarstår således den pro-
blematik som alltid gällt simhallar 
även om såväl nedbrytnings- som an-
rikningsprocessen påskyndas genom 
”salta bad.”  
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Kraftiga kloridutfällninngar ur krymp- 
spricka vid ursparing för bassäng-
väggsbelysning




