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25 meters bassäng

Perspektiv mot bassängrum och entré
Exempel på planlösning
Andra varianter av bassängutformning eller planlösning kan tas
fram och offereras efter förfrågan.

Lutande vägg för
bättre akustik
Översiktsperspektiv 4 banor
Årskostnad
Årskostnaden är skillnaden mellan driftkostnader och intäkter.
Kostnaderna utgörs i huvudsak av tre olika delar. Kapitalkostnaden, som är räntor och amorteringar, personalkostnaden
som är alla kostnader för den personal som behövs för att
driva och sköta anläggningen samt driftkostnaden som är
kostnader för värme, vatten, kemikalier mm.
Kostnaderna för att driva anläggningen varierar beroende på
var i landet den är belägen och i vilken omfattning den kommer att nyttjas. Som utgångpunkt för den fortsatta beskrivningen antar vi att anläggningen ligger någonstans i mellersta
Sverige och att den har ungefär 65 000 årsbesökare och att
den är med 4 simbanor.
Med en bedömd investering på ca 40 miljoner kr för den lilla
hallen och med en ränta på 5 % och en avskrivning på 30 år
blir den årliga kostnaden med annuitet ca 2 366 000 kr/år.

Driftkostnaden blir med en sammanlagd våningsyta på 1 255
kvm och en kostnad på 900 kr/kvm och år ca 1 130 000 kr
om året. Om vi slutligen antar att anläggningen kan drivas
med en personal på 4 heltidstjänster så blir personalkostnaden ca 1 400 000 kr/år

Malmstenhallen – en kortfattad beskrivning
Malmstenhallen är ett nytänkande koncept för en
badanläggning som ska göra det möjligt för främst
kommuner och simklubbar att genom en egen
simhall skapa goda förutsättningar för simträning,
simskola mm. Målsättningen är att skapa en så
prisvärd badanläggning som möjligt utan att göra
avkall på grundläggande tekniska kvaliteter.
Badanläggningen består översiktligt av bassängrum, med bassäng med 4, 6 eller 8 simbanor,
entré med kassa och liten servering, omklädningsrum, duschrum med bastu, personalutrymmen
med omklädning, kontor och pausrum samt teknikutrymmen för vattenrening, ventilation och el.

Sammantaget en årskostnad på 4 896 000 kr. Med 65 000
besökare per år blir detta en kostnad per besök på 75,30 kr.
En badavgift på 50 kr ger med 65 000 besökare en årlig intäkt på 3 250 000 kr. Drar man denna från den årliga kostnaden får vi kvar ett underskott på 1 646 000 kr som måste
täckas genom bidrag eller annan finansiering. En badavgift
på 75,30 kr ger med dessa siffror ett nollresultat
Entréplan sex simbanor

Bassäng
Är utformad som en vinkel där en del är 8,5 x 25
meter inrymmande 4 simbanor (alternativt 12,5 x
25 m inrymmande 6 simbanor eller 16,5 x 25 m
inrymmande 8 simbanor). Vattendjupet går från
1,8 m vid startpallarna till 1,2 meter vid motsatta
kortsidan. Den andra delen i bassängen har måt�ten 5,3 x 10,5 meter med vattendjupet 1,2 till 0,9
meter.
Med denna utformning kan bassängen användas
till motions- och tränings simning, simundervisning, vattengympa och ett visst mått av rekreation
(lek och njutning).
Som tillval finns en varmpool med vattenmassage.
Poolen är ca 2,5 m i diameter och skall ha en vattentemperatur på ca 34 °C.
Omklädningsrummen har skåpplatser för ca 72
samtidiga besökare (gäller 4 och 6 banorsalternmativen).

Entréplan fyra simbanor

Anläggningen svarar mot dagens tillgänglighetskrav med breda dörrar och toaletter som har mått
anpassade till en rullstolsburen nyttjare.

Vy mot omklädningsrum och servering
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Malmstenhallen

Malmstenhallen

Flygperspektiv mot entré

Fasader

Sektion fyra simbanor

Längdsektion fyra simbanor

Konstruktion och material
Byggnaden är delvis försedd med källare som utförs i platsgjuten betong. I denna finns utrymmen
för vattenrening och ventilation.
Stomme över bassängplan är av prefabricerade
stålramar som bär ytterväggar och yttertak av sandwichpaneler med förstärkt fuktskydd.
Innerväggar är av lecamur eller likvärdigt för att
motstå vattenpåverkan.
Bassänger är av rostfritt syrafast polerat stål.
I princip är alla golv belagda med keramik anpassad till halksäkerhetskraven i respektive utrymme.
Glaspartier är av lackerade aluminiumprofiler och
har glas med låga u-värden. Dörrar i våta utrymmen är av glasfiberarmerad plastkonstruktion.
Undertaken är av fukttålig kvalitet utvalda för god
rumsakustik.

Perspektiv mot entré och teknikinlast
Vattenrening
Reningsanläggningen är modernt konstruerad med trycksandfilter,
absorption genom kolfilter och oxidation genom UV-ljus som
hjärtat i anläggningen.

Teknikplan fyra simbanor

Från bassängen rinner badvattnet via överliggande rännor till en
utjämningstank. En cirkulationspump trycker badvattnet vidare
genom en trycksandfilter-anläggning. Efter filtrering behandlas
badvattnet i ett oxidationssystem och en delström leds till via ett
kolfilter tillbaka till utjämningstanken för att därefter värmas och
återföras till bassängen.

Värme, ventilation, sanitet
Bassängutrymmen värms med luftburen värme
medan entréplanet förses med golvvärme. Teknikplan värms via radiatorer.

Kontinuerligt mäts pH och klorvärden via ett reglerskåp och doserutrustning doserar kemikalier så att rätt värden erhålls i bassängen.

Fastigheten utrustas med ventilationssystem, för
avfuktning, värme och ventilation. Bassängaggregat förses med värmepumpsavfuktare med både
luft- och vattenkyld kondensor så att värmeåtervinningen från avfuktningen tillförs tilluften och bassängvattnet.
I bassängrummet ska tilluften tillföras lokalen genom ingjuten tilluftskanal med galler, placerade vid
golv längs väggarna och i första hand under fönsterpartier utefter väggarna på sådant sätt att kondenseringsproblem ej uppstår

El
Elsystemet är väl genomtänkt med god funktion avpassad
för hallens möjligheter. Väl utformad belysning med en karaktäristisk effektbelysning och undervattensbelysning för
en intressant och trevlig upplevelse. Säkerhetssystem som
utrymningslarm, nödbelysning och inbrottslarm ger en trygg
anläggning. Datanätverk för överföring av information medger
god flexibilitet för verksamheten.

Detta system ger en tvådelad säkerhet mot bakterier, virus, amöbor etc. Dels genom att UV-ljuset fungerar som en mikrobiologisk
spärr i det cirkulerande systemet och dels genom konventionell
klorering. Tack vare UV tekniken kan vi här minimera klorinnehållet
i badvattnet och endast tillse att vi har sådan mängd så att vi förhindrar direkt smitta i badvattnet.
Driftsmässigt är kolsyra valt som pH justeringsmetod där detta är
tillämpbart. De risker som är förknippade med mineralsyra och
badvatten elimineras därmed helt.

Vy mot varmpool och rekreationsbassäng
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Vy mot servering och bassängrum
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