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1. INNLEDNING 

Idrettsbygget og svømmehallen på Høgskolen i Volda ble bygget i ca 1960. i ca år 2000 ble det 
ble det utført en rehabilitering av garderober, fasader, svømmebasseng, gulv i svømmehall og 
tekniske anlegg, samt utskifting av vinduene i svømmehallen og utbedring av stupetårn. For øvrig 
er det gjort kontinuerlige utbedringer og vedlikehold. Svømmehallen med basseng og tekniske 
anlegg fungerer stort sett som forutsatt, og er i full drift pr i dag.  
 
Innvendig i svømmehallen for øvrig er det ikke gjort noen utbedringer eller vedlikehold siden 
byggeår. Det ble derfor i 2015/16 utført en tilstandsanalyse av vegger og tak/himling i 
svømmehallen, der det ble tatt hull i teglforblending og himling for å få undersøkt tilstanden på 
festemidler, isolasjon osv i konstruksjonen bakenfor. Undersøkelsen avdekket vesentlig svekkelse 
av festemidlene for teglforblending og himling. Dette innebærer at disse elementene ikke er 
forsvarlig/forskriftsmessig festet til underlaget. Det ble i rapporten foreslått mulige 
utbedringstiltak for dette.   
 
Tiltakene er i rapportene fra 2015/16 er ikke gjennomført.  
 
Hensikten med denne kontrollen/vurderingen er å vurdere om det er skjedd noen utvikling av 
skadene som ble registrert i 2015/16, og å foreslå nødvendig minimumstiltak ved drift i 
ytterligere 3 år.   



Rambøll - Høgskolen i Volda 

 

  

 

C:\Users\bjed\OneDrive - Ramboll\Documents\09 diverse prosjekt\H-Bygningsfysikk\20190502 Rapport Svømmehall Volda.docx  

3/12

2. GRUNNLAG OG UTFØRTE UNDERSØKELSER 

Det ble 20.03.2019 utført visuell kontroll av svømmehallen innvendig og utvendig.  
 
Som grunnlag for denne vurderingen av anlegget benyttes observasjonene fra den visuelle 
kontrollen og rapportene (fra Sweco Norge AS) fra 2015 og 2016, samt kjennskap til bygget fra 
tidligere rehabilitering og undersøkelser. Rapportene fra Sweco beskriver både tilstand og 
nødvendige alternative tiltak på både kort og lengre sikt.  
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3. OBSERVASJONER OG BESKRIVELSE AV TILSTAND 

3.1 Generelt 
Det er tatt utgangspunkt i registreringene fra 2015/16, og vurdert tilstandsgrad og 
konsekvensgrad for de ulike bygningsdeler og tekniske installasjoner. Funnene er dokumentert 
med bilder, samt utfyllende notater etter behov.  
 
I hovedsak er følgende registrert: 

3.2 Gulv i svømmehall 
Fugene har stedvis stor slitasje (fugemassen er erodert bort) slik at det blir stående vann i 
fugene. Dette, trolig sammen med mangelfullt renhold fører til begroing i/ved fugene (foto nr 2). I 
tillegg har gulvet mangelfullt fall på flere steder slik at det dannes dammer når det bades i 
bassenget. Spesielt ved bassengets hjørner, kfr foto nr. 1. Det ble også stedvis registrert bom på 
flisene, spesielt på bassengets kanter og ved hjørnene. En del sluk er også korrodert.  
 
Tilstanden til gulvet vurderes å være redusert og tiltak for å hindre at vann blir stående i dammer 
og i fuger må gjennomføres.  
 

|    
Foto 1 og 2: Mangelfullt fallforhold og dype fuger kombinert med mangelfullt renhold. 
  



Rambøll - Høgskolen i Volda 

 

  

 

C:\Users\bjed\OneDrive - Ramboll\Documents\09 diverse prosjekt\H-Bygningsfysikk\20190502 Rapport Svømmehall Volda.docx  

5/12

3.3 Svømmebasseng 
Som tidligere registrert er det fortsatt utfelling av kalk på flisene i den dype delen av bassenget. I 
tillegg er det registrert begroing eller urenheter i fugene ved vannoverflaten, kfr foto nr. 3 og 4. 
Tilstanden for øvrig i bassenget virker å være uendret.  
 
Utvaskingen i fugene i bunnen av bassenget fører til utvasking og mulig svekkelse av påstøpen 
under flisene. Det bør derfor utføres en reparasjon som stopper utvaskingen. 

   
Foto nr 3 og 4: begroing eller urenheter i flisfuger ved vannoverflaten - Svømmebasseng.  
 

3.4 Teglvegger og himling i svømmehall 
Disse ble undersøkt ved hulltaking i 2015/16. Det ble da påvist omfattende svekkelser i 
festemidler pga korrosjon. Visuell inspeksjon av konstruksjonsdelene viser ingen synlige tegn til 
svekkelser, deformasjoner, sprekker eller lignende. Imidlertid må det antas at korrosjonen som 
ble avdekket på festemidlene for 3-4 år siden har utviklet seg videre på grunn av høyt fuktinnhold 
og manglende korrosjonsbeskyttelse. Til forankring av teglforblendingen er det benyttet 
båndstålbindere, som har et lite tverrsnitt. Ved korrosjon vil det derfor lettere kunne oppstå brudd 
ved denne type bindere sammenlignet med andre type bindere.  Det bemerkes at denne type 
forankringer var vanlig å benytte på den tiden bygget ble bygget, men blir ikke benyttet i dag. 
Dette innebærer at disse bygningsdelene ikke er forskriftsmessig/forsvarlig festet til 
bakenforliggende konstruksjon. 
 

    
Foto nr 5: Viser vegg med teglvanger over, under og på siden av vindu (mot sydøst) som er 
festet til betongkonstruksjonen bakenfor med stålbindere. Foto nr 6: Viser taket med trelekter 
som er festet med spiker og skruer til betongdekket over.  
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3.5 Stupetårn 
Sprekker langs dekkekant på stupetårnet tyder på at det forkommer begynnende 
armeringskorrosjon, kfr foto nr 7 og 8. Det er også begynnende korrosjon på rekkverksfester. For 
øvrig ingen synlige skader. 
 

    
Foto nr 7 og 8: Stupetårn. Overflatekorrosjon på rekkverk og begynnende 
oppsprekking/avskalling tyder på armeringskorrosjon. 
 

3.6 Bærekonstruksjoner 
Bærekonstruksjonene i hallen består av rammer (søyler og bjelker) i betong, og det foreligger 
ikke tegninger som viser hvordan disse er utført i detalj. Det ble ikke registrert synlige skader på 
bærekonstruksjonene inne i svømmehallen. Imidlertid er det fortsatt stor nedbøyning på 
bærebjelkene i taket. Dette tyder på at konstruksjonene ikke er dimensjonert forskriftsmessig i 
forhold til dagens krav, kfr tidligere rapporter og foto nr 9 og 10. I tillegg kan konstruksjonen 
være svekket av mulig korrosjon på armering (utvendig og innvendig). Det er derfor anbefalt i 
tidligere rapport at bjelkene forsterkes. 
 

    
Foto nr 9 og 10: Bærekonstruksjoner og stupetårn. Foto nr 9 viser takbjelkene som har stor 
nedbøyning, og gjennomgående søyler (kuldebro). Foto nr 10 viser stupetårn og gavl mot øst.  
 
 
 



Rambøll - Høgskolen i Volda 

 

  

 

C:\Users\bjed\OneDrive - Ramboll\Documents\09 diverse prosjekt\H-Bygningsfysikk\20190502 Rapport Svømmehall Volda.docx  

7/12

 

3.7 Fasader 
Det har vært en stor økning i skader på betongkonstruksjonene utvendig grunnet korrosjon på 
armering 2015. Armering som korrodere ekspanderer og sprenger løs biter av betong, kfr foto nr 
11 og 12. I tillegg er det på de øvre deler av fasadeflaten en del bom og avskalling av murpuss. 
Dette antas å være forårsaket av stor fuktgjennomgang fra innsiden og innvendig damptrykk.  
 

   
 Foto nr 11 og 12: Korrosjon på armering fører til avskalling av betong på veggflater, over vindu 
og på søyler. I tillegg fører stor fuktgjennomgang stort damptrykk på øvre deler av veggflaten til 
bom og nedfall av murpuss.  
 

3.8  Tak 
Taket består av korrugerte stålplater. Alder er ukjent, men er over 20 år. Det ble ikke registrert 
noen synlige skader. Noe mindre korrosjon og løse festeskruer for beslag ble registrert, kfr foto nr 
13 og 14. 

    
Foto nr 13 og 14. Viser taktekkingen med korrugerte plater i stål/aluminium. Sikting langs 
snøfanger viser også nedbøyningen som er på underliggende bærekonstruksjon, kfr tidl. 
Rapporter.  
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3.9 Vindu i svømmehall 
Det er ikke registrert synlige skader på selve vinduene, men tegn på fuktinntrengning vises på 
sålbenker og på bjelke over vindu spesielt på fasade mot syd, kfr foto nr 15 og 16. 
Fuktinntrengningen er større på vinduet på sydsiden enn nordsiden. Dette antas å ha 
sammenheng med skadene over vindu på utsiden (kfr foto nr 12). 
 

    
Foto nr 15 og 16: Fukt- og kalkutslag på innside av vinduer mot sydøst.  
 
 

3.10 Teknisk rom: 
Fuktgjennomtrengning, lekkasjer og stedvis armeringskorrosjon forekommer på undersiden av 
dekke (under gulv i hall). Omfanget er begrenset, men lekkasjer og armeringskorrosjon ved 
sydøstre hjørne av bassenget er omfattende og bør utbedres, kfr foto nr 17 og 18. 
 

    
Foto nr 17 og 18. Konstruksjoner i teknisk rom.  
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3.11 Tekniske anlegg: 
Tekniske anlegg (Vannbehandling, luftbehandling, elektriske anlegg ol) ble skiftet og utbedret i år 
2000, og fungerer fortsatt tilfredsstillende. Anlegget begynner å bære preg av slitasje/elde etter 
nesten 20 års kontinuerlig drift, og krever derfor kontinuerlig oppsyn, vedlikehold og utskiftinger. 
kfr Foto nr 19 og 20. Normal levetid for denne type anlegg er 20-25 år. Dvs at levetiden for 
anlegget er mer eller mindre oppbrukt.  
Samtale med driftspersonale bekrefter at anlegget krever kontinuerlig ettersyn, vedlikehold, 
reparasjoner og utskiftinger for å kunne drives forsvarlig.  
 

    
Foto nr 19 og 20: Utjevningsbasseng og sandfilter 
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4. RISIKOANALYSE 

Bygget/badeanlegget har en redusert tilstand og enkelte bygningsdeler/konstruksjoner redusert 
sikkerhet. Det er derfor foretatt en risikovurdering for å belyse konsekvensene av oppståtte 
skader og mulige skader, svekkelser osv. Tabellen under viser resultatene av risikovurderingen.   
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5. KONKLUSJON 

Den visuelle kontrollen viser at det har vært en utvikling av skadene siden kontrollen i 2015. Det 
må derfor antas at dette er tilfelle på bygningsdeler som ikke er synlige (f.eks festemidler for tegl 
og himling mm), og dermed at disse også er ytterligere svekket. 
 
Risikovurderingen viser at det relativt mange aktuelle risikoer knyttet til personsikkerhet, og flere 
har alvorlige konsekvenser. Risikoene er oppstått på grunn av skader/svekkelser som har 
oppstått over tid, og som har redusert sikkerheten i forhold til opprinnelig utførelse, gjeldende 
lover, forskrifter og praksis. 
 
Flere bygningsdeler i svømmehallen har redusert sikkerhet (bæresystem, teglforbledning, 
himling), og tilfredsstiller ikke forskriftskrav, og/eller er ikke utført i hht til vanlig praksis for 
denne type konstruksjoner. I tillegg kan enkelte skader ha oppstått relativt langt tilbake i tid, og 
kan derfor ha blitt forsterket og økt i omfang uten at dette synes på overflaten. Sannsynligheten 
for at risikoene kan inntreffe vil da også øke.  
 
Tiltakene som er nødvendig for å eliminere risikoene må derfor gjennomføres umiddelbart, og 
svømmehallen bør stenges inntil tiltakene er gjennomført. Alternativet er permanent stengning og 
avvikling av svømmeanlegget. Rehabilitering av badeanlegget anbefales ikke, kfkr også rapport 
fra Sweco 2015/16.  
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6. MINIMUMSTILTAK FOR VIDERE DRIFT I 3 ÅR 

 
Det anbefales altså at svømmehallen stenges og at svømmehallen rives. 
   
I påvente av at det bygges ny svømmehall i Volda ønskes en forlengelse av driften på inntil 3 år. I 
så fall må det utføres tiltak for å redusere risikoen for uønskede hendelser.  
 
Dersom driften skal forlenges inntil 3år foreslås derfor følgende minimumstiltak:  
 

 
 
Dersom svømmehallen skal driftes videre i 3 år forutsettes i tillegg følgende: 

 Gjennomføring av jevnlige inspeksjoner av konstruksjoner, øvrige bygningsdeler og 
tekniske anlegg, for å avdekke evt. utvikling av skader eller svekkelser.  

 Det må påses at det ikke blir store menger snø på taket til svømmehallen. 
 Renholdet i badeanlegget forbedres 
 Rutiner for driften gjennomgås og evt forbedres for å ivareta spesielle forhold knyttet til 

anleggets tilstand og omfatter drift av tekniske anlegg, inspeksjoner, varslingsrutiner, 
ansvarsforhold osv.  

 Løs betong og puss på fasadene fjernes etter behov.  
 
Vurderte totale kostnad anbefales som budsjett for minimumstiltakene.   


