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Konsekvensanalys 


Förändring av hopptorn 


och hoppbassäng 


 


 







 


 


Sammanfattning 


We Group har fått i uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra 


en utredning med förslag angående möjliga lösningar för att bibehålla 


hoppmöjligheterna i Karlstad kommun. 


Den befintliga anläggningen har flera säkerhetsbrister i strid med den gällande 


Europastandarden SS EN-13451-10:2018 Utrustning för simbassänger - Del 10: 


Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder för dykplattformar, 


dyktrampoliner och tillhörande utrustning. Detta har medfört att den 


hoppbassängen i Sundstabadet är stängt tills vidare. 


Målbilden är en anläggning som tillgodoser Karlstads simsällskaps 


träningsbehov såväl som allmänhetens behov av hopp för lek och vattenvana. 


Detta utan att hindra den befintliga verksamheten i för stor grad under 


byggnation samt kostnadseffektivt sett till effektmålen. 


Tre olika vägar framåt har identifierats: 


a) bygga ut hoppbassäng och bygga om hopptornet inom befintliga ytor 


i Sundstabadet. 


b) bygga till en ny hoppbassäng vid Sundstabadet inom befintlig 


detaljplan. 


c) bygga till en ny hoppbassäng vid Sundstabadet genom att begära 


förändrad detaljplan. 


Scenario a) och b) skulle medföra omfattande ingrepp i den befintliga 


byggnaden samt en stängning av Stora bassängen under en period mellan 10–


12 månader. Detta hade påverkat den befintliga verksamheten. 


We Group rekommenderar därmed att det byggs en ny hoppbassäng söder om 


Sundstabadet, i anslutning till befintlig byggnad. Det hade medfört en 


stängning på 4–5 månader. Byggnationen kan förläggas till sommarmånaderna 


när det är lågsäsong för Sundstabadet. Scenario c) kommer dock innebära en 


detaljplansändring, vilket kan påverka byggstart. 


Sammantaget skulle en ny hoppbassäng söder om Sundstabadet innebära en 


framtidsäkrad hoppanläggning, medföra en kapacitetsökning på resterande 


bad, möjliggöra framtida utvidgningar samt medföra minst påverkan av 


Sundstabadets möjlighet att erbjuda simning och bad under byggnationstiden. 


 


 


 


Detta material skyddas av upphovsrätt i sin helhet såväl som i sina delar. Materialet får ej kopieras eller spridas utan We 


Groups uttryckliga skriftliga medgivande. Efter leverans har beställaren fritt nyttjande för sina mål och syfte.
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We Group 


We Group grundades år 1999 


med idén om att bygga ett 


konsultbolag med enbart 


specialistkompetens inom bad 


och badbyggande. Men tanken 


föddes redan på 80-talet, när 


grundarna var verksamma inom 


badindustrin och såg att det 


saknades ett bolag som såg hela 


bilden. Genom ett antal förvärv 


av andra bolag är We Group 


idag ett helt unikt företag som 


saknar motsvarighet inte bara i 


Sverige, utan i hela Europa. Vi 


kan erbjuda våra kunder hela 


kedjan när de ska bygga ett nytt 


badhus eller renovera och 


förnya ett äldre. 
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Oscar Örnmark 
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1 Nuläge i Karlstad 


Karlstad kommun hade 2021 ca 95 000 invånare. Det bor ungefär 280 000 invånare i 


Region Värmland. Prognosen är att Karlstad kommun kommer överstiga 100 000 


invånare 2026. Karlstad är en universitetsstad och har en stor andel medborgare mellan 


20–25 år. 


I Sundstabadet bedrivs bad för allmänheten, rekreationsbad, friskvård, relax, 


simundervisning och föreningsverksamhet. Sundstabadet har genomgått en omfattande 


ombyggnation. Anläggningen byggdes ut och färdigställandes 2013. Sundstabadet 


innehåller i dagsläget: 


• två 25 meter bassänger med sex respektive åtta banor, 


• barnpool, 


• en aktivitetsbassäng (multibassäng), 


• en djupdel, 


• en relaxavdelning, 


• upplevelsepooler. 


Intresset för anläggningen överstiger kapaciteten för allmänheten under attraktiva tider 


samt vid tillfällen då tränings- och undervisningsverksamhet bedrivs i anläggningen. 


Sedan sommaren 2021 är Sundstabadets hopptorn avstängt för allmänheten, då det ej 


uppfyller gällande EU-standard för säkerhet. Se 1.2 Nuläge för hoppanläggningar i 


Sundstabadet (sida 2) för vidare beskrivning. 


1.1 Hopptorn/-bassängs roll i en badanläggning 


I en modern badanläggning är ett hopptorn en naturligt integrerad och förväntad del av 


badupplevelsen. För besökare i ålderskategorin 6–25 skapar möjligheten till hopp en 


ökad attraktionskraft jämfört med ett badhus som endast erbjuder motionssim. 


Avsaknaden av ett hopptorn leder antagligen till färre besökare. Detta skulle i sin tur 


medföra en försämrad driftsekonomi, och ett mindre attraktivt fritidsutbud i kommunen 


för såväl barn, ungdom som vuxen. 


Utöver allmänhetens nyttjande så används hopptornet i Sundstabadet av föreningslivet i 


samband med simhoppsträning. Ett hopptorn kan även användas av andra idrottsutövare 


så som snowboardåkare och kajakutövare. 
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En undersökning med kommunala verksamhetsutövare i branschorganisationen Svenska 


Badbranschen framkom att endast en uppgav att de inte hade ett inomhushopptorn i 


kommunen. 


Att uppföra ett hopptorn är ekonomiskt omfattande. Badverksamheten i Karlstad 


kommun har dock en egenfinansiering av ränta och kapitaltjänst på drygt 50 %. Detta 


kommer av att verksamheten till stora delar är finansierad av entréintäkter. 


1.2 Nuläge för hoppanläggningar i Sundstabadet 


We Group genomförde under 2021 en inventering av hopputrustningen i Sundstabadet. 


Yttrandet och slutsatserna finns i sin helhet i 215251849 MMÖ 21026 Sakkunnig hopp 


(Bilaga 1). Verksamheten efterfrågade en inventering av utrustningen, för att veta att det 


inte föreligger brister som kan påverka säkerheten vid nyttjandet av utrustningen. 


Utlåtandet var avseende akuta risker för anläggningen och dess följsamhet gentemot 


gällande föreskrifter. Som en del skedde en inventering av de fysiska måtten för 


utrustningen i förhållande till den gällande Europastandarden SS EN-13451-10:2018 


Utrustning för simbassänger - Del 10: Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder 


för dykplattformar, dyktrampoliner och tillhörande utrustning samt SS EN-15288- 1:2018, 


Pooler för offentlig miljö – Del 1: Säkerhetskrav för design. Utlåtandet är en 


beslutsunderlaget som kan användas inför avgörande av framtida verksamhet. 


I inventeringen gick man igenom den utrustning som i dagsläget finns i Sundstabadet: 


• En enmeters svikt, S1.1. 


• En enmeters svikt, S1.2. 


• En tremeters svikt, S3.1. 


• En tremeters trampolin, T3.1. 


• En femmeters trampolin, T5.1. 


Slutsatserna påvisade fel mått på samtlig utrustning. Även hoppbassängen hade brister 


och skulle behöva expanderas för att husera samtlig utrustning. Figur 1 illustrerar 


bristerna. 
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Figur 1: Illustration över befintlig bassäng jämfört med kravmått enligt SS EN-13451-10:2018 


Den lila bilden visar befintlig bassäng och den blåa bilden visar kravmåtten för en bassäng som tillåter 


hopputrustning. Frånsett bredden av bassängen, som reglerar mängden hopputrustning tillåts ingen 


av de nuvarande utrustningarna för avståndet från utrustning till motstående bottenförändring. 


För att följa kravmåtten hade bassängens bredd behövt ökas till 14,15 m. Detta bedöms 


inte kunna uppnås utan ingrepp i omkringliggande bassäng, Stora bassängen, eller resten 


av byggnadskroppen. Utlåtandet anförde också att en minskning av utrustningen inte 


hade avhjälpt problemet då bassängen är för ”kort” i relation till de säkerhetsavstånd som 


råder för hopp. 


Utlåtandet konkluderade att allmänheten inte bör tillåtas använda hopputrustningen. 


Verksamhet som bedrivs av Karlstads simsällskap bedömdes kunna använda 


anläggningen under en övergångsperiod förutsatt att vissa åtgärder vidtas och riskerna 


tydligt påtalas. 


1.3 Hoppverksamheten i Karlstads simsällskap 


Karlstads simsällskap (KSS) har en del av föreningen som fokuserar på simhopp. De är de 


enda användarna av hopputrustningen i Sundstabadet efter att inventeringen påvisade 


bristerna och riskerna i anläggningen. 


KSS har ungefär 50 föreningsaktiva barn och fem vuxna medlemmar. De har satt en 


minimiålder på sju år för att få börja träna simhopp. Deras åldersspann sträcker sig i 


huvudsak mellan 7–17 år. Det är enligt siffror från 2018 11 441 medborgare i spannet 7–


18, ungefär 12 % av befolkningen. KSS upplever att många hoppare slutar när de når 


gymnasial ålder. Vid den åldern uppstår en brytpunkt när de föreningsaktiva börjar fatta 


beslut om de skall satsa mer seriöst eller inte på sporten. Några av 


föreningsmedlemmarna är uppåt 20 år. KSS anförde brist på träningsmöjligheter som ett 


skäl till att det var svårt att bibehålla vuxna utövare. Det är vid denna ålder simhoppen 
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börjar nå en så pass avancerad nivå att den befintliga anläggningen inte räcker till. Denna 


brist medför att utövarna måste söka sig till andra anläggningar för att erhålla den 


utrustning och hjälp man erfordrar. KSS har också en så kallad masters grupp. Där är den 


äldsta utövaren ungefär 45 år gammal. 


KSS använder hopptornet ungefär 5 h per vecka. Tidigare har man haft 


föreningsverksamhet mellan fyra och fem gånger i veckan. Enligt KSS är det ungefär fem 


deltagare per träningstillfället. De anser att en förbättrad anläggning kommer medföra 


en större rekryteringsbas och ökad sannolikhet att de verksamma instruktörerna kommer 


fortsätta i föreningen. 
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2 Utformning av en hoppanläggning 


We Group har undersökt har som en del i uppdraget utrett vilken utrustning en 


hoppanläggning behöver innehålla. Målsättningen har varit att hitta en möjlig väg för att 


tillgodose att föreningsverksamhet kan bedrivas med rätt förutsättningar såväl som att 


bibehålla attraktionskraft för allmänheten.  


2.1 Internationella krav och rekommendationer 


2.1.1 Internationella simförbundet (FINA) 


FINA reglerar tävlingsanläggningar. Där ingår internationella och olympiska tävlingar. De 


anser att en fullt utbyggd simhoppsanläggning skall bestå av en separat bassäng om 


20x25 m. Figur 2 visar hur en disposition/layout enligt FINA kan se ut: 


 


Figur 2: FINA rekommendation av en tävlingsanläggning. 
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FINA vill möjliggöra singel- såväl som synkronhopp. De föreslår därför att en 


hoppanläggning har följande innehåll: 


Tabell 1: Utrustningsrekommendation FINA 


Sviktar Fasta plattformar 


2–3 st. 1 meter  1 st. 1 meter 


2–3 st. 3 meter 1 st. 3 meter 


 1 st. 5 meter 


 1 st. 7,5 meter 


 1 st. 10 meter 


En investering i linje med FINAS:s rekommendationer hade inte varit berättigat givet 


målsättningen för Sundstabadet. Dock skall säkerhetsavstånd och utformning 


harmonisera med FINA i de fall de inte motsäger SS EN-13451-10:2018. 


2.1.2 Tyskland/Europa 


Sakkunniga i Tyskland och medlemmar av den europeiska branchorganisationen EUSA 


anser att en fullt FINA utrustad hoppanläggning i sig inte bör vara ett krav på ett offentligt 


bad. Hoppinstallationer betraktas vara kostnadsdrivande för en anläggning. De anser att 


utrustningsnivån skall baseras på tilltänkt användning. För Karlstad kommun är det att 


attrahera allmänheten samt tillgodose föreningsverksamhetens behov av framför allt 


träning. 


Följande minimumrekommendation för en kommunal anläggning som vill ha någon form 


av hopp framkom: 


Tabell 2: Utrustningsrekommendation sakkunnig Tyskland 


Sviktar 


1 st. 1 meter  


1 st. 3 meter 


Denna nivå hade dock inte kunnat tillgodose ett samtidigt användande av både 


föreningen och allmänheten. Det finns ej heller möjlighet till synkroniserat simhopp då 


rekommendationen saknar två sviktar på samma höjd.  
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2.1.3 Norge 


Norge har formaliserat sina rekommendationer på en hopanläggning. 


Kulturdepartementet gör via deras måttbok en rekommendation på en avsevärt mindre 


anläggning än vad FINA gör. De anser att en bassäng med måtten 13x12,5 m med 


följande innehåll är fullgod: 


Tabell 3: Utrustningsrekommendation Norska Måttboken 


Sviktar Fasta plattformar 


1 st. 1 meter  1 st. 3 meter 


2 st. 3 meter 1 st. 5 meter 


De har två sviktar på 3 meter vilket möjliggör synkroniserat simhopp. Den fasta 


plattformen (trampolinen) på fem meter har också attraktionskraft på allmänheten. För 


en kommun likt Karlstad innebär en inriktning likt de norska anläggningarna en rimligare 


investeringskostnad visavi en tävlingsanläggning enligt FINA. 


2.2 Svenska krav och rekommendationer 


Svenska simförbundets hänvisningar är samma som FINA:s rekommendationer enligt 


ovan. Detta gäller dock en fullt utbyggd anläggning med inriktning på nationella och 


internationella hopptävlingar. 


We Group förde även en dialog med hoppsektionen inom det Svenska simförbundet. 


Bland annat har Ulrika Knape och Mathz Lindberg uttalat sig. De bedömer att 


minimumkravet är som framgår i tabell 4: 


Tabell 4: Minimumrekommendation på utrustning enligt Svenska simförbundet 


Sviktar 


1 st. 1 meter  


2 st. 3 meter 


Det är snarlikt vad de europeiska sakkunnig ansåg vara nödvändigt. Förekomsten av två 


sviktar på tre meter gör dock att träning i synkroniserat simhopp blir möjligt. 
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Fortsatt bedömer Svenska simförbundet att en ”bra nivå” för en simhoppsanläggning där 


man önskar kunna bedriva träning, tävling och rekreation skulle innehålla följande sviktar 


och trampoliner: 


Tabell 5: ”Bra nivå” på utrustning enligt Svenska simförbundet 


Sviktar Fasta plattformar 


(om möjligt) 


2 st. 1 meter  1 st. 5 meter 


2 st. 3 meter  


Införseln av ytterligare en svikt på en meter skapar förutsättningar för ett större flöde 


under träning. 


Steget efter detta bedömer Svenska simförbundet vara en trampolin på 7,5 m, en 


trampolin på 10 m och en ökad möjlighet till landträning. Det ger en större möjlighet att 


bedriva en verksamhet med internationell inriktning. 


2.2.1 Dialogmöte med Karlstads simsällskap 


Den 22 december 2021 genomförde KSS, Stephan Hammar och We Group ett dialogmöte 


för att undersöka föreningens behov och önskan. KSS sa då att de hellre har två stycken 


en meters sviktar än en 5m trampolin. Simklubben vill gärna kunna träna synkroniserat 


hoppande, vilket blir säger blir mer och mer populärt. KSS tyckte det skulle vara en fördel 


om hoppklubben kan träna på en meters svikt medan allmänheten kan använda en. 


KSS menar att deras mest önskade scenario hade varit: 


Tabell 6: Mest önskat utfall av utrustning enligt Svenska simförbundet 


Sviktar Fasta plattformar 


2 st. 1 meter  1 st. 1 meter 


2 st. 3 meter 1 st. 5 meter 


I diskussion om hur prioriteringsordningen ser ut så föredrar KSS två tre meters sviktar 


framför dagens lösning av en tre meters svikt och en fem meters trampolin. 


KSS anser att det går att ha sviktar mitt emot varandra. Det hade medfört att yta kan 


besparas. Lösningen hade dock inneburit att motstående sviktar inte kan användas 


samtidigt. 


KSS önskar om möjligt en läktare på endera sida för att hoppen skall kunna betraktas från 


sida. De önskar också ett eget förråd samt en yta för torrhopp/uppvärmning. 
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2.2.2 Behov av hopputrustning för att möjliggöra simmärken 


Simmärken är en integrerad del i den svenska badkulturen. Att kunna erbjuda 


medborgarna att ta simmärken kan vara en motivator för att få fler besök och förbättra 


folkhälsan. Flera av dessa märken har krav på hopp i olika utsträckning. Tabell 7 visar vilka 


märken som kräver hopp och/eller dyk från olika höjder. 


Tabell 7: Simmärken i Sverige som kräver hopp/dyk 


Kandidaten: Magistern: Simhoppsmärke: Simhoppsmärke 


(Valör/höjd): 


Hoppa från 1 meter Godkänd skicklighet: 


Dyk eller hopp från 


minst 1 m höjd 


Järn: dyka från 1 m Valör 2: 1 m 


 Utmärkt skicklighet: 


hopp från 3 m 


Brons: hoppa från 3 m Valör 3: 1 m 


 Berömlig skicklighet: 


dyka från 3 m 


Silver: hoppa från 5 m Valör 4: 1 och 3 m 


  Guld: dyka från 3 m Valör 5: 1 m 


   Valör 6: 1 m 


   Valör 7: 3 m 


   Valör 8: 3 m 


   Valör 9: 1 m och 5 m 


Sammantaget så kräver flest simmärken möjlighet att hoppa/dyka från 1 meter, följt av 


möjligheter till genomförande på 3 meter och slutligen 5 meter. Se figur 2 för fördelning. 


 


Figur 3: Fördelning av höjdkrav på svenska simmärken med hoppkrav. 


1 meter


50%


3 meter


39%


5 meter


11%


Krav på höjder för simmärken


1 meter


3 meter


5 meter
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2.3 Sammantagen bedömning av utrustning 


Efter genomgång av regelverk och diskussioner med utövare bedömer We Group att en 


anläggning som skall syfta till träning och bibehålla möjlighet för en förening att bedriva 


verksamhet skulle minst innehålla utrustningen i tabell 8. 


Tabell 8: We Group utformning ”träningsanläggning” 


Sviktar Fasta plattformar 


1 st. 1 meter  1 st. 1 meter 


2 st. 3 meter  


Det som attraherar allmänheten är i större utsträckning möjligheten att hoppa från 


varierade höjder. Därmed bedöms behovet för att attrahera vanliga besökare vara: 


Tabell 9: We Group utformning ”attrahera besökare” 


Sviktar Fasta plattformar 


1 st. 1 meter  1 st. 3 meter 


 1 st. 5 meter 


Som framgår av tabell 8 och 9 så harmoniserar inte behoven full ut. Väger man 


ovanstående tillsammans, med att man betraktar hur en ny hoppanläggning hade kunnat 


utformats som både möjliggör föreningsverksamhet såväl som är attraktivt för 


allmänheten skulle inriktningen bli tabell 10. 


Tabell 10: We Group utformning ”träning, tävling och rekreation” 


Sviktar Fasta plattformar 


2 st. 1 meter  1 st. 1 meter 


2 st. 3 meter 1 st. 5 meter 
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3 Möjliga vägar framåt 


Givet att inriktningen på innehållet i en framtida hoppanläggning bör ha tungvikt mot 


alternativet ”träning, tävling och rekreation” blir frågan hur det kan lösas i Karlstad 


kommun. 


Som bas för skissförslag är ingående värden att alla mått på avstånd etcetera är i enlighet 


med de säkerhetsföreskrifter som anges i SS-EN13451-10:2018. 


3.1 Förutsättningar i Karlstad enligt detaljplan 


Om lokaliseringen av hoppanläggningen i Sundstabadet skall flyttas kommer det 


sydöstra hörnet vara den enda möjliga placeringen. Det är i förlängningen av den 


befintliga hoppdelen och bredvid relaxavdelningen. Figur 4 pekar ut platsen på en karta. 


 


Figur 4: Möjlig placering av en ny hoppanläggning 


Stadsförvaltningen i Karlstad kommun har bistått med att redogöra för förutsättningarna 


gällande områdets detaljplanering. En placering av hoppbassängen vid den utpekade 
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platsen strider i del mot den gällande detaljplanen. Detta medför att en planändring 


behöver ske. Kring den tänkta placeringen finns tre detaljplaner: 


• Detaljplan för Sundsta Badhus akt nr 1780K-51-P205/13, 


• Detaljplan för Idrottshuset akt nr 1780K-51-P97/90, 


• Detaljplan för Sundsta Torg akt nr 1780K-P2019/10. 


Placeringen är i detaljplanerna benämnt som ”allmän platsmark i form av gång- och 


cykelvägar och park” och ”kvartersmark för idrott”. Figur 5 gestaltar förhållandena i detalj. 


 


Figur 5: Eventuell placering av hoppanläggning med de berörda detaljplanerna. 


Genomförandetiderna för detaljplaner ”Sundsta Badhus akt nr 1780K-51-P2005/13” och 


”Idrottshus akt nr 1780K-51-P 97/90” har löpt ut. Genomförandetiden för ”Sundsta torg 


akt nr 1780K-P2019/10” går ut först 2029. I enlighet med Plan- och byggnadslagen 


(PBL) skall kommunen vid behov planlägga, ersätta och ändra gällande planer. 


För projektet att genomföra ändringar i hoppanläggningen i Sundstabadet kan det 


noteras att genomförandetiden enligt ovan har betydelse om en planändring 


aktualiseras. Följande konsekvenser kan påföras när en planläggnings genomförandetid 


inte gått ut: 


• Mark- och miljödomstolen kan upphäva kommunens antagandebeslut om 


sakägare överklagar till domstolen. 


• Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt 


som är i enlighet med planen. Om planen då ersätts med en ny eller ändras 


alternativt upphävs under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till 


ersättning av kommunen i fråga för den skada som uppkommer för dem. 
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Slutsatser angående möjlig placering av en ny hoppanläggning, baserat på 


detaljplanerna, är att den enda framkomliga vägen kommer innebära att byggnaden inte 


får sträckas ut in i detaljplanen för ”Sundsta Torg”. De övriga två detaljplanera kan 


förändras av kommunen utan konsekvenser. 


3.2 Harmoniserad bedömning av rådande förutsättningar 


Det har samtidigt som denna utredning genomförts bedrivits ett arbete att granska 


simkapacitet ur ett regionalt perspektiv. Kommuner runt omkring Karlstad har diskuterat 


olika samverkansformer. Samtliga deltagare i denna dialog har uttryckt att de anser att 


en hoppanläggning borde ingå i basutbudet för varje kommun. 


Sammantaget, givet önskan att 1) Karlstad kommun skall ha hoppmöjligheter, 2) det skall 


finnas möjlighet för föreningar att bedriva verksamhet, 3) det skall attrahera allmänheten, 


4) anläggningen skall vara baserad på den verksamhetsnivå som är rimlig i kommunen 


och 5) de rådande planmässiga förutsättningarna bedömer We Group att det finns tre 


olika scenarier angående hoppdelen av Sundstabadet: 


a) bygga ut hoppbassäng och bygga om hopptornet inom befintliga ytor i 


Sundstabadet. 


b) bygga till en ny hoppbassäng vid Sundstabadet inom befintlig detaljplan. 


c) bygga till en ny hoppbassäng vid Sundstabadet genom att begära förändrad 


detaljplan. 


Dessa medför samtliga en investering och en åverkan på verksamheten i Sundstabadet. 


Nedan följer en beskrivning av respektive scenario. 


3.2.1 Konsekvensanalys av scenario A 


Att bygga om hopptornet inom befintliga ytor hade medfört att även den befintliga 


träningsbassängen, Stora bassängen, påverkas. Det är inte möjligt att genomföra utan att 


verksamheten i stort kommer bli lidande. Som framgick av utlåtandet i 215251849 MMÖ 


21026 Sakkunnig hopp behöver all utrustning åtgärdas och hoppbassängen korrigeras. 


Åtgärderna skulle innebära större ingrepp i den befintliga byggnaden. Skall befintliga 


möjligheter till hopp bibehållas, kommer det sannolikt krävas ingrepp på yttertaket. Det 


kan innefatta ändring, höjning och/eller breddning. Det är värt att nämna att även om 


detta scenario endast innefattar befintlig byggnad kan det ändå vara så att en 


bygglovsansökan måste genomföras. 


För scenario A är det enda alternativet som innebär korrekta säkerhetsavstånd och där 


det inte kommer behövas begränsa att simning sker samtidigt som hopp att hopptornet 
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byggs på befintlig plats och hoppbassängen utökas både i sidled och längdled. Det hade 


medfört ingrepp i bassängen, vilket leder till komplikationer när fuktspärren bryts, 


förändring i reningsprocesser såväl som att byggnadslogiken förändras. Tre av fyra 


bassängväggar hade behövts flyttats utåt för att tillhandahålla en större hoppbassäng. Se 


figur 6. 


 


Figur 6: Illustration över befintlig bassäng jämfört med kravmått enligt SS EN-13451-10:2018 


Den lila bilden visar befintlig bassäng och den blåa bilden visar kravmåtten för en bassäng som tillåter 


hopputrustning. Frånsett bredden av bassängen, som reglerar mängden hopputrustning tillåts ingen 


av de nuvarande utrustningarna för avståndet från utrustning till motstående bottenförändring. 


Åtgärderna med att utöka hoppbassängen hade troligen reducerat simkapaciteten för 


Karlstad kommun. Förändringarna hade krävt att en del av Stora bassängens 


motionsbanor ianspråktas för att uppnå säkerhetsavstånden enligt SS EN-13451-10:2018. 


Det hade också medfört att Stora bassängen såväl som djupdelen hade behövt hållas 


tömda och stängda under byggnationen. 


En utveckling av hoppbassängen inom befintlig byggnad kommer kräva strukturella 


förändringar av takkonstruktionen. I och med att det är höjddelar i hopptornet kommer 


det vara kostnadsdrivande att flytta utrustningen i östlig/västlig riktning. Även pelare som 


håller uppe taket kan då bli påverkade. Detta medför att ytterligare detaljerad 


projektering kommer krävas för att svara på genomförandemöjligheten. 


GENOMFÖRANDETID: ca 12 månader 


KOSTNADER: We Group bedömer att kostnader för scenario A inte kommer understiga 


80 000 SEK/m2. Baserat på erfarenheter från liknande projekt kommer kostnaderna 


sannolikt uppgå till över 100 000 SEK/m2. 
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3.2.2 Konsekvensanalys av scenario B 


Den reella skillnaden mellan scenario A och scenario B manifesterar sig först i slutläget. 


Genom att förlänga hoppbassängen söderut inom den befintliga detaljplanen hade 


adekvata säkerhetsavstånd kunnat säkerställas. Om scenario B genomförs hade delar av 


Stora bassängen inte behövt ianspråktagas av hoppbassängen. 


Värt att notera är att i scenario B hade inte dagens utformning av hopptornet kunnat 


bibehållas. Måtten skulle inte överensstämma med enligt SS EN-13451-10:2018. Vid 


scenario b hade femmeterstrampolinen fått ersättas av ytterligare en tre meterssvikt. 


Åtgärderna för scenario B hade i stort varit samma som scenario A: Stora bassängen hade 


behövt tömmas under ett år. Det hade också inneburit avsevärda ingrepp på befintlig 


bassängkonstruktion. 


Det hade krävts bygglov även för scenario B, trots att det sker inom befintlig detaljplan 


och anläggning. Detta av samma skäl som scenario A – åtgärderna skulle innebära större 


ingrepp i den befintliga byggnaden och skall befintliga möjligheter till hopp bibehållas, 


kommer det sannolikt krävas ingrepp på yttertaket. 


GENOMFÖRANDETID: ca 12 månader 


KOSTNADER: We Group bedömer att kostnader för scenario B är likvärdigt med scenario 


A – de kommer inte understiga 80 000 SEK/m2. Baserat på erfarenheter från liknande 


projekt kommer kostnaderna sannolikt uppgå till över 100 000 SEK/m2. 


3.2.3 Konsekvensanalys av scenario C 


Detta innebär en specialanpassad hoppbassäng i enlighet med tabell 10 ” träning, tävling 


och rekreation” enligt ovan. Scenario C innebär en ökning ställt mot dagens utbud med 


en enmeterssvikt samt en tremeterssvikt. Detta hade varit koherent med önskan från KSS, 


inriktning från Svenska simförbundet och fortfarande ha attraktionskraft hos allmänheten. 


Det medför att behovet av att bygga en ny hoppbassäng som är separerad från den 


befintliga anläggningen. Placeringen hade varit i förlängningen av den befintliga 


hoppdelen, söder om fastigheten. Detta hade enligt 3.1 3.1 Förutsättningar i Karlstad 


enligt detaljplan inneburit en detaljplanändring för den extra metern byggyta som 


kommer krävas. Förslaget håller sig inom gränsen för vad som regleras av detaljplanen 


för Sundsta Torg, vars genomförandetid är till 2029. Genomförandetiden för de övriga 


två detaljplaner som påverkas har löpt ut. Figur 7 illustrerar en möjlig placering och 


utformning. 
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Figur 7: Skiss över möjlig placering och utformning på ny hoppdel – scenario C.  


Flytten av hopptornet med bassäng öppnar upp för att kunna omvandla den gamla 


hoppbassängen till en undervisningsbassäng (multibassäng) med höj- och sänkbar 


botten. Det blir en ny vägg mot den träningsbassängen och därmed kan verksamheten 


bedrivas utan att påverkan av de andra bassängerna. Det minskar möjligheten att röra sig 


fritt mellan de olika bassängerna, vilket i sin tur underlättar övervakningen och höjer 


säkerheten. Figur 8 presenterar en skiss över hur det nya hoppbassängrummet och en 


omvandlad undervisningsbassäng. 
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Figur 8: Skiss över möjlig utformning av en ny hoppasäng och omvandling av den gamla hoppbassängen 


till undervisningsbassäng med rörligmellanbotten – scenario C.  


En omformning till en multibassäng innebär vid fullt utnyttjande en kapacitetsökning med 


ytterligare 25–40 simlektioner per vecka. Vid tider utöver simskola kan den användas för 


att öka vattenvana och/eller vara ett fritidsutbud för kommuninvånarna. Den rörliga 


mellanbottnen medför också att bassängen kan nyttjas av dykföreningar utan att påverka 


resten av verksamheten/besökare. 


Vid en ombyggnation av den befintliga hoppbassängen till en multibassäng behöver inte 


dagens utformning av djup ändras. Detta medför att inverkan och ianspråktagande av 


Stora bassängen minskar i jämförelse med scenario A och B. I stället för ett år skulle 


begränsningen uppgå till ungefär fem månader. 


GENOMFÖRANDETID: ca 5 månader 


KOSTNADER: We Group bedömer att kostnader för scenario C kommer hamna på runt 


50 000 SEK/m2. Se bilaga 2 för en kostnadsindikation. 
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3.2.4 Jämförelse mellan scenarierna A & B med scenario C 


Scenario C medför en större handlingsfrihet för Sundstabadet. Det är mer i linje med 


föreningarnas önskan men bibehåller och ökar attraktion för allmänheten. Det medför en 


ökning av kapaciteten för simundervisning för Karlstad kommun. Det är även minst 


begränsningar i verksamheten under byggnadstiden vilket kommer vara ungefär 5 


månader i stället för 12 månader. Nedan följer en genomgång av fördelar respektive 


nackdelar med scenario C jämfört med A och B: 


Tabell 11: Fördelar och nackdelar scenario C jämfört scenarierna A och B. 


Fördelar Nackdelar 


En tillbyggnad med separat 


hoppbassängrum ger ett mervärde 


jämfört med vad man har i dag och ökar 


hela anläggningens flexibilitet. 


En tillbyggnad av den här storleken ger 


en direkt investering, men kan skrivas av 


under en full anläggningstid. 


Befintlig djupdel kan användas för annan 


verksamhet. 


Tillbyggnaden sträcker sig utanför 


tomtgränsen, men inom möjligt 


nyttjandeområde. 


Hopp och simning är inte längre i 


konflikt med varandra. 


Ett ytterligare bassängrum kan öka 


behovet av tillsyn. 


Tryggare då den djupa bassängen är i ett 


separat rum. 


Ett ytterligare bassängrum ökar behovet 


av städning. 


Hoppbassängen kan stängas av vid vissa 


tider för att minska övervakningsbehovet. 


Tillbyggnaden blockerar utsikt och ljus in 


till befintlig simbassäng. 


Bättre ljudmiljö både för hoppare och 


simmare då de har separata rum. 


Ju större tillbyggnad desto större risk för 


klagomål/ överklaganden från grannar. 


Tillbyggnaden tillfredsställer önskemål/ 


behov både för hopp- och lek samt 


hoppträning.  


Hoppanordningar på bassängens alla 


sidor gör att man endast kan hoppa från 


en sida av bassängen åt gången. 


Den nya bassängen har tillfredsställande 


mått för undervattensrugby. 


 


Ytterligare en möjlighet som framkommer oavsett scenario är en utökning och 


omformning av den befintliga relaxavdelningen. Scenario C har dock fördelen att en 


eventuell utökning kan dra nytta av den nya del som tillkommer. 


Kostnadsmässigt kommer scenario C vara billigare med 50 000 SEK/m2 jämfört med 


uppskattningsvis 100 000 SEK/m2 för scenario A och scenario B.  
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4 Rekommendation 


Den sammanvägda rekommendationen av We Group är att scenario C – Bygga till en ny 


hoppbassäng vid Sundstabadet genom att begära förändrad detaljplan skulle 1) skapa 


störst handlingsfrihet för Sundstabadet att öka kapaciteten, 2) möjliggöra för föreningar 


att fortsätta bedriva verksamhet och 3) ha minst påverkan på dagens verksamhet under 


byggnationstiden.
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PROJEKT: Sakkunnighetsyttrande för 
Sundsta Badhus, Karlstad. 
 
 


UTLÅTANDE ÖVER HOPPUTRUSTNING OCH 
BASSÄNG 
Detta utlåtande är baserat inmätning på plats, för att bedöma  risknivån med 
nuvarande anläggnings prestanda, avseende fortsatt verksamhet. 
 
We Group är specialister inom byggnation, drift och verksamhet för badhus, 
såsom oberoende konsulter. Bolaget är aktivt inom CEN (Europeisk 
standardisering), Sveriges Tekniska kommitté för Sport och Fritid (SIS), 
Remissorgan för Folkhälsomyndigheten avseende Bad. We Group har varit 
återkommande konsult för beställaren, för deras utveckling av sina 
verksamheter och anläggningar avseende badverksamhet. 
 
We Group är även återkommande besiktningsmannaorganisation vid 
förändringar för badverksamheter.  
 


Typ av yttrande 
Sakkunnighetsutlåtande avseende akuta risker för anläggningen och dess 
följsamhet gentemot gällande föreskrifter. 
 


Yttrandets omfattning 
Yttrandet omfattar inventering av fysiska mått för utrustningen, i förhållande till 
gällande Europastandard SS EN-13451-10:2018, Utrustning för simbassänger - 
Del 10: Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder för 
dykplattformar, dyktrampoliner och tillhörande utrustning. 
Yttrandet kan nyttjas i samband med de beslut beställaren står inför avseende 
sin anläggnings framtida verksamhet. 
 


Tid för yttrande 
2021-05-25 
 


Parter 
 
Beställare: Karlstad Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Delaktiga 
Ansvarig ingenjör: Mille Örnmark 
 
Biträdande arkitekt: Lena From  
 


Underlag 
• Samtliga delar har inventerats på plats, samt verifierats gentemot 


gällande relationshandlingar. 
 


Utrustning 
Följande hopputrustning är aktuell för denna anläggning: 


• En enmeters svikt S1.1. 


• En enmeters svikt S1.2. 


• En tremeters svikt S3.1. 


• En tremeters trampolin T3.1. 


• En femmeters trampolin T5.1. 
 


Bakgrund 
Verksamheten har efterfrågat en inventering av utrustningen, för att veta att det 
inte föreligger brister som kan påverka säkerheten vid nyttjandet av 
utrustningen. 
 
En hopputrustning nyttjas av både professionella och amatörer på ett badhus. 
För de professionella utövarna är det viktigt att alla mått uppfyller minimåtten, 
då det är inövade akrobatiska övningar, där avvikelser inte kan tillåtas vid 
nyttjande av olika utrustningar. 
För amatörer är det direkta säkerhetsmått som inte får fallera, då det kan leda 
till direkta personskador. 
 
Alla mått skall ses som en gemensam funktion, där höjder, djup och avstånd till 
kanter har en samverkande funktion. 
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Resultat 
Nedanstående redovisar de delar som inte uppfyller gällande standard. 
 
Enmeters svikt S1.1: 


• Är placerad för nära övrig utrustning, så att den måste vinklas upp vid 
nyttjande av intilliggande utrustning. 


• Bakre trappa har felaktiga höjder för access. 


• Avstånd mellan utrustning och bakomliggande vägg är för kort. 


• Avstånd från utrustning till motstående stigande bassängbotten för kort. 
 
Enmeters svikt S1.2: 


• Är placerad för nära övrig utrustning, så att den måste vinklas upp vid 
nyttjande av intilliggande utrustning. 


• Bakre trappa har felaktiga höjder för access. 


• Avstånd mellan utrustning och bakomliggande vägg är för kort. 


• Avstånd från utrustning till motstående stigande bassängbotten för kort. 
 
Tremeters svikt S3.1: 


• Är placerad för nära övrig utrustning, så att intilliggande utrustning 
måste vinklas upp vid nyttjande av utrustningen. 


• Är placerad för nära T3.1. 


• Räckverk är klättringsbara. 


• Räckverk sträcker inte ut över bassängkant. 


• Avstånd från utrustning till motstående stigande bassängbotten för kort. 
 
Tremeters trampolin T3.1: 


• Är placerad för nära övrig utrustning. 


• Är placerad för nära S3.1. 


• Sträcker inte ut tillräckligt över bassängkant. 


• För nära bassängkant på sidan. 


• Räckverk är klättringsbara. 


• Räckverk sträcker inte ut över bassängkant. 


• Avstånd från utrustning till motstående stigande bassängbotten för kort. 
 
Femmeters trampolin T5.1: 


• Är placerad för nära övrig utrustning. 


• Är placerad för nära övrig utrustning, så att intilliggande utrustning 
måste vinklas upp vid nyttjande av utrustningen S1.1. 


• Sträcker inte ut tillräckligt över bassängkant. 


• Räckverk är klättringsbara. 


• Avstånd från utrustning till motstående stigande bassängbotten för kort. 
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Illustration: 
 
Nedanstående bild visar att utrustningen inte kan vara placerad i denna 
bassäng. Den lila bilden visar befintlig bassäng och den blåa bilden visar 
kravmåtten för en bassäng som tillåter hopputrustning. Frånsett bredden av 
bassängen, som reglerar mängden hopputrustning tillåts ingen av de 
nuvarande utrustningarna för avståndet från utrustning till motstående 
bottenförändring.  
 


 


För att kunna rymma den mängd hopputrustning som nu finns i anläggningen 
måste även bassängens bredd förändras till att vara minimum 14,15 meter. 
 
Varken längden på bassängen eller bredden är möjlig att förändra. 
 
Vi i sakkunnighetsgruppen har beaktat möjligheten att minska mängden 
hopputrustning, för att därigenom kunna nyttja bassängens fysiska 
förutsättningar, men då bassängen är för ”kort” kan ingen hopputrustning 
nyttjas på ett säkert vis. 
 


Slutsats 
Nuvarande hopputrustning har betydande avvikelser från gällande föreskrifter, 
så att allmänheten inte bör tillåtas att nyttja utrustningen. 
 
Professionella idrottsutövare kan under en övergångsperiod få nyttja S1.1 och 
S1.2. T5.1, förutsatt att S1.1 vinklas upp vid nyttjande. Detta förutsätter att de 
som skall nyttja utrustningen fått tydliga instruktioner kring de risker som 
föreligger, då konsekvenserna kan leda till bestående kroppsskador. 
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Sändlista 
Detta dokument har 2021-05-25 sänts per e-post enligt nedan. 
 


Företag Namn Adress 


Kultur- och fritidsförvaltningen Stephan Hammar 


 
stephan.hammar@karlstad.se  


 


 
Yttrandet finns undertecknat tillgängligt hos sakkunnig. 
 
 


Mille Örnmark 
Sakkunnig Bad 
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BILAGA 2 







Kostnadsindikation Sundstabadet, Om- & tillbyggnation 2022-02-03
Arbetsmaterial
Kostnadsförslag baserat på skissförslag daterad 2022-02-03 


Lokal yta m² antal kostnad kr/m² indikerad kostnad
Hoppbassängrum 350 50 000 17 500 000 kr           
Hoppbassäng 14 x 10 m
Hopptorn: 1 1 500 000 1 500 000 kr             
Svikt (2 st 3 m, 2 st 1 m) 
Trampolin (1 m, 5 m)


Teknikrum, hoppbassäng 310 20 000 6 200 000 kr             


Ombyggnation, Motionsbassängsrum 360 40 000 14 400 000 kr           
Undervisningsbassäng 12,5 x 6,5 m
Höj- och sänkbar mellanbotten, djup 0,0-2,0 m 81 18 000 1 462 500 kr             


Övrigt
Anslutning hus 3 000 000 kr             


Bruttoarea, BTA  (m²) 1 020 44 062 500 kr         
Exklusive mark och utvändiga ytor
Kostnad kr/m² (entreprenadkostnad) 43 199 kr           


Byggherrekostnader 15 % 50 671 875 kr


Kostnad kr/m² (totalkostnad) 49 678 kr           


Sammanräkningen indikerar en investeringskostnad kring   51 miljoner kronor
(med en osäkerhet av +/- 20%)
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Hej
Oscar har redan tagit på sig att jobba under kvällen, så att vi får ihop ett tillräckligt tydligt
material.
 
Best regards,

Mille Örnmark
 
Pssst! – För senaste nytt följ We Group på LinkedIn
 

Från: Anders Holmquist <anders.holmquist@karlstad.se> 
Skickat: den 8 februari 2022 18:10
Till: Mille Örnmark <mille.oernmark@wegroup.se>
Kopia: Stephan Hammar <stephan.hammar@karlstad.se>
Ämne: Re: Sundstabadet
 
Hej, AU är 8.30 morgon bitti, så det är försent. Men skicka så snart det går så ser vi om mötet
fortfarande pågår när vi får det. I annat fall får vi revidera handlingarna till nämnden nästa vecka.
 
Vänliga hälsningar
Anders
------------------------------------------------------------------
Anders Holmquist
Utvecklingschef
Kultur- och fritidsförvaltningen
Karlstads kommun
651 84 Karlstad
 
tel. 054-540 25 20
mobil: 070-001 89 57
anders.holmquist@karlstad.se
karlstad.se
När du kommunicerar med oss behöver vi hantera dina personuppgifter. Vill du veta mer om hur
vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på
www.karlstad.se/personuppgifter.
 

Från: Mille Örnmark <mille.oernmark@wegroup.se>
Skickat: Tuesday, February 8, 2022 6:16:13 PM
Till: Anders Holmquist <anders.holmquist@karlstad.se>
Kopia: Stephan Hammar <stephan.hammar@karlstad.se>
Ämne: Sv: Sundstabadet
 
Hej
Söker er på telefon, men får ingen kontakt.
När måste ni ha materialet, då vi behöver ett par timmar i morgon.
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Best regards,

Mille Örnmark
 
Pssst! – För senaste nytt följ We Group på LinkedIn
 

Från: Anders Holmquist <anders.holmquist@karlstad.se> 
Skickat: den 8 februari 2022 08:19
Till: Mille Örnmark <mille.oernmark@wegroup.se>
Kopia: Stephan Hammar <stephan.hammar@karlstad.se>
Ämne: Sv: Sundstabadet
 
Hej,
jag tycker fortfarande att rapporten är väldigt tunn. Kan ni komplettera med nedanstående så att
utomstående förstår varför vi är i det här läget som vi är idag. Det får inte finnas en enda
utestående fråga som politiker, press och andra förvaltningars tjänstemän kan tänkas ställa som
inte besvaras i rapporten.
 
- skriv mer om bakgrunden och om dialogen med föreningar och förbund. Det måste vara
övertydligt varför vi är i den här situationen. Likaså måste det vara övertydligt varför alternativ 1 och
2 är sämre än alternativ 3. Framförallt att vi måste stänga bassängerna vid dessa alternativ.
 
- hur ser måtten ut i dagsläget, gärna med bild med säkerhetsavstånden inritade. Varför uppfyller vi
inte säkerhetskraven osv.
 
- att interiörbilden på det nya förslaget måste vara med samt referensen till standarden behöver
vara mycket tydligare, (att måtten nu är rätt enligt SS-EN xxxxx) osv

- skriv också om de olika detaljplanerna, 3planer som alla berör tänkta byggområden,  och varför vi
måste begränsa oss söderut pga av detaljplanen för Sundsta Torg osv

 
 
Vänliga hälsningar
Anders
 
-----------------------------------------------------------------
Anders Holmquist
Utvecklingschef
Kultur- och fritidsförvaltningen
Karlstads kommun
651 84 Karlstad
 
tel. 054-540 25 20
mobil: 070-001 89 57
anders.holmquist@karlstad.se
karlstad.se
 
När du kommunicerar med oss behöver vi hantera dina personuppgifter. Vill du veta mer om hur
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vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på
www.karlstad.se/personuppgifter.
 

 

Från: Mille Örnmark <mille.oernmark@wegroup.se> 
Skickat: den 7 februari 2022 20:55
Till: Anders Holmquist <anders.holmquist@karlstad.se>
Kopia: Stephan Hammar <stephan.hammar@karlstad.se>; Oscar Örnmark
<oscar.ornmark@wegroup.se>
Ämne: Sv: Sundstabadet
 
Hej killar
Här är vår summering av våra analyser av behov och krav.
Hoppas att det är tydligt kring summering av ”bäst väg fram”.
 
Best regards,

Mille Örnmark
 
Pssst! – För senaste nytt följ We Group på LinkedIn
 

Från: Anders Holmquist <anders.holmquist@karlstad.se> 
Skickat: den 7 februari 2022 18:52
Till: Mille Örnmark <mille.oernmark@wegroup.se>
Kopia: Stephan Hammar <stephan.hammar@karlstad.se>
Ämne: Sundstabadet
 
Hej,
hur går det, har ni fått fram någonting som vi kan visa våra politker?
 
Vänliga hälsningar
Anders
 
-----------------------------------------------------------------
Anders Holmquist
Utvecklingschef
Kultur- och fritidsförvaltningen
Karlstads kommun
651 84 Karlstad
 
tel. 054-540 25 20
mobil: 070-001 89 57
anders.holmquist@karlstad.se
karlstad.se
 
När du kommunicerar med oss behöver vi hantera dina personuppgifter. Vill du veta mer om hur
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vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på
www.karlstad.se/personuppgifter.
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