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Abstract 

Purpose: The aim of this work is to investigate what knowledge there is to gather about 
choices of functions and construction solutions for a cold bath building. Recommended 
solutions for piling as the foundation suitable for the Nordic climate will be presented 
in order to prevent more cold baths to demolish. Functions included in today's cold 
baths will also be presented to give a general overlook over recently built cold bath 
houses. The questions chosen for this work is: (1) Which construction solutions about 
foundation for a cold bath house is suitable for the Nordic climate? (2) Which functions 
are included in recently built cold bath houses in Sweden and what are the differences 
between the buildings? (3) What knowledge is there to collect from recent cold bath 
house projects in Sweden? 

Method: This work consists of a qualitative study with a case study as an approach 
consisting of a literature study encircling recent research, document analysis of floor 
plans and interviews with construction engineers.  

Findings: The answer to the first question about suitable construction solutions is that 
the most suitable material to choose for piles is steel. A safety precaution can be to fill 
the steel piles with concrete because of the corrosion of steel. An enclosing plastic bore 
can protect the piles from the effect of ice on the piles. The slab of the building should 
be in concrete to manage the strains of the ocean, wind and moisture.  

Question number two is about the functions of the visited cold baths included in this 
work. One thing all the cold baths had in common was the symmetric division between 
the sections for the ladies and the gentlemen. The sections include changing rooms, 
showers, toilets and saunas. A bistro was also encountered which creates a meeting 
place where people can spend time together and then can create an interest in cold baths.   

The third question presents a picture of what knowledge there is to gather about recently 
built cold baths. The most important factors to take into account is to divide the work 
of the construction of the piling foundation and the house building so that the 
professionals can handle the piling foundation, choose maintenance-free materials and 
the challenge to build on water when there is no solid ground to stand on. 

Implications: This work presents solutions to gather about what knowledge there is to 
collect about the choices of functions and construction solutions for the piling 
foundation of a cold bath. A further research question about cold bath houses is if the 
building needs to stand on piles or if it could be a floating building. 

The building foundation is critical for a cold bath house and should be handled by 
professionals. Piles of steel manage the Nordic climate and its difficulties much better 
than wood. Ice has the most effect on the piles though both horizontal and vertical loads 
and should be taken to a concern. The cold bath houses today have a resemblance the 
older generation cold bat houses in the choices of functions and shape. A 
recommendation is to add more functions in addition to the traditional functions if the 
aim is to attract new visitors to the cold bath house. 

Limitations: A general result has been presented through a range of articles, objects, 
documents and choice of respondents included in this work. 

Keywords: A research was made about subjects like "construction of piling in water". 
"piling methods" "reaction between water and construction materials", "history of spa" 
and "development of functions in spa".  
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Sammanfattning 

Syfte: Målet med arbetet är att utreda vilka lärdomar som finns att hämta kring val av 

funktioner och byggtekniska lösningar för ett kallbadhus. För att färre kallbadhus inte 

ska behöva rivas redovisas rekommenderade lösningar för pålgrundläggning i ett 

nordiskt klimat. En redovisning utav vilka funktioner som ingår i de senast byggda 

kallbadhusen sker även för att ge en generell överblick av dessa. Frågeställningarna för 

detta arbete är: (1) Vilka byggtekniska lösningar är lämpliga vid grundläggning för ett 

kallbadhus i ett nordiskt klimat? (2) Vilka funktioner ingår i de senast byggda 

kallbadhusen i Sverige och vad skiljer dem åt? (3) Vilka lärdomar finns att hämta från 

nyligen genomförda kallbadhusprojekt i Sverige, med avseende på funktion och 

grundläggning? 

Metod: Detta arbete består av en kvalitativ studie med fallstudie som tillvägagångsätt. 

Med hjälp av litteraturstudie kring nuvarande forskning, dokumentanalys av 

planritningar och intervjuer med konstruktörer är fallstudien genomförd. 

Resultat: Den första frågeställningen om lämplig grundläggning besvaras med att 

stålpålar anses lämpligast men att betongfyllning kan betraktas som en säkerhet då stål 

rostar. Ett omslutande polyetenrör kan även skydda konstruktionen mot isens påverkan. 

Bjälklaget bör vara utav betong för att klara av påfrestningarna utav vatten, vind och 

fukt.  

Frågeställning två omfattar de funktioner som ingår i de besökta kallbadhusen. Det som 

samtliga kallbadhus har gemensamt är att de är symmetriskt uppdelade mellan herrar 

och damer och innehåller omklädningsrum med tillhörande duschar och bastur. Även 

servering förekom vilket skapar en mötesplats där folk kan umgås och intresse för 

kallbad kan skapas.  

Den tredje frågeställningen ger en bild utav vilka lärdomar som finns att hämta ifrån 

genomförda kallbadhusprojekt. De viktigaste av dessa är uppdelning utav 

entreprenader, materialval samt utmaningen med att bygga på vatten. Uppdelning utav 

entreprenad gör att specialister kan ta hand om grundläggningen. Underhållsfria 

material rekommenderas för att slippa framtida underhåll och utmaningen med att 

bygga på vatten är att man inte har någon fast grund att stå på.  

Konsekvenser: Grundläggningen är det som är kritiskt för ett kallbadhus och bör 

hanteras utav specialister inom området. Pålar i stål klarar sig betydligt bättre än trä i 

det nordiska klimatet med de påfrestningar det tillför. Is har störst påverkan på pålarna 

genom både horisontella och vertikala laster och åtgärder för dessa ska tas till hänsyn. 

De nutida kallbadhusen efterliknar den äldre generationens i val av funktioner och 

utformning. En rekommendation är att addera fler funktioner utöver de traditionella om 

syftet är att attrahera nya besökare till kallbadhuset.  

Begränsningar: Ett generellt resultat har redovisats genom urval av artiklar, objekt, 

dokument samt val av respondenter som ingått i arbetet. 

Nyckelord: Det gjordes en sökning kring ämnesområden som "Construction of piling 

in water", "Piling methods", "reaction between water and construction materials", 

"history of spa" och "development of functions in spa".  
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Tack! 

Stort tack till de respondenter som har tagit sig tid till att delta i intervjuer. Vi vill även 

tacka Tosito för ett gott samarbete. 



Innehållsförteckning 

iv 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................................. 1 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING ............................................................................................................... 1 

1.3 MÅL OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................... 2 

1.4 AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................... 2 

1.5 DISPOSITION ............................................................................................................................... 2 

2 Metod och genomförande ....................................................... 3 

2.1 UNDERSÖKNINGSSTRATEGI ......................................................................................................... 3 

2.2 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER FÖR DATAINSAMLING .......................... 3 

2.2.1 Frågeställning 1 ............................................................................................................... 3 

2.2.2 Frågeställning 2 ............................................................................................................... 3 

2.2.3 Frågeställning 3 ............................................................................................................... 3 

2.3 LITTERATURSTUDIE .................................................................................................................... 4 

2.4 VALDA METODER FÖR DATAINSAMLING ..................................................................................... 4 

2.4.1 Litteraturstudie ................................................................................................................. 4 

2.4.2 Dokumentanalys ............................................................................................................... 4 

2.4.3 Intervju ............................................................................................................................. 4 

2.4.4 Fallstudie .......................................................................................................................... 4 

2.5 ARBETSGÅNG .............................................................................................................................. 4 

2.6 TROVÄRDIGHET .......................................................................................................................... 5 

3 Teoretiskt ramverk ................................................................. 6 

3.1 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH TEORI .................................................................. 6 

3.2 BYGGTEKNISKA LÖSNINGAR ....................................................................................................... 6 

3.2.1 Grundläggning .................................................................................................................. 6 

3.2.2 Material ............................................................................................................................ 7 

3.2.3 Klimatets påverkan ........................................................................................................... 9 

3.3 FUNKTIONER ............................................................................................................................... 9 

3.4 KALLBADHUS BYGGDA ELLER RENOVERADE UNDER 2000-TALET ............................................ 10 



Innehållsförteckning 

v 

3.4.1 Karlshamn kallbadhus .................................................................................................... 10 

3.4.2 Bjerred saltsjöbad ........................................................................................................... 10 

3.4.3 Ulricehamn kallbadhus ................................................................................................... 11 

3.4.4 Ribersborg kallbadhus .................................................................................................... 11 

3.4.5 Pålsjöbaden, Helsingborg .............................................................................................. 11 

3.5 SAMMANFATTNING AV VALDA TEORIER.................................................................................... 12 

4 Empiri ..................................................................................... 13 

4.1 DOKUMENTANALYS .................................................................................................................. 13 

4.1.1 Funktioner ...................................................................................................................... 13 

4.2 OBSERVATIONER....................................................................................................................... 14 

4.2.1 Karlshamn kallbadhus .................................................................................................... 14 

4.2.2 Ribersborg kallbadhus .................................................................................................... 15 

4.2.3 Bjerred saltsjöbad ........................................................................................................... 17 

4.2.4 Pålsjöbaden Helsingborg ............................................................................................... 19 

4.2.5 Ulricehamn ..................................................................................................................... 20 

4.3 INTERVJUER .............................................................................................................................. 22 

4.3.1 Byggtekniska lösningar ................................................................................................... 22 

4.3.2 Funktioner i ett kallbadhus ............................................................................................. 24 

4.4 SAMMANFATTNING AV INSAMLAD EMPIRI ................................................................................ 25 

5 Analys och resultat ................................................................ 27 

5.1 ANALYS .................................................................................................................................... 27 

5.1.1 Byggtekniska lösningar ................................................................................................... 27 

5.1.2 Funktioner i ett kallbadhus ............................................................................................. 28 

5.2 RESULTAT ................................................................................................................................. 29 

5.2.1 Frågeställning 1 ............................................................................................................. 29 

5.2.2 Frågeställning 2 ............................................................................................................. 29 

5.2.3 Frågeställning 3 ............................................................................................................. 30 

5.3 KOPPLING TILL MÅLET .............................................................................................................. 30 

6 Diskussion och slutsatser ...................................................... 31 

6.1 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................................. 31 



Innehållsförteckning 

vi 

6.2 METODDISKUSSION ................................................................................................................... 31 

6.3 BEGRÄNSNINGAR ...................................................................................................................... 31 

6.4 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER ...................................................................................... 32 

6.5 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ........................................................................................... 32 

7 Referenser .............................................................................. 34 

8 Bilagor ..................................................................................... 37 

 

 



Inledning 

1 

1 Inledning 
Detta examensarbete på 15 hp är skrivet genom högskoleingenjörsprogrammet 

Byggnadsteknik med inriktning byggnadsutformning och arkitektur på Tekniska 

högskolan i Jönköping. Studien är i samarbete med fastighetsbolaget Tosito 

projektutveckling AB i Jönköping och är utförd under vårterminen 2018.  

1.1 Bakgrund 
Ett kallbadhus ska byggas i Jönköping igen efter att två tidigare kallbadhus inte längre 

finns kvar. Detta sker genom ett samarbete mellan fastighetsbolagen Vätterhem 

Jönköping och Tosito. Projektet är i dagsläget i startskede och under planering 

(Jönköping stadsbyggnadskontor, 2017). Det har varit ett aktivt ämne i Jönköping under 

de senaste tio åren att åter bygga upp ett nytt kallbadhus. De badhus som tidigare har 

varit placerade i Vättern har blivit utsatta för väderpåfrestningar vilket konstruktionerna 

inte har klarat av, isbildningar på vintern var en av de avgörande faktorerna. Det första 

som byggdes år 1902 var placerat på öster och revs år 1924, det andra som byggdes 

placerades på väster och revs år 1915 (Jönköpings Historia IV, 1921). 

Kallbadhus i historien har haft en traditionell utformning med vanligtvis 

omklädningsrum och separata kallbadsdelar för damer och herrar. Dagens intresse för 

hälsa och välmående har fått en betydlig ökning bland människor vilket har bidragit till 

att utformning av kallbadhus kan ha börjat få en mer liknelse till spaanläggningar. Detta 

ger en möjlighet till ett bredare innehåll av funktioner hos kallbadhus (Choi et al., 

2014). 

1.2 Problembeskrivning 
När man bygger på vatten tillkommer delar som är viktigt att ta hänsyn till. Det blir 
extra betydelsefullt att anpassa materialval samt grundläggning till de förhållanden som 
är vid vattnet så som fuktigt klimat, vind och temperaturförändringar (Stopp & 
Strangfelt, 2010) 

Ett flertal kallbadhus i norden har förstörts på grund utav att det inte har klarat av de 
stora värdeförändringarna. Det som utmärker det nordiska klimatet är den varierande 
temperaturen mellan årstiderna. Om konstruktionen inte klarar av dessa 
väderförhållanden finns det risk för att både balkar och pålar av stål rostar sönder eller 
att träelementen börjar vittra sönder (Ivarsson & Westerberg, 2007).   

En av de viktigaste delarna att komma underfund med vid planerandet att bygga på 
vatten är hur grundläggningen ska få så lång hållbarhet som möjligt. Konstruktioner i 
vatten försämras ofta snabbare under sin livslängd på grund utav att vatten kan räknas 
vara en aggressiv miljö. Därför är det viktigt att undersöka vilket material som är 
lämpligt för de specifika förhållandena, fel val utav material kan leda till stora påföljder 
(Manap, Tan & Syahrom, 2018). 

De senaste tio åren har intresset ökat för kallbadhus. Det nya ökade intresset har medfört 
ett nytt synsätt på utformningen och även skapat nya möjligheter för design och 
funktion. Spaindustrin har ökat i betydande storlek i världen på grund av det ökade 
intresset hos människor både av medicinska skäl och fritidsnöje (Choi et al., 2014). 

Syftet med detta arbete är att ge framtida kallbadhusprojekt vägledning i val av 
funktioner och byggtekniska lösningar så att inte fler kallbadhus kommer behöva rivas 
på grund utav att de inte håller i det nordiska klimatet. 
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att utreda vilka lärdomar som finns att hämta kring val av 

funktioner och byggtekniska lösningar för ett kallbadhus. 

• Vilka byggtekniska lösningar är lämpliga vid grundläggning för ett kallbadhus 

i ett nordiskt klimat? 

 

• Vilka funktioner ingår i de senast byggda kallbadhusen i Sverige och vad skiljer 

dem åt? 

 

• Vilka lärdomar finns att hämta från nyligen genomförda kallbadhusprojekt i 

Sverige, med avseende på funktion och grundläggning? 

1.4 Avgränsningar 
De byggtekniska lösningar som tas hänsyn till i denna undersökning är grundläggning 

och materialval. Den grundläggningsmetod som undersöks är endast pålning då det 

konstateras vara den vanligaste metoden. Teorier tas fram kring materialen betong, trä 

och stål medan insamlad empiri riktar in sig mestadels på stål. Husbyggnadens 

konstruktion omfattas inte i arbetet. Endast konstruktörer som har medverkat i 

kallbadhusprojekt har valts ut för intervju. Fem kallbadhus placerade i Sverige ingår i 

undersökningen för att utgöra exempel på kallbadhus i nordiskt klimat. De olika 

funktionerna beskrivs och redovisas men ingen modell eller ritning skapas. Tre av 

kallbadhusen valda att undersöka i detta arbete är nybyggda under 2000-talet och de två 

resterade kallbadhusen är nyligen renoverade. Kostnadsaspekten på olika lösningar 

redovisas inte. 

1.5 Disposition 
 

Kapitel 2-Metod och genomförande.  

Kapitlet beskriver arbetets undersökningsstrategi och även vilka 

datainsamlingsmetoder som har kopplats samman med frågeställningarna. Kapitlet 

avslutas med en granskning av validitet och reliabilitet av de valda metoderna.  

Kapitel 3-Teoretiskt ramverk.  

Kapitlet beskriver tre teorier med hjälp av befintlig forskning som bildar till den 

vetenskapliga grunden för arbetets problem.  

Kapitel 4-Empiri.  

Kapitlet presenterar insamlad data som består utav dokumentanalys, observationer och 

intervjuer.  

Kapitel 5-Analys och resultat.  

Här kopplas empiri ihop med teori där skillnader samt likheter analyseras.  

Frågeställningarna besvaras genom en sammanfattning av analysen.  

Kapitel 6-Diskussion och slutsatser.  

I detta kapitel diskuteras resultat, val av metoder, och begränsningar för arbetet. 

Avslutningsvis presenteras slutsatser och rekommendationer samt förslag för vidare 

forskning.  
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2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
Examensarbetet är en kvalitativ studie utförd med hjälp av en fallstudie genom 

intervjuer, dokumentanalys samt litteraturanalys. I detta fall har en kvalitativ utredning 

genomförts vilket bygger på observation och upplevelser i jämförelse med en 

kvantitativ utredning som undersöker statistisk analys (Bell & Waters, 2016). 

Utredningen grundar sig på frågeställningar som handlar om att tolka och förstå 

undersökningsproblemen vilket enligt Patel (2011) är avgörande för en kvalitativ 

utredning. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

2.2.1 Frågeställning 1 
Vilka byggtekniska lösningar är lämpliga vid grundläggning för ett kallbadhus i ett 

nordiskt klimat? 

En litteraturstudie har utförts om befintlig forskning inom ämnet för att få en bättre 

förståelse. Intervjuer med konstruktörer ifrån kallbadhusprojekt har genomförts för att 

få reda på deras val av grundläggning och material samt dess erfarenheter. Intervjuerna 

är av semistrukturerad struktur då de är en förberedd intervjumall för vägledning kring 

diskussionsämnen. Respondenterna har där med möjlighet till att utveckla intervjun 

(Patel & Davidson, 2011). 

2.2.2 Frågeställning 2 
Vilka funktioner ingår i de senast byggda kallbadhusen i Sverige och vad skiljer dem 

åt? 

För att besvara denna frågeställning har en fallstudie och dokumentanalys utförts. En 

fallstudie definieras som en fokusering av ett fall och knyter samman forskning och 

praktik (Johansson, 2013). Fallstudien har skett på fem olika kallbadhus genom att åka 

till byggnaderna och observerat deras innehåll av funktioner. Respondenterna har även 

bidragit med tankar kring funktionsval. En dokumentanalys har skett genom granskning 

av planritningar av kallbadhusen. Dessa jämförs för att få en överblick på vilka 

funktioner ett kallbadhus kan tänkas innehålla.  

2.2.3 Frågeställning 3 
Vilka lärdomar finns att hämta från nyligen genomförda kallbadhusprojekt i Sverige, 

med avseende på funktion och grundläggning? 

Denna frågeställning besvaras genom intervjuer med konstruktörer medverkande i 

kallbadhusprojekt. En litteraturstudie har även utförts som komplettering till 

intervjuerna.  
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2.3 Litteraturstudie 
En litteratursökning görs kontinuerligt under hela arbetets gång. Flera databaser har 

använts för litteratursökningen för att få ett brett urval av tidigare forskning och en 

förståelse för ämnet. De databaser som har använts för sökningen är Scopus, Science 

Direct, Google Scholar samt Research Gate. I detta fall gav specifika sökord inga 

relevanta träffar. Sökordet kallbadhus gav noll träffar, istället skedde sökningen kring 

ämnesområden som "Construction of piling in water", "Piling methods", "reaction 

between water and construction materials", "history of spa" och "developement of 

functions in spa".  

2.4 Valda metoder för datainsamling 

2.4.1 Litteraturstudie  
En allmän litteraturstudie har använts för att få en inblick i ämnet och för 

sammanställning av redan befintliga fakta. Litteraturstudien bidrar till beskrivning samt 

förståelse för kunskapslägen inom ämnet (Forsberg & Wengström, 2016). 

2.4.2 Dokumentanalys 
Dokument kan användas som komplement till andra metoder exempelvis intervju (Bell, 

2016). De dokument som har samlats in och analyserats i detta arbete är planritningar 

med redovisning av funktioner vilket stärker både intervjuer och observationer. 

2.4.3 Intervju 
Vid intervjuer träffar intervjuaren vanligtvis respondenten personligen och genomför 

intervjun (Patel & Davidson, 2011). Både intervju via videosamtal och personligt möte 

utförs i detta arbete. Intervjuerna är kvalitativa och har en låg grad av strukturering, 

respondenterna få då utrymme att besvara frågorna med egna ord. 

2.4.4 Fallstudie 
Fallstudier kan kombineras med intervjuer och observationer för en datainsamling. 

"fallet" kan utföras på olika sorters grupper, organisationer eller situationer. Resultaten 

ifrån de olika fallen kan sedan diskuteras för att få fram allmänna slutsatser (Patel & 

Davidson, 2011). En fallstudie är utförd genom dokumentanalys, intervju och 

observation på ett avgränsat ämne i detta arbete.  

 

2.5 Arbetsgång 
Förberedandefasen startade projektet genom att en litteraturstudie gjordes för att samla 

ihop information om ämnet och få en djupare förståelse. Under tiden den första 

litteraturstudien utfördes så utformades frågeställningarna. Problemområden så som 

grundläggning anmärktes, brister i forskningen bidrog även till intresse för 

undersökning av funktioner i ett kallbadhus. 

Vid val av objekt att studera i detta arbete gjordes en sökning efter tillgänglig 

information kring befintliga kallbadhus i Sverige, exkluderat spa- och 

hotellanläggningar samt bastustugor. Det sammanställdes en förteckning med funna 

kallbadhus baserat på fakta inhämtat från internet, se bilaga 1 för sökord och resultat av 

insamlad information. Byggnadsår, val av grundläggning, geografisk placering och om 

byggnaderna genomgått omfattande renoveringar eller liknande är dokumenterat i 
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denna bilaga. Vid sammanställning av förteckningen kunde det observeras att 

majoriteten av kallbadhusen använder pålning som grundläggning. Övriga 

grundläggningsmetoder var betong- och stenfundament, dessutom förekom exempel 

där kallbadhus är placerade på land och flytande i vattnet. Kallbadhus med pålning som 

grundläggning valdes att fokusera på i detta arbete då det är den vanligaste metoden 

utifrån sammanställningen. Det kunde även observeras att pålning är en 

grundläggningsmetod som har använts frekvent genom historien i Sverige och även så 

idag. De kallbadhus som står på pålar har både renoverats och återuppförts ett antal 

gånger vilket visar på det problemområde detta arbete fokuserar på. Tre kallbadhus 

byggda på 2000-talet samt två kallbadhus renoverade eller återuppbyggda på 2000-talet 

valdes ut som undersökningsobjekt. Dessa fem byggnader blev även resmål för 

studiebesök. 

Ett intervjuformulär skickades ut till respondenterna innan intervjuerna ägde rum så att 

de hade tid att förbereda sig för att kunna svara mer utförligt på frågorna (se bilaga 7). 

Intervjuerna spelades in och transkriberades (se bilaga 8). Under studiebesöken 

observerades kallbadhusens val av grundläggning och material. Observationerna 

dokumenterades i form av fotografering vilket är redovisat i kapitel 4. Även utformning 

av funktioner observerades men fotograferades inte på grund av känslig miljö. För att 

samla in planritningar till dokumentanalysen kontaktades de olika kommunerna för de 

fem kallbadhusen samt ordföranden för badhusföreningarna. Den insamlade empirin 

kopplades sedan ihop med teori för att jämföras och analyseras till ett resultat som 

kunde besvara arbetets mål och frågeställningar. 

2.6 Trovärdighet  
En kritisk granskning utav de valda metoderna gjordes för att avgöra giltighet samt 

tillförlitlighet. För att stärka rapportens validitet användes ett flertal olika metoder för 

datainsamling. Arbetets validitet säkrades genom att utföra intervjuer med delaktiga 

personer ifrån olika kallbadhusprojekt för att skapa en tydlig bild av erfarenheter samt 

påstötta problem. Utifrån de frågeställningar som besvaras i detta arbete anses intervju 

med respondenter med kunskap inom konstruktionen för kallbadhusprojekt relevant 

och stärker där med giltigheten (Bell, 2016).   

Eftersom intervjufrågorna är riktade till personer som har varit med i uppförandet utav 

olika kallbadhus och frågorna handlade om färdigt utförda projekt är reliabiliteten hög. 

För att få så genomtänkta svar som möjligt på intervjuerna fick respondenterna ta del 

av frågeformuläret innan intervjun genomfördes. För att öka reliabiliteten ytterligare 

kontrollerades frågeformuläret av handledare, samt inspelning av intervjuerna (Bell, 

2016).   
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Nedan visas ett schema för hur de olika teorierna anknyter till frågeställningarna (figur 

1). Detta ger en tydligare bild och relevans över vilken vetenskaplig grund som hör till 

vilken frågeställning.  

 
Figur 1. Koppling mellan frågeställning och teori (Dahlgren & Jonsson, 2018) 

 

3.2 Byggtekniska lösningar 
Det som skiljer kallbadhus från andra byggnader och gör det speciellt ur ett 

byggtekniskt perspektiv är att byggnaden står på vatten. Det medför speciella krav på 

byggnaden och grundläggningen för att klara av väderpåfrestningarna (Stopp & 

Strangfeld, 2010). 

3.2.1 Grundläggning 
Vid grundläggning i vatten förekommer användning av pålar som stabilisering. De två 

vanliga pålningsmetoderna för anläggning är borrning och slagning. Valet av 

pålningsmetod beror mycket på hur kvalitén på marken är (Park, Park & Lee, 2016).  

Val av pålar och metod för nedsättning görs med hjälp av geoteknisk undersökning av 

marken, lastberäkningar samt riskanalys för att undersöka omgivningens påverkan av 

byggandet. Till exempel buller och markvibrationer är viktiga faktorer att räkna med 

(Axelsson & Baker, 2007). De geotekniska analyserna avgör flera olika faktorer så som 

val av material av pålar, antal och placering. Har inte en tillräckligt grundlig analys 

utförsts från början är det svårt att göra ändringar efter att konstruktionen är på plats 

(Sobala & Ryback, 2018). 

En vanlig metod för pålning är slagning. Metoden går ut på att pålen blir neddriven i 

marken med hjälp av en maskin som stöter ner pålen. Vid slagning är det vanligt att 

använda en ihålig stålprofil som sedan fylls med betong och eventuellt armering för 

extra bärstyrka. För att dimensionera pålarna bedömer man först pålens bärförmåga och 

längd med hjälp av geostatiska metoder. En provbelastning utförs även av pålarna för 

att kontrollera att ens beräkningar är korrekta (Axelsson & Baker, 2007).  



Teoretiskt ramverk 

7 

Vibrering av pålar ned i marken är en effektiv metod men anses ibland olämplig. I 

jämförelse med slagna pålar visar vibrering en lägre bärningsförmåga. Det är även svårt 

att uppskatta stoppsjunkningskriterier med vibrationer (Axelsson & Baker, 2007). 

Rainer Massarsch förklarar vibrering som en skonsam och effektiv installation vid 

användning av metoden på rätt sätt. Vid vibreringen av pålen minskas mantelmotståndet 

temporärt och pålen tränger på så sätt ned i marken med hjälp av vibrationerna och 

pålens vikt (Massarsch, 2000). 

En annan vanlig pålningsmetod att använda är att borra ner pålen i marken. Borrning 

av pålar förekommer då hinder i mark sätter stop för slagning av pålar. Pålen måste 

även nå ned till berg vid borrning för att hålla. Det är ofta ihåliga stålrörspålar man 

använder vid borrning som sedan fylls med betong och även med armering för att öka 

pålens bärförmåga (Bredenberg et al., 2010).   

3.2.2 Material 
I nordiska länder varierar temperaturerna kraftigt mellan årstiderna och detta påverkar 

olika material på olika sätt. Här beskrivs lite djupare hur materialen betong, trä och stål 

påverkas av förhållandena runt ett kallbadhus. 

Betong 

Cementbaserad betong även kallad vanlig betong är den som används mest inom 

byggprojekt, då blandas cement, ballast och vatten. Betong är ett robust material med 

många fördelar (Zhang, 2011).  

Pålar i betong som står i vatten påverkas av temperaturförändringar då vattnet runt pålen 

fryser vid kalla temperaturer. Det finns brister när man studerar betongfundament som 

befinner sig i vatten eftersom skador kan ske. De skador som sker uppträder oftast vid 

vattenlinjen för många betongkonstruktioner där is kan uppstå. Isen kan orsaka slitage 

av ytskiktet på betongen då isblock skaver mot strukturen. Med en gradvis förvittring 

utav ytan leder tillslut betongen till exponering utav ballasten och en ny yta utsätts för 

slitage och försämringsprocessen startar om. Betongen som befinner sig långt under 

vattenytan utsätts inte för samma påfrestning eftersom is och frost inte når dit, istället 

kan det dock påverkas av hydrostatiskt tryck vilket gör att vatten tvingas in i betongen 

(Rosenqvist et al., 2016).  

Trä 

Träpålning har använts länge som grundläggning för vattenbelägna anläggningar. Trä 

är ett naturligt material och har därmed en biologisk nedbrytning (Lopes-Anido, et al., 

2004). Enligt Sandberg (1995) är de främsta organismerna som angriper träet svamp, 

bakterier och insekter. Det som lockar dessa organismer är organiska föreningar i träet 

som bildar näringsämnen för svampar och insekter. Generellt så brukar svamp på 

träpålar förekomma strax ovanför vattenlinjen där tillräckligt med syre låter dom 

överleva och bakterier och insekter angriper de trä som är beläget under vattenytan. Det 

har visats att vissa av kemikalierna som används för att skydda träet har en negativ 

påverkan på människor, därför försöker man hitta alternativa lösningar för att skydda 

träpålar belägna i vatten (Lopes-Anido, et al., 2004). 

Träpålar som håller upp konstruktioner kan delas in i olika zoner beroende på 

belägenhet i vattnet (se figur 2). De olika zonerna är atmosfärisk zon, skvalpzon, 

tidvattenzon, undervattenzon och bottenzon. De två övre zonerna som är i kontakt med 
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syre kan drabbas utav tillväxt av svamp. Tidvattenzonen är den yta som ofta angrips av 

insekter så som borrgråsuggor och skeppsmaskar vilket har störst påverkan på träpålen. 

Saltvatten i samband med syre är dock nödvändigt för att dessa insekter ska överleva 

och är därmed inte ett stort problem i bräckt eller sötvatten. Zonen under vattnet kan 

också påverkas utav insekter men skadenivån är inte lika stor. Träpålen håller som bäst 

i bottenzonen eftersom varken svamp eller insekter klarar av att leva där på grund utav 

syrebrist (Lopes-Anido, et al., 2004). 

 

Figur 2. Typisk skadenivå för de olika zonerna av en träpåle. Översatt figur ifrån 

(Lopes-Anido, et al., 2004). 

Stål 

Stål är ett material som påverkas olika beroende på klimatet samt vilken vattentyp den 

befinner sig i. Det nordiska klimatet medför ofta korrosion av stålkonstruktioner därför 

måste detta tas till hänsyn för att skydda konstruktionen under dess livslängd (Sandberg, 

2015).  

Stålpelare delas också in i olika zoner beroende på läge i vattnet. Skvalpzonen är för 

stål den yta av pelaren som påverkas mest och den kraftigaste korrosionen uppstår där. 

Olika tabellverk/standarder visar ofta stora skillnader för korrosion i denna zon, 

troligtvis beror detta på en kombination av gropkorrosion och jämn korrosion 

(Sandberg, 2015). Sandberg har sammanställt en tabell med dimensionerande rostmån 

för 100 år i skvalpzonen och undervattenzonen enligt EAU, Eurokod och 

Pålkommissionens rapport 98 (se tabell 1) (Sandberg, 2015). Sandberg har tolkat att 

Eurokod beaktar jämn korrosion eftersom de räknar på tjockleksförlust. Två olika 

diagram i EAU (EUA, 2004) har använts för korrosion i sötvatten samt salt/bräckt 

vatten där karakteristiska världen visas. Det ena diagrammet visar jämn korrosion och 

det andra visar tiden det tar för att hål i stålet ska uppträda d.v.s gropkorrosionen. De 

värden som används ifrån pålkommissionens rapport 98 anses vara medelavfrätningen 

för både jämn korrosion och gropkorrosion med tanke på de höga värdarna som angivs 

(Sandberg, 2015). 
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Tabell 1. Dimensionerande rostmån för 100 år i skvalpzonen och undervattenszonen 

enligt EAU, Eurokoden och Pålkommissionen (Sandberg, 2015).

 

Att bygga en konstruktion där korrosion inte orsakar hål i pelaren vid vattenlinjen innan 

100 år är i princip omöjligt. Livslängden kan förlängas om skalpzonen på pelaren 

förstärks med korrosionsskydd, istället bestäms då livslängden av korrosionen i 

undervattenzonen (Sandberg, 2015).  

 

3.2.3 Klimatets påverkan 
Konstruktioner som befinner sig i vatten i det nordiska klimatet blir utsatta för krafter 

av isen under vintern. Krafterna mot konstruktionen varierar beroende på om krafterna 

är från ett fast istäcke eller från drivande is.  I Sverige dimensioneras ofta krafterna för 

ett fast istäcke, särskilt för pelare med sidokrafter. Vertikala krafter av isen kan även 

påverka konstruktionen vid vattenståndsväxlingar. Om istäcket fryser fast i pålarna så 

kan de ske en lyftkraft där pålarna trycks uppåt av isen vid stigande vattennivå. Den 

vertikala kraften mot en påle uppgår till högst 1/3 av de horisontella krafterna 

(Vägverket, 1987).  

Enligt de statliga belastningsbestämmelserna (SOU 1961:12) bestäms storleken av 

istryck till konstruktionens form, styvhet, utsträckning samt de lokala förhållandena. 

Beroende på isens tjocklek och temperaturförhållandena kan storleken av istrycket i 

allmänhet uppskattas till mellan 10 och 20 ton räknat per meter påverkad konstruktion 

(100-200 kN/m). 

Is har olika fysiska egenskaper beroende av vattentyp där de enskilda kristallerna kan 

variera i storlek och orientering. Saltvatten och sötvatten beter sig olika genom 

temperaturförändringarna. Om temperaturen skulle sjunka 10°C för is av sötvatten sker 

en förminskning av isen på 5%. För is av saltvatten skulle istället en ökning av isen ske 

eftersom isen sväller vid avkylning (Vägverket, 1987).  

 

3.3 Funktioner 
Det finns en ny trend inom bad och spakulturen som har växt under 2000-talet. Balans 

och välmående i människors vardag har fått en större prioritet vilket bidragit med att 

fler span och badhus har tillkommit i norden (Choi et al., 2014). Vatten har alltid genom 

historien haft en betydelse för människors hälsa och välmående. Medicinska världen 

och allmänheten uttrycker idag vatten som ett hjälpmedel väsentligt för välmående. 

Vattens betydelse har präglat historien och flertal författare har poängterat dess roll vid 
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tillväxten av spa i världen och attraherat människor till att besöka spa för en stund att 

koppla av. Även vatten som ett naturligt läkemedel har återfått uppmärksamhet i dagens 

samhälle (W. Verouden & J. Meijman, 2010). 

England var en stor influens till Sveriges kallbadhus på slutet av 1700-talet och dess 

idé om det hälsosamma kallbadandet. England utvecklade en ny syn på kroppshygien 

och tvättning i kallvatten. Ett nytt fokus på människans hälsa trädde fram vilket gav 

grunden till dagens syn på kopplingen mellan vatten och ens välmående. Det började 

byggas kallbadhus i de större svenska städerna och följdes senare av att så gott som alla 

svenska städer hade kallbadhus vid mitten av 1800-talet (Nationalencyklopedin, 2018). 

Intresset för spa och bad har varierat genom tiderna. En badkultur som har influerat de 

europeiska baden och dess traditioner är de forntida grekiska och romerska baden. De 

grekiska baden var mycket populära då de skulle behandla sjukdomar med hjälp av 

mineralkällor och termalkällor. Från början var det endast de förmögna människorna 

som använde sig av privata badhus men det blev senare en publik mötesplats för alla att 

besöka. De romerska baden influerades av de grekiska baden samt adderade fler 

funktioner till byggnaderna till exempel sportaktiviteter, massage och avslappning. 

Genom åren utvecklades de romerska baden till en social mötesplats som ett tillfälle för 

avkoppling och välmående istället för en plats att bota hälsoproblem (Van Tubergren, 

Van der Linden, 2002).  

3.4 Kallbadhus byggda eller renoverade under 2000-talet 
Här beskrivs de fem kallbadhus som är valda att undersöka i denna rapport. 

3.4.1 Karlshamn kallbadhus 
Kallbadhuset i Karlshamn är placerat i Väggas parkområde som utvecklades vid slutet 

av 1800-talet. Vid den tiden fanns det totalt tre kallbadhus i Karlshamn. I samband med 

att dem öppnades, startades även en servering och ett hotell i området. Anläggningarna 

stängdes ner vid 1940-talet då intresset för kallbadhusen sjönk och friluftsbad vid 

strandklippor och stränder blev mer populärt istället (Karlshamn kommun, 2013). En 

ny våg av intresse för kallbad tog fart år 2012 bland invånarna och ett nytt kallbadhus i 

parkområdet byggdes och stod färdigt 2015 (Jonasson & Svensson, 2015).  

Kallbadhuset är obemannat majoriteten av öppettiderna men kan brukas vid betalat 

medlemskap genom en tagg kopplat till entréporten. Det är möjligt att köpa 

endagsbiljett under bemannade tider alternativt på ett par andra försäljningsställen i 

närheten (Kallbadhusets vänner, u.å). 

3.4.2 Bjerred saltsjöbad 
I Bjärred har det funnits kallbadhus sedan mitten av 1800-talet. Vid början av 1900-

talet var Saltsjöbadet i Bjärred som mest besökt då det i närheten fanns ett hotell, 

restaurang, tågbanor från Lund och båtvägar från Malmö. Intresset för kallbadhus avtog 

successivt med åren. Tågbanan till Lund försvann och starten av andra världskriget var 

två avgörande faktorer till att intresset avtog. Vid vintern 1941 förstördes kallbadhuset 

i en vinterstorm, skicket på kallbadhuset var så allvarligt att det fick rivas och inget nytt 

byggdes sedan upp. Det var först 50 år senare då en privatperson i Bjärred tog upp 

frågan om ett nytt kallbadhus som det började diskuteras igen. Med hjälp av 
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privatpersoner som samlade in pengar till kallbadhuset och ett samarbete med Lomma 

kommun stod ett nytt kallbadhus i Bjärred klar våren 2004 (Bjerred saltsjöbad, u.å).  

Kallbadhuset är öppet för både medlemmar och nya gäster. Medlemskap för ett år går 

att köpa för hela familjen eller singelkort. Medlemskap går att köpa när restaurangen är 

öppen och badhuset är då bemannat. Det går även att köpa endagsbiljetter via mobil på 

plats när badhuset är obemannat (Bjerred saltsjöbad, u.å).  

3.4.3 Ulricehamn kallbadhus 
Ulricehamn kallbadhus är placerat i sjön Åsunden i centrala Ulricehamn. Staden har 

tidigare haft två kallbadhus. År 1871 byggde Ulricehamn upp första kallbadhuset i 

staden. Kallbadhuset var välbesökt av de lokala invånarna i Ulricehamn fram till 1904 

då byggnaden var i ett för dåligt skick och behövde rivas. Redan fem år senare vid 1909 

upprättades ett nytt kallbadhus. Även detta kallbadhus blev tvunget att rivas på grund 

av slitage. Kallbadhuset revs år 1945 istället för att försöka renovera det. Därefter 

återuppbyggdes inget kallbadhus förrän 60 år senare vid år 2008 då kallbadhuset vilket 

står där idag invigdes (Näringsliv Ulricehamn, u.å). 

Kallbadhuset är obemannat men under de tider restaurangen och spaavdelningen är 

öppen finns personal på plats. Dagsbiljetter och medlemskort går endast att köpa vid en 

bensinmack eller turistbyrå i närheten av kallbadhuset. Till hösten kommer ett nytt 

betalsystem finnas så att gäster kan köpa endagsbiljetter på plats på kallbadhuset 

(Ulricehamn kallbadhusförening, 2014). 

3.4.4 Ribersborg kallbadhus 
Första kallbadhuset i Ribersborg invigdes år 1898 och sedan dess har kallbadhuset haft 

ett liknande utseende med träkonstruktion. Under tiden kallbadhuset har funnits har 

Sveriges vinterstormar förstört kallbadhuset tre gånger och behövts byggas upp helt på 

nytt. Det har även gjort stora renoveringar ett flertal gånger vilket inkluderat utbyte av 

pålar. Sedan första kallbadhuset byggdes har det skett en utveckling i utbud av 

funktioner. Ribersborg kallbadhus var från början en byggnad för simtävlingar och 

simskola. Bastur i kallbadhuset lades till år 1962 och de första duscharna monterades 

in år 1973. Ett hopptorn fanns i kallbadhuset i herravdelningen fram till år 1964 då 

hopptornet togs bort och bassängerna grundades med sand. Nakenbad blev populärt 

kring år 1930 och ett insynsskydd byggdes upp då mellan herrarnas och kvinnornas 

avdelningar (Ribersborg kallbadhus, u.å). 

Årskort, halvårskort och endagsbiljetter går att köpa i entrén vid badhusets reception. 

Kallbadhuset är alltid bemannat under kallbadhusets öppettider (Ribersborg kallbadhus, 

u.å). 

3.4.5 Pålsjöbaden, Helsingborg 
I Helsingborg finns det tre stycken välbesökta kallbadhus där Pålsjöbaden är ett av dem. 

Pålsjöbadet renoverades och stod klart 2015 efter två år av uppbyggnad och renovering 

av det tidigare kallbadhuset som förstördes år 2011 i vinterstormen. Ett tillägg till 

kallbadhusets funktioner blev då ett inglasat mittenparti med reception och en servering. 

Kallbadhuset är idag Q-märkt (Svensk byggtjänst). Det har då ett krav på att användning 

av byggnaden ska följa byggnadens kulturvärde (Helsingborg stad, 2017). 
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Årskort, halvårskort och endagsbiljetter går att köpa i kallbadhusets reception. Under 

receptionens öppettider finns det personal på plats. Kallbadhuset har längre öppettider 

än receptionen och är därmed inte alltid bemannat (Helsingborg stad, 2017). 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Pålning är den grundläggning som är vanligast för kallbadhus. Genom en geoteknisk 

undersökning för att få fram kvalitén på marken avgörs lämplig pålningsmetod för dess 

ändamålsenlighet. De tre metoder som används är slagning, vibrering och borrning.  

Betong, trä och stål är de material som brukar användas vid pålning. Materialen reagerar 

i kontakt med vatten och påverkas av temperaturförändringarna. Pålarna delas in i olika 

zoner för att visa hur de påverkas i olika lägen i vattnet.  

Under vintern är isen en viktig faktor där både horisontella och vertikala krafter bör tas 

till hänsyn. Storleken av istryck bestäms till konstruktionens form, styvhet, utsträckning 

samt de lokala förhållandena. 

Genom dessa tre teoriområden bildas en tydligare bild av vilka metoder som kan 

användas för pålning samt även hur de olika materialen betong, trä och stål fungerar i 

vatten med de olika väderpåfrestningarna för dessa material.  

Vid planering av att bygga kallbadhus är det viktigt att planera val av material och 

grundläggning, men även val av funktioner i kallbadhus bör diskuteras. En ny trend 

inom bad och spakulturen har växt under 2000-talet och en utveckling kring kallbadhus 

innehåll av funktioner finns. Balans och välmående i människors vardag har fått en 

större prioritering vilket bidragit till att flera nybyggda kallbadhus har tillkommit. De 

forntida grekiska och romerska baden har influerat de europeiska baden genom att 

utveckla en social mötesplats med fokus på avkoppling och välmående.  

De utvalda kallbadhusen till detta arbete har byggts upp eller renoverats på 2000-talet. 

Gemensamt för de fem kallbadhusen är den nya vågen av intresse bland 

lokalbefolkningen vilket varit en av de faktorer som bidragit till att nya kallbadhus har 

tillkommit på 2000-talet. Kallbadhusen är inte alltid bemannade men samtliga erbjuder 

medlemskap, årskort eller endagsbiljett. 

https://www.synonymer.se/sv-syn/%C3%A4ndam%C3%A5lsenlighet
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4 Empiri 

4.1 Dokumentanalys 
Dokument i form av planritningar har insamlats från de kommuner och involverade 

personer i projekten för de valda kallbadhusen för att jämföra val av funktioner. Se 

bilaga 2-6 för samtliga planritningar. 

4.1.1 Funktioner 

Samtliga kallbadhus är olika stora till ytan och skiljer sig vid val av funktioner. I de fem 

kallbadhusen har samtliga invändiga omklädningsrum med tillhörande duschar, 

toaletter och bastur. 

Karlshamn kallbadhus är minst till storlek. Ingången är i form av en låsbar port med 

ingång till en öppen yta i anslutning till de två omklädningsrummen för damer och 

herrar. En balkong kan även nås direkt från ingången vilket är utdragen från fasaden för 

att skapa mer avskildhet mellan badavdelningarna. Respektive omklädningsrum leder 

ut till träbryggor med upphöjningsbara badstegar ner till vattnet. Det finns även bås på 

träbryggorna för besökarna. Kallbadhuset har ingen del tillgänglig för 

gemensamhetsbad. Se bilaga 2 för planritning. 

Kallbadhuset i Bjärred består utöver omklädningsrum av en inglasad servering i mitten 

av byggnaden med bar och tillhörande tillagningskök. Serveringsdelen leder ut till ett 

trädäck där det finns möjlighet för gemensamhetsbad. Inom serveringsdelen finns en 

spiraltrappa som leder upp till ett konferensrum. Det är en tydlig uppdelning mellan 

damer och herrars avdelningar då de är i två förlängda ändar av kallbadhusets brygga. 

Besökare kan nå omklädningsrummen antingen via serveringen eller gå in via 

karuselldörren vid sidan om. Se bilaga 3 för planritning. 

Ulricehamn kallbadhus har utöver omklädningsrum och bastur för besökare flera 

publika funktioner i form av en servering, konferensrum och en klubblokal. De två 

avdelningarna för damer och herrar är anslutna till samma trädäck men har en 

avskiljande vägg emellan för att separera de två avdelningarna. Kallbadhuset har ingen 

del tillgänglig för gemensamhetsbad. Omklädningsrummen är avskilda från de publika 

delarna. Se bilaga 4 för planritning. 

Pålsjöbaden i Helsingborg består utav en inglasad serveringsdel i mitten med två 

badbryggor på vardera sida. Badbryggorna har tillhörande låsbara omklädningsbås, 

höjningsbara badstegar ner till vattnet samt badtunnor på bryggan till för 

rörelseförhindrade. Pålsjöbaden i Helsingborg har en tydlig uppdelning mellan könen 

då avgränsningen sker i en y-form redan vid bryggan ut till kallbadhuset. En kväll i 

veckan är badhusets bastur tillgängliga för båda könen att besöka tillsammans 

(Helsingborg stad, 2017). Se bilaga 5 för planritning. 

Ribersborg planlösning har en tydlig uppdelning mellan damer och herrar då de har två 

utomhusbassänger med träbryggor runt om för vardera. Utomhusbassängerna leder 

sedan ut till en brygga med omklädningsrum och bastur för vardera avdelning som 
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avskils från varandra. Där finns även en bastu gemensam för båda avdelningar. En dag 

i månaden är alla avdelningar könsneutrala så att alla känner sig välkomna till 

kallbadhuset (ribersborg kallbadhus, u.å). Kallbadhuset innehåller även en servering 

vilket passeras vid ingången till badhuset. För att nå badavdelningen får gäster passera 

receptionen och serveringen. Se bilaga 6 för planritning. 

4.2 Observationer 

4.2.1 Karlshamn kallbadhus 

Ett modernistiskt kallbadhus med en husbyggnad av trä ståendes på en 

stålrörskonstruktion av stålrörspålar klädda med polyetenrör. Från entrén kan de två 

olika avdelningarna för herrar och damer ses. Entrén är i form av en diskret port med 

ingen antydan till vad som finns bakom fasaden. Enkel utformning men med stora 

glaspartier för en kontakt med vattnet, se figur 4.  

 

Figur 3. Karlshamn kallbadhus, fasad med entré (Dahlgren & Jonsson, 2018) 

 

Figur 4. Karlshamn kallbadhus fasad mot badbryggor och bastur (Dahlgren & Jonsson, 

2018) 
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Figur 5. Polyetenrör runt stålpåle (Dahlgren & Jonsson, 2018) 

4.2.2 Ribersborg kallbadhus 
Ett traditionellt kallbadhus i träkonstruktion. Både husbyggnaden och grunden är av trä. 

En borgliknande byggnad med utomhusbassänger omringade av trädäck med 

omklädningsbås. Med de två utomhusbassängerna fås känslan av att det har varit mer 

en byggnad för simundervisning än en plats för avslappning. Vid entrén ligger reception 

och servering där besökare måste passera för att nå kallbadsavdelningarna.  

  

Figur 6. Ribersborg kallbadhus, fasad mot entré (Dahlgren & Jonsson, 2018) 
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Figur 7. Ribersborg kallbadhus, damavdelning med utomhusbassäng och 

omklädningsrum (Dahlgren & Jonsson, 2018) 

 
Figur 8. Ribersborg kallbadhus, omklädningsbås på trädäck (Dahlgren & Jonsson, 

2018) 

 

Figur 9. Ribersborg kallbadhus, träpålar (Dahlgren & Jonsson, 2018)  
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4.2.3 Bjerred saltsjöbad 
En 500 meter lång träbrygga leder ut till kallbadhuset i Bjärred. Den har ett modernt 

utseende med stora glaspartier med insyn till serveringsdelen. Kallbadhusets 

husbyggnad står på en pålgrund med obehandlade stålpålar och stålbalkar målade i en 

ljusblå kulör. De två avdelningar för damer och herrar är utformat som två förlängda 

ändar av kallbadhuset.  

 

Figur 10. Bjerred Saltsjöbad, 500 meter lång brygga ut till kallbadhuset (Dahlgren & 

Jonsson, 2018) 

 

Figur 11. Kallbadhusets ena förlängning med herrarnas kallbadavdelning (Dahlgren 

& Jonsson, 2018) 
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Figur 12. Obehandlade stålrörspålar och målade balkar (Dahlgren & Jonsson, 2018) 

 

 

Figur 13. Skillnaden mellan obehandlad och målad stålbalk (Dahlgren & Jonsson, 

2018) 
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4.2.4 Pålsjöbaden Helsingborg 
Pålsjöbadet är en traditionell träbyggnad som nås via brygga ut till en inglasad reception 

och café i mitten med kallbadsavdelningar vid sidan om. Ute på bryggan möts en av ett 

vägval att antingen gå höger eller vänster beroende på vilken avdelning för kallbadet 

man tillhör. 

  

Figur 14. Pålsjöbaden kallbadhus (Dahlgren & Jonsson, 2018) 

 

Figur 15. Förgrening mellan damer och herrarnas avdelningar (Dahlgren & Jonsson, 

2018) 
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Figur 16. Obehandlade stålrörspålar (Dahlgren & Jonsson, 2018) 

4.2.5 Ulricehamn 
Ett modernt kallbadhus med inslag av tradition. En husbyggnad med träfasad ståendes 

på en grund av stålrörspålar med skyddande plaströr runt om. Via en traditionell 

träbrygga kommer man till byggnaden med två tornliknande övre plan med klubblokal 

och konferensrum. Vid träbryggan ut till kallbadhuset kunde skador på träpålarna 

observeras. 

  

Figur 17. Ulricehamn Kallbadhus (Dahlgren & Jonsson, 2018) 
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Figur 18. Plaströr som omsluter H-profil fylld med betong (Dahlgren & Jonsson 2018) 

 
Figur 19. Träpålar som håller upp bryggan ut till Ulricehamns kallbadhus (Dahlgren 

& Jonsson, 2018)  



 

Empiri 

22 

4.3 Intervjuer 
De tre personer som har intervjuats är konstruktörerna Philip Landkvist, Jörgen 

Axelsson och Agneta Nerg som varit med och projekterat kallbadhusen. Landkvist som 

jobbar på Peab grundläggning har varit involverad i grundläggningen för alla de fem 

ovanstående projekten. Nerg var en av konstruktörerna för Karlshamn kallbadhus och 

Axelsson var en av konstruktörerna för Ulricehamns kallbadhus.  

4.3.1 Byggtekniska lösningar 
”Att bygga huset i sig är inget konstigt, det är som att bygga på land. Vi tar på oss att 

bygga påle, skelett och plattform, då är det sedan som att bygga på en färdig grund. 

Inget konstigt längre!” (Landkvist, 2018). 

Grundläggning 

Den grundläggning som har använts för de tre nybyggda kallbadhusen som undersöktes 

är pålgrundläggning i form utav stålpålar. Pålarna har satts på plats genom både 

slagning och vibrering, dessa två metoder används för samma typ av markförhållande 

men vibrering är en tystare metod. Installation av pålar med borrning utförs om det är 

mycket block och berg i marken. Oavsett vilken metod som används vid pålning i 

vatten, brukar länsstyrelsen ha krav på att de endast får utföras mellan september och 

mars månad när fiskarnas lek och yngelperiod är över säger Landkvist. 

Axelsson beskriver hur pålarna för Ulricehamns kallbadhus "hänger" i lermarken utan 

att luta mot något bergslager. Man låter pålarna vara några dagar efter nerslagning så 

att de sugs fast i leran och blir stabila. Slår man ner pålarna för långt ner i leran tappar 

man den bästa friktionen som man vill åt. 

Den största utmaningen med grundläggningen var enligt alla tre konstruktörer att 

försöka påla utan att stå på pråm. Det är enormt mycket dyrare att stå på pråm så därför 

användes alternativa lösningar med provisoriska pålar eller användning av befintlig 

brygga. Nerg och Axelsson anser också att en stor utmaning med grundläggningen var 

att påla ute på vatten när man inte kan sätta några stämp eftersom vattnet inte går att stå 

på.  

Att dela på upphandlingen för grundläggning och den övriga byggnaden är något 

Landkvist rekommenderar. Låt inte någon allmän konsult göra ett kallbadhus utan 

handla istället upp specialister för just den typen av arbete. Entreprenörer som vet vilka 

maskiner de har kan då designa bryggan efter hur de sedan kan bygga. Byggare som 

inte är vana vid att bygga på vatten ser det ofta direkt som ett problem och nekar då ofta 

jobben, gå därför ut med förfrågan till två olika entreprenader. När grundläggningen 

sen är färdig utav specialister inom det området är det som att bygga på land för de som 

ska bygga huset menar Landkvist. Axelsson anser dock att det inte var helt lätt eftersom 

till exempel en del verktyg åkte i vattnet, nät sattes därför upp för att förhindra detta.  

Material 

Nerg berättar att materialen de använde sig av var betongplatta med trästomme för 

själva huset. Väggarna i omklädningsrummen murades upp eftersom döda material är 

lämpligare för fuktiga utrymmen. Landkvist tycker att man ska använda sig av så 

mycket underhållsfria material som möjligt när man bygger nya kallbadhus. Det är ett 

jättejobb om man ska till exempel måla om ett kallbadhus eftersom man inte kan placera 
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ställningar på vatten. Bjerred kallbadhus har en fasad av sibirisk lärk som har stått sig 

sedan den byggdes utan behov av oljning eller målning.  

För Bjerred kallbadhus och renoveringen av Pålsjöbaden användes begagnade 

cortenstålrör (obehandlade stålrör). Landkvist anser att det är bättre att använda 

obehandlat stål och låta det bli rött och istället räkna på avrostningen än att måla 

pålarna. Det finns en stor risk att målat stål blir kantstött under monteringen och 

korrosion uppstår då under färgen vid dessa punkter. Bjerred kallbadhus är ett bra 

exempel på detta där balkarna är målade i en blå kulör, en balk är utbytt och är ej målad 

(se figur 13).  

Stålrörspålarna för grundläggningen av Bjerred kallbadhus är fyllda med betong, detta 

är endast för att hålla rälsen för de vertikala islasterna i pålen på plats och är annars inte 

nödvändigt menar Landkvist. Vattnet som annars är stillastående i stålrörspålen gör att 

röret börjar rosta inuti och när syret sen tar slut fortsätter inte röret att rosta. Landqvist 

säger att de räknade med 0,1 mm avrostning per år och valde därför rätt tjocka rör, 20 

mm tror han. I Sverige är de vanligt att man väljer att fylla rören med betong vilket 

Landqvist anser tillför så lite styrka i rören att de inte är nödvändigt och att den metoden 

inte används någon annanstans i världen.  

För både Karlshamn och Ulricehamns kallbadhus användes samma princip för pålarna. 

Foderrör utav svart plast träddes över pålarna och sedan gjöts betong emellan hela 

vägen upp. Karlshamn hade stålrör och Ulricehamn H-profiler av stål.  

Träpålar har endast använts på Ribersborgs kallbadhus eftersom kulturhistoriska krav 

skulle uppfyllas. 550 stycken pålar skulle bytas ut utan att förstöra den befintliga 

byggnaden. De äldre pålarna som byttes ut var av kreosotbehandlat furu vilket är giftigt 

och får inte användas idag, istället byttes dem ut till ekpålar. Landqvist anser att det 

stora problemet med träpålar är att de blir timglasformade vid vattenytan. Skeppsmask 

är mest ett problem på västkusten men på vintern när vattnet fryser ligger isen och 

gnager emot träet vilket kan lösas med kopparplåt runt pålen vid vattenlinjen. 

Bjälklaget för ett kallbadhus bör vara i betong, antingen gjutas eller prefabriceras anser 

Landkvist. Nerg säger också att betongplatta känns givet i den typen av miljö. Med 

betongbjälklag kan man vara ganska trygg med att det klarar högvatten och stora vågor 

som kommer under byggnaden. För Bjerred kallbadhus användes träbjälklag, detta 

berodde främst på grund utav ekonomiska skäl men även praktiska. Skador har uppstått 

på bjälklaget efter orkanbyar vilket hade kunnat undvikas om det istället hade varit i 

betong. Man utreder noga vilken nivå bjälklaget ska vara på för att klara av högvatten i 

kombination med vågor och Landkvist säger i efterhand att de hade kunnat höja nivån 

på plattformen med en halv meter utan större kostnad för att minska skadorna som 

uppstått.  

Klimatets påverkan 

De klimatpåverkningar som har tagits till hänsyn i de olika projekten är is, vind och 

fukt.  

För att förebygga konstruktionen mot islaster har olika metoder använts. Som nämnt 

tidigare så gjöts det fast räls i pålarna för Bjerred kallbadhus. Landkvist berättar att 

rälsens funktion är att klara av de vertikala lasterna. Genom att vara 9 meter långa så 
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skulle rälsen klara av att suga fast i lergrunden. Så röret och rälsen klarar tillsammans 

horisontallasterna på ett väldigt gynnsamt sätt medan rälsen isig som är djupare än röret 

tillsammans med vikten ifrån huset tar lasterna om isen vill lyfta uppåt.  

Det svarta plaströret i form utav av polyetenrör som omsluter pålarna för Ulricehamn 

och Karlshamns kallbadhus har också en funktion emot de vertikala islasterna berättar 

Axelsson. Att ytan är rätt glatt i kombination med att den är svart och blir lite varm när 

solen skiner gör det att friktionen blir minimal och att isen inte fastnar lika lätt. Axelsson 

berättar även att det är fem propellrar placerade i vattnet under byggnaden för att hålla 

vattnet i rörelse, detta minska isbildning runt pålarna. Dessa propellrar hjälper dock inte 

mot drivande is som kommer in mot konstruktionen eftersom de kan komma med 

väldiga krafter. 

När man ska dimensionera en påle för islaster menar Landkvist att det är lite av en ond 

cirkel. Man får en last i kvadratmeter och för att klara av den lasten behöver man en 

större påle, större pålar har större yta vilket då får en större last osv. Det är därför väldigt 

svårt att räkna på men Landkvist tror att de räknade på 60 kN (6 ton) i horisontalled vid 

vattenytan vilket anses vara rätt mycket för den här typen av konstruktion.  

Axelsson anser att om man tänker bort vattnet är det ingen större skillnad mot andra 

byggnader, man följer AMA:s regelverk. Beroende på vart man befinner sig i landet 

varierar vind och snö som man får förhålla sig till oavsett typ av byggnad. Det gäller 

att välja tåliga material som klarar av förhållandena runt byggnaden oavsett var den är 

placerad. Vindlasterna som påverkar huset fick Axelsson ge information om till Peab 

grundläggning eftersom de vertikala lasterna på huset även påverkar pålarna den står 

på.  

Axelsson berättar att man brukar göra konstruktioner lufttäta inifrån så att varm luft inte 

ska tränga ut och kondensera när den möter kall luft. I detta fall gjorde man även 

grundplattan för Ulricehamns kallbadhus lufttät utifrån så att fukt ifrån sjön inte ska 

tränga in i konstruktionen. På undersidan av bjälklaget sattes därför en plywoodskiva 

följt av en falsad cellplastskiva som skruvades ihop med fibercementskivor, varje skarv 

tätades med gummitätningsremsor så det blev helt lufttätt även underifrån. Utmaningen 

med att bygga på detta sätt är att inte bygga in någon fukt för då kan mögel börja bildas. 

4.3.2 Funktioner i ett kallbadhus 
 "Om vi ska bygga för kallbadare kan vi lika gärna lägga ner, eftersom kallbadare blir 

man när kallbadhuset finns på plats. Servering lockar folk dit som sedan kan bli sugna 

på att testa." (Landkvist). 

Landkvist var involverad i Bjerred kallbadhus från start och var med under hela 

projektets process. Vid diskussionen kring val av funktioner var det en central del att 

planera ett kallbadhus som skulle locka besökare för att dem sedan kunde bli 

intresserade av kallbadandet väl på plats. Med hjälp av en servering eller restaurang 

kunde detta uppnås. Valet att det skulle bli en servering i kallbadhuset var för att 

projektets budget var begränsad och en restaurang skulle inte gå att uppnå. Landkvist 

menar dock på att serveringen har en liknande funktion till en restaurang och 

verksamheten är öppen året runt. Landkvist berättar att tidigare kallbadhuset som fanns 

i Bjärred saknade bastur på den tiden, då var det endast kallbad. 
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En funktion utöver restaurang och konferens var omklädningsbåsen i Bjerred 

kallbadhus som diskuterades. Enligt Landkvist var idén om omklädningsbåsen på 

trädäcken att det var en plats för besökare att sitta och ta det lugnt i, meditera eller bara 

njuta. Det var även en lösning mot vind, hur båsens plank går.  

Axelsson berättar att serveringen i Ulricehamns kallbadhus är en fristående verksamhet 

inhyrd hos kallbadhuset. För att serveringen skulle gå runt är den idag en 

kvällsrestaurang öppet året runt. Axelsson berättar att i Ulricehamns kallbadhus i 

klubbrummet på andra våningen är det idag ett massagerum för besökare att utöver 

kallbadet besöka. Precis som restaurangen är det en fristående verksamhet inhyrd hos 

kallbadhuset.  

Kallbadhuset i Karlshamn har inget kök eller servering förklarar Nerg. Dock finns det 

en gemensamhetsyta i kallbadhuset förklarar hon sedan där man kan sitta, man kan även 

gå ut på däcket ut till vattnet också om man vill. Nerg förklarar att hon ser en trend i att 

relax och konferens har dykt upp nu i jämförelse med kallbadhusen förr i tiden.  

Pålsjöbaden i Helsingborg förklarar Landkvist att det var först ett mål att renovera det 

vilket då var 100 år gammalt kallbadhuset. Det kom fram att det var för risigt och 

besvärligt för renoveras och det beslutades istället att rivas och byggas upp på nytt igen 

med krav på att det skulle se likadant ut som det gamla. 

Samtliga kallbadhus har anpassats för att ha öppet året runt förklaras efter intervju med 

samtliga respondenter.  

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Det gemensamma för alla fem kallbadhusen är att de har en tydlig uppdelning för damer 

och herrar med symmetriska ytor med omklädningsrum, toaletter, duschar samt bastur. 

Fyra av kallbadhusen har någon form utav bås ute på badbryggan vilket är en funktion 

som levt kvar ifrån äldre kallbadhus. Servering eller restaurang förekommer också i 

fyra utav kallbadhusen. Samtliga kallbadhus har anpassats för att ha öppet året runt. 

Möjlighet till gemensamhetsbad är det endast Bjerred kallbadhus som erbjuder. 

Resterande kallbadhus har ingen möjlighet till gemensamhetsbad dock har Ribersborg 

kallbadhus en ångbastu gemensam för båda avdelningar och ordnar även en dag i 

månaden då alla avdelningar är könsneutrala. Även Pålsjöbaden anordnar kvällar då 

gemensamhetsbastu är tillgängligt för besökare. Se tabell 2 för sammanställning utav 

funktioner. 

Vid diskussion kring val av funktioner var det en central del att planera ett kallbadhus 

som skulle locka besökare för att dem sedan kunde bli intresserade av kallbadandet väl 

på plats. Med hjälp av en servering eller restaurang kunde detta uppnås i Bjerred 

kallbadhus.  Serveringen i Ulricehamns kallbadhus är en fristående verksamhet inhyrd 

hos kallbadhuset. För att serveringen skulle gå runt är den idag en kvällsrestaurang 

öppet året runt. 
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Tabell 2. Sammanställning utav insamlad empiri om funktioner i de fem kallbadhusen 

(Dahlgren & Jonsson, 2018). 

Kallbadhus Omklädningsrum 
WC/dusch 

Bastu Bås Servering Konferensrum Uppdelat bad 
damer/herrar 

Gemensam yta 
damer/herrar 

Bemannat 

Karlshamn 
Kallbadhus 

X X X   X   

Ulricehamn 
Kallbadhus 

X X  X X X   

Bjerred Saltsjöbad X X X X X X X x 

         

Ribersborg 
Kallbadhus 

X X X X  X X  x 

Pålsjöbaden, 
Helsingborg 

X X X X  X  x 

 

Stålpålar är det som har används för de nybyggda kallbadhusen, komplement som 

plaströr och fyllning med betong har också förekommit (se Tabell 3 & 4). Största 

utmaningen anses vara att påla utan att stå på pråm och även att inte kunna använda sig 

utav vanliga byggställningar. Betongplatta rekommenderas för att klara av 

påfrestningarna utav vattnet och underhållsfria material betraktas också vara ett bra val. 

AMA:s regelverk används även för denna typ utav byggnad för väderförhållandena man 

ska förhålla sig till.  

Tabell 3. Sammanställning utav insamlad empiri om grundläggning för de fem 

kallbadhusen (Dahlgren & Jonsson, 2018). 

Kallbadhus Byggnadsår Grundläggning & Material Komplement Status 

Karlshamn Kallbadhus 2015 Pålar utav H-profiler i stål Plaströr, betongfyllning Nybyggnation 

Ulricehamn Kallbadhus 2008 Stålrörspålar Plaströr, propellrar i vattnet Nybyggnation 

Bjerred Saltsjöbad 2004 Stålrörspålar Räls, betongfyllning Nybyggnation 

     

Ribersborg Kallbadhus 1898 Förr – träpålar kreosotbehandlat furu 
Nu – träpålar i ek  

– – Förstörts 3 gånger  
– Renoverats ett antal gånger  
– Byte av samtliga pålar år 2009 

Pålsjöbaden, Helsingborg 1909 Förr – räls 
Nu – stålrörspålar 

– – Renoverats ett antal gånger 
– Förstördes år 2011 
– Återuppbyggt 2015 

 

Tabell 4. Sammanställning utav insamlad empiri om material för de fem kallbadhusen 

(Dahlgren & Jonsson, 2018). 

Kallbadhus Material av påle Fyllningsmaterial komplement Bjälklag 

Karlshamn Kallbadhus Stål Betong Plaströr Betong 

Ulricehamn Kallbadhus Stål – Byggnad 
Trä - Brygga 

 

Betong Plaströr, fukttätning av 
bjälklag 

Betong 

Bjerred Saltsjöbad Stål Betong Räls och plaströr Trä 

     

Ribersborg Kallbadhus Trä - Ek   Betong 

Pålsjöbaden, Helsingborg Stål   Trä 
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5 Analys och resultat 

5.1 Analys 

5.1.1 Byggtekniska lösningar 

Grundläggning 

Den största utmaningen med grundläggningen enligt samtliga respondenter var 

pålningsmomentet med att få ut pålningsmaskinen på vattnet utan att stå på pråm. 

Eftersom inte heller stämp eller ställningar kunde användas ansågs även detta vara en 

utmaning. Alternativa lösningar kan användas för att få ut maskinen på vattnet. Att stå 

på pråm hade underlättat arbetet men det är även ett betydligt dyrare alternativ och 

användes därför inte i dessa fall. 

Både slagning och vibrering förekommer vid liknande typ av mark men vibrering är en 

tystare metod förklarar Landkvist. Rainer Massarsch beskriver vibrering som en 

skonsam metod vid användning på rätt sätt. I jämförelse med slagning kan dock 

vibrering visa en effekt av lägre bärningsförmåga (Massarsch, 2000). Landkvist 

förklarar att borrning används endast när det finns mycket block och berg i marken 

vilket också beskrivs av Bredenberg (2010) som även förklarar att borrning av pålar 

måste nå ned till berg för att hålla.  

Material 

Pålar av betong har inte förekommit på de analyserade kallbadhusen, dock har betong 

använts som fyllnadsmaterial inuti pålarna eller mellan stålpåle och skyddsrör. Det 

nämns i teorin att isen kan orsaka slitage av ytskiktet vid vattenlinjen på betongen då 

isblock skaver mot strukturen (Rosenqvist et al. 2016). Eftersom foderrör utav plast 

klädde in de pålar med betongytskikt har inte betongen drabbats av direkt påfrestning 

utav isen och där med inte kunnat analyseras. Axelsson och Baker (2007) anser att det 

är vanligt att ihåliga stålprofiler fylls med betong för att öka pålens bärförmåga. Enligt 

Landkvist så bidrar betongen i pålarna inte med speciellt mycket styrka och anses det 

därför inte nödvändigt.  

Sandberg skriver att det nordiska klimatet ofta medför att stålkonstruktioner rostar och 

att det därför måste tas till hänsyn för att skydda konstruktionen under dess livslängd 

(Sandberg, 2015). Att använda obehandlat stål och istället räkna på avrostningen är 

något som även Landkvist anser vara bra. Tabell 1 som är sammanställd utav Sandberg 

(2015) visar korrosion i mm för 100 år i skvalpzonen för både sötvatten och bräckt/salt 

vatten. Om man studerar värdena för jämn korrosion i bräckt/salt vatten ser vi att 

värdena varierar från 7,5-30 mm. Bjerred kallbadhus är beläget i bräckt vatten och 

Landkvist säger att de räknade på en avrostning av 0,1 mm per år vilket motsvarar 10 

mm på 100 år. Detta värde hamnar mellan Eurokod och EAUs värden, 

Pålkommissionens värde skiljer sig men det anses dock vara ett medelvärde av både 

jämn och gropkorrosion.  

Både teori och empiri beskriver korrosion hos stål. Korrosion påverkar pålen genom 

hela dess livslängd och försämrar därmed pålens bärförmåga. Betongfyllning kan trots 

allt därför betraktas som en säkerhet eftersom stålet hållfasthet försämras efter många 

år av korrosion. 
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Det var endast ett kallbadhus som bars upp utav pålar i trä vilket var kallbadhuset i 

Ribersborg. För kallbadhuset i Ulricehamn förekom också träpålar men endast för 

bryggan ut till byggnaden. Landkvist anser att det stora problemet med träpålar är att 

de blir timglasformade vid vattenytan vilket även sågs när observation utfördes (se figur 

19). Främst för att isen ligger och gnager mot pålen men även att skeppsmaskar är ett 

stort problem på västkusten. Lopes-Anido skriver om de olika zonerna av pålen och att 

tidvattenzonen är den yta som utsätts för störst påverkan, speciellt utav borrgråsuggor 

och skeppsmaskar i saltvatten. Här nämns även att det har bevisats att vissa kemikalier 

som har används för att skydda träet mot detta har en negativ påverkan på människor 

(Lopes-Anido et al., 2004). Landqvist nämner att de äldre pålarna för Ribersborgs 

kallbadhus var av kreosotbehandlat furu vilket är giftigt och får inte användas idag, 

istället byttes de ut till ekpålar. Det ständiga underhållet som trä tillför visar på att detta 

inte är ett optimalt alternativ ur ett hållbart perspektiv.  

Klimatets påverkan 

När man ser på hur isen påverkar konstruktionen skriver de statliga 

belastningsbestämmelserna (SOU 1961:12) att istryckets storlek bestäms av 

konstruktionens form, styvhet, utsträckning samt de lokala förhållandena. Istrycket kan 

i allmänhet uppskattas till mellan 10-20 ton räknat per meter påverkad konstruktion 

(100-200 kN/m). Landkvist förklarar att det är svårt att räkna på islaster eftersom 

storleken på lasten samt pålen påverkas av varandra. 

Teorin säger att is som fryser fast i pålen kan skapa vertikala laster ifall vattennivån 

stiger (Vägverket, 1987). Dessa vertikala krafter har tagits till hänsyn genom räls som 

sträcker sig längre ner än pålen eller omslutande polyetenrör runt pålarna. Räls hjälper 

mot dessa krafter genom att suga fast i lergrunden och svarta polyetenrör minska 

friktionen genom en glatt yta i kombination med att den svarta färgen drar åt sig värme 

vilket gör att isen inte fäster sig i pålen lika lätt anser både Axelsson och Landkvist.  

5.1.2 Funktioner i ett kallbadhus 
En ny trend inom bad och spakulturen har kommit tillbaka under 2000-talet med nya 

kallbadhus i Sverige (Choi et al., 2014) vilket även nämns i intervjun med Nerg. Enligt 

Landkvist beror val av funktioner i ett kallbadhus på vilka man planerar att bygga 

kallbadhusen för. Landkvist förklarar att kallbadhuset i Bjärred planerades med en 

servering för att locka människor ut till kallbadhuset för att sedan bli intresserad av 

kallbadandet. Hade det byggts ett kallbadhus endast för kallbadare hade det inte 

fungerat då kallbadarna kommer finnas när badhuset väl är på plats. 

Ulricehamn kallbadhus har de funktioner som kan liknas vid ett spa som kan kopplas 

ihop med teorin om att ett nytt intresse bland människor som har uppkommit för spa 

och välmående i allmänhet (Choi et al., 2014). Servering, massagerum och 

konferensrum fanns hos Ulricehamn kallbadhus. Det finns alltså ett flertal funktioner 

utöver kallbadsavdelningen i badhuset.  

Gemensamhetsbad i kallbadhusen är det endast Bjerred kallbadhus som erbjuder. Då 

finns möjligheten för båda könen att tillsammans använda kallbadhusets brygga. Vid 

Ribersborg kallbadhus finns en gemensam bastu för gäster att använda och även en dag 

i månaden då kallbadhusets avdelningar är öppna för alla. En möjlighet till 

gemensamhetsbad ger förutsättning till att alla ska känna sig välkomna till kallbadhuset. 
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Vid dokumentanalys av planlösningar noterades det att endast Karlshamn inte har 

någon form av servering eller restaurang och är väldigt enkelt utformat. Vid observation 

kunde stora glaspartier ut mot vattnet ses. Verouden & Meijman (2010) beskriver 

vattnets betydelse i sin egenhet som en positiv inverkan på människans hälsa och 

välmående vilket kan ha varit en inspiration till kallbadhuset. Tanken bakom det enkelt 

utformade kallbadhuset kan ha varit fokus på kallbadet i sig och dess kontakt med 

vattnet och inga oväsentliga funktioner behövdes. 

Samtliga kallbadhus som är byggda på 2000-talet har ingång till omklädningsrum och 

kallbaden utan att behöva gå via reception eller servering. Det ger möjlighet till mer 

frihet för besökarna att själva kunna gå dit när det passar dem. Samtliga kallbadhus ger 

möjligheten för gäster att betala för medlemskap och få nyckelkort eller liknande för att 

kunna använda kallbadhusen. Endast Ribersborg kallbadhus har tillgång till 

kallbadavdelningarna via reception. Kallbadhuset i Ribersborg har dock liknande 

planlösning som första kallbadhuset som byggdes runt 100 år sedan. 

5.2 Resultat 

5.2.1 Frågeställning 1 
Vilka byggtekniska lösningar är lämpliga vid grundläggning för ett kallbadhus i ett 

nordiskt klimat? 

Den grundläggning som anses mest lämplig för kallbadhus med pålning är stålpålar. 

Om man räknar på avrostningen för stålet så kan pålarna dimensioneras för att klara av 

korrosionen, betongfyllning kan dock betraktas som en säkerhet för konstruktionens 

hållbarhet över en längre tid. Man kan även komplettera pålarna med ett omslutande 

polyetenrör för att skydda konstruktionen mot isens påverkan.  

När det gäller bjälklaget för ett kallbadhus är det lämpligt att använda sig utav betong, 

antingen gjuten eller prefabricerad. Ett betongbjälklag är mer tåligt för påfrestningarna 

utav vatten, vind och fukt ifrån undersidan av byggnaden.  

5.2.2 Frågeställning 2 
Vilka funktioner ingår i de senast byggda kallbadhusen i Sverige och vad skiljer dem 

åt? 

Det samtliga kallbadhus som har besökts hade gemensamt att de innehöll 

omklädningsrum med tillhörande duschar och bastur. Symmetriska delar i 

planlösningen med avdelningar för damer och herrar som avskiljs ifrån varandra. Det 

samtliga kallbadhus också hade gemensamt var att kallbadhusen är lämpade för att ha 

öppet året runt. Möjlighet till medlemskap eller årskort ger besökare frihet att besöka 

kallbadhusen även vid obemannade tider. 

Det noteras att utvecklingen mellan kallbadhusen byggda förr i tiden och de nybyggda 

kallbadhusen inte är betydande stor vid val av funktioner. Exempel har visats på 

möjlighet till gemensamhetsbad, vilket bidrar till en mer välkomnande miljö istället för 

den annars strikta könsuppdelningen. Det är dock fortfarande kallbadhus med de 

traditionella funktionerna.  
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Samtliga kallbadhus har någon form av servering eller restaurang förutom kallbadhuset 

i Karlshamn. Att skapa en mötesplats där folk kan umgås och för att sedan bli 

intresserad av kallbad kan ordnas genom någon form av servering eller restaurang. 

Kallbadhusen i Ulricehamn och Bjärred innehåller konferensrum tillgängliga för 

uthyrning vilket även är en möjlighet för nya besökare att bli intresserade av kallbad. 

5.2.3 Frågeställning 3 
Vilka lärdomar finns att hämta från nyligen genomförda kallbadhusprojekt i Sverige, 

med avseende på funktion och grundläggning? 

Det finns många lärdomar att hämta ifrån de kallbadhus som har analyserats i denna 

rapport. Det viktigaste av dessa är uppdelning utav entreprenad, materialval samt 

utmaningen med att bygga på vatten. 

Att dela på upphandlingen för grundläggning och den övriga byggnaden är en 

rekommendation. Specialister inom området för grundläggning av denna sort vet vilka 

maskiner de har och kan då designa grundläggningen efter hur de sen kan bygga. Detta 

gör att entreprenörer sedan kan bygga på färdig grund och behöver inte backa för jobbet 

för att de känner sig ovana med att bygga på vatten.  

En annan viktig lärdom är att använda sig av så underhållsfria material som möjligt. 

Om konstruktionen är målad kommer färgen behöva underhållas genom åren men 

eftersom man inte kan ställa byggställningar på vattnet blir det problematiskt. Då är det 

istället bättre att använda sig utav material som håller bra skick utan underhåll. Samma 

sak gäller det med pålar och balkar, målar man dessa finns det stor risk att ytan blir 

skadad vid montering och rost träder fram vid dessa punkter. Om man istället använder 

obehandlat stål och räknar på avrostningen kan man låta det bli en jämn röd yta. 

En stor utmaning med att bygga på vatten är att man inte har en fast mark att stå på 

vilket bidrar till lärdomen om att tänka i nya banor. Man kan inte sätta stämp för att 

provisoriskt hålla upp konstruktionen och inte heller ha byggställningar eller liknande 

under uppförandet av kallbadhuset.  

5.3 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att utreda vilka lärdomar som finns att hämta kring val av 

funktioner och byggtekniska lösningar för ett kallbadhus. 

Med hjälp av resultatet av frågeställningarna kan målet med rapporten besvaras. 

Frågeställning 1 beskriver grundläggning anpassad för det nordiska klimatet och har 

bidragit med val av grundläggning, typ av påle och bjälklag. Frågeställning 2 beskriver 

utvalda funktioner för nybyggda kallbadhus. De funktioner som används i samtliga 

kallbadhus är avskilda badavdelningar för damer och herrar med omklädningsrum, 

bastur och bryggor. En utökning i funktioner för ett kallbadhus kan vara en restaurang 

eller servering för att attrahera besökare. Frågeställning 3 beskriver lärdomar från 

nyligen byggda kallbadhus där val av underhållsfria material kan underlätta underhållet 

av kallbadhuset. Redan vid start av projektet är det bra att dela på upphandlingen för 

grundläggning och den övriga byggnaden. Låt specialister få uppdraget om 

grundläggning för att sedan låta konstruktören för byggnaden kunna konstruera det dem 

är säkra på. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1  Resultatdiskussion 
Då intervjuerna grundades på arbetets litteraturstudie stärks resultatets validitet. 

Resultatets reliabilitet hade kunnat stärkas ifall fler involverade personer hade 

intervjuats. Endast en person specialiserad inom grundläggning intervjuades, detta 

sänker reliabiliteten då personen endast arbetade med pålar av stål inkluderades inte 

pålar av trä och betong. 

Resultatet från arbetets mål och frågeställningar är användbart som en vägledning för 

framtida kallbadhusprojekt.  

6.2  Metoddiskussion 
Metoder för datainsamling för den här studien är litteraturstudie, dokumentanalys, 

observation och intervjuer.  

Litteraturstudien är en viktig grund för studien för att kartlägga nuvarande 

forskningsläge inom ämnet. Då tidigare forskning inom ämnet inte var så omfattande 

var det svårt att hitta vetenskapliga teorier. Litteratursökningen gjordes därför istället 

på liknande projekt så som pirer, broar och spaanläggningar eftersom kallbadhus inte 

gav några träffar.   

Frågeställning 1 kring grundläggning för kallbadhus baseras främst på kvalitativa 

intervjuer. Utrymme respondenterna fick för att besvara frågorna gav väl utförliga svar 

genom egna tankar och erfarenheter vilket anses bra för detta arbete. Om fler 

respondenter med specialitet inom ämnet hade intervjuats hade dock resultatet stärkts.  

Dokumentanalysen i form utav planritningar bidrar till en tydlig beskrivning av de olika 

kallbadhusens upplägg samt innehåll av funktioner. De hjälper även till att stärka både 

intervjuer och observationer genom en korrekt bild utav byggnaderna.  

6.3  Begränsningar 
Studien är utförd på kallbadhus belägna i Sverige men resultatet är tillämpbart för 

framtida projekt i norden till följd av det gemensamma klimatet. Arbetets resultat är 

generellt för kallbadhus i ett nordiskt klimat och går att tillämpa för olika 

omständigheter.  

Arbetets resultat kring grundläggning är endast inriktat på pålning då det är metoden 

som utgör majoriteten av Sveriges kallbadhus enligt den information som var tillgänglig 

på internet sammanställt i bilaga 1. Det finns även andra grundläggningsmetoder 

tillämpningsbara för kallbadhus men dem har inte undersökts i detta arbete då pålning 

var en mer förekommande metod. Bilagans innehåll är begränsad då den är baserad på 

funnen information på internet och det kan därmed finnas befintliga kallbadhus som 

saknas.  

Intervjuerna utfördes endast med tre medverkande konstruktörer i kallbadhusprojekt 

vilket medför att resultatet är baserat på deras kunskap och erfarenheter. En begränsning 

som uppkom under arbetets gång var att endast en utav respondenterna var specialiserad 

inom grundläggning för kallbadhus vilket påverkade resultatets validitet. 
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Arbetet avgränsas till att inte redovisa kostnadsaspekten på olika lösningar vilket har 

påverkat arbetet. Vissa kallbadhus har inte byggts på ett optimalt sätt på grund utav 

återhållsam budget, även val av funktioner styrs av tankar kring investering.  

Resultatet ses som en vägledning för kommande kallbadhusprojekt. Ett generellt 

resultat har redovisats genom urval av artiklar, objekt, dokument samt val av 

respondenter som ingått i arbetet. Resultatet går att vidareutveckla eftersom endast 

urval av teori och empiri har insamlats.  

6.4  Slutsats och rekommendationer 
Detta arbete ger en bild utav vilka lärdomar som finns att hämta kring val av funktioner 

och grundläggning för ett kallbadhus. Den empiri som har samlats in genom intervjuer, 

observationer och dokument stämmer tämligen överens med det teoretiska ramverket 

kring tidigare forskning inom liknande områden.  

Slutsatser och rekommendationer av detta arbete innefattar:  

• Grundläggningen är det som är kritiskt för ett kallbadhus och bör hanteras utav 

specialister inom området.  

• Pålar i stål är ett bra val till kallbadhus i ett nordiskt klimat. Pålar i betong och 

trä är alternativ men behöver en grundligare utredning. 

• Betongfyllning i stålpålar kan betraktas som en säkerhet om stålet skulle efter 

många år inte vara lika hållfast längre efter korrosion.   

• En rekommendation är att använda sig utav underhållsfria material för att 

bespara framtida underhåll. 

• Is har störst påverkan på pålarna genom både horisontella och vertikala laster 

och åtgärder för dessa ska tas till hänsyn genom exempelvis plaströr, räls eller 

propellrar placerade i vattnet. 

• De nutida kallbadhusen efterliknar den äldre generationens i val av funktioner 

och utformning. 

• Funktioner utöver kallbadsavdelningar förekom i form av servering, 

konferensrum och massagerum. 

• En rekommendation är att addera fler funktioner utöver de traditionella om 

syftet är att attrahera nya besökare till kallbadhuset till exempel servering, 

konferensrum, gemensamhetsbad och spaavdelning.  

• Medlemskap och årskort bidrar till ett flexibelt brukande av ett kallbadhus. 

6.5  Förslag till vidare forskning 
Det som utmärker ett kallbadhus ifrån andra byggnader är just grundläggningen. Hav 

och sjöar påverkas mycket utav väderförändringar vilket drabbar konstruktionen. En 

vidare forskning inom kallbadhus är frågan om byggnaden måste stå på pålar, eller om 

ett stenfundament, betongfundament eller en flytande konstruktion kanske är mer 

lämpad.  

En annan del man skulle kunna studera djupare är materialet betong. Eftersom 

betongpålar inte förekom hos något av de studerade objekten saknas information om 

detta material.  
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Detta arbete har undersökt val av funktioner för kallbadhus endast genom att analysera 

planritningar och observationer. Nästa steg hade varit att undersöka val av funktioner 

ur besökares perspektiv och deras betydelse för kallbadhusen.
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Befintliga kallbad i Sverige baserat på funnen data från internet, sammanställd förteckning (Dahlgren & Jonsson, 2018). 

Kallbadhus Byggnadsår Plats Hav/ Sjö Grundläggning Status Information hämtad från: 

Drottningholms Badhus 1792 Stockholm - Lovön Sjö Pålning www.aix.se 

Sökord: Badhuset Drottningholm 

Borgholm Kallbadhus 1882 Öland - Borgholm Hav Betongfundament Återuppfört 1934, 1954 och 2003 www.bygdeband.se  

Sökord: Kallbadhuset 

Lysekil Kallbadhus 1864 Bohuslän - Lysekil Hav Stenfundament www.lysekilkallbadhus.se 

Norra kallbadhuset, “Kallis” 1864 Skåne - Helsingborg Hav Förr pålning, idag placerad 

på land vid kusten 

Återuppfört 1885, 1903, 1967, 2012 www.stadslexikon.helsingborg.se 

Sökord: Badhus 

Varberg kallbadhus 1866 Varberg Hav Pålning Återuppfört 1886, 1903. Omfattande 

renoveringar 2005, 2011 

www.kallbadhuset.se 

Saltsjöbaden 1895-1925 Stockholm – Nacka kommun Hav Pålning Renovering 1990-2006 www.saltisbadet.se 

Råå kallbadhus 1897 Skåne- Malmö Hav Placerad på land Återuppfört 2002, omfattande 

renovering 2012 

www.stadslexikon.helsingborg.se 

Sökord; Badhus 

Ribersborg kallbadhus * 1898 Skåne - Malmö Hav Pålning Återuppfört 1988, omfattande 

renovering 2001, 2009 

www.stadslexikon.helsingborg.se 

Sökord: Badhus 

Kallbadhuset I Båstad, 

Hotel Skansen 

Slutet av 

1800-talet 

Båstad Pålning Återuppfört 2009 www. hotelskansen.se 

Sökord: Kallbadhuset 

Pålsjöbaden * 1908 Skåne - Helsingborg Hav Pålning Omfattade renovering 1960, 1990, 

återuppbyggt 2015 

www.stadslexikon.helsingborg.se 

Sökord: Badhus 

Saltholmens kallbadhus 1908 Göteborg Hav Placerad på land vid kusten www.saltholmenskaffestuga.se 

Sökord: Kallbadhus 
Sala kallbadhus 

(Långforsbadet) 

? Västmanland – Sala Sjö Pålning Revs 1980, återuppbyggd 2011 www.sverigesradio.se 

Sökord: Sala Kallbadhus 

Fredhällsbadet 1922 Stockholm - Fredhäll Sjö Placerad på land Omfattande renovering 2009 www.fredhallsbadklubb.se 

Ljungskile Kallbadhus 1930-talet Bohuslän - Ljungskile Hav Placerad på land vid kusten Numera friluftsverksamhet www.badkartan.se 

Sökord: Kallbadhuset Ljungkile 
Hedemora Kallbadhus 1931 Dalarna - Hedemora Sjö Pålning Stängt - renovering pågår www.hedemora.se 

Sökord: Kallbadhuset Hönsan 

Bjerred Saltsjöbad * 2004 Skåne - Bjärred Hav Pålning Nybyggnation www.bjerredssaltsjobad.se 

Strömstad kallbadhus 2005 Strömstad Hav Flytande Nybyggnation efterliknar kallbadhus 

verksamt 1887-1967 

www.stromstad-bad.se 

Ulricehamn Kallbadhus * 2008 Ulricehamn Sjö Pålning Nybyggnation www.vastsverige.com 

Sökord: Ulricehamns kallbadhus 

Kvickbadhuset 2013 Skåne - Höganäs Hav Pålning Nybyggnation www.kvickbadhuset.se 

Karlshamn kallbadhus * 2015 Karlshamn- Vägga Hav Pålning Nybyggnation www.karlshamn.se 
Sökord: Program för väggaområdet, 

antagandehandlig, 2013  

Sibbarps kallbadhus ? Skåne- Malmö Hav Placerad på land vid kusten 

Brygga på betongfundament 

? www.sibbarpssaltsjobad.se 

*: Studerade kallbadhus för denna undersökning.
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INTERVJUFORMULÄR 

ETT KALLBADHUS FUNKTIONER OCH BYGGTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR DET 
NORDISKA KLIMATET

EXAMENSARBETE 2018 

Byggnadsteknik 

Terese Dahlgren, Sofia Jonsson 



2 

INLEDNING 
Denna intervju är en del av examensarbetet Ett kallbadhus funktioner och byggtekniska 
lösningar för det nordiska klimatet som är skrivet genom högskoleingenjörsprogrammet 
Byggnadsteknik med inriktning byggnadsutformning och arkitektur på tekniska högskolan i 
Jönköping.  

Målet med arbetet är att utreda vilka funktioner och byggtekniska lösningar ett kallbadhus 
kan innefatta. 

Syftet med denna intervju är att samla in information och lärdomar om byggtekniska 
lösningar hos ett kallbadhus för att kunna ge framtida projekt vägledning.  

För att få en uppfattning om olika projekteringar av kallbadhus kommer ett antal involverade 
personer ifrån olika kallbadhusprojekt att intervjuas.  
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INTERVJUFRÅGOR 

ALLMÄNT OM PROJEKTET 
Vilket/vilka Kallbadhusprojekt har du varit involverad i? 

Vad var din huvuduppgift i projektet? 

- Själv eller i ett team?

Hur insatt var du i projektet som helhet? 

Hade du några tidigare erfarenheter av kallbadhus eller liknade projekt? 

Vilka skillnader uppfattade du att det var att konstruera ett kallbadhus kontra en byggnad på 
mark? 

Finns det nån liknande typ av byggnadsverk som ni har använt er av som referensobjekt? 

Hur ser du på utvecklingen från äldre generationens kallbadhus jämfört med nyligen byggda 
kallbadhus? (funktioner, byggteknik, material m.m.) 

HÅLLBARHET OCH KLIMATPÅVERKAN 
Vilka utmaningar fanns det anseende de nordiska väderförhållandena för kallbadhuset? 

Vilka komplement användes för att stärka konstruktionen inför väderpåfrestningarna?  

- Vind
- Is
- Strömmar
- Fuktigt klimat

FUNKTIONER I ETT KALLBADHUS 
Var du involverad i diskussionerna kring val av funktioner i kallbadhuset? 

I så fall:  

Vilka funktioner innehåller kallbadhuset? (bastu, konferens, restaurang m.m.) 

Vilka årstider är det olika funktionerna anpassade för? 

Hur löd diskussionen kring val av funktioner? 

Vad var syftet med de olika funktionerna? 
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GRUNDSÄTTNING 
Vilken grundsättning använde ni er av i projektet? 

Vilken metod för grundsättningen användes? 

Hur löd diskussionen kring val av grundsättning? 

Vilka material användes? 

Hur löd diskussionen kring de valda materialen? 

Hur togs varierande vattennivå vid pålarna till hänsyn? 

Fanns det några utmaningar med grundsättningen som ni förhöll er till från start? 

Hur togs vattentypen (sötvatten/saltvatten) till hänsyn?  

Har det uppstått något problem med konstruktionen efter att kallbadhuset blev färdigställt? 

Var det beställarens vilja eller bästa lösningen som styrde valet av grundsättning? 

 

 

LÄRDOMAR EFTER PROJEKTET 
Vad var den störta lärdomen du tog med dig ifrån projektet? 

Stötte ni på några hinder och var där med tvungna att justera något under arbetets gång? 

Är det något ni kunde ha gjort annorlunda när ni ser tillbaka på projektet? 
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Sammanfattning utav samtliga intervjuer 

Intervju med konstruktör Philip Landkvist, Bjerred Kallbadhus. 2018-04-17 

Vilket/vilka Kallbadhusprojekt har du varit involverad i? 

Bjerred av ren privat idé inte genom Peab grundläggning. Jag jobbar med pålning och hamnbyggen så 
visste vad det innebar 

Ribersborg kallbadhus, vilket är k märkt var i stort behov av att byta pålar, inte riva byggnaden. Lösning 
på att byta 550 pålar utan att förstöra byggnaden. Pålat provisoriskt med rälspålar för 50 år som sedan 
ledde till olycka då en man satte sig på en bänk som föll igenom konstruktionen.  21 tusen timmar tog 
det att renovera pålar, däck och byggnaden. Vi fick Inte använda galvaniserat stål så fick istället 
linoljebränna stål (gammal teknik man använde för att förhindrar rost) renoverades 7 till 8 år sedan. 
Ett balksysten lades till, primärbalkar blev sekundärbalkar då man satte nya balka under de gamla. 
Provisorisk brygga byggdes för att kunna ställa en fackvärkskran på.  

Ulricehamns kallbadhus var via Peab grundläggning. Liknande upplägg som Bjerred med sponsorer och 
mycket engagemang av en grupp människor ifrån orten.  

Karlshamn var jag med och pålade men det var färdig projekterat. 

Pålsjöbaden 100 år gammalt skulle renoveras men det var för risigt och besvärligt, tillsammans med 
Helsingborg stad bestämdes det med mjuka parametrar och erfarenhet att samverka projektet 
tillsammans för att ta fram den billigaste bästa lösningen för att uppfylla dom kraven dom hade på att 
det skulle se likadant ut. De stod på järnvägsräls och väldigt högt, det hade en profil att det var 
svävande på många tunna pålar. Det ändrades till att stå på pålar av kortenstålrör (begagnade 
oljeborrrör), foderrör det inte varit olja i. Går att köpa på andrahandsmarknaden eftersom dessa rör 
inte får användas igen till samma syfte. Användes både i Bjärred och i Pålsjöbaden. 300-320 mm i 
diameter vilket var större än de rälspålar de stått på tidigare var men blev godkänt. Revs helt och 
byggdes om lika på ömse sidor men en mittdel med reception i glas lades till. Det lades även till 
bassänger uppe på däck på herr och damdelen med havsvatten för att rörelseförhindrade ska kunna 
bada istället för att använda hiss. Finns risk för att den slutar fungera och personen blir sittande i kallt 
vatten. Pool byggdes i rostfritt stål, lösning för handikappsbiten. Ramp är en variant men kan bli väldigt 
lång då kallbadhuset är högt över vattnet. Ligger på 3 meter över vattnet, i Bjerred är det bara 2,5 
meter vilket gör mycket  

Vad var din huvuduppgift i projektet? Jobbade du själv eller i ett team? 

Bjerred jobbades det i team, Ulricehamn själv, Pålsjöbaden i team, Ribbersborgs i team för att uppfylla 
de kraven de hade.  

Hur insatt var du i projektet som helhet? 

Alla projekt utom Ulricehamn och Karlshamn var jag involverad i hela projektet som helhet. Ofta går 
stommen genom huset.  

Hur går tänket kring val av funktioner? 



om vi ska bygga för bara kallbadare kan vi lika gärna lägga ner, eftersom kallbadare blir man när 
kallbadhuset finns på plats. Vi gör en mötesplats. Servering lockar folk dit som sedan kan bli sugna på 
att testa.  

Hade du några tidigare erfarenheter av kallbadhus eller liknade projekt? 

Hade du några tidigare erfarenheter av kallbadhus eller liknade projekt? 

Byggt många bryggor tidigare, många kunskaper där ifrån kunde användas i kallbadhuset. Det fanns 
inga nyligt byggda kallbadhus att kolla på. De som fanns i början på 1900 talet försvann efter 30 år i 
nån storm. Det byggdes värn till andra världskriget med plank ifrån gamla kallbadhus.  

Vilka skillnader uppfattade du att det var att konstruera ett kallbadhus kontra en byggnad på 
mark? 

Att bygga huset i sig är inget konstigt, det är som att bygga på land. Vi tar på oss att bygga påle, skelett 
så att säga och plattform. Då är det sedan som att bygga på en färdig grund, inget konstigt längre.  

Tips till den som ska bygga: Dela gärna på upphandlingen att den delen under huset tas hand om av 
specialister för att annars kommer dom inte få några offerter, vi kunde tex inte ha Peab till att bygga 
detta huset för det hade vi inte haft råd med utan vi hittade en liten byggare. Man hade aldrig i sitt liv 
kunnat att lämna på det andra också. Det var bättre att ha en färdig plattform. Byggarna ser det som 
ett problem att bygga på vatten och nekar då ofta jobbet, gå därför ut med frågan till två olika 
entreprenader. Peab som är ett av Sveriges största byggbolag, när dom hörde att vi tog Pålsjöbaden så 
var det en sån här riskanalys högt upp i chefskapet trots att det var våran profession och har gjort 
tusen gånger mera avancerade projekt än detta. Men så fort det var på vatten så blev cheferna 
skakiga i och med risker som kan sätta pengar. Därför viktigt att dela upp det.  

Finns det nån liknande typ av byggnadsverk som ni har använt er av som referensobjekt? 

Bryggor användes som referensobjekt, när man konstruerar bryggor är det också viktigt att dom står 
kvar även om det inte står något hus på dom, så dom erfarenheterna har jag burit med mig när jag 
gjort kallbadhusen för att klara islaster och dom bitarna. Sen att det blir lite värre när det står ett hus 
på med lite större konsekvenser.  

Hur ser du på utvecklingen från äldre generationens kallbadhus jämfört med nyligen byggda 
kallbadhus? (funktioner, byggteknik, material m.m.) 

Jag tror framförallt att själva stommen är mycket starkare, nu byggs dem i stål och betong det gjorde 
dom inte förr, då var det ofta träpålar och trä stomme. Dom hade inte så stor utrustning med att få 
ner pålarna heller så det bliv vad det blev så gått det gick. Sen är det väldigt mycket ljus in ljus ut, 
svävande tak. Arkitekten tänkte här med lutande tak att dom skull flyta ihop med horisont och himmel 
och det gör det verkligen och det är väldigt fint på de sättet. Tidigare var restaurangen på land och 
bara bad ute i kallbadhuset. På den tiden var det inte bastu, då var det bara kallbad sen fick man ta på 
sig efteråt.  

En gammal läkare 90 år berättade om det gamla kallbadhuset, han sa att hanns killgäng kanske 11 år 
gamla petade ur varenda knast ur planket och spanade på tjejerna på andra sidan.  

Vilka utmaningar fanns det anseende de nordiska väderförhållandena för kallbadhuset? 

Det är väder, vind och fukt. Om man bygger nytt och inte har några krav (som ex Pålsjöbaden som 
hade tidigare utseende att följa, målat gult som det var innan) Men bygger man nytt borde man tänka 
så mycket underhållsfritt som möjligt, typ sibirisk lärk som vi har här, de har stått i 15-16 år varken 



oljat eller målat. Det är ett jättejobb om man ska måla om ett kallbadhus med ställningar i vattnet och 
liknande om man inte förbereder med nån hållare. Sen är det som jag sa innan med bjälklaget under 
huset, de bör gjutas i betong eller i Prefab betong. Vi har trä här, mest av ekonomiska skäl och plus att 
vi hade svårt att få ut nåt 500 m ut i havet av betong men gör man det kan va ganska trygg med att de 
klarar högvatten och stora vågor som kommer under huset så klarar det sig.  

Pålarna är dimensionerade för is, det är dock svårt att dimensionera islaster därför att det är lite 
moment 22, du får en last per kvadratmeter, för att klara de behöver du en större påle, större pålar 
har större yta vilket då får en större last osv så det är svårt att räkna på. Här i sundet tror jag att vi 
räknade på 60 kN horisontalled i vattenytan 6 ton ungefär så det är rätt mycket last. Men å andra 
sidan så skulle det bildas något riktigt isberg och få en orkan samtidigt så är det inget som håller för 
det, i Vättern kanske men inte här.  

Användes komplement för att stänka konstruktionen mot detta? 

Jag måste säga att is har både horisontella och vertikala problem. De horisontella är de man tänker på 
mest men det som är lättare att åtgärda är att om du har mycket fluktuerande vattenyta, tidvatten 
eller när vattnet åker mycket upp och ner och isen fryser fast mot pålen då när det bli högvatten lyfter 
den, drar den pålen med upp. Man kan se på bryggor efter vintern att den går som en kamel, så de 
måste man dimensionera också. Här är det tegellera/ styv lera under sanden sä här drog vi ner en räls 
först, 9 m lång. Den rälsen var menat att klara de vertikala lasterna. Vi räknade ut att den behövde va 
den längden för att kunna suga fast i leran, sen trädde vi över röret, gamla oljeborrar över det sen gjöt 
vi betong emellan så de samverkar. Så röret och rälsen klarar tillsammans horisontallasterna på en 
väldigt gynnsamt sätt medan rälsen isig som är djupare än röret tar lasterna uppåt och både vikten 
ifrån huset om isen vill lyfta uppåt. Järnvägsräls är ett billigt sätt, en ganska stark balk, man kan 
använda balk också men här använde vi räls, begagnad räls med det börjar försvinna nu så det är inte 
så lätt att få tag i. Plaströr är ett bar komplement. Ishylsor är för att skydda mot den horrisontella 
kraften upp och ner. Det hjälper inte ett dugg om du har drivande is. Jag anser isfall att det är bättre 
att sätta ett polyetenrör utanpå, ett plaströr som är svarta och när solen skiner blir dom lite varma sen 
är dom också rätt feta så isen fastnar inte lika lätt.  

Stålrör innanför plaströret i Karlshamn, nackdel med den blåa linjen som beskriver tryckhållfastheten. 

Vilka funktioner innehåller kallbadhuset? (bastu, konferens, restaurang m.m.) 

Funktioner i Bjerred kallbadhus: bastu, restaurang, konferens, omklädningsrum och duschar och 
bryggytor.  

Vilka årstider är det olika funktionerna anpassade för? 

Från och med nu (april) till oktober då ljuset kommer är det den stora tiden för restaurangen sen är 
kallbadet ( den andra delen) öppet året runt och det badas mer eller mindre. Medlemmarna hänger 
ofta i restaurangen och kanske tar en kaffe eller öl efter badet men båda är öppet året runt. Antingen 
är man medlem eller köper man en endagsbiljett.  

Hur gick diskussionerna om val av funktioner? 

Vi fick inte nämna ordet restaurang för då skulle alla tro att vi är dumma i huvudet som tror att vi ska 
kunna bygga ett kallbadhus med restaurang på 5.5 miljoner då var det istället bestämt servering. Så 
det gick under ordet servering hela tiden under projekteringen sen blev det restaurang ändå. För att 
många trodde att det inte skulle gå. Sen skulle vi då ha lite utrymme för föreningsutrymme här på 
övervåningen, kanske hyra ut till mindre sällskap och så var det dam och herr bastu med 



omklädningsrum och dom här båsen som man skulle kunna sitta och meditera och sitta och njuta i. 
Det var samtidigt en lösning mot vind hur planken vid båsen går.  

Vilken grundsättning använde ni er av i projektet? 

Grundläggningen som användes var stålrörspålning, många krånglar till det då dom ska rita bryggor 
och liknande med att ha målad stålstomme. Jag tycker inte det är så bra eftersom vid montering är det 
lätt att kantstötta den så kommer rosten/korrosionen under. Det är bättre tycker jag att välja en 
obehandlad stål som får bli rött och räkna med avrostningen. Det är mycket lättare att svetsa ihop 
alltihop om det inte behöver vara en ren byggsats för när du bygger på havet kan de bli lite snett och 
då kan det bara fixas med balkarna. Om du har en byggsats kanske inte det passar. Så det är lättare att 
bygga med stål som inte är behandlat, svart stål och räkna med avrostningen istället.  Blir snyggare 
tycker jag också. En balk här inne lades till i efterhand som är omålad, den har blivit röd/brun men det 
är inga konstigheter med det. Dom är även fyllda med betong för att hålla rälsen på plats, dom 
behöver dock inte fyllas med betong, för det vattnet som är i pålen byts inte ut så syrehalten 
försvinner då de börjar rosta i röret. När syret tar slut så rostar det inte längre och därför behöver man 
inte fylla rören med betong. Här räknar vi med 0.1 mm avrostning per år, så vi använder rätt tjocka 
rör, tror att dom är 20 mm stålrör. Är det en säkring med betong i? nej det hjälper inte för att den 
rosten som kommer inifrån kommer ifrån syret i vattnet och när det är förbrukar sen så stannar det 
av. I Sverige vill man ofta fylla stålrörspålar med betong men sanningen är det jag säger, för ingen 
annanstans i världen fyller man dom med betong, det tillför så liten styrka i rören.  

Vilken metod användes? 

Här var det slagning och i Pålsjöbaden var det vibrering. Fördel att det inte låter lika mycket när man 
vibrerar ner pålarna.  

Hur löd diskussionen kring val av grundläggning? 

I Ribersborg skulle vi uppfylla de gamla kulturhistoriska kraven, de var kreosotbehandlat furu vilket är 
giftigt och får inte användas idag, ek användes istället. 

Är insekter i vattnet ett problem för träpålar? Jag tror inte de är några problem med skeppsmask i 
Vättern eller i östersjön men kommer man till Göteborg så är det jättestora problem. Men det stora 
problemet med träpålar är att det blir timglas vid vattenytan, det fryser sen ligger det och gnager, det 
är isåfall det. Men det brukar lösas med att spika kopparplåt runt pålen vid vattenlinjen.  

Har de uppstått några problem med konstruktionen efter att det blev färdigställt? 

ja. Det enda som haft nåt problem är Bjärreds eftersom vi inte har nåt betongbjälklag och har råkat ut 
för ett antal orkaner, orkanbyar. Hade vi haft betongbjälklag så hade vi inte haft dom skadorna vi har 
fått. Plus att vi kunde ha höjt nivån på plattformen ytterligare en halvmeter. De måste man utred 
ganska rejält, vilken nivå är den högsta vattennivån i kombination med vågor är.  

Vi visste innan att det hade varit bättre med betong men det gick inte ekonomiskt och praktiskt. 

Vad var den största utmaningen med grundläggningen?  

Att försöka påla utan att stå på pråm (påla ifrån fast mark) att utnyttja den färdiga konstruktionen som 
provisoriska pålar. Dom du har ska hålla för en maskin som väger mellan 40-60 ton- stockmattor 
används för att ha maskinen på pålarna. Det är enormt mycket dyrare att stå på pråm.  

Var det beställarens vilja eller bästa lösningen som styrde valet av grundsättning? 



Renoveringen av Ribersborgs kallbadhus var bästa lösningen, där frågade dom inte om pengar, utan 
dom ville ha kvar byggnaden. Pålsjöbaden var en kombination, en samverkansentreprenad där vi 
jobbade alla åt ett håll. Vi hade färdigt förutbestämt påslag i kostnader och så hade vi en bonus om vi 
kunde dra ner priset. Så alla jobbade så billigt som möjligt men ändå uppfylla de kraven beställaren 
hade.  

Ex här i Bjärred, vvs ville ha ett ventilationshus på 10 kvm och då frågade jag honom, jag som inte kan 
sånt, kan vi inte sätta in ventilation i varje rum, en sådan här vägghängd sak. En i omklädningsrummen 
och en här så vi har tre ventilationer, 4 med köket och jo det skulle gå. Då slapp vi även problemet 
med alla brandceller, att behöva gå igenom en brandcell med ventilation kräver väldigt mycket. Folk 
tänker inte så de gör istället som de alltid gjort. Detta sparade vi flera 100 tusen kronor på.  

Vad är största lärdomen du tog med dig efter projektet? 

Aldrig mer projektera i privat regi haha. Stolt är man det var ett väldigt stort projekt. Lärdomar är som 
jag sa, krångla inte med målad konstruktion och inte häller måla på plats det kräver så himla mycket 
miljöåtgärder om du ska ha nån som står och sprutlackerar en konstruktion utomhus. Underhåll och 
jättedyra inklädnader för att få lov att måla. Jobba i svart stål, obehandlat stål och räkna istället 
avrostning på de. Vill man inte se balkarna täck dom då med trä i framkant eller liknande. Annars blir 
det som här, kommunen villa ha en ljusblå färg på balkarna vilken har lett till rost i fläckar. Sen är 
lärdomen, samarbeta, handla upp de med specialister från vart område, låt inte någon allmän konsult 
göra ett kallbadhus underrede. Det blir väldigt dyrt generellt eftersom det ofta inte gjort det innan. 
Entreprenörer som vet vilka maskiner dom har kan då designa bryggan efter hur de sen kan bygga.  

Något ni borde gjort annorlunda i efterhand?  

Nej faktiskt inte. Kanske lagt de lite högre det hade inte kostat mycket.  

Först hängde vatten och avlopp eluppvärmt hängande under bryggan, vi fick inte lov att gräva ett dike 
i botten för länsstyrelsen. De drog lika mycket energi som en hel villa bara för att hålla de varmt plus 
att gick strömmen och det var kallt ute så frös det på en timma. Nu mera så är det nergrävt.  

Stötte ni på några hinder och var där med tvungna att justera något under arbetets gång? 

Ett problem var att avloppsledningarna var bara 40 mm, så vi har en mixer (snabb pump med knivar) 
som pumpar in avloppet till land. Men sen när anläggningen stänger så stänger pumpen och allt blir 
stående i röret in till kommunens avlopp och där är det inget syre och då bildades det svavel. När den 
då sen sattes igång på morgonen så pumpades det in svavel till land och dom ringde ifrån kommunen. 
De visade sig att den som öppnade brunnslocket, det var så mycket svavel, att han fick svavel på sig 
och fick frätskador så vi var tvungna att trycka in de med tryckluft och allt möjligt under natten. Sen 
var det ett företag i Landskrona som säljer bakterier som är till för juste sådana här grejer. Bakterien 
tillsätts som äter svavel. Sen när man har kök behöver man även en fettavskiljare där en sugbil brukar 
komma och suga upp när den är full vilket vi inte kunde göra här ute. Då fick vi tag i en norsk 
uppfinnare som hade en grej där man kan skimma av fettet. Vatten ifrån kök och avlopp går ut i en 
tank där det ligger en silikonslang på ytan som drar in fettet. Sen går slangen in i ett litet hål som gör 
att fettet dras av slangen. Detta räddade oss för fettet hade vi inte tänkt på. Kan man ha ett naturligt 
avlopp med fall så är svavel inte några problem då det är luft inne i rören.   

  



Intervju med konstruktör Jörgen Axelsson, Ulricehamn Kallbadhus. 2018-04-20 

Har du varit delaktig i fler kallbadhus än detta? 

Nej detta är det enda projekt jag har varit med i.  

Jobbade ni tillsammans i ett team i Ulricehamn? 

Ja det fanns en projekteringsgrupp, byggaren drev projektet. Så det blev en liten grupp med 
människor. Med både grundläggning som Peab grundläggning stod för och sen jag som 
konstruktör för överbyggnaden, sedan fanns det en vvs-konsult, el- även lite frågor om akustik 
togs upp och var med i projektet. Sedan Arkitekten Torbjörn som ritade byggnaden. Alla dessa 
människor var med på projekteringsmöten under projektet.  

Var du involverad någonting i grundläggningen? 

Ja när vi kom in i projektet hade byggarna fått ett förslag på placering av pålar där dem hade 
placerat lite överslaget. Dom hade tänkt ett rutnät med balkar. Då förslog jag istället primär- 
och sekundärbalkar och gav sedan ut riktiga koordinater där laster från husbyggnaden där det 
skulle behövas slås ner pålar.  

Hur insatt var du i projektet som helhet? Var du delaktig i hela processen? 

Ja man följde med det, man blir engagerad lite i alla frågor som konstruktör. Både med 
arkitekten så att konstruktionen funkar ihop med gestaltningen. Sedan även så att 
konstruktionen och byggnaden uppfyller kraven med ljud och fukt är viktigt. 

Hade du erfarenheter av liknande projekt? 

Nej inga tidigare erfarenheter så det blev nytt för mig. Jag var även relativt ny som 
konstruktör då dessutom. Hade jobbat i fem/sex år bara så hade inte haft kontakt med något 
liknande tidigare. Så det var superspännande. Det var ju lite speciellt med klimatet så där 
lärde man sig mycket. Stadens provgestaltning i Borås de har en byggfuktavdelning där som 
var med i vissa skeden som till exempel när vi tog fram bjälklagskonstruktionen och bastur. Då 
kunde vi diskutera och de hjälpte till med information. 

Vilka skillnader uppfattade du att konstruera kallbadhus kontra byggnad på land? 

Egentligen inte jättestor skillnad mellan det. För de kraven på att bygga ett hus på land är 
också att det ska vara lufttät konstruktion och det gäller oavsett vart man bygger. Skillnaden 
blir väl kanske fuktbelastningen från utsidan som är högre vid kallbadhus. Så jag skulle nog 
säga att bjälklagskonstruktionen är den stora skillnaden. Egentligen är det väl som när man 
tänker vid en torpagrund och all dess problematik med fukten som kommer in och kondensen 
som bildas. Som en torpagrund och dess problematik, kall luft kvar från vintern och när varm 
vårluft kommer in under kondenserar luften. Skillnaden för ett kallbadhus är att det alltid är 
fuktigt vid kallbadhuset. Man försöker hitta vanliga och känsliga lösningar. Även att huset kan 
ha rörelser, att man tar hänsyn till det.  



Fanns det liknande typ av byggnadsverk som ni använde er av som någon sorts referensobjekt? 

Konstruktivt använde vi inte mycket. Men vi visste att det fanns ett som byggdes tidigare i 
Bjärred. Det kallbadhuset var de och tittade på i projektgruppen men jag var aldrig med och 
kollade. Tror vi använde oss av samma koncept som Bjärred med deras stålpålar redan innan 
jag kom med i projektet. Överbyggnaden vet jag inte om vi hade någon referens. Byggarna 
berättade för oss vad de hade tänkt och vad de ville ha. Vi fick vissa parametrar att följa efter 
men dem hade säkert fått inspiration någonstans. 

Hur ser du på utvecklingen från den äldre generationens kallbadhus till den nyare 
generationens? 

Det har funnits två kallbadhus tidigare här i sjön där kallbadhuset står i idag. Men man byggde 
dem för att stå ett tag och att det sedan inte klarat av att stå kvar. Finns information om de 
gamla kallbadhusen på deras hemsida. Jag tror att håller man inte efter dem, förr byggde man 
mycket med trä och det stå ju sig bra om man underhåller det men sen kanske det ger med 
sig då. Livslängden är 50 år som norm idag på husen, men sköter man och underhåller man 
dem så klarar dem sig längre. Förr användes väl mest trä för kallbadhusen, idag finns nog mer 
material och produkter som klarar sig bättre i klimatet. 

Vilka utmaningar fanns det avseende de nordiska väderförhållandena? 

Det är väl egentligen inte så stor skillnad på kallbadhus jämfört med andra hus och påverkan 
från vädret. Vi har vår vind som blåser på mycket på byggnaderna. Även snön på vintern. 
Regelverket AMA gäller och finns ju för att följa. Tänker man bort vattnet så är det som att 
bygga ett vanligt hus. Finns inga speciella regler för kallbadhus att följa. Gäller att välja bra 
material som klarar vädret. I Ulricehamns kallbadhus har vi underhållsfritt tak och träfasad. 
Sköter man målningen klarar den sig länge. Finns inget speciellt för huset uppåt som har 
speciella utmaningar till skillnad från att bygga ett vanligt hus. Vindlasterna som huset tar 
emot talade jag om för Peab, även de vertikala lasterna så att de på Peab kunde dimensionera 
pålarna. 

Isen på pålarna då? 

Ja det är ju lite lurigt att räkna på isens drift. Det hade Philip från Peab bra koll på. För att inte 
få isfrysning på kallbadhuset finns propellrar som ligger i vattnet. 4-5 stycken som ligger i 
vattnet precis i anslutning till kallbadhuset för att hålla vattnet i rörelse. Men ofta blir till 
exempel badstegarna påverkade av isen då det är väldiga krafter isen tar med sig.  

Detta kallbadhus har nedslagna stålprofiler med H-balkar och sen finns det svarta foderrör av 
plast runt om. Man suger ut vattnet som uppkommer mellan foderröret och stålpålen när 
man trycker ner plaströret i botten. Pålen går längre ner i botten. Sedan när man sugit bort 
vattnet gjuter man i betong. Foderröret är svart på grund av att när det är soligt suger plasten 
då åt sig lite värme och gör att isen inte fryser lika lätt plus att plaströr är ganska glatta vilket 
gör att friktionen blir minimal.   

Vilka komplement användes för att stärka byggnaden mot väderpåfrestningar? 



Då har vi ju dem plaströren för grundläggningen. Vilket nog är en vanlig metod. Även att 
betongfyllda dem. Det som är mest speciellt var att byggnaden ska vara lufttät inifrån så att 
inte varm luft kan tränga ut och kondensera. Men problemet med kallbadhuset var att vi även 
inte vill att fukt som finns i omgivningen skulle tränga in i byggnaden dessutom. Så vi ville ha 
det så lufttätt som möjligt, vilket kan bli lite riskabelt. Byggfukt kan skapas då. Här är huset 
byggt med träskiva under betongplattan för att säkra byggnaden mot fukt med en träskiva, 
sedan falsad cellplastskiva på ungefär 30 mm, som sedan har en fibercementskiva fastskruvad 
till träskivan. Alla skarvar är även tätade med en gummitätningsremsa. Så att byggnaden är 
helt lufttät från undersida utsida som man normalt inte gör när man bygger hus. Utifrån 
behöver det annars inte vara lufttät som vi gjort här. Har man en helt fukttät byggnad och 
byggfukt kommer in så kan inte fukten ta vägen någonstans. Konsekvenserna blir då att det 
kan mögla och att allt blir ruttet. Det var en jättestor utmaning med projektet, att inte bygga 
in någon fukt. När det samtidigt kommer vara en hårt belastad fuktmiljö inifrån dessutom, 
med bastun som är på från morgon till kväll varje dag året runt samtidigt som duschar 
används. Byggnaden måste vara fuktsäker byggnad inifrån. När det då är fukttätat inifrån och 
utifrån kan ingen fukt ventileras ut som man i vanlig konstruktion annars ventileras ut med 
tillexempel ventiler. Då har vi varit väldigt noggranna med fuktmätare istället. Vid känsliga 
punkter som till exempel vid brunnar har vi slagit in fuktmätningstift vid strategiska ställen i 
byggnaden som man drar upp till en kopplingsdosa i väggen där man kan gå runt och göra 
stickprov och kontrollera fuktnivåerna i byggnaderna. Stiften sitter kvar i byggnaderna och 
fuktmätarna gav vi till kallbadhuset så att de kunde fortsätta kontrollera fuktkvoterna. Jag vet 
dock inte om de följt upp det. 

Vattennivån varierade ganska mycket också under byggandet då vattennivån regleras i sjön 
med inlopp och utlopp i sjön som styrs med (damningsluckor) vilket kan pendla tror jag mellan 
1.5m. Gällde att hitta rätt timing med vattennivån när de skulle konstruera olika delar av 
byggnaden vilket var en utmaning. Närmare byggnaden desto större fuktbelastning. 

Vilka funktioner innehåller kallbadhuset? 

Inte jättestora ytor, restaurangen är rätt liten. Sen så finns det bastur & omklädningsrum. 
Finns även massageverksamhet. Jag vet inte hur bra det går för dem. Det hyrs ut av 
kallbadhuset.  

Vilka årstider är funktionerna anpassade för?  

Allt funkar året runt. Finns inga begränsningar.  

Var du med i diskussionen om när det valdes vilka funktioner som skulle ingå i kallbadhuset? 

Nej det var jag inte. Det fanns ett givet koncept arkitekten hade tagit fram redan när jag kom 
in i projektet. 

Vet du syftet med de olika funktionerna? 

Restaurangen har haft lite olika krögare. Även att det nu är mer åt middags/restaurang hållet. 
Innan var det dagens lunch- restaurang men var lite för lite med dagservering. Gick inte att få 
ihop det. Nu är det nog öppet kvällar. Nu är det badverksamheten som finns och 



restaurangverksamheten. Det har blivit två separata verksamheter och kallbadarna sköter sig 
själva, det finns inte riktigt möjlighet för dem att köpa något att dricka eller äta efter badet. 

Hur är uppdelningen med könen i kallbadhuset? 

Uppdelat med en skiljevägg mellan könen och dess badbryggor. Det är nog två spegelvända 
delar. Hänger nog även ett skynke nere vid bryggorna vid vattnet. 

Vilken grundsättning är det ni använde er av? 

Byggnaden står på betongfyllda foderrör. Husbyggnaden är av en stålram. Primär större 
stålbalkar och sekundärbalkar som går genom hela huset. Sedan är det uppbyggt med ett 
träbärverk uppepå för byggnaden. Balkarna är rostskyddsmålade vilket var ett väldigt stort 
jobb att göra. Varmförzinkat och galvat så att det vi hade haft stålgrått stål hade varit för 
svårt. Allt hade förtillverkats och sen skruvats ihop det för det går inte att svetsa för då hade 
det förstörts och lätt att skada. Det är väldigt svårt att göra om man då står på en flotte och 
med grävmaskin på vattnet. Svetsning är lättare och var nog ett enkelt val enligt oss. 
Svetsgjutna plattor på toppen på pålarna för att få en bra koppling mellan pålar och plattor 
för att få det så styvt som möjligt. 

Vilken metod användes för att få ner pålarna? 

Slagning användes. Ett slagaggregat som sitter på grävmaskinen som knackade ner pålarna. 
Lermark under kallbadhuset. Det är så täta lerlager i marken. Pålarna "hänger" i leran och 
lutar inte mot något berglager. När pålarna är slagna ner i marken låter man dem vara en 
stund dagar så att dem sugs fast i leran. Slår man ner dem för långt ner i leran tappar man 
den bästa friktionen som man vill ha i pålen.  

Hur löd diskussionen vid val av grundsättning? 

Egentligen före min tid i projektet det valdes. Kan tänka mig att dem då använt sig av 
referens kallbadhuset i Bjärred 

Fanns bryggan som når ut till kallbadhuset innan kallbadhuset byggdes? 

Den byggdes samtidigt. Gjord med träpålar. Dock annat projekt och byggdes separat.  

Vilka material användes för grunden? 

Stålpålar med plaströr runt om som är betongfyllda. Sen är byggnaden upbbygd av ett 
"stålskelett" som ett rutnät av stål och sen en träkonstruktion som huskroppen är gjord av.  

Vilket träslag användes för fasad? 

Fasaden är av en klassisk träpanel av gran eller furu. Det är en målningsbehandlad träpanel i 
alla fall. Varför det blev det valet av fasadmaterial vet jag inte.  

Diskussion med material? 



Bortsett från bjälklaget var jag inte med mycket i materialvalen. Men det är ett tradionellt 
trähus egentligen. Det var nog bestämt från början som en given förutsättning att det skulle 
vara trä.  

Hur togs den varierande vattennivån till hänsyn till? 

Det fanns en satt plushöjd på huset. Sen så gjorde de väl att man bestämde en absolut 
högvattennivå och att byggnaden var en viss bit över det. En viss bit kvar för 
grundkonstruktionen. Stålpålarna påverkades kanske inte så mycket av vattennivån då det var 
stålpålar med foderrör som skyddade pålarna. Det är i så fall isdriften men plasthöljet skyddar 
från isen så att det inte skaver på pålen.  

Fanns det några utmaningar med grundsättningen ni var tvungna att förhålla er till? 

Fanns säkert vattendom och vattenskydd att förhålla sig till. Kanske även fågelskydd och 
sådana aspekter man var tvungen att förhålla sig till. Men helt klart vissa saker att ta hänsyn 
till. Att ta ut en dieseldriven grävmaskin ut i vattnet.  Grävmaskinerna får inte läcka diesel eller 
liknande. Skulle det läcka måste man ha tänkt till hur man skulle fånga upp det. Men detta är 
sånt grundentreprenader förhåller sig till under hela projektet säkert och antagligen 
diskuterat med kommunen innan start Det har gått lite för lång tid för att komma ihåg de 
exakta utmaningarna. Även att fåglar häckar på våren kan vara en aspekt att tänka på! Jag har 
inte så stor koll dock, är osäker. 

Vattentypen, sötvatten/saltvatten hur togs det till hänsyn till sötvattnet i kallbadhuset här i 
Ulricehamn? 

Jag vet inte om de har en annan avrostningseffekt vid hav. Det är ju tuffare klimat med både 
fukt vid vatten och i luften. Vid havsvatten finns det salt i luften vilket säkert bidrar till mer 
rost. Är konstruktionen konstant i vatten är det ingen fara för då får vattnet inget syre och 
materialen kan inte rosta. Men vid till exempel vid hamnar så rostar det på ordentligt med ett 
tuffare klimat. Salt i luften som kan orsaka kraftigare rostning vid blåst. Det är också en 
dimensioneringsförutsättning att beakta. Hur mycket betong i pålarna som kommer behövas 
som rostskydd. Även vid tjocklek av rostskyddsfärgen en dimensionering om hur tjockt lager 
färg som kommer behövas. Hade kallbadhuset här varit i saltvatten hade det säkert behövts 
ett tjockare lager färg. Saltvatten är mycket ett mycket tuffare klimat att anpassa sig för med 
annorlunda förutsättningar än sötvatten. Detta sker var man än bygger och alltid något att 
förhålla sig till. En viss marginal kanske man ska ha med sig vid dimensionering vid saltvatten.  

Efter att konstruktionen blev färdigställd har det uppstått några problem? 

Jag som bor i stan har inte hört något gällande konstrueringsdelen. Det är väl mest 
förbrukningsvaror som behöver underhållas men inga missar som jag har hört av. 

Vid valet av grundsättningen, var det beställarens vilja eller bästa lösningen som styrde? 

Ingen koll. Tror de har gjort ett gemensamt beslut, har åkt på studiebesök för att hitta bra 
lösningar. Betongkonstruktion hade säkert stört djurlivet. Hade det varit annan typ av botten, 
tror inte man hade fått göra större betongkonstruktioner som står på botten men det är jag 



inte säker på om man får heller för då stör det djurlivet. Dem små svarta tuber som finns här 
är betydligt mindre och stör inte riktigt djurlivet.  

Största lärdomen du tog med dig från projektet? 

Det var nog det här med bjälklaget, att man kunde ta med sig fuktmätare när man bygger. 
Känner man att fukt har kommit in så går det inte ändra det är redan försent. Sen var allt 
väldigt nytt för mig och roligt att få se hur det funkar. Det var även mycket vinklar och vrår att 
lösa också. Men bjälklaget var det som var speciellt för min del. Nät fick hängas upp efter att 
några skruvdragare m.m kan ha åkt ner i vattnet några gånger. 

Var det några hinder som ni inte hade räknat med som dök upp under arbetets gång? 

Jag tror inte några hinder uppkom. Bjälklagskonstruktionen vi tog fram tror jag inte var helt 
färdigställd när det började. Så den blev nog lite mer jobb än man mentalt hade trott även om 
det inte fanns andra lösningar hade inte varit ett alternativ som vi tyckte. Vi var tvungna att få 
det lufttätt från två håll och det är lite speciellt. Dom hade kanske säkert tänkt att sätta en 
fibercementskiva under men kanske med lite glipor osv men här är det verkligen helt lufttätt. 
Det var nog inte ett hinder men sådant som kom fram under resans gång.  

Det var svårt att skruva fast allt underifrån då det skulle var så noggrant med fukttätningen. 
Det var nog den svåra utmaningen.  

Är det något ni kunde ha gjort annorlunda nu i efterhand? 

Det är väl en mer intressant fråga till projektledaren var pengarna sprang iväg osv. 
Lösningarna vi tog fram tror jag inte det finns något vi skulle ha gjort annorlunda. Vi kom in i 
en rätt bra tidpunkt så att vi kunde styra stommen hur den skulle bli.  

Vid val att lägga till restaurang till kallbadhus blir det stora utmaningar med fettavskiljare och 
blir mer utmaningar. Stor skillnad med att ha ett stort kök eller ett restaurangkök det innebär 
att få in fettavskiljare och avfall med kvarnar för att kunna mala ner matrester. Blir en stor 
utmaning istället för att endast behöva ta hand om gråvatten.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Intervju med konstruktör Agneta Nerg, Karlshamn Kallbadhus. 2018-04-24 

Vilka kallbadhusprojket har du varit involverad i? 

 det är bara detta i Karlshamn, en så länge. Det var ju ett tag då de var lite inne att bygga kallbadhus. 

Vad var din huvuduppgift i projektet?  

Jag var väll ansvarig för vårt företag för själva konstruktionen, överbyggnaden av det här.  

Har du nån inblick i grundläggningen ändå?  

Vi gjorde pålplaceringen men sedan var det Peab grundläggning som gjorde själva pålarbetet. Vi 
räknade på var huset skulle väga på just den pålen och den ska sitta där det har vi gjort.  

Jobbade du själv eller i team? Vi var två stycken.  

Hur involverad var du i projektet som helhet med val av funktioner och så? 

Det gjorde Sven helt och hållet så när vi fick projektet så var ju de redan uppritat så vi har ju bara löst 
funktionerna efter en färdig ritning.  

Hade du tidigare erfarenheter av kallbadhus eller likande projekt?  

Vi har byggt mycket vid kajer och sånt i Karlskrona där de är mycket kajkonstruktioner. 

Användes dessa som referensobjekt?  

Nej det är ganska speciellt, eller vi kan inte riktigt använda samma. Eller viktlaster och fuktigheten i 
luften är samma så det kan vi använda oss av. Salt fuktig miljö är samma.  

Vad var största skillnaden att konstruera ett kallbadhus kontra att bygga en byggnad på mark? 

 Islasterna och det här som den tar med sig. Det finns inte någon annanstans. Sen har vi branden som 
är lite annorlunda med vattnet som är runt omkring. I normala fall ska de vara två utrymningsvägar 
och lite sånt men här får man tänka lite annorlunda. Man kanske får ta trappan ut i havet och simma in 
till land. Brandfrågan ställs på sin spets och blir lite annorlunda sen är det även en fuktig miljö och här 
där vi befinner oss är det ju salt och ju närmare vi kommer atlanten desto saltare blir ju vattnet också.  

Hur ser du på utvecklingen från de äldre generationens kallbadhus jämför med de nyligen byggda? 

Det ligger ett gammalt kallbadhus i Karlskrona men den ligger inte vid vattnet på samma sätt, inte 
samma kontakt med havet, utan då kunde ett kallbadhus ligga mitt inne i centrum med pooler med 
kallvatten och bastu. Det finns jätte många fina gamla badhus som är av en kallbadhus funktion med 
dom ligger inte alltid som sagt var vid vattnet.  

Ser du nån utveckling funktionsmässigt? 

Det är nog mycket relax och konferenser som kommer ske där annars är det nog mycket bada och 
mysa till. Det går ju trender i det där också och jag tror att den värsta kallbadhustrenden har nått sin 
kulmen. 

Utveckling materialval? Betongplatta kändes ganska givet i den miljön, nån massivträstomme hade 
inte känts helt rätt.  

Vilka utmaningar fanns de angående de nordiska väderförhållandena? 



Det blåser ganska mycket här nere i södra Sverige så vindlastern är vårt största bekymmer oftast. Snön 
är inte på samma sätt och islasterna men det var inte vi som tänkte på det.  

Vilka funktioner innehåller kallbadhuset? 

Det är ju en lounge yta i mitten sen en bastu med utsikt ut över havet, sen är det ju två 
omklädningsrum där är det inte så mycket funktioner. Det är ett pyttelitet förråd där de kan ha lite 
varor och så men det är inte så att de kan tillaga någonting det finns inget kök eller något sånt. 50/50 
uppdelning för killar och tjejer sen är mittdelen med glasrutan ut mot havet gemensam där man kan 
sitta, sen kan du gå ut och sitta på däcket utanför också. Funktionerna är anpassade för sommar, vår 
och höst skulle jag säga. Jag vet inte hur kallbadhuset används på vintern.  

Hur löd diskussionen kring val av funktioner?  

Huset var redan uppritad så nej det vet jag inte.  

Vilken grundläggning användes i projektet?   

Pålgrundläggning med slagning tror jag.  

Hur löd diskussionen kring val av grundläggningen? 

Det var lite bestämt redan ifrån början när vi kom in i projektet att det skulle vara en 
pålgrundläggning. Det var lite fram och tillbaka om vi skulle använda hdf plattor eller om vi skulle lägga 
huset på ett plattbärlag.  

Vilka material användes? 

Betongplatta med trästomme på och trä i taket. Sen har vi murat upp vägarna till omklädningsrummen 
eftersom det kommer vara så mycket vatten ville vi ha döda material. Pålarna var i betong om jag 
minns rätt.  

Hur löd diskussionen kring val av material? 

Vi diskuterade mycket om material inne i själva lokalen och då hade entreprenörerna önskemål om trä 
vilket vi gjorde. Fasaden är gjord av penelbrädor solbehandlade eller målade eller betsning kommer 
inte riktigt ihåg.  

Hur togs Varierande vattennivå till hänsyn? 

Vi la ju huset lite högre upp så att vattnet kan få röra sig. Vi hade fått en nivå på var färdigt golvet 
skulle ligga på redan när vi kom in i projektet, det är en bit mellan vattnet och huset.  

Fanns det några utmaningar med grundläggningen ni var tvungna att förhålla er till ifrån start? 

Påla ute på vattnet, det största är ju att man inte kan sätta någonting under. För att göra 
betongplattan så kan du inte sätta några stämp eller någonting så man får bygga balkar sen lägga 
någonting där på och sen uppåt, för vattnet kan vi inte stå på.  

Hur togs vattentyp till hänsyn? 

Det är ju korrosionsklasserna allt stål och alla plåtar behöver högre klasser på rostskyddet. Jag tror vi 
hade c4 eller nåt sånt men mins inte riktigt.  

Har det uppstått något problem med konstruktionen i efterhand? 

Nej inte vad jag känner till.  



Var det beställarens vilja eller bästa lösningen som styrde valet av grundläggning? 

Bästa alternativet styrde projektet. 

Vad var största lärdomen du tog med dig ifrån projektet?  

 Det var nog det här med att man ständigt behövde tänka på att man inte kunde bygga ställningar 
utanför eller någonting att man inte hade något fast underlag att stå på.  

Stötte ni på några hinder och var därmed tvungna att ändra något under projektets gång? 

 Det var nog lite det här med avvattningen och kanske något med några installationer. Stötvis 
projektering eftersom det var föreningsbaserat och pengar kanske inte riktigt alltid fanns.  

Är det något nu kunde ha gjort annorlunda när ni kollar tillbaka på projektet? 

Inga större tabbar, vi justerade några balkar vi fick justera. Pålarna sattes där lasterna kom ner. Sen var 
det lite estetiska krav på att pålarna inte fick sitta för tätt och så.  
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