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Status renovering badeanlegget 
 

Innledning 
På styremøtet i 8. oktober 2020 (sak 25/20) vedtok styret følgende «Frambus administrasjon 
setter i gang prosessen med å renovere svømmebassenget i samsvar med de fremlagte planer. 
Samtidig anbefaler styret at det innhentes et overslag på hvor mye det koster å oppgradere 
garderobe og dusjanlegget.» På styremøte 24. mars 2021 (sak11/21) ble styret muntlig 
orientert om status prosjektet. 
 
Prosjektet er nå godt i gang og rivningen/piggingen er ferdig. Som forventet har det dukket 
opp enkelte uforutsette ting som vil ha kostnadseffekt: 

• Asbest plater er brukt i ytterkant av taket inne i svømmehallen. Blir nå fjernet.     

• Fra terrassen på utsiden er det lekkasjer som gjør at det kommer vann inn i rommet 
under/gammel kloakk kjeller. 

• Terrassen og arbeidet på vindusveggen er ikke forskriftsmessig utført og i tråd med 
dagens krav. Blant annet er det slått spiker tvers igjennom blikkenslagerarbeidet som 
har medført fuktskader på materialene under vinduene. Dette utbedres nå. 

• Det må legges papp under dagens takkonstruksjon for å forhindre at det siger fukt 
oppover i bygget. Man ser store skjolder i taket etter at rivning er fullført. 

• Det har vært lekkasjer inn til armering flere steder; gjelder vindusveggen og taket 
under terrassen. Blir nå utbedret. 

• Utbedring av gammel kloakk kjeller. Bygger nytt gulv av armeringsjern slik at 
ventilasjon kan installeres der. 

• Har vært lekkasje inn i lagerrommet ved siden av garderobene som må stoppes.  

• Det har vist seg at vannet fra svømmebassenget i alle år har gått rett ut i Setertjern og 
ikke inn i kommunalt nett. Kontakt med riktige personer i kommunen er etablert. 

 
Listen over er ikke uttømmende, men omfatter de mest vesentlige postene som hittil er 
avdekket. Vi har en grei dialog med utførende entreprenør. Men vi merker prispresset i 
markedet på innsatsfaktorer og arbeidskraft. 


