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UPPDRAGET
BESTÄLLNING
Beställande nämnd Funktionsstöd
Uppdragsbeställning Stadsledningskontoret 2021-06-01 

0831/21

UPPDRAGSINFORMATION
Projektnummer 18234
Diarienummer N230-0925/21
Projektledare Liselotte Heintz

OBJEKTSINFORMATION
Fastighetsägare Göteborg Stad 
Geografiskt område Majorna Linne
Fastighetsbeteckning Majorna 146:25
Bokfört värde 
Övernattning

BEHOV
Verksamhet: Föreningsverksamhet 
Antal avdelningar / paralleller /lägenheter
Totalt antal platser

- Antal tillskapade platser
- Antal ersatta platser

Övernattning
Idrottshall Ange ägarskap

Dalheimers Hus som togs i bruk 1974 är i stort behov av renovering. I 
samband med det gör förvaltningen en översyn och vissa förändringar av 
husets innehåll.  Med anledning av arbetena kommer verksamheterna 
som är där idag att behöva evakueras. Korttiden som idag finns på två 
våningsplan flyttas permanent till andra lokaler. Uppdrag om detta har 
separat överlämnats till lokalförvaltningen. Särskilt att beakta Förstudien 
behöver fördjupa analysen av genomförbarhet och i nära samarbete med 
verksamheten analysera risker
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OMFATTNING

AREA
TOTAL
BTA skilj på ny- och ombyggnad 11077m2

BRA 10101 m2

LOA skilj på ny- och ombyggnad 9878 m2

BOA skilj på ny- och ombyggnad m2

LOA / BTA %
Lekarea inom fastigheten m2

Lekarea i direkt anslutning till fastigheten om sådan finns m2

Fastighetens areal m2

KVADRATMETER PER BARN/ELEV/BOENDE
LOA m2

BTA m2

Lekarea inom fastigheten m2

Lekarea i direkt anslutning till fastigheten om sådan finns m2

INKLUDERAT OCH EXKLUDERAT

Byggnaden är i stort behov av renovering. I samband med den görs en 
översyn och vissa förändringar av husets innehåll. Förstudien har studerat
flöden, nya planlösningar utifrån verksamhetens och förvaltningens 
önskemål. 

Plan 1 – nytt arkiv och insiktsarena, 

Plan 2 utökat gym, expedition, omklädning, spa, dusch och bastu.

Plan 3 garage ÅV-central, konferens och mötesrum, lounge, restaurang 
och kök. 

Plan 4 garage, föreningslokaler 

Plan 5 aktivitetscenter, kontor och mötesrum, terrass, gemensam passage,
hygienutrymmen, 

Plan 6 admin och flexibla mötesrum, 

Plan 7, 8 föreningskontor

KVALITETSPLAN

Förstudien har löpande stämts av med verksamheten och förvaltare. Den 
har också stämts av internt. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR

FASTIGHETEN
PLANINFORMATION
Översiktsplan/detaljplan 2007-05-23
Status detaljplan Laga kraf
Byggrätt
Byggnadshöjd och/eller nockhöjd
U-områden/servitut

Vid förstudiens start fanns ett internt uppdrag att åtgärda betongen i 
garaget, samt att man gjort statusbesiktningar i samtliga teknikkategorier 
vilket har införlivats i förstudien

BEFINTLIGA BYGGNADER

Renoveringsbehov

Byggnaden är ifrån början av 1970-talet., vissa delar i badanläggningen 
med tillhörande utrymmen byggdes om 2003. Övriga delar byggdes om 
2009 med undantag för garageutrymmen.

Generellt återkommande brister:
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Ventilationen är undermålig. Bör ses över generellt. Oljud kommer från 
ventilationen i flera lokaler. Brandtätning är bristfällig. Ytskikt är 
generellt slitna och inredning är av äldre standard.

WSP Enviromental Sverige (2019-06-11) har gjort en miljöinventering 
som visar på åtskilliga brister. 

Det finns åtskilligt med asbest inbyggt i huset, i färg, golvmaterial, 
skivor, installationer mm . 

Storkök, arbetsutrymmen och ytor för kapacitet är undermålig. Fukt och 
mikrobiella skador i golv förekommer 

Efter tidigare sanering av PCB finns spår kvar som kommer behöva 
saneras vid rivning/demontage

Avloppsstammar, rostskador på MA-rör, behov av byte.  

Toaletter varierar i kondition, vissa är helt renoverade med helkaklade 
väggar och nytt porslin, vissa är endast delvis renoverade. 

Badhall:   Korrosion på ledstänger mm i pool. Klinker i badets duschar är
slitet och genomsläppligt för vatten som blir stående med mikrobiell 
tillväxt som följd. Tätskikten i våtrummen är med stor sannolikhet 
skadade, med flertal äldre håltagningar för räcken och lagningar.

VVS 

Ventilation 

Bedömningen är att aggregaten för storkök, badanläggning, gym och 
delar av plan 1-3 behöver bytas för att luftbehandlingssystemen ska hålla 
kraven. Separata takhuvar för ute- och avluft. Ny ventilation för ett 
saltrum.

Följande kan återbrukas generellt:

Luftbehandlingsaggregat och kanalsystem plan (del av p1-3) 4-8. (LB03, 
LB04, LB05) (har ca 10 år kvar), men LB03 saknar återvinning 

Tapp- och spillvattensystem plan 4-8, med reservation för ev relining 
som kan erfordras då systemet är lappat och lagat i omgångar.

Kylsystem och Brandsläckningssystem

Demontering/Rivning

Huvudsakligen rivs samtliga värmeinstallationer (p1-8) samt tapp-, och 
spillvatten (p1-3) och byggs om. Radiatorer/konvektorer plan 1-8. 
Våtenheter, pentryn/kök, städ mm plan 1-3. Huvudledningar i schakt, 
stammar och ventiler. Tappvatten-, Värmesystem

Tappvattensystem

Byggnaden försörjs med tappkallvatten via servisledning ansluten till 
kommunens ledning i tomtgräns. Inkommande tappvatten i 
apparatrum/vattenreningsrum belägen i plan 1, betjänar hela byggnaden.
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Nya tappvattenledningar installeras enligt beskriven omfattning av 
demontering/rivning ovan.

Spillvattensystem

Ledningar under bottenplattan relinas, övriga ledningar byts. Spillvatten 
är ansluten till Göteborg Vatten. Fettavskiljare installeras för storkök.

Dagvattensystem

Dagvatten är anslutet till Göteborg Vatten. Nytt avvattningssystem för tak
installeras, hängrännor och stuprör. Dagvatten på terrass och dagvatten 
som följer berget ner till garage planen utförs med nya brunnar och 
avledningskonstruktioner.

Oljeavskiljare installeras för garageplan.

Brandsläckningssystem

System uppdateras efter nytt innehåll av behov och verksamhet, ventiler 
byts och rumsanpassningar genomförs.

Kylsystem

Befintligt system behålls och anpassas till nytt behov för verksamhet. Ny 
varukyla till storkök.

Orientering El

Befintliga el- och teleinstallationer härstammar mestadels från 2009. 
Systemen omfattar kanalisation, kraft, belysning, data, inbrottslarm, 
passerkontroll, brand- och utrymningslarm.

Byggnaden innehåller 3st linhissar med separata maskinrum. 
Styrsystemet har byggts om och är i gott skick.

De aktuella verksamheterna kommer att evakueras under 
ombyggnadstiden.

Inventering

I stora delar är installationerna i mycket bra skick och kan med fördel 
återbrukas till viss del. Däremot påverkas installationer av både 
byggnadsrelaterade åtgärder och åtgärder i övriga installationsdiscipliner 
vilket gör att installationer måste demonteras och återmonteras i många 
delar av huset.

Solcellssystem finns som solskydd på fasad och är i bra skick.

Följande kan återbrukas generellt:

Elutrymmen, Kabelstegar, Centraler i elnischer, Huvudledningar

Passerkontroll- och inbrottslarmsystem (Tillhör verksamheten)

Datanät delvis, Brandlarmsystem delvis, Apparater i brandlarmsystemet
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Solcellssystem

Demontering/Rivning

Huvudsakligen rivs samtliga el- och tele installationer inom lokaler som 
byggs om:

Kanalisationssystem, Kraftinstallationer förutom huvudledningar, 
Belysningsinstallationer, Brand- och utrymninsglarm, Rikstelefonsystem,
Datanät delvis, Transportsystem 3st hissar rivs.

Underhållsåtgärder

Belysningsarmaturer byts ut till LED-belysning generellt i hela 
byggnaden. Det innebär delvis även ett nytt styrsystem.

Bakgrund av betongrenovering garage

Huset byggdes under 1970 talets första hälft. På planerna 2, 3 och 4 
anges ytor för bilparkering belägna från den nordöstra ytterväggen och 
17- 18 m in i huset från denna. Garagets längd, räknat från infart från den
sydöstra fasaden, var i storleksordningen 30-35 m på plan 2 (här 
markplan) och drygt 50 m på planen 3 och 4. 

Plan 2 har sedermera byggts om och parkeringsytorna har här ersatts med
andra lokaler. På ritningar från 2009 visas det ändrade utseendet.

Förändringar i planlösningen har även skett på plan 3. Garagets 
utbredning på detta plan överensstämde ursprungligen, med ett par 
mindre undantag, med de förhållanden som fortfarande råder på plan 4. 
Storköket utvidgades 2009 och den inre belägna raden med 
parkeringsplatser användes istället till varumottagning och kök för 
restaurangen samt för utökning av matsalen.

Parkeringsytan på plan 4 är i stort sett 
oförändrad sedan huset var nytt. Under årens 
lopp har garagegolven, och även nedre delar 
av bjälklagsbärande pelare, påverkats av de 
tösalter som bilarna vintertid har fört med sig 
in i huset. Tösalterna har på detta sätt kommit 
att förorena betongen med en hög halt av 
kloridjoner. Kloridjonerna har en förmåga att 
tränga igenom den skyddande oxidfilmen på 
de för bärningen nödvändiga armeringsjärnen 
vilket leder till korrosionsangrepp på dessa. 
Vid fortskridande korrosion minskar 
erforderlig armeringsarea, och när den 

underskrids tappar bjälklagen förmågan att bära lasterna och i 
förlängning även att bära sig själv. 

Detta har skett på en ganska stor yta på undersidan av plan 3. Biltrafik 
förbjöds 2018 på planet.  Även plan 4 har stora nedsättningar i bärighet
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Vi har höga fukthalter i betongen vilket inte förbättrar situationen, utan 
påskyndar korrosionen i armeringen. Sedan 2019 är biltrafik förbjuden i 
hela garaget.  För att reducera säkerhetsrisken är garaget t i de två 
nedersta våningarna för att om möjligt förhindra rörelser i betongen och 
föra ned lasterna till berg.  

 

Det förekommer åtskilliga korrosionsskador under bassängdelen 

HANDLINGSALTERNATIV 
Vi har utrett två alternativ samt gjort en uppskattning för nybyggnation. 
Uppskattningen bygger på en kalkyl från 2019 som indexuppräknas, samt
kontrollerats av kalkylavdelningen 

Alternativ 1: Nödvändiga renoveringar samt lokalanpassning för 
verksamheten

Alternativ 2: Vi river ut fastigheten till stomrent, lokalanpassar och 
återskapar funktionerna

 Tidsaspekterna skiljer sig åt; det kommer att gå snabbast att göra 
alternativ 2.  

Totalentreprenad, styrd för att kunna starta produktionen tidigare och 
korta ledtiderna.  

RISK- OCH KONSEKVENSANALYS
Ekonomi- befintligt hus med dokumenterade miljöproblem. 
Materielleveranser inflation

Tid- Mer att riva sanera, bygglov

Bygglov- överklagan, mörk kärna 

Huset kommer vara stäng under ca 2-2,5 år – kommer verksamheterna 
tillbaka

Marknaden- materielleveranser
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EKONOMI

EKONOMISKA KONSEKVENSER

Sammanfattning av förstudiens ekonomiska konsekvenser
1. Preliminär årshyra: 13 524 tkr
2. Preliminära investeringsrelaterade driftkostnader: 68 178 tkr

Reinvsteringen uppgår till 

Sammanställning för 18234 Dalheimers hus anpassning  
Årshyra  
Reinvestering          6 720 833  
  
Tillkommande årshyra som LF debiterar verksamheten          6 720 833  
  
Engångskostnad  
Evakueringskostnader                        -     
Nedskrivning av bokfört värde vid komponentbyte                        -     

Preliminär årshyra blir då totalt: 20 245 tkr 

REKOMMENDATION TILL BESLUT

REKOMMENDATION 

Huset är i dåligt skick, och behöver en rejäl översyn. Utifrån de tekniska 
förutsättningar i ett beslut att bevara huset är alternativ 2, stomrent att 
rekommendera då tidsaspekten troligen är viktig, samt att man får samma
status på hela huset.

Däremot kan rekommendationen att utföra det med kostnaden i relation 
till verksamhetens behov och lokalernas unika läge inte ges utan är 
beställande nämnds beslut att ta
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FÖRSLAG TILL PROJEKTPLAN 

BILAGOR 
- Ekonomiska konsekvenser 2022-06-20 samt reinvestering 

sammanställning 
- Förstudie Arkitekt med utredningsskisser 2022-03-28
- Tekniska utredningar 
- Förstudie VVS med uppföljande statusbesiktning 2022-03-28
- Förstudie El med uppföljande statusbesiktning 2022-03-28
- Tidigare utredningar 
- Statusbesiktning brandskydd 2018-02-09
- Statusbesiktning bygg 2020-01-24
- Statusbedömning VVS 2020-01-24
- Miljöinventering 2019-06-11
- Betongutredning och rapport WSP 2020-03-06
- Betong avrapportering JHBPL 2020-01-21 
- Fuktutredning 2014-01-15 rev 2014-02-06
- Utlåtande TB 2020-05-04 (plåt)
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