
Läckage

• Vi har haft läckage på hallen.
• Det har konstaterats komma från den längsgående skarven där 

tätningen torkat av ålder samt skruvar skadats av plåtens 
expansion/krympning.

• Detta har åtgärdats i oktober i år vilket nästa bild visar.





Tvärgående skarvar

• Vissa skarvar har också haft läckage, men mer lokalt.
• De ställen det konstaterats läckage på ha åtgärdats.
• Dock finns många skadade skruvar där den ”övre packningen” skadats 

av för hård åtdragning, se nästa bild.
• Vissa av de skadade är bytta och har ersatts av en längre skruv med 

bättre, ej tvådelad, tätning. Se kommande bild.
• Vid för hårt dragen skruv skapas en fördjupning i plåten vilket 

förvärrar läckaget. Men med nya skruven på plats bedöms det vara 
löst.



För hårt dragen skruv



Svacka i plåt



Brickan mellan packningarna har ”vänt” pga
för hårt dragen skruv. 

Ny skruv med en packning som tätar 
från plåt till skruvskalle





Skador av läckage

• Vid lossning av plåtarna har besiktning skett av limträbalkarna som 
plåtarna skruvas i, inga skador ha r upptäckts. 





Taknock

• Det finns en svag svacka i taknock både på östra och västra sidan. 
• Nästkommande bild visar nocken 1986, man kan alltså skönja samma 

svacka redan när hallen var ny.
• Gavlarna har stolpar som bär från grund medan hallen i övrigt bärs av 

takstolar, detta förklarar denna svacka.
• På östra sidan finns bärande stolpar även på ”takstol 2”. Det beror på 

caféet på den sidan vilket möjliggjort den konstruktionen. Det skapar 
”stumma takstolar” och förklarar skillnaden på gavlarna.















Skadeorsaker

• Hallen i Gimo ska ha rasat på grund av att de längsgående stående 
limträbalkarna vek sig av snölasterna på taket som förutom trycket 
sköt plåten ut mot långsida.

• Det finns en teori om att arbete på taknock med lossning av plåt 
möjliggjorde detta.

• Beslagen som höll dessa balkar var veka och klarade ej belasningen i 
sida.



Motsvarande på Lundahallen. 

• Beslagen sitter på bägge sidor och är betydligt kraftigare.
• Se nästa bild. 





Skadeorsaker

• Hallen som nu stängts i Storuman har i grunden sammma
konstruktion som Lundahallen, även om den avviker på 
dimensioneringen på takstolarna, se nästa bild.

• Bärbalken i stolen från spännjärnen upp till limträbalken har 
konstaterades luta vilket är grunden i beslutet att stänga hallen.  

• Det problemet finns inte på vår hall vilket kommande bilder visar. 
Bärbalken står i lod från övre limträbalken vid en okulär besiktning.

• Detta bör verifieras via en laser som via sikte mitt mellan spännjarnen
skall träffa mitt i övre limträbalk. 









Kryssförstärkt

• I tre fack på Lundahalllen finns kryssförstärkningar som säkrar 
eventuella förskjutningar av takstolar.












