
 
 

 
Fagkonferansen «SvømmehallKompetanse 2020» arrangeres på Moxy Hotel, Oslo 10. - 11. mars 2020 
med forutgående studietur til en rekke spennende bade- og svømmeanlegg 9. mars, og er et 
samarbeid mellom Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), NTNU/SIAT – Senter for idrettsanlegg og 
teknologi, Faggruppen for bygg og anlegg (FBA) - Tekna/NITO og fagtidsskriftet Badeteknisk Forum. 
Konferansen har vært avholdt hvert andre år siden 2010. 
 
Planene for rehabilitering og nybygging av bade- og svømmeanlegg er rekordstor. Svømming og 
bading er det fritidstilbudet som når frem til den bredeste brukergruppen for alle aldersgrupper. Nye 
og lovfestede kompetansemål innen svømmeopplæring stiller store krav til bade- og svømmeanlegg i 
kommunene. 
 
Det gis offentlige tilskudd til bade- og svømmeanlegg, bl.a. gjennom spillemiddelordningen og 
gunstige lånebetingelser fra Staten. Det er satt i gang en rekke tiltak for å etablere flere 
kostnadseffektive anlegg. Mange bade- og svømmeanlegg står i fare for å bli stengt eller lagt ned, og 
etterslepet på rehabilitering er stort.  
 
Det er for tiden stor faglig utvikling i bransjen, og svært mange av disse områdene vil bli berørt på 
konferansen. Viktige stikkord i denne sammenheng er: 

• Finansiering 

• Kostnader 

• Arealeffektiv planlegging 

• Materialbruk  
 
Fagmiljøene samles for å dele sine erfaringer, og videreutvikle sine kunnskaper. 
 
Målsetting 
Formidle kunnskap om valg av løsninger og prosjektering for rehabiliterte og fremtidige bade- og 
svømmeanlegg.  
 
Målgruppe 
Rådgivere, planleggere, politikere, byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og 
eiere og driftere av bade- og svømmeanlegg med flere. 
 
Befaring/studietur mandag 9. mars 2020        
       
Heldagsbefaring til følgende svømmehaller: 

• Flesberg svømmehall, Numedal 

• Furumo svømmehall, Modum 

• Ringeriksbadet, Hønefoss 

• Holmlia Bad, Oslo 
    
Avreise kl. 10.00 med buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen. 
Egen påmelding og med ekstra hotellovernatting gjøres via e-post til Anne Dyve – 
anne.dyve@nito.no   
Maks antall deltakere 55, minimum antall 25.  
 
Befaring/studietur koster kr. 3950,-, og inkluderer servering 9. mars 2020 og enkeltrom fra  
9.-10. mars 2020. Avgiften er ekskl. mva. 

http://www.flesberg.kommune.no/kultur_idrett_og_fritid/skattekista
http://furumo-svommehall.no/
https://ringeriksbadet.no/
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/svommehaller-i-oslo/holmlia-bad/#gref
mailto:anne.dyve@nito.no


 
 

 
 
Tirsdag 10. mars 2020          
      
Møteleder: Peter Rånås, markedssjef i NAL   
 
0830 Registrering 
 
0930 Åpning/praktisk informasjon 
 v/møteleder 
 
 Hvorfor skal vi bygge svømmehaller? 
 Lovpålagt svømmeopplæring i skolen 
 Folkehelse-perspektivet 
 Arkitektonisk uttrykk i bybildet 
 Sosial møteplass 
 Dialog mellom møteleder og tidligere president i Svømmeforbundet Per Rune Eknes 
 
0945 Finansiering av svømmeanlegg med tilskudd fra spillemidlene og endringer som er 

gjort vedrørende søknadsprosessen,  
 Daniel S. Kristiansen, Kulturdepartementet 
 
 Finanisering – mva, spillemidler 
 Anne-Lise Hellebostad, Kommunes Sentralforbund 
 
1015 Prosjekteringsfasen er viktig for god design på varmtvannssystemet 
 - hvordan muliggjøre energibesparelse og god legionellasikring? 
 Lise Marie Nergaard, Apurgo AS  
 
1045 Kaffe/te/mobil/utstilling 
 
1115 Anskaffelsesprosessen, entrepriseformer – erfaringer og eksempler 
 Kenneth Olafsen, Op-Verkis AS    
 
1145 Anskaffelsesprosessen, entrepriseformer – erfaringer og eksempler, forts. 
 Rune Andre Wiig, NCC Building 
 Taale Arstad, ÅF Advansia AS 
 
1245 Eksempler - fokus på bygningskropp/fasader 
 Ringeriksbadet  
 Stig Eide, SE-Arkitektur AS 
 
1315 Lunsj/mobil/utstilling 
 
1430 Eksempler - fokus på bygningskropp/fasader 
 Flesberg svømmehall, Numedal 
 James Dodson - Spinn Arkitekter 
 Christian Molt Rise, Backe Stor Oslo 
  



 
 

1500 Ventilasjon i svømmehaller 
 Ole Smedegård, student NTNU/SIAT 
 
 
1520 Fremtidens svømmebasseng;  
 Flislagt betong, stål eller plast? Hvilke erfaringer og trender finnes   
 Seniorforsker Arne Nesje, SINTEF Community Avd Trondheim 
 
1600 Kaffe/te/mobil/utstilling 
 
1630 Livssykluskostnader (LCC) i bade- og svømmeanlegg  
 Representant fra SIAT  
  
1700 Er rehabilitering av bade- og svømmeanlegg bærekraftig? 
 Vi står foran et konsept- og teknologiskifte 
 Digitalisering - tekniske løsninger 
 Pål Kjetil Eian, Norconsult 
 
1730 Slutt 
1930 Aperitiff 
2000 Middag 
 
 
Onsdag 11. mars 2020  
 
Møteleder: Tor Børre Mosland, FBA/Tekna 
 
0900 Tanker og trender om bade- og svømmeanlegg 
 Jakob Færch, Lokale og Anlægsfonden, Danmark   
 
0945 Utebasseng - en ny mulighet 
 David Koht-Norbye, Østfoldbadet  
 
1015 Bade- og svømmeanlegg som sosial arena og møteplass ilokalsamfunnet 
 Mikael Lye, NAL 
 
1045 Kaffepause og utstilling 
 
1115 Forskrift for bassengbad og badstue, mv.  
 Alice Boyd, BAD, PARK OG IDRETT 
 
1200 Lunsj/mobil/utstilling 
 
1330 Arkitektkonkurranser om bade- og svømmeanlegg 
 Erfaringer og eksempler 
 God arkitektur og effektiv drift 
 Konkurranseavdelingen, NAL 
 Gisle Nataas, NAL 
 



 
 

  



 
 

 
1400 Tromsøbadet – fra luftslott til virkelighet 
 Daglig leder Siv-Hege Helsing Schrøen, Tromsøbadet 
 
1430 Forskningsprosjekt omkring politiske prosesser og organisering av bygging av bade- 

og svømmeanlegg 
 Nils Asle Bergsgard, Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for humaniora, idrett- og 

utdanningsvitenskap 
 
1500 Slutt 
 

Det tas forbehold om endringer i programmet 

 
 
Praktiske opplysninger 
 
Tid og sted 
10.-11. mars 2020, Moxy Hotel, Oslo 
 
Deltakeravgift 
Medlemmer NITO, Tekna og NAL; kr 10900,- 
Andre; kr 12900,- 
 
Avgiften er ekskl. mva og inkluderer elektronisk kursmateriell, lunsj begge dager, pauseservering, 
middag (dag 1) og overnatting 1 natt. 
 
Påmelding 
Via FBAs nettsider fba.no  
 
Avbestilling 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp betales et gebyr på kr 3000.  
Ved avbestilling senere enn tre virkedager før kursstart eller ved uteblivelse fra arrangementet 
betales full avgift. 
 
Fagkomité 
Bo Norseng, Fagtidsskriftet Badeteknisk Forum 
Per Rune Eknes, Fagtidsskriftet Badeteknisk Forum 
Reidun Granberg, Norske Arkitekters Landsforbund, NAL 
Bjørn Aas, NTNU/SIAT – Senter for idrettsanlegg og teknologi 
Tor Børre Mosland, Faggruppen for bygg og anlegg (FBA) – Tekna 
Anne Dyve, Faggruppen for bygg og anlegg (FBA) – NITO 
 
Administrasjon 
Anne Dyve, FBA 

https://fba.no/arrangementer/2020/1/15/svmmehallkompetanse-2020
mailto:anne.dyve@nito.no

