
 
 

 
Fagkonferansen SvømmehallKompetanse 2018 arrangeres på Scandic Hotel Hamar,  
14.-15. mars 2018.  Konferansen 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 i perioden 2017-2022 er 
forventet å bli rekordstor, spesielt i Østlandsområdet. Bading og svømming er det fritidstilbudet som 
når frem til den bredeste brukergruppen for alle aldersgrupper. Nye kompetansemål innen 
svømmeopplæring setter større krav til anleggskapasitet 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  
 
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 av bade- og svømmeanlegg. 
 
 
Befaring/studietur tirsdag 13. mars 2018        
           
Heldagsbefaring til følgende svømmehaller: 

• Nes Svømmehall, Årnes 

• Holmen Svømmehall, Asker  

• Norges Idrettshøgskole, Oslo 

• Romsås Svømmehall, Oslo 

• Bjørkelangen Svømmehall 
      
Avreise kl. 1000 med buss fra Gardermoen, heldagsarrangement. 
Egen påmelding og med ekstra hotellovernatting gjøres via e-post til Anne Dyve – 
anne.dyve@nito.no.  
Maks antall deltakere 55, minimum antall 25.  
Avgift befaring/studietur inkludert enkeltrom på Scandic Hotel Hamar fra 13.-14. mars 2018,  
kr. 3950,- eks mva. 
 



 
 

 
 

Onsdag 14. mars 2018          
      
Møteleder: Birgitte Skjerve, arkitekt MNAL, prosjektleder i NAL    
  
0845 Registrering 
 
0945 Åpning/praktisk informasjon 
 v/møteleder 
 
1000 (1) Spillemiddelfinansiering av svømmeanlegg – krav til søknad, anlegg og drift 
 Åsmund Berge, Kulturdepartementet 
 
1100 (2) Momskompensasjon  
 Advokat Odd Hylland, PWC 
 
1145 Kaffepause 
  
1215 (3) På hvilken måte er TEK17 relevant for bade- og svømmeanlegg? 
 Anders Kirkhus, SINTEF Byggforsk 
 
1240 (4) Presentasjon PhD – ventilasjon i bade- og svømmeanlegg? 
 Ole Øiene Smedegård, Siat/Cowi 
 
1300 Lunsj 
 
1430 Derfor løsner fliser i bassenger 
 - hva skyldes dette, og hvordan planlegge og bygge for å hindre det 
 Seniorforsker Arne Nesje, SINTEF Byggforsk   

 
1500 (5) Livssykluskostnader(LCC) i bade- og svømmeanlegg  
 Kenneth Olafsen, OP-Verkis As 
  
1600 (6) Brann og sikkerhet i bade- og svømmeanlegg     
 Anne Kirstine Berger, NTNU 
 
1630 Kaffe  
 
1650 (7) Driftserfaringer fra hovedanlegget for svømmeidrettene i Norge  
 Alexander Dale Oen Arena 
 Håkon Ekeberg Johansen  
 
1800 Slutt 
1930 Aperitiff 
2000 Middag 
  
  



 
 

 
Torsdag 15. mars 2018 
 
Møteleder: Tor Børre Mosland, FBA 
  
0900 (8) Thoughts and trends on pool facilities in Europe from management point of view 
 Stefan Kannewischer, IKAS 
 
0930 (9) Bade- og svømmeanlegg som sosial arena og møteplass  
 og som element i kultursenter    
 Svømmehallen som en del av et lokalsamfunn – aktivitetshus  
 (dansk begrep) (Svømmehallen som attraktivt aktivitetshus) 
 Øystein Bull-Hansen, NAL/Bylivssenteret 
 
1015 Kaffepause 
 
1045 (10) Forskrift for bassengbad og badstue, mv. (høring mars 2018)   
 Alice Boyd, BAD, PARK OG IDRETT 
 
1115 (11) Arkitektkonkurranser om bade- og svømmeanlegg 
 Erfaringer og eksempler 
 God arkitektur og effektiv drift 
 Konkurranseavdelingen, NAL 
 Petter N. Haug, NAL 
 
1145 (12) Verdibaserte innkjøp 
 Hvilke muligheter ligger i innkjøp med fokus på merverdi, effektmål og rett kompetanse? 
 Om arkitektur som skaper verdi og prestasjonsbaserte innkjøp 
 Anette Søby Bakker, Arkitektbedriftene  
 
1215 Lunsj 
 
1415 (13) Er rehabilitering av bade- og svømmeanlegg bærekraftig? 
 Vi står foran et konsept- og teknologiskifte 
 Tekniske løsninger 
 Pål Kjetil Eian, Norconsult 
 
1500 (14) Hvordan ser et bærekraftig bade- og svømmeanlegg ut i 2030? 
 Tekniske løsninger 
 Valg av materialer 
 Digitalisering 
 Representant fra Arkitema Architects, Vejle, Danmark 
 
1530 Slutt 
 

Det tas forbehold om endringer i programmet 

 

 
 



 
 

 
Praktiske opplysninger 
 
Tid og sted 
14.-15. mars 2018, Scandic Hotel Hamar 
 
Deltakeravgift 
Ved påmelding før 1. januar 2018: 
Medlemmer FBA og NAL; kr 7900,- 
Andre; kr 8900,- 
 
Ved påmelding etter 1. januar 2018: 
Medlemmer FBA og NAL; kr 9900,- 
Andre; kr 10900,- 
 
Deltakeravgiften 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 – anne.dyve@nito.no 
 
 
 


