Anmäl dig tidigt
– läs om våra rabatter på baksidan!

FRAMTIDENS
BADANLÄGGNINGAR 2018
Så skapar du en attraktiv och hållbar badanläggning som svarar upp mot
nya förutsättningar och behov

Succékonferens - fullbokat och
100% som rekommenderar
konferensen förra året

NATIONELL KONFERENS
28–29 NOVEMBER 2018
STOCKHOLM

UR INNEHÅLLET
• Aktuella trender och utvecklingen vad gäller framtidens badanläggningar
• Renovera eller bygga nytt – strategiska vägval och hur du framgångsrikt driver processen vid om- eller
nybyggnation
• Hur du skapar en modern, attraktiv och hållbar anläggning utifrån dina förutsättningar och behov
• En badanläggning för alla – så utformar du en komplett badanläggning som svarar upp mot krav och
behov hos olika målgrupper
• God inomhusmiljö och hållbar anläggning – innovativa helhetslösningar, smarta materialval, god luft- och
vattenkvalitet, energioptimering m.m.
• Hur du driver ett aktivt badhus med attraktivt innehåll som lockar till besök
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ONSDAG 28 NOVEMBER 2018
09:00-09:30 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås
09:30-09:40 INLEDNING

Ability Partner hälsar välkommen och lämnar över ordet till
konferensens moderator och inledningstalare
09:40-10:30 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens badanläggning – trender och
framtidsspaning
• Nulägesanalys av bad i Sverige och vilka lärdomar du kan ta med
dig framåt
• Aktuella trender och utvecklingen vad gäller framtidens
badanläggning
• Dagens konkurrensläge gällande om- och nybyggnation av
Sveriges badanläggningar – vem ska bygga alla dessa nya
badhus? Vilka ska vara underentreprenörer?
• En internationell utblick vad gäller utformning och byggnation av
badanläggningar
Ulf Isaksson
Badkonsult
Ablix AB
Ulf är ledande badkonsult med erfarenheter från mer än 50 olika
badprojekt och har arbetat som ansvarig för sju olika anläggningar.
Han sitter med i Svenska Simförbundets anläggningsråd och har
tidigare varit ordförande för Svenska Badmästareförbundet. Ulf har
en gedigen kunskap om badanläggningar och kommer att besvara
frågor så som: Vilka bad har byggts sedan 2010? Vilka kommuner
bygger nu? Vilka kommuner projekterar? Vilka erfarenheter kan vi ta
med oss från de projekten? Vad sker internationellt?
10:30-11:00 FÖRMIDDAGSFIKA OCH NÄTVERKANDE
11:00-11:50 EXPERTANFÖRANDE

Hur du skapar en modern och hållbar badanläggning
utifrån dina förutsättningar och behov
• Ägar- och driftansvaret – olika former med dess för- och
nackdelar
• Innovativa och kostnadseffektiva lösningar för mindre bad med
mindre budget
• Att skapa en attraktiv plats för alla målgrupper trots en
begränsad yta – hur du prioriterar och optimerar anläggningen
utifrån krav och behov samt er budget
• Så minskar du driftkostnaden med den senaste tekniken
Claes Mittjas
VD
Medley
Jan Bergendahl
Projektledare och förvaltare inom segmentet sim- och
fritidsanläggningar
Tagebad

11:50-12:50 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
12:50-13:40 PRAKTIKFALL

Hur vi utformat och designat Bolgen Bad till en
komplett anläggning som svarar upp till nya krav och
behov
• Hur utformar du ett badhus för att det ska bli funktionellt och
attraktivt i många år framåt?
• Vad finns det för lösningar för att anpassa omklädningsrummen
och badlandskapet utifrån olika målgruppers behov?
• Så har vi skapat en tillgänglig, öppen och trygg badanläggning
för besökare och personal
• Anpassningsbar arkitektur – ett bad byggt i flera nivåer där
varje del kan ges olika ljussättning, akustiska förhållanden och
stämningar
• Badanläggningen som mer än en idrottsanläggning – en
mötesplats som sammanflätar aktiviteter och människor
Thomas Landenberg
Arkitekt SAR/MSA, Partner
White Arkitekter AB
Bolgen bad är ett nytt bad- och rekreationscentrum som är beläget
på ett berg i Norge och öppet för alla, året runt. Stor omsorg har
lagts ned för att alla besökare ska känna sig välkomna. Barnfamiljer,
pensionärer och äventyrslystna ungdomar ska samsas med
elitsimmare och motionärer i det 10 500 m² stora komplexet. Bygget
är ett passivhus och en av de första simhallarna i världen som mottar
‘Breeam Certificate’ för hållbarhet och miljö. Ta del av Thomas
erfarenheter av ett lyckat arbete med det färdigställda badet.
13:50-14:40 PRAKTIKFALL

Arena Skövdes arbete för att skapa ett attraktivt
innehåll som kontinuerligt lockar nya besökare
• En mötesplats för alla generationer – hur anläggningen kan
optimeras för att skapa oväntade och attraktiva events
• Hur vi ständigt strävar efter att skapa en intresseväckande
verksamhet – vår nya digitala pool
• Trender inom spavärlden – så har vi blivit ett uppskattat badhus
med relax
• Vårt arbete för att bli synliga för kommuninvånare och tillresta
gäster
Anders Norelius
Verksamhetsledare Bad, Arena Skövde
Skövde kommun
Arena Skövde har flera gånger vunnit utmärkelsen Sveriges Bästa
Äventyrsbad och Årets Turistmål. De erbjuder motionssimning,
upplevelsebad och relax, idrott på elitnivå samt internationella
mästerskap, konserter med Sveriges artistelit, mässor, bowling
och gym under ett och samma tak. Med en vattentemperatur på
upp till 34 grader och en lufttemperatur på 36 grader njuter även
den frusne. I deras digitala pool kan man drömma sig bort till ett
korallrev i ett tropiskt paradis med olika fiskar och till och med hajar.
Vågar du hoppa i?
14:40-15:10 EFTERMIDDAGSFIKA OCH NÄTVERKANDE

Medley driver ett 30-tal simhallar i 20 kommuner runt om i landet.
Systerbolaget Tagebad har byggt och äger två av dessa – Tyresö
Aquarena och nya Järfällabadet. Medley och Tagebad kommer
tillsammans att ge ett helhetsperspektiv kring byggnation, utveckling
och drift av framtidens simhallar – var ligger utmaningarna och hur
hittar man hållbara lösningar?
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15:10-16:00 PRAKTIKFALL

Service i världsklass – Borås Stads gedigna arbete för
att höja besökarupplevelsen och förbättra arbetsmiljön
på deras badanläggningar
• Så har vi skapat en säker, utvecklande och attraktiv arbetsmiljö
där personalen trivs
• Hur vi genom en risk- och sårbarhetsanalys upptäckt
förbättringsmöjligheter i en generellt dålig arbetsmiljö
• Vikten av service och bemötande – hur personalen gått från att
vara vakter till värdar som ska bidra till en positiv upplevelse
• Optimering i driften – hur kan du bemanna anläggningen utifrån
att det varierar väldigt mycket i besöksantalet?
Stefan Frisk
Verksamhetsutvecklare, Badenheten
Borås Stad
Hanne Jensen
Badmästare, Badenheten
Borås Stad
Många badanläggningar har en hög personalomsättning och svårt
att hitta en kompetent och utbildad personal – hur skapar du en
stimulerande arbetsmiljö där personalen vill bli kvar och växa?
Lyssna till Borås Stads framgångsrika tillvägagångssätt med
kompetensförsörjning och diplomering av personalen i Service i
världsklass. Stefan och Hanne är med i badutvecklingsgruppen
där deras arbete bland annat resulterat i en ny vuxenutbildning till
badmästare och en karriärstege för personalen att sträva efter. De
ställer även höga krav på ett aktivt arbetsmiljöarbete på grund av
de tuffa förhållandena som inomhusmiljön skapar.
16:00-16:10 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar den första konferensdagen

Välkommen till mingel!
– ta chansen att nätverka med
kollegor från hela landet!

TORSDAG 29 NOVEMBER 2018
08:30-09:00 SAMLING

Samling, kaffe, te och smörgås
09:00-09:10 INLEDNING

Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:10-10:00 EXPERTANFÖRANDE

God och hållbar inomhusmiljö i framtidens
badanläggning – innovativa helhetslösningar för såväl
renovering som nybyggnation av simhallar
• Den senaste forskningen – materialval, renoveringsmetoder,
reningsteknik och rostfria kvalitéer
• Råd för val av material i hårt utsatta delar av badanläggningen
– vilka material är värda att investera i?

• Analys av skick och kartläggning över behov vid reparation av
betongkonstruktioner – eller kan befintlig betong behållas inför
en större renovering?
• Smart klimatsystem i simhallen som förlänger materialens
livslängd – hur?
• God luftkvalitet och ventilation – hur du kan energioptimera, öka
luftkvaliteten och undvika fuktskador
• Hur ser behoven i Sveriges badanläggningar ut idag och
imorgon?
Åsa Laurell Lyne
Forskare
RISE CBI Betong institutet
Bror Sederholm
Forskningsledare
Swerea Kimab
Många svenska simhallar byggda under 1960- och 70-talen
är i dag i dåligt skick. Det kan handla om ohälsosam innemiljö,
bristande säkerhet och hög energianvändning. Allt detta och lite
till vill de som arbetar med det Vinnova-stödda projektet ”Hållbara
innemiljöer för fritid i staden – simhallar” råda bot på. Åsa är tekn.
dr. och arbetar med tätskikts- och skyddsbeläggningar för betong
i olika typer av kemiskt aggressiv miljö såsom simhallar. Bror är
forskningsledare inom avdelningen Korrosion och korrosionsskydd
av betongkonstruktioner. Ta del av projektets resultat och fortsatt
arbete för att förbättra simhallars livslängd, miljö och energiåtgång.
10:00-10:30 FÖRMIDDAGSFIKA OCH NÄTVERKANDE
10:30-11:20 PRAKTIKFALL

Framgångsrik renovering av befintlig badanläggning
– hur Stockholms stad bemöter utmaningen att
renovera Forsgrénska badet som har väldigt
komplicerade förutsättningar
• Hur Stockholms stad konstant arbetar med upprustning av sina
simhallar – en överblick
• Varför vi valt att renovera våra badanläggningar, Forsgrénska
badet inkluderat
• Utmaningen i att bygga en simhall inuti en större byggnad, med
bland annat ett bibliotek vägg i vägg och en idrottshall ovanpå
• Prioriteringar mellan kulturhistoriskt bevarande och modern
funktion
• Så kommer det nya badet bli jämfört med det gamla
Karin Westling
Projektledare
Fastighetskontoret
Stockholms stad

Mikael Ichu
Extern
projektledare
Ebab
Johan Meyer
Produktionschef
Peab

Stockholm stad arbetar konstant med upprustning av sina
badanläggningar och nu har renoveringen av Forsgrénska
badet startat. Det är en blåklassad (K-märkt) simhall från 1939
som är placerad mitt i ett hus, har uttjänt betong och många
komplicerade förutsättningar. Karin är projektledare för uppdraget
och kommer dela med sig av sina erfarenheter av renovering och
hur arbetet med Forsgrénska badet fortlöper. I detta projekt har
Fastighetskontoret handlat upp Peab på en utförandeentreprenad i
samverkan och Ebab för extern projektledning.
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11:25-12:15 EXPERTANFÖRANDE

Från dåtid till framtid – vägen från statusbedömning till
en kvalitetssäkrad badanläggning
• Inventering och statusbesiktning av en befintlig badanläggning
– vilka typer av skador är vanligast? Hur ser det ut framåt?
• Att renovera eller bygga nytt – så kan du kan resonera utifrån
hållbarhets-, säkerhets – och ekonomiaspekten
• Hur du bedömer vilka delar av badanläggningen som behöver
prioriteras
• Så säkerställer du en hög vattenkvalitet som når upp till
morgondagens krav
• Strategiska vägval vid utformning av framtidens badhus
Erik Svensson
Uppdragsledare
installation
Sweco

Jack Lindgren
Arkitekt SAR/MSA
Sweco

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och
städer, de har arbetat med ett 30-tal badhus i Sverige. Erik
redogör den allmänna statusen på majoriteten av landets
badanläggningar i utgångspunkt från alla dessa 30-tal badhusen
som de statusbedömt och kommer lyfta fram de vanligaste
problemområdena. Han har under de senaste 16 åren arbetat
med design, projektering och besiktning av vattenrening till
badhus, ta del av hur en god vatten- och luftkvalité kan uppnås
genom moderna vattenreningsmetoder. Jack ger en insikt över hur
framtiden för badanläggningarna ser ut. Vilka paralleller emellan de
historiska misstagen finns? Hur bygger vi anläggningar i framtiden
för att undvika dem? Livslängd, miljö och energiåtgång.
12:15-13:15 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:15-14:05 EXPERTANFÖRANDE

Så planerar och driver du utvecklingen av en ny
badanläggning med gott resultat
• I huvudet på en badhusarkitekt
• Viktiga vägval vid planeringen av framtidens badanläggning
• Hur processen ser ut vid de olika stadierna – från planering till
färdig anläggning
• Så kan beställaren underlätta för projektet genom att specificera
sina krav i ett tidigt skede
• Goda exempel från lyckade, färdigställda badanläggningar
Malin Ahlstedt
Arkitekt SAR/MSA
Norconsult AB
Malin är uppdragsledande arkitekt med specialistkompetens
badanläggningar. Hon leder flerfacksuppdrag med flera inblandade
discipliner och underkonsulter. Hon har arbetat med badprojekt
i mer än 10 år och är väl insatt i möjligheter och svårigheter i
badprojekt som logistik, funktion och tekniska lösningar.
14:05-14:35 EFTERMIDDAGSFIKA OCH NÄTVERKANDE
14:35-15:25 PRAKTIKFALL

Så skapar vi en hållbar, attraktiv och välbesökt
badanläggning för alla
• Varbergs kommuns nya badhus – uppstarten av projektet och
dess utmaningar
• Hur vi har gjort en förstudie och bjudit in till medborgardialog för
att fånga krav och behov hos medborgarna idag och imorgon

• Ett badhus med flera verksamheter – att lösa utbud för simsport,
motionärer, barnfamiljer, ungdomar, rehab, skolsim och relax, i en
badanläggning – prioriteringar
• En simhall för alla – så skapar vi en modern och attraktiv
badanläggning som svarar upp mot olika behov
• Hur vi skapar ökad flexibilitet genom en 50-meters bassäng och
en undervisningsbassäng med höj och sänkbar bassängbotten
Mari HagborgLorentzon
Avdelningschef Fritid
Varbergs kommun

Olof Johansson
Enhetschef
badanläggningar
Varbergs kommun

Varbergs kommun har beslutat att bygga en ny bad- och
simanläggning på platsen där det nuvarande badet ligger, vilket
innebär att all verksamhet evakueras till en betydligt mindre simhall
för tillfället. Det nya badhuset ska tillgodose invånarnas behov av
rekreation, fritids- och föreningsverksamhet. Satsningen bidrar även
till målet att utveckla Varberg till en spännande och nytänkande
kultur- och idrottskommun. Ta del av hur Mari och Olof arbetar för
att skapa framtidens bad – vilka trender anpassar de sig efter vid
planeringen av det nya badhuset? Vilka hållbarhetsmål har dem och
hur bygger de en hållbar simhall för alla?
15:30-16:10 AVSLUTANDE DISKUSSION

Framtidens bad – hur ser nya generationens bad ut?
• För vem och för vad bygger vi framtidens badanläggningar?
• Vilka är de aktuella trenderna och vad ser vi för framtiden?
• Tävlings- och träningsverksamhet vs simkunnighet och folkhälsa
vs en mötesplats i samhället – vilken är badanläggningens roll?
• Hur behöver vi ta hänsyn till kön, sexuell läggning, etnicitet,
religion, badkultur etc. vid planering och utformning av en
modern badanläggning med nya förutsättningar?
• Hur kan vi skapa en attraktiv, tillgänglig, säker och trygg miljö för
flera målgrupper?
Deltagare i diskussionen
Malin Ahlstedt
Arkitekt SAR/MSA
Norconsult AB

Jan Bergendahl
Fastighetssamordnare
Tagebad

Mari Hagborg-Lorentzon
Avdelningschef Fritid
Varbergs kommun

Gustaf Hedman
Utbildningschef
RFSL

16:10-16:20 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar konferensen med fokus på vilka
lärdomar vi kan ta med oss hem och hur dessa kan appliceras i den
egna organisationen
16:20 KONFERENSEN AVSLUTAS

Sagt om Ability Partners konferens vid förra tillfället
”Mycket nöjd med innehåll och upplägg”
”En av de bättre konferenser jag varit med om”
”Överlag mycket bra. Bra talare och intressanta ämnen och frågor”
”Bra samlingsplats för personer i branschen”
”Välorganiserat, intressanta talare och mycket trevliga deltagare som delar
med sig av sina erfarenheter”
”Kombinationen av olika ämnen gjorde detta bra och varierande vilket
gagnar helhetstänket som attraherar mig”
”En mycket bra spridning när det gäller olika typer av badanläggningar”
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Goda skäl att delta på konferensen
• Ta del av aktuella trender och framtidsspaning vad gäller framtidens badanläggning
• Få goda exempel från lyckade renoveringar och nybyggnationer – vägen till en
attraktiv och hållbar badanläggning
• Lär dig hur du kan planera, utforma, bygga och förvalta badanläggningen så den
svarar upp till dagens och morgondagens krav och behov
• Bli insatt i moderna arbetsmetoder för en kvalitetssäkrad anläggning samt de
vanligaste fallgroparna längs vägen
• Få kunskap om vad du behöver tänka på för att få en god och hållbar inomhusmiljö
• Din roll som beställare och hur du driver projektet framgångsrikt – lär dig hur du sätter
ramar och direktiv för projektet för en smidig process och gott samarbete med övriga
aktörer
• Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela landet!

Om Ability Partner

Intresserad av en affärsutställning?

Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att
hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din
organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser,
events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och
stärker konkurrenskraften.

Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och
bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter
evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål.
Kontakta oss så berättar vi mer!

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda
evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och
återkommande kunder. För mer information om Ability Partner eller detta
evenemang, kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

Janne Huttunen • Tel: 08-694 91 00 • Mobil: 070-495 73 50
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Årets viktigaste konferens och mötesplats för dig som står inför
renovering eller nybyggnation av en badanläggning
ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
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Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON
NATIONELL KONFERENS

Boka senast 28 september
6.990 kr

1.500

kr rabatt

Boka senast 16 november
7.990 kr

batt

500 kr ra

Ordinarie pris
8.490 kr

Mängdrabatt
Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar ni endast 5.990 kr exkl. moms för person 3, 4, 5 osv.

Nationell konferens 28-29 november 2018
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Befattning

Avdelning			

Telefon

Fax

Företag / organisation

Adress			

Post nr

Ort

Tel växel

Bransch

Betalningsvillkor

Boende i Stockholm

Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när
du bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega.
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full avgift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning
tas en administrativ avgift på 500 kr.

Konferenskod: OFF1500
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