
Arrangeras av:

Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

FRAMTIDENS  
BADANLÄGGNINGAR 2017 
Så skapar du en attraktiv och hållbar badanläggning som svarar upp mot nya 
förutsättningar och behov

Årets viktigaste konferens och  

mötesplats för dig som står  

inför renovering eller nybyggnation 

av en badanläggning

INSPIRERAS AV INTRESSANTA EXPERTER OCH PRAKTIKFALL

Hans Albrektsson 
Informationschef 
Medley

Olle Stadig 
VD 
Tagebad

Karin Olanders 
Kultur- och fritidschef 
Linköpings kommun

Hans Mayer 
Programansvarig 
Linköpings kommun

Andreas Hagström 
Idrottsutvecklingschef 
Linköpings kommun 

Anki Magnusson 
Enhetschef Bad 
Fritidsförvaltningen 
Malmö stad

Thomas Sterner 
Avdelningschef,  
Fritidsförvaltningen 
Malmö stad 

Ingemar Jönsson 
Civilingenjör 
Stadsfastigheter

Erik Svensson 
Uppdragsledare  
installation 
Sweco

Calle Hellberg  
Arkitekt 
Liljewall arkitekter 

Annelie Idermark 
Byggnadsingenjör, 
 associerad partner 
Liljewall arkitekter

Lasse Karlsson 
Fastighetschef 
Östhammars kommun 

Mille Örnmark 
Seniorkonsult 
Weedo Tech

Marcus Pehrsson 
Byggingenjör 
PP Arkitekter 

Stephan Hammar 
Verksamhetschef  
Bad och Sport 
Karlstads kommun

Stefan Brandberg 
Idrottschef 
Västerås Stad

Herman Söderqvist 
Projektledare 
ProQvera

Erik Heribertson 
Kultur- och fritidschef 
Täby kommun

UR INNEHÅLLET 

• Aktuella trender och utvecklingen vad gäller framtidens badanläggningar  

• Att bygga nytt eller renovera en befintlig badanläggning – hur avgör du egentligen vad som är bäst?

• Hur du skapar en 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

• Strategiska vägval och hur du framgångsrikt driver processen vid nybyggnation – från idé till färdig 
badanläggning

• Vad du behöver tänka på för att skapa en energieffektiv anläggning med god inomhusmiljö
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ONSDAG 22 NOVEMBER 2017

09:30 Registrering, morgonkaffe och smörgås

10:00 Ability Partner hälsar välkommen och lämnar 
över till konferensens moderator och inledningstalare

INLEDNINGSANFÖRANDE
10:10 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 
• 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? 

EXPERTANFÖRANDE
11:10 Så utformar och designar du en komplett 
anläggning utifrån nya krav och behov
• Hur utformar du ett badhus för att det ska bli funktionellt och 

attraktivt i många år framåt?
• Så skapar du en tillgänglig, öppen och trygg badanläggning för 

alla
• Vad finns det för lösningar för att anpassa omklädningsrummen 

och badlandskapet utifrån olika målgruppers behov?
• Hur kan simhallen bidra till att främja folkhälsan genom att 

minska polariseringen mellan aktiva och inaktiva?

Hans Albrektsson
Informationschef
Medley

Olle Stadig
VD
Tagebad

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?

12:00 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL
13:00 Så skapar vi en hållbar, attraktiv och välbesökt 
badanläggning 
• 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

• Så bygger vi en badanläggning som svarar upp mot de olika 
behoven – vår lösning för att erbjuda en simhall för alla

• Hur vi skapar ökad flexibilitet genom multibassänglösningar  
– höj och sänkbar bassängbotten

• En hållbar simhall för alla - Linköpings mål att bli en 
koldioxidneutral stad till år 2025

• Att övergå från tävlingsförslag till byggskede – hur ska vi hantera 
den fortsatta processen

Karin Olanders
Kultur- och fritidschef
Linköpings kommun

Hans Mayer
Programansvarig
Linköpings kommun

Andreas Hagström
Idrottsutvecklingschef
Linköpings kommun 

Linköpings kommun har beslutat att bygga en ny simhall i centrala 
Linköping som ska bli en ny mötesplats i stan och svara upp mot 
framtidens behov. Ledorden ”trivsel, tillgänglighet och trygghet” 
ska genomsyra hela projektet. Anläggningen ska byggas enligt 
en Miljöbyggnad silver, där de ökar kvalitetskraven inom energi, 
inomhusmiljö och materialvalen – förhoppningen är att simhallen ska 
hålla i åtminstone 100 år. 

13:50 Eftermiddagsfika och nätverkande 

PRAKTIKFALL
14:20 Malmö stads nya badhus – uppstarten och dess 
utmaningar
• Så har vi gått från vårt förra äventyrsbad till det nya 

aktivitetsbadet
• Utmaningar i personalgruppen och arbetsmiljön
• Marknadsföring och konkurrensproblematik för ett kommunalt 

bad
• Teknisk förvaltning och energieffektivitet

Anki Magnusson
Enhetschef Bad, 
Fritidsförvaltningen
Malmö stad

Thomas Sterner
Avdelningschef, 
Fritidsförvaltningen
Malmö stad

Ingemar Jönsson
Civilingenjör
Stadsfastigheter

Hylliebadet har varit igång i drygt två år och under seminariet 
berättar Malmö stad om sina erfarenheter av att skapa ett modernt, 
effektivt och kvalitativt aktivitetsbad för allmänheten. Tonvikt läggs 
på att beskriva utmaningar för att nå badets syften och mål med 
en ung, oerfaren och delvis outbildad personal som i många fall ser 
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jobbet som ett genomgångsyrke. Under seminariet beskrivs också 
erfarenheter från byggprocessen, den tekniska förvaltningen och 
arbetet med att utveckla ett energisnålt bad. 

EXPERTANFÖRANDE
15:10 Säkerställ en hög vattenkvalitet som når upp till 
morgondagens krav 
• Föroreningar i vattnet – hur du kan garantera att badvattnet 

uppfyller gällande krav samt är hälsosamt 
• Hur du bäst bygger en energi- och mediaoptimerad 

reningsanläggning

Erik Svensson
Uppdragsledare installation
Sweco

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer, 
de har arbetat med ett 30-tal badhus i Sverige. Erik har under de 
senaste 16 åren arbetat med design, projektering och besiktning 
av vattenrening till badhus. Under talarpasset berättar han hur 
en god vatten- och luftkvalité kan uppnås genom moderna 
vattenreningsmetoder. 

16:00 Moderatorn sammanfattar den första 
konferensdagen 

16:10 Välkommen till gemensamt mingel! 

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

TORSDAG 23 NOVEMBER 2017 

08:00 Samling och morgonkaffe med smörgås

08:30 Moderatorn inleder den andra konferensdagen

EXPERTANFÖRANDE
08:40 Så planerar och driver du utvecklingen av en ny 
badanläggning med gott resultat
• 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 

Calle Hellberg
Arkitekt
Liljewall arkitekter 

Annelie Idermark 
Byggnadsingenjör, 
associerad partner
Liljewall arkitekter
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Liljewall arkitekter strävar i sin arkitektur efter att skapa välplanerade 
och attraktiva sport- och fritidsanläggningar där människor av alla 
åldrar och kulturer kan mötas. Calle och Annelie arbetar just nu 
med Köpings nya badhus med tillhörande idrottshall. De berättar 
om samarbetet med beställaren och tankarna bakom utformningen 
av anläggningen. 

PRAKTIKFALL
09:30 Framgångsrik renovering av befintlig 
badanläggning – hur du bygger en modern och 
hållbar badanläggning utifrån dina förutsättningar 
och behov 
• Att renovera eller bygga nytt – hur vi har resonerat utifrån 

hållbarhets-, säkerhets- och ekonomiaspekten när vi valt att 
renovera 

• Innovativa och kostnadseffektiva lösningar för mindre bad med 
mindre budget

• Så bedömer du vilka delar av badanläggningen som behöver 
prioriteras och renoverar utan att göra avkall på säkerheten

• Så gör du smarta materialval och prioriteringar som förlänger 
anläggningens livslängd 

• Moderna arbetsmetoder för att renovera badanläggningen och 
de vanligaste fallgroparna

Lasse Karlsson
Fastighetschef
Östhammars kommun 

Östhammars kommun är mitt inne i slutspurten av renoveringen av 
Gimo simhall som stod inför ett stort renoveringsbehov 2015. Lasse 
är fastighetschef och har arbetat med projektet från start. Han 
kommer dela med sig av sina erfarenheter från det arbetet samt hur 
de ska värma badanläggningen med överskottsenergi från ishallen. 

10:20 Förmiddagsfika och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
10:50 God luftkvalitet och ventilation – ny teknik för 
att energioptimera, öka luftkvaliteten och undvika 
fuktskador 
• Vad behöver du tänka på vad gäller ventilation för att få en god 

luftkvalitet i badanläggningen?
• Hur ställer du relevanta krav på ventilation och hur ser en sådan 

kravspecifikation ut?
• Så skapar du en god inomhus- och arbetsmiljö som också är 

energismart 

Mille Örnmark
Seniorkonsult
Weedo Tech

Marcus Pehrsson
Byggingenjör
PP Arkitekter 

Mille och Marcus har mångårig erfarenhet av badbranschen och 
de kommer dela med sig av gedigen expertkunskap kring hur 
du bäst tar dig an den komplexa inomhusmiljön som är en av 
badanläggningens största utmaningar. Under anförandet får du veta 
mer om bra lösningar för ventilation och luftfuktigheten. 

11:40 Lunch och nätverkande
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AVSLUTANDE DISKUSSION
14:50 För vem och för vad bygger vi framtidens 
badanläggningar?
• Tävlings- och träningsverksamhet vs simkunnighet och folkhälsa 

– vilken är badanläggningens roll i samhället i stort?
• Ett nytt Sverige med nya förutsättningar – hur behöver vi ta 

hänsyn till kön, sexuell läggning, etnicitet, religion, badkultur etc. 
då vi planerar framtidens badanläggning?

• Hur kan vi skapa en attraktiv, tillgänglig, säker och trygg miljö för 
flera målgrupper?

• Plats för bad i den förtätade staden – var bör anläggningen 
placeras för att locka till sig besökarna? 

Deltagare i diskussionen

Mille Örnmark
Ordförande
Svenska 
Badbranschen 

Calle Hellberg
Arkitekt
Liljewall arkitekter 

Hans Albrektsson
Informationschef
Medley 

Erik Heribertson
Kultur- och fritidschef
Täby kommun

15:30 Moderatorn sammanfattar konferensen

15:50 Konferensen avslutas

Sagt om Ability Partners konferenser inom kultur-,  
idrott- och fritid

”Väldigt bra och innehållsrikt program”

”Bra innehåll, bra balans på olika föreläsare, bra plats, bra mat,  
bra mingel”

”Många av praktikfallen var precis det som vi är i uppstarten av”

”Proffsig moderator, jättebra program, god mat”

PRAKTIKFALL
12:40 Att skapa attraktivt innehåll och locka nya 
besökare till en badanläggning
• Hur Sundstabadet arbetar aktivt med att skapa en 

intresseväckande verksamhet
• Hur anläggningen kan optimeras för att skapa oväntade och 

attraktiva events
• Sundstabadets arbete för att bli synliga för kommuninvånare och 

tillresta gäster

Stephan Hammar
Verksamhetschef Bad och Sport
Karlstads kommun

Sundstabadet i Karlstad återinvigdes 2013/2014 efter en större 
renovering där det har byggts till upplevelsebad, relaxavdelning 
och tre separata simbassänger. Det är en stor satsning och en del 
i att få Karlstad än mer attraktivt. Stephan är verksamhetschef för 
badet och berättar om deras erfarenheter av att driva verksamheten 
framgångsrikt.  

13:30 Eftermiddagsfika och nätverkande

PRAKTIKFALL
14:00 Ägar- och driftansvaret – olika former med dess 
för- och nackdelar
• Privat, OPS (offentlig privat samverkan) eller eget ägande och 

drift – hur avgör du vad som är mest fördelaktigt?
• Finansiering av bygg- och driftkostnader – hur hantera? 
• Konkreta erfarenheter från Västerås badanläggningar med olika 

driftformer

Stefan Brandberg
Idrottschef
Västerås Stad

Herman Söderqvist
Projektledare 
ProQvera

Västerås Stad har sex badanläggningar, varav PEAB äger och 
driver actionbadet Kokpunkten. Utöver detta genomför de under 
2017 upphandlingar på två av sina anläggningar och byggnationen 
av Nya Lögarängsbadet fortskrider. Stefan och Herman delar med 
sig av sina erfarenheter över hur arbetet med fördelningen av ägar- 
och driftansvaret har fungerat och vad du behöver tänka på vid 
överlämnandet och dialogen med den privata aktören. 
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Om Ability Partner
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 organi-
sations 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 verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda evene-
mang 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.

Intresserad av en affärsutställning?
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!

Janne Huttunen 
Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se 
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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 att den svarar  
 upp till dagens och morgondagens krav och behov

• Få kunskap om de olika faktorerna som du behöver ta hänsyn till när du väljer mellan att  
 renovera eller bygga nytt

• Bli insatt i den senaste tekniken och vilka byggnadsmaterial som bör prioriteras för en hållbar  
 och energismart badanläggning 

• 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!
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Konferenskod: OFF1451

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

FRAMTIDENS BADANLÄGGNINGAR 2017 

Tid 
Konferens – 2 hela dagar  
22-23 november 2017 

Plats 
Scandic Hasselbacken

Hazeliusbacken 20

Stockholm

Tel: 08-517 343 00

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

Mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

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

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. 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.

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Boende i Stockholm
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. 

 Konferens 22-23 november 2017 

Förnamn Efternamn E-post 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 6 oktober Boka senast 10 november Ordinarie pris

Konferens - 2 hela dagar 6.490 kr 6.990 kr  7.490 kr1.000 kr rabatt
500 kr rabatt

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation så betalar person 3, 
4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms per person.

Som medlem i Svenska Badbranschen får du 10 % rabatt  
på aktuellt pris. Glöm inte att uppge att du är medlem vid  
bokningstillfället. 


