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Så skapar du en attraktiv och hållbar badanläggning som svarar upp mot morgondagens förutsättningar och behov
Framgångsrik drift av badhus med en kvalitativ besökarupplevelse och arbetsmiljö
Säkerhet – så uppnås en hög säkerhet i ett bad med nya och mer riskfyllda moment
Framtidens badanläggning – hur ser nästa generations bad och simhallar ut och vad erbjuder anläggningen?
Förstudie, projektering och byggnation av en ny badanläggning – processen bakom en lyckad badhusbyggnation
God inomhusmiljö i badanläggningar – energioptimering, luftkvalitet och ventilation, ljus, vattenkvalitet och säkerhet
Ytskikt i badhus – tekniken och metoderna för en bra rengöring, städning och hygien

TALARE OCH PRAKTIKFALL
Martin Forssell
Act Manamgent

Thomas Perslund
Uppsala kommun
Arenor och
Fastigheter

Stefan Sjöström
Burlövs kommun

Per Leidevall
WSP

Benny Eklund
Kristianstads
kommun

Thomas Sjöstrand
Lisebergs
Jubileumsprojekt

Henrik Janson
EnviroProcess

Malin Nordstedt
Norconsult

Åsa Jansson
Kristianstads
kommun

Jan Wärn
Alingsås kommun

Tomas Jons
Falu kommun

Claes Thunblad
Byggföretagen

MODERATOR OCH EXPERTTALARE
Ulf Isaksson
Ablix AB

Johan Dahn
Alingsås kommun

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER - ANMÄL DIG IDAG
www.abilitypartner.se I 08-694 91 00 | bokning@abilitypartner.se

ARRANGÖR

Framtidens badanläggningar 2023
KONFERENS 24-25 JANUARI 2023 | PÅ PLATS I STOCKHOLM ELLER DIGITALT

TISDAG 24 JANUARI
09:00-09:30 REGISTRERING

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

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens
moderator

På Ulriksdals IP, i anslutning till ishallarna, har Solna nya simhall
växt fram. Tio simbanor, en flexibel multibassäng med höj- och
sänkbar botten, undervisningsbassäng samt en barnbassäng är
några av funktionerna. Simhallen ingår i en unik konstruktion med
26000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Simhallen invigdes den
2 september 2022. Under anförandet berättar Martin Forssell,
projektledare Solna simhall från Act Management, om planering,
utmaningarna och uppförandet av ett unikt simhallsprojekt.
11:50-12:30 PRAKTIKFALL

Ulf Isaksson
Badkonsult
Ablix AB

Att uppnå ett modernt badhus med god drift – så
arbetar vi för att skapa det bästa badet för besökare och
personal

09:40-10:30 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens badanläggningar – strategier för att utveckla
attraktiva och hållbara bad för många år framåt
• Vilka är de stora trenderna i Sverige och utomlands vad gäller
framtidens bad?
• Attraktiv verksamhet för många, flexibelt, tillgängligt, miljöer för
socialt umgänge och för friskvård, relax
• Hur arbetar du med analys och planering i tidiga skeden för att
ta rätt beslut om utvecklingen av din anläggning?
• För vilka målgrupper utvecklar du din anläggning?
• Hur hanterar du utmaningarna vi står inför i tider av höjda
energipriser och ekonomisk osäkerhet?

• Från idé till färdigt bad – så har besluts- och
planeringsprocessen sett ut
• Hur vi har bjudit in till medborgardialog för att fånga krav och
behov hos medborgare och föreningar
• Drift av badhus – så arbetar vi utifrån ett kundorienterat
arbetssätt för bästa service
• Attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö – när
arbetsförhållanden och medarbetarskapet står i fokus
Benny Eklund
Projektledare tekniska förvaltningen
Kristianstads kommun
Åsa Jansson
Enhetschef badverksamhet
Kristianstads kommun

Ulf Isaksson
Badkonsult
Ablix AB
Ulf är ledande badkonsult med erfarenheter från mer än 70 olika
badprojekt och har arbetat som ansvarig för sju olika anläggningar.
Han har tidigare suttit med i Svenska Simförbundets anläggningsråd
och har tidigare varit ordförande för Svenska Badmästareförbundet.
Ulf har en gedigen kunskap om badanläggningar och kommer att ge
oss en inblick i framtidens badanläggningars roll och utformning.
10:30-11:00 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
11:00-11:40 PRAKTIKFALL

Processen bakom en lyckad badhusbyggnation
– erfarenheter från planering och uppförande av
Solna simhall
• Solna nya simhall - en attraktiv urban simhall i samma byggnad
som kontorshus och som tillsammans med is- och idrottshallar
bildar ett modernt sportcentrum
• Förutsättningarna med en finansiering grundad på byggrätten i
kombinerad byggnad
• Värdegrunder för Solna simhall – robust, tålig och inte
begränsad i sin användning av omklädningsrum
• Erfarenheter och lärdomar av att säkerställa en framgångsrik
byggnation
Martin Forssell
Projektledare Solna simhall
Act Management

Kristianstads badrike är kommunens nya badanläggning som invigs
30 september 2022. I föreläsningen möter du Benny Eklund och Åsa
Jansson som båda har varit delaktiga i planering och byggnation
av badhuset. I föreläsningen delar de med sig av erfarenheter
från strategier, planeringsprocess, vägval, ekonomi, teknik och
tillvägagångssätt - från idé till färdigt badhus i drift.
12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:30-14:10 PANELSAMTAL OCH DISKUSSION

Strategier och vägval kopplat till att äga anläggningen
eller hyra – så tar du välgrundade beslut utifrån din
kommuns situation och förutsättningar
• Bör du som kommun äga simhallen själv, eller bör du hyra av en
extern aktör?
• Vilka är för- och nackdelar med de båda alternativen?
• Erfarenheter från kommuner som har valt att göra på olika sätt
Claes Thunblad
Affärsutvecklingschef
Byggföretagen tidigare kommunstyrelseordförande,
Järfälla kommun
Thomas Perslund
VD
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter
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14:20-15:00 PRAKTIKFALL

Framtidens upplevelse- och aktivitetsbad - så skapas
attraktiva bad- och lekmiljöer i nära samspel med barn
och unga
• Hur vi arbetar aktivt för att skapa en intresseväckande
verksamhet som möter nya trender inom upplevelsebad?
• Så säkerställer vi en framgångsrik badanläggning genom
att göra barn och unga delaktiga i projektet och utifrån
dialogarbetet ta fram en behovsanalys

16:15-16:30 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar den första konferensdagen

Välkommen till mingel!
Passa på att träffa och nätverka med kollegor från
hela landet!

• Hur vi skapar ett attraktivt innehåll för olika målgrupper
• Säkerhet i actionbad – så uppnår vi en hög säkerhet i ett bad
med nya och mer riskfyllda moment
Thomas Sjöstrand
VD
Lisebergs Jubileumsprojekt
Thomas har en bakgrund inom besöksnäringen och har tidigare
bland annat jobbat som vd inom olika hotell på Nordic Choice
Hotels. Thomas kommer närmast från en tjänst som vice vd
innan han började på heltid med Lisebergs satsningar utanför
befintlig nöjespark. Lisebergs Jubileumsprojekt omfattas av en
inomhusvattenpark som kommer att utmärka sig på marknaden,
samt ett 457 rums tematiserat familjehotell.
15:00-15:30 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
15:30-16:15 PRAKTIKFALL

Vattenrening, ventilation, städning och hygien – så
utvecklar vi en badanläggning som möter dagens krav
• Vilka är utmaningarna och möjligheterna med att ta över den
tekniska driften från fastighetsägaren?
• Vatten- och luftkvalitet - hur uppnår vi en god teknisk funktion
och drift vad gäller exempelvis vattenrening och ventilation?
• Hur arbetar vi korrekt utifrån vattenreningens krav?
• Hur utvecklar vi arbetet med hygien samt rutiner för städning
som görs i egen regi?
• ”Efter pandemin”- hur återupptar vi verksamheten fullt ut och i
synnerhet vårt uppdrag att bedriva friskvård?
• Detta har vi behållit även efter pandemin - åtgärder som infördes
”under nöd och som visade sig vara så bra så det behölls
Jan Wärn
Verksamhetschef avdelningen anläggningar och fritid
Alingsås kommun
Johan Dahn
Drifttekniker
Alingsås kommun
I Alingsås kommun har enheten anläggningar och fritid tagit över
den tekniska driften från fastighetsägaren. Den processen är nu
inne på sitt tredje år. Därtill har man installerat kompletterande
reningsutrustning i tre bassänger för att hålla nere halten av
trikloraminer. Utöver detta så implementerar verksamheten
nya städmetoder utifrån vattenreningens krav samt utvecklar
verksamheten utifrån lärdomar av pandemin. Under anförandet
delar verksamhetschef Jan Wärn och drifttekniker Johan Dahn med
sig av kommunens erfarenheter och hur utmaningarna hanterats.

ONSDAG 25 JANUARI
08:30-09:00 SAMLING

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

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

Badhuset i Burlöv – att utveckla en modern och
funktionell badanläggning med liv och rörelse och gott
resultat
• Processen bakom en lyckad byggnation av ett badhus – att ta
rätt beslut vad gäller hållbarhets-, teknik- och ekonomiaspekten
• Drift av badhus – så ser vi till att det blir en väl fungerande
verksamhet vad gäller såväl den tekniska driften som de mjuka
delarna med organisation, arbetsmiljö och bemanning
• Service i fokus – så får vi alla att tänka kund och skapar en
servicekultur i syfte att erbjuda en hög besökarupplevelse
Stefan Sjöström
Badchef
Burlövs kommun
I Burlövs kommun invigdes kommunen sitt nya badhus den 14
mars 2022. Under anförandet berättar Stefan Sjöström, badchef,
Burlövs kommun om planering och byggnation av badhuset. Du får
ta del av erfarenheter från processen bakom en lyckad byggnation
och hur man arbetar för en framgångsrik drift samt service till
besökarna.
10:00-10:30 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
10:30-11:30 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens badanläggning – hur ser nästa generations
bad ut och vad erbjuder anläggningen?
• Framtidens badanläggning – trender och utveckling – vilka
beslut och ställningstaganden står vi inför idag vid planering,
projektering och produktion av framtidens badanläggningar?
• Hur utvecklas badanläggningar idag för att vara funktionella och
hållbara i många år framåt?
• Innehåll, tekniska lösningar och flerfunktionalitet
• Hållbarhet ur ett bredare perspektiv
Malin Ahlstedt
Arkitekt			
Norconsult
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Malin är uppdragsledande arkitekt SAR MSA med
specialistkunskap badanläggningar och har arbetat heltid
med badprojekt sedan 2006. Malin är väl insatt i möjligheter
och svårigheter i badprojekt som logistik, tillgänglighet,
verksamhetsfrågor, funktion och tekniska lösningar. Malin leder
idag Studio Bad & Idrott med cirka12 stycken arkitekter och
ingenjörer specialiserade på bad- och idrottsprojekt.

14:35-15:15 EXPERTANFÖRANDE

Vattenbehandling – att möta moderna krav för hygien,
energi och miljö
• Moderna metoder som skapar förutsättningar för en bra vattenoch luftkvalitet
• Hållbara lösningar med lågt CO2-avtryck
• Energi- och vattenoptimering - våra 4 bästa tips

11:40-12:20 GEMENSAM DISKUSSION

Hur nås en optimal drift i tider av höjda energipriser och
hur påverkar den rådande situationen våra strategier för
energieffektivt byggande?
• Hur förhåller vi oss till höjda energipriser?
• Hur bygger vi hållbart i dessa tider?
• Vad kan vi göra med befintliga anläggningar och vad kan vi
göra med nya?
I tider av energi- och ekonomisk osäkerhet är det viktigt att
anamma rätt strategi kopplat till drift samt energieffektivt byggande.
Under ledning av moderator Ulf Isaksson diskuteras frågorna med
talare och deltagare.

Henrik Janson
Teknisk chef
EnviroProcess
Henrik Janson har i sin tjänst som Teknisk chef och
kvalitetsansvarig på EnviroProcess mer än 35 års erfarenhet av
vattenbehandling i badhus. Han är en uppskattad utbildare och
föreläsare inom området och utbildar årligen en mängd klasser av
såväl tekniker som verksamhetsutövare.
15:15-15:30 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen
15:30 KONFERENSEN AVSLUTAS

12:20-13:20 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:20-14:10 PRAKTIKFALL

Så utvecklar du ett attraktivt och funktionellt badhus
– erfarenheter från nya Lugnets badhus
• Från idé och behovsbedömning till projektering – hur ett
gediget arbete i tidiga skeden ger resultat
• Vad är viktigt vad gäller arbetssätt för att se till att hålla projektet
inom de ekonomiska ramarna?
• Hur nås en lyckad projektering och byggnation av badhuset?
• Energismart med låga driftskostnader - så har vi tänkt vad gäller
inomhusmiljö och miljövänliga lösningar för att nå målen vad
gäller energi och kostnader
Tomas Jons
Fritidschef
Falu kommun
Per Leidevall
Projektledare
WSP
Tomas Jons arbetar som fritidschef i Falu kommuns. I den
rollen ansvarade han för den politiska beslutsprocessen från första
idén till funktionsbeskrivning och till färdigbyggt badhus i drift.
Per Leidevall är projektledare på WSP och leder byggnationen av
det nya badhuset. Badhuset byggs av kommunalt fastighetsbolag
och skall vara klart hösten 2022.
14:10-14:35 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

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 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 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.

Sagt om våra tidigare konferenser om
badanläggningar
”Mycket nöjd med mixen och de olika
infallsvinklarna”
”En väldigt stor bredd på frågeställningarna och
en hög nivå”
”Bra blandning av experter på sina sakfrågor”
”Intressanta föreläsningar, bra sammanhållet och
arrangerat”
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Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Framtidens badanläggningar 2023
Tid och plats

Allmänna villkor

Konferens 24-25 januari 2023

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller
följa konferensen digitalt via livestream.

Se vår allmänna villkor på
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på
boendet om du anger våra koder vid bokning.

Pris konferens

Välj om du vill delta på plats eller digitalt.

Anmäl dig senast 28 oktober
Anmäl dig senast 16 december
Ordinarie pris

6.990 kr
7.790 kr
8.490 kr

1.500 kr i rabatt
700 kr i rabatt

Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr per person.

Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del
av streamet material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under
konferensen.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Alla priser är exkl. moms och per person

STOCKHOLM CITY
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00
Ange kod: Ability Partner
DJURGÅRDEN
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner Part
Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell.
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
Uppdatera dig kring trender och utveckling inom
badbranschen
Öka dina kunskaper om en framgångsrik drift av badhus
Ta del av framgångsrika strategier och vägval vid
nybyggnation samt renovering
Få insikt i hur du driver ett aktivt badhus med attraktivt
innehåll som lockar till besök
Öka dina kunskaper om hur du skapar en attraktiv och
multifunktionell verksamhet som passar för flertalet
målgrupper
Lär dig mer om hur besluts- och planeringsprocessen kan
se ut kring ägar- och driftsfrågor
Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från
hela landet!
Konferenskod: OFF1695
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