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• 2521 Nederland og Norge

• Samarbeidspartnere

• Status for 2521 konseptet i Nederland og Norge 

• Statens videre satsning på kostnadseffektive 
svømmeanlegg  - status på prosjektene

• Introduksjon til 2521 konseptet –
kostnadseffektive svømmeanlegg

• Entreprisekostnader 5 anlegg i Europa

• Byggeprosess Rees

• Avslutning



2521 Nederland



2521 Norge AS er en partner for 2521 Simply Swimming I Holland som har

utviklet og eier konseptet “2521”. Konseptet kan benyttes i Norge ved kjøp av

en lisens som er komplette tegninger og tekniske spesifikasjon for oppføring av

en svømmehall I henhold til «2521 filosofien». Dette danner grunnlag for

kostnadseffektiv bygging og drift av svømmeanlegg i henhold til gjeldene

byggetekniske regler som Tek 10 og krav om universell utforming.

2521 Norge



2521 Familien Europa

The Netherlands 2521 Gewoon Zwemmen BV

2521 Simply Swimming BV

Finland Sport Venue Oy

Norway 2521 Norway A.S.

Denmark 2521 Danmark Aps

Russia LLC Academy 2521

France Caméleon3

Germany Project in Rees

Poland Project in Wroclaw



Samarbeidspartner 2521 Norge

Wernersholmvegen 32

5232 PARADIS

stig@se-arkitektur.no

TLF 91551295

www.se-arkitektur.no

mailto:stig@se-arkitektur.no


SE-Arkitektur AS

www.ringeriksbadet.no



SE-Arkitektur AS

www.sunnmorsbadet.no



SE-Arkitektur AS

www.vossabadet.no



• Det er til dags dato blitt solgt 5 lisenser/anlegg i; 
Holland (3), Tyskland (1)  og Polen (1)

• Det første svømmeanlegget er ferdig – 6 uker før 
tidsplan og til Eur. 200 000 (1,6.mill) mindre enn 
budsjettpris (Eur 4,3 M)

• 2 nye anlegg i Holland samt 1 i Polen og 1 i 
Tyskland er påbegynt

• 2521 Konseptet er blitt etablert i Tyskland, 
Finland, Russland og Polen

• 2521 Norge AS etablert som partner for det 
Hollandske ”2521 Simply Swimming” med bred 
kompetanse innen svømming og svømmehalls 
bransjen.

Status 2521 Konseptet



• 4 pilotprosjekter fått tilsagn ( 5 mill ekstra ut over 
ordinære spillemidler)

• Kulturdepartementet vil fortsette satsingen på 
kostnadseffektive anlegg

• 40 mill. over 3 år fra nå til 8 nye anlegg som er 
fremtidsrettet, moderne m.m.

• NTNU ønsker også pilotprosjekt rundt bedre 
renseanlegg

• Innovasjon Norge har prosjekt angående bruk av tre i 
svømmehaller.

• Ordinærmidler av spillemidlene:

– 25 x 21    = 23 mill

– 25 x 15,5 = 18 mill

– 25 X 12,5 = 15 mill

Statens videre satsning på 
kostnadseffektive svømmeanlegg



Konseptet – hvorfor 2521?

For å øke inntektene:

Maksimalt belegg

Sikkerhet/ 
opplæring
/mosjon/ 
Idrett.

Forutsigbar bruk/
programmering

Fleksibel / 
multi-funksjonell

Få ned kostnadene:

Mindre
kapitalkostnader

Minimum med
personell

Lave vedlikeholds
kostnader

Lavere
strømforbruk

Effektivt design
• prefabrikert basseng I høy kvalitet
• hev/senkbart gulv
• driftsmessig gode arealer
• prefabrikert utjevningstank
• energi/plass effektivt renseanlegg



Forutsetning: En effektiv bruk av
bassenget

( 25 x 21 m1 ) = 525 m2
For eksempel:
25 x 16 m1 ) + ( 15 x 20 m1 ) = 700 m2

med ytterligere muligheter for:
• sport

• svømme opplæring
• svømming/trening

• vann aerbic/spinning og lign
• bading og lek



begynner på bakken
• Ingen graving

smart struktur
• gjennbruk

Smarte konstruksjoner



miljø vennlig
• “grønt tak” (opsj.)
• Integrert sol energi (opsj.)

prefabrikert
• mindre risiko
• islolert I henhold til krav/ytre miljø
• integrert lyd demping
• sluttføring av installasjonen skjer I 

rom tempratur

Smarte konstruksjoner



Hev/senkbar bunn (25m) / 
prefabrikert basseng 







Grunnplan
• enkel og god inngang til teknisk

område/rom
• ekstra plass til flerbruksrom
• tilgjengelighet (trapper/ heis)
• hovedinngang til basseng/byggning

1 etasje
• prefabrikerte garderober
• luft behandling med varmegjennvinning

og avfukting
• brukerstyrt (LED) belysning og ventilasjon
• bruk av naturlig dagslys

1 etasje
• Utmerket overblikk av basseng, 

garderober og felles områder
• enkelt og betjene/kontrollere

Kostnadseffektiv drift



50 meter (8- eller 10 baner)

vann polo (35 x 25)

‘standard’ basseng 25 x 21

Muligheter og kombinasjoner



kombinert m/ terapi basseng

kombinert m/ gymsal

…og med gymsal på toppen”

Muligheter og kombinasjoner



CO2

-25%-30%

Bygges på 10 
månder…



4 baner x 25 m
(26.5 C / 78.8 F) 

4 baner x 50 m 
(26.5 C / 78.8 F) 

11,90 x 24,40 m
(31 C / 87.8 F)

50m, multifunksjon med 2 temp.



8 baner x 25 m 
(26.5 C / 78.8 F)

3 baner x 24,40 m
(31 C / 87.8F)

4 baner x 24,40 m
(26.5 C / 78.8 F) 

50m, multifunksjon med 2 temp.



Hev/senkbart gulv / brygge



Alblasserdam, Netherland



Alblasserdam, Netherland



https://www.youtube.com/watch?v=M3vJMdW-QZE Alblasserdam, The Netherlands

https://www.youtube.com/watch?v=M3vJMdW-QZE




Rees, Germany



Wroclaw, Poland



Rees, Tyskland



Rees, Germany



Entreprisekostnader 5 anlegg i Europa;
• Alblasserdam

2521 Alblasserdam (NL)

Basic 2521, including

moveable floor,

additional dressing

rooms, connected to

existing sportshall

Building costs € 4.200.000

M2 GFA 2.375 m2 



2521 XXL Almere (NL)

Basic 2521, with a 

sportshall on top, with fully

functional layer of office 

spaces, budo and dressing 

room area in between

M2 GFA 5.525 m2

Building costs € 8.500.000

• Almere



2521 Culemborg (NL)

Basic stand alone

2521 with 2TEMP and

moveable floor in 2

sections over entire

pool surface

Building costs € 4.450.000

M2 GFA 2.275 m2

• Culemburg



M2 GFA 4.070 m2

2521 Wroław (PL)

Extended concept (2 pools: 

25 x 16m and 8 x 12,5 m),

whirlpools, with big sauna 

and physical therapy

facilities

Building costs € 4.450.000

• Wrolaw



2521 Rees (D)

Basic 5 lane pool,

fitted with CHP

installation and with

connection to existing

outdoor pool

Building costs € 2.850.000

M2 GFA 1.680 m2

• Rees



Byggeprosess Rees





































































































































Takk for oss


