
Onsdag 2. nov – Bad, Park og Idrett 
Beredskap i AdO arena



Hei, jeg er:
Håkon A. Egeberg Johansen 
49 år – gift og 2 barn, bor i Os utenfor Bergen. 

Daglig leder – Managing Director AdO arena

Bakgrunn: leder for Osbadet, HR-sjef for 

Kavli Norge as, Q – Meieriene as, Samnanger kommune. 

Headhunter og avd. leder i Evenator/Eterni,  Servicesjef og

Seksjonsleder på Oslo Lufthavn as. 

Seksjonsleder på Haukeland Universitetssykehus og 8 år 

som offiser i Forsvaret. 

Idrettsbakgrunn, samt trener i fotball og svømming, 

leder for treningssenter og styreleder i Os Turn, 

5 år utd. etter vgs.

*   Personlig mål: ha ett kjekt liv og være til nytte. 



AdO arena – Bergen 
Alexander Dale Oen arena

Først litt om AdO arena.

Joda, det ble dyrt, men du verden så 
mye man får for pengene



Ser du noe nytt på 
det nederste 
bildet? 

Hvis nei, på tide å 
ta en tur til  



AdO arena ble åpnet 24. oktober 2014 
av statsminister Erna Solberg



Eierne og organisering

• Bergen kommune eier AdO arena og opprettet AdO arena drift as som driftsselskap, med et 
eget styre. Bergen kommune eier også driftsselskapet. 

Styreleder er Bjart Nygaard (bilde til høyre), styremedlemmer er Elin Austevoll (bilde) og Jan
Erik Johannessen (ikke bilde). Styret ansatte undertegnede som Adm. Direktør som igjen 
organiserte og ansatte resten av bemanningen i AdO arena.

• Kontakt med eierne: 
- Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI) forvalter eierskapet 

driftsmessig.  4 – 5 styremøter årlig, og driftsmessig kontakt ved behov. 
- Byråden (bildet) er generalforsamling i AdO arena drift as. 
- Avdeling for bygg og eiendom, står for teknisk vedlikehold i bygget.
- Grønn etat – ansvar utenfor bygget. 
- I tillegg kjøper vi tjenester fra IKT, regnskap og lønn. 
- Skolene har vi daglig kontakt med ved svømmeundervisning. (Svøm Bergen)



• Begynn 1. april og ha alt klart til 1. august. 

• Du er eneste ansatt i det store tomme 
bygget uten navn og uten logo. Sommerferie 
kan du ta neste år. Det må bli en suksess 
for det er dyrt og mange er kritiske. 

• Det skal bli Norges hovedarena i svømming og stup. Idretten skal elske det, 
alle skal få bade der og skolene skal få svømmeundervisning. Skap aktivitet 
over alt, inne og ute. Lykke til! 

Mission 
(almost) impossible



AdO arena 
Film – høyreklikk på linken, trenger internett tilkobling. 

https://www.dropbox.com/s/q9xek7szzai18bi/AdO%20Arena.mov?dl=0

https://www.dropbox.com/s/q9xek7szzai18bi/AdO Arena.mov?dl=0


Alexander Dale Oen

• Norges beste svømmer gjennom tidende og et 
godt forbilde – døde i 2012 - 26 år gammel. 
Han kom fra Øygarden rett utenfor Bergen.



AdO arena 
– merkevaren, grafisk profil og payoff 

Logoen skal 
symbolisere vann



AdO arena  
overordnende markedsmål

• AdO arena ønsker å være alle bergensernes naturlige valg når de 
skal ha det gøy eller trene i vann 

• AdO arena skal være alle barns beste sted å bli trygge i vann

• AdO arena er Norges hovedanlegg i svømming og stup. Det skal 
være den areaen alle svømmere og stupere i Norge og i Norden 
vil konkurrere i, og som gir de beste rammene for idretten, og 
som får de beste resultatene. 

AdO arena «språk»

Alle besøkende er gjester og vi er vertskap

Sikkerhet – renhold – service  i den rekkefølge gir god stemning

Vi «sjefer» ikke, men vi leder. Vi omtaler gjestene positivt.   



Beredsskapsorganisasjon og opplæring

• 90 ansatte. En kjerne fast ansatte og  mange deltidsansatte  

• Fordeler: godt trente, smarte unge studenter og som er lærevillige

• Ulemper: begrenset livserfaring og nesten ikke beredskapserfaring (få 
unntak, noen fra Forsvaret og Røde Kors) 

Beredskap – hvem skal være i beredskap og  

for hva?



Praktisk ledelse 
ved hendelser

Overordnet og ansvarlig leder



Hva kan skje? Vi må være klare til å «stupe uti» 
og håndtere alle typer hendelser



Beredskapsopplæring
• Formelle kurs, «on the jobb training», 

øvelser og video kurs. Brukernavn: ado Passord: ado

• Eksempler videokurs:

http://ado.brik.no/video/260-stupebasseng

• http://ado.brik.no/video/100-hovedbasseng

• http://ado.brik.no/video/102-sikkerhet-i-opplaeringsbasseng

http://ado.brik.no/video/260-stupebasseng
http://ado.brik.no/video/100-hovedbasseng
http://ado.brik.no/video/102-sikkerhet-i-opplaeringsbasseng


Realistiske øvelser og mye trening, og en ledelse som er «på»

Bekymring er en bra, selv om det er slitsomt. Jo lenger tid siden sist hendelse, 

jo større grunn til å være bekymret for at beredskapen er god. 

Det kan være dyktighet, men det kan også være flaks.

Forebygging er viktigst av alt. Vi må være gode i det ytterste leddet i organisasjonen. 

Drukning forebygges best, og minst dramatisk i resepsjonen og ved sikkerhetsinfo på internett.  



«det enkle er ofte det beste»



Det er alltid en risiko med samboerskap, vår 
samboer heter Amalie Skram

• Amalie Skram videregående skole med over 1000 ressurssterke elever og 150 dyktige lærere i samme 
bygg. Idrettshall med tribune og treningssenter i samme bygg

• Auditorier og klasserom spekket med teknisk utstyr i 4 etasjer, og kantine med sitteplass til 500 personer.

Vi vet at skoler generelt kan være utsatt, både for brann, tyveri og fra utlandet ser vi angrep med ulike våpen, 
og store konsekvenser. 

Vår «samboer» er Hordalands-, og kanskje Norges mest omtalte skole siste to år. 

Sannsynligheten for de alvorligste hendelsene er trolig liten i Bergen, men konsekvensene om de skjer er store. 

Hva gjør vi?



AdO arena og håndtering av media – en del av beredskapen det også

Ved ulykker har vi sett at først kommer ambulansen, rett bak kommer journalistene 
og fotografene, og så politiet, og rundt der surrer folk i alle retninger. 



Beredskap og ledelse




