
Agenda

Stavanger har bygget to nye like, men speilvendte svømmehaller, Hundvåg og Kvernevik. 

Hvordan ble dette for byggherren, de prosjekterende og entreprenørene? 

Kathrine Kastellet - Sivilarkitekt
Laila Løhre - Sivilarkitekt
Bernt Krogh - Prosjektleder



Felles anbud på Hundvåg og Kvernevik 
svømmehaller

• Passivhus for idrettsbygg Tot ca 6000 m2

• Lavkarbon betong

• Foamglass

• Keramisk og glassbasert renseanlegg

• Myrthapool rustfrie stålbassenger

• Kr 44 500 pr m2 - 280 mill kr.

• Trykktesten viser gjennomssnittslekkasjetall i 
svømmehallen på 0,18 vekslinger i timen i 
50Pa



Energi - Hundvåg svømmehall



Lærepunkter fra prosjektene – sett fra byggherre

• En investering i et svært kompetent prosjekteringsteam er en god investering.

• Viktig at de prosjekterende tjener penger på oppdraget

• Bruk tilstrekkelig tid til prosjektering.





• Meld fra politisk om et realistisk budsjett tidlig i prosessen

• Vi la bevisst Kvernevik svømmehall 8 måneder etter Hundvåg





• Var de nå helt speilvendt disse to svømmehallene?



Hvis du velger rustfritt stålbasseng med PVC coating:

Gå ut på anbud med stålbassenget før 
detaljprosjekteringen starter fordi:

• Bassengleverandøren har grensesnitt mot
• Betong
• Fliselegging, fall og sluker. 
• Renseanlegg
• VVS
• Drukningsovervåkning
• Lys i basseng
• Simulator for dyser og vannutskifting
• Banetau lager





• Foamglass på taket
• Laser datasett



• Ta uavhengig kontroll av alle viktige mål FØR støping

• Uavhengig kontroll bidrar til større nøyaktighet hos 
entreprenør



• Hvordan kom så entreprenørene ut av dette økonomisk?

• Ble det god butikk for prosjekteringsteamet?



Integrering av kunsten

Kunstnere:
• Marius Dahl
• Jan B Christensen



• Evalueringsmøte



Takk for oppmerksomheten!
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