
Alle monner drar?

•

• Krav til svømmeopplæring og testing
• «Leike og utføre grunnleggjande øvingar med vasstilvenning som å dykke, flyte, gli, skape 

framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn • vere svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, 
symje 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe 
og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 
meter på rygg og ta seg opp på land • ferdast trygt i, ved og på vatn og gjere greie for farane, og 
tilkalle hjelp.». 

• I tillegg er det nå ute på høring hvordan disse ferdighetene skal testes. 

• «Ifølge et høringsforslag sendt ut av utdanningsdirektoratet i vår, skal 10-åringer demonstrere at 
de kan følgende, i en obligatorisk en time lang svømmeprøve på slutten av fjerde skoleår»:

• ** Eleven skal kunne kombinere aktivitetene hoppe – flyte opp – innta linjeholdning på magen i 
vannflaten – gjøre kråkebeinspark med armene strukket frem – dreie over på ryggen – gjøre 
beinspark i linjeholdning og puste.

• ** Eleven skal kunne stupe uti på dypt vann – svømme 12,5 m på magen – skifte retning –
svømme 2-3 m mot startstedet – stoppe – flyte i 30 sekunder – svømme på ryggen tilbake til 
utgangspunktet.

• ** Eleven skal kunne falle uti på dypt vann. Svøm 100 m på magen og underveis dykke ned og 
hente en gjenstand med hendene. Stopp og hvil (flyt på magen, rull over, flyt på rygg) samlet i tre 
minutter. Svøm deretter 100 m på rygg og ta seg opp på land.

• Se forøvrig: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/svoemming/glem-svoemmeknappen-naa-
kommer-svoemmeproeven-for-10-aaringer/a/23629547/

• Elevene skal testet kontinuerlig.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/svoemming/glem-svoemmeknappen-naa-kommer-svoemmeproeven-for-10-aaringer/a/23629547/


Kanskje bare et motstrømsbasseng?

• Behov for befolkningen
• En svømmehall har mange brukergrupper.
• De vanligste gruppene er:
• -Eldre
• -Syke
• -Revmatikere
• -Kronikere
• -Skadede
• -Idretts skadede
• -Idrett, herunder, voksen svømming (masters), vannpolo, 

synkronsvømming, stup (?), triatlon, dykking, 
undervannsrugby m.m.

• - Familier
• - Andre organisasjoner, skoler og idretter.



Nye svømmehaller
annen bruk

-80/90 tallet: sklier
90 tallet: bølgebasseng
90 tallet: motstrøms 

basseng
90 tallet: spa
90 tallet: boblebasseng
00 tallet: surfing
10 tallet: stup
15-20: tallet 

flerbrukssvømmehaller



Ny teknologi







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



2521 Einfach Schwimmen: 2TEMP 



2TEMP 



Hev/senkbar bunn / 
2 temperatursoner















PVC belagte stålbassenger























• Dagens situasjon, og behov. Analyse må gjennomføres

• - Brukernes behov

• - Besøks potensiale/demografi

• - Anleggs typer, og muligheter

• - Eksempel på drift med driftsøkonomi

• - Fremtidige behov i forhold til lover og regler

• - Statlig støtte herunder spillemidler og 

• evt. Energi tilskudd, samt finansierings løsninger

• fra staten/fylke/utdanningssektoren

• - Flerbruk sammen med badelant?

• - Plan for aktiviteten/utnyttelsmuligheter/organisering

• - Energibruk, oppvarmings løsninger m.m

• - Anleggskostnader.

• - Driftsbudsjett.

• - Anbefaling?
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