
ENERGISEMINAR:
- spar energi 
 - skap mer aktivitet
  - gjør anlegget mer attraktivt 
  

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo

Telefon: 481 15 299

 928 10 970

E-post: badparkogidrett@nih.no

Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 

Påmeldingen er bindende og deltakere som ikke møter belastes med 100% av avgiften.
Med forbehold om endringer. Oppdatert program finner du på www.badparkogidrett.no

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

PÅMELDING

Påmelding skjer via nettsiden
http://badparkidrett.no

Bekreftelse blir sendt på e-post

All fakturering foregår elektronisk, enten som E-
faktura eller via e-post.

AVBESTILLINGSREGLER

Avbestilling må skje skriftlig innen 20. august

Avbestillinger etter den tid blir fakturert med full 
detlakeravgift

KONTAKTINFORMASJON

BAD, PARK OG IDRETT
tlf: 481 15 299/928 10 970
e-post: badparkogidrett@nih.no

PÅMELDINGSFRIST: Mandag 20. august

DELTAKERAVGIFT

Medlemmer: 5.500,-

Ikke medlemmer: 6.850,-

INKLUDERT I PRISEN:
Alle måltider
Overnatting
Kursavgift

Pris uten overnatting kan fås ved forespørsel

KURSSTED

Scandic Gardermoen

Gardermoen Næringspark

Jessheimveien 467

2060 Gardemoen

Tlf: 63 92 66 00

Det går Shuttle buss til/fra Gardermoen Lufthavn

Hotellet ligger rett ved E6, og avkjøringen til FV 460



PROGRAM

I Norge er det ca. 820 bade- og svømmeanlegg, nesten 50 Ishaller og rundt 1.000 idretts - og  erbrukshaller 
Dette er kompliserte bygg både å prosjektere og drifte som både krever mye energi og høy kunnskap for at 
driftsbudsjettene skal imøtekommes.

BPI arrangerer dette seminaret for at du som anleggseier/byggherre skal få økt kompetanse i både 
planlegging, måling, bestilling, investering og  nansiering av energitiltak som gjør at ditt anlegg kan driftes 
bedre, lettere, mer miljøvennlig og til en lavere kostnad.

Ja du leste riktig! Ditt anlegg kan driftes bedre, enklere og mer miljøvennlig og til en lavere kostnad takket 
være følgende:

• økt kunnskap og tilgang til e ektive styringssystemer

• ny teknologi som det er overkommelig å investere i

• gode  nansieringsordninger av energitiltak

Vi har samlet noe av det beste Norge har å by på innenfor vår sektor for å øke nettopp din kompetanse. 
Du er enten en anleggseier/anleggsdrifter som drifter et eksisterende anlegg eller er i en fase hvor et 
nytt anlegg skal planlegges. Du kan også være en aktør som enten tilbyr rådgivningstjenester eller 
leverandøravtaler innenfor energisparing.

Seminaropplegg

Seminaret vil gjennomføres med følgende metode: 

Alle foredragene vil bli sendt seminardeltakerne i god tid før seminaret finner sted. På denne måten kan 
du gå gjennom materialet og forberede deg på best mulig måte. Kanskje også notere deg noen spørsmål i 
margen. 

Hvert foredrag varer ca 30 min, og etter hvert innlegg setter vi av ca. 15 min til spørsmål og kommentarer fra 
salen. 

Energiseminar: 
Bade- og svømmeanlegg, is-, idretts- og 
flerbrukshaller

ONSDAG 5. SEPTEMBER
15.30 Registrering og kaffe

16.00 Oppstart, velkommen v/Jon Steinar Tufte, Skien Fritidspark og leder i BPI

16.05  Er mitt anlegg et energisluk og en miljøversting? SIAT presenterer nøkkeltall for de anleggstyper  
 som seminaret fokuserer på. Hva bruker anlegget mitt? Hva burde det bruke? v/Snorre Olsen, SIAT

16.45  Er valg av entrepriseform viktig for driftsbudsjettet mitt? SIAT har ny kunnskap og meninger om  
 hvilke valg som kan fattes for å reduserer energiforbruket allerede før anlegget er bygd.   
 v/Bjørn Aas, SIAT

17.30 Kaffepause

17.50  Må godt inneklima være dyrt? Klimakrav i idrettsbygg. v/SIAT

20.00 Felles middag

TORSDAG 6. SEPTEMBER
09.00 Du må investere for å spare. Hvordan finansiere energitiltak – EPC – OPS - i egen regi? v/Siv.Ing  
 Kjell Gurigaard, som i en årrekke gitt råd og veiledet en lang rekke EPC avtaler for    
 kommuner og anleggseiere i Norge. 

09.45 SD anlegg – lykken til alt godt! Holmen Bad satte seg mål i planleggingen og høster nå av et   
 gjennomtenkt og fungerende SD anlegg. Hva er SD-anlegg? v/Gunnar Ødegård, Guard Automation

10.30 Kaffepause

11.00 Norges nyeste ishall har svært spennende tekniske løsninger. Bugården ishall i Sandefjord er bygd  
 oppå en tidligere utendørs hockey-bane. Bygget er av tre og kategoriseres som et passivt hus.  
 v/Snorre Olsen, SIAT

11.30 Spørsmål og kommentarer om Bugården ishall

11.45 Idrettsparker som egne energisystemer Eksempler fra Atlanten idrettspark i Kristiansund og Risenga  
 idrettspark i Asker v/Snorre Olsen, SIAT

12.15 Spørsmål og kommentarer til idrettsparker som energisystemer

12.30 Lunsj

13.30 Kommunalbanken og ENOVA – ønsker å bidra – men hvordan?

14.15 Kan ombygging til energibesparende bygg og bedre driftsøkonomi innebære søknad om   
 spillemidler? Kulturdepartementet redegjør

15.00 Eksempler på prosjekter som har vært lønnsomme: 

  Pirbadet i Trondheim  Eget prosjekt v/Bjørn Aas, SIAT

  Skien fritidspark i Skien EPC v/Jon Steinar Tufte, Skien Fritidspark

15.45 Avslutning og vel hjem 


