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Hvilke enegivalg
gjorde Østfoldbadet?

Ideskisse 2014



2010: Hva skjer på
barnehagetomta?



Langsiktig planlegging!

• Ønske om utendørsbasseng i Askim fra 1960-tallet
• Østfoldbadet vedtas bygd i 1998 – ferdig 2000
• Strategikonferansen 2001: Flytt barnehagen, vi vil 

bygge utendørsbasseng og stupebasseng!
• 2010: Politikerne starter prosessen med 

områderegulering av «Kulturkvartalet»
• 2013: Åpning av opplæringsbassenget og 

treningssenter – og vi er i gang tenker på neste trinn
• 2015: Områdereguleringsplanen ferdig og prosjekt 

«Basseng 2019» presenteres på generalforsamling 



Kulturkvartalet ble ferdig regulert i 2015

Premissene



La oss få litt action for 
både små og store





Energiutviklingen vår

2008 4.500.000 kWh i forbruk
2011 3.122.000 kWh etter Enøk-tiltak med bl.a. skifte til 

frekvensstyrte pumper og oppgradering av styringen av 
ventilasjonsanlegget

2014 3.800.000 kWh nytt basseng og treningssenter
(1,7 GWh strøm og 2,1 GWh gass)



0-visjon om økt energikjøp

Ideskisse 2014



Energiutviklingen vår

2008 4.500.000 kWh i forbruk
2011 3.122.000 kWh etter Enøk-tiltak med bl.a. 

skifte til frekvensstyrte pumper og oppgradering
av styringen av ventilasjonsanlegget

2014 3.800.000 kWh nytt basseng og treningssenter
(1,7 GWh strøm og 2,1 GWh gass)

2020 3.800.000 kWh er fortsatt målsettingen:
Inkluderer bygging av stort utendørsbasseng, ny 
25 m svømmehall med garderober/dusjer for 
160 personer, to nye treningsaler og rom for 
fysioterapi



Søkte Enova om penger

Konseptutredning om valg av energi – primært
• Solenergi fra solceller
• Solenergi fra solfangere
• Utnyttelsen av jord/fjellvarme
• Ta ut energi fra varm belegningsstein i uteanlegget
• Etablere skyllevannstank for nytt og eksisterende anlegg
• Enøk-tiltak i eksisterende anlegg

– Automatisere driften av vannbehandlingen
– Optimalisere varmegjenvinning
– Oppdatere ventilasjonsanleggene



Søkte Enova om penger

Konseptutredning om valg av energi – primært
• Måtte definere hva vi skal bygge

– Innholdet i prosjektet avklarte vi tidlig
– Utebasseng, svømmehall, garderober og treningslokaler
– Arkitektur og løsninger for tomteutnyttelse
– Vurderte 5 lags Q-biss glass i hev/senke glassfasade som 

ble dyrt og med stor bygningsfysisk risiko. Tatt ut
– Difust lys gjennom glassfasade – vurdert og droppet



Kompetent prosjektgruppe



Enova-planen 2017

Søkte og 
fikk 
875.000 kr 
til 
konsept-
utviklings-
prosjektet



«Dersom utbygging og rehabilitering av anlegget gjennomføres i tråd 
med forarbeidene vil Østfoldbadet framstå som et av Norges beste 
bade- og svømmeanlegg med hensyn på vann- og energibruk».

Bjørn Aas, SIAT/NTUN      



Dette gjør vi nå
• Etablerer 24 energibrønner: Kan gi 1.300.000 kWh/år
• Automatiserer gammelt bassenganlegg, bygger felles 

skyllevannstank for nytt og eksisterende bassenganlegg med 
70 % gjenvinning av bassengvannet.

• Oppgraderer ventilasjonsanlegget i 2000-bygget
• Samlet innsparing 900.000 kWh årlig, kanskje mer?
• Forventet energibruk i det nye anlegget: 

Ca. 2.000.0000 kWh
• Eventuell overskuddsvarme fra energibrønner kan lagres i 

varmtvannsbereder eller brukes til oppvarming av 
eksisterende bassenger.

Legger trekkerør for solenergi – ikke lønnsomt nå!



åpningen 29. juni 2019

Velkommen til 


