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Målbok - Svømming

– konkurransebasseng
– treningsbasseng
– opplæringsbasseng
– stup
– vannpolo
– undervannsrugby

utgitt oktober 2021
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Om målboka

• Betydelig utvidet fra tidligere 
• Ønske om tydeliggjøring 
• Lagt vekt på forklarende tekster der det anses nødvendig
• Idrettens behov
• Feilretting
• Ivareta regeljusteringer
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Om svømmeanlegg

• Brukergrupper
• Hovedgrupper 

• Idretten – trening/konkurranse
• Opplæring – skole/klubb
• Publikumssvømming – mosjon/egenorganisert aktivitet

• Tilleggsgrupper
• Rekreasjon/lek
• Helse/rehabilitering (det gis ikke spillemidler til 

terapibasseng)

4



Om svømmeanlegg forts.

• Bassengbehov
• Kombinasjonsmuligheter – valg av konsept
• Installasjoner i og rundt basseng
• Universell utforming
• Konkurranseanlegg
• Treningsanlegg
• Opplæringsbasseng
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Konkurransebasseng 50 m

BASSENG 50 M
Lengde: 50,0 m 
Måltoleranse for lengde (etter installerte 
berøringspaneler for elektronisk tidtaking): +0,010 
m/-0,000 m 
Bredde: 25,0 m (10 baner á 2,5 m) 
Dybde: Min. 2,0 m over hele. 
Startpaller i begge ender 
OPPKANT
Konkurranseanlegg skal ha en oppkant på 
startsiden. Konkurransebasseng 50m bør ha 
oppkant på begge sider. Oppkanten skal være 
0,30m høy, 0,80m bred og gå i hele bassengets 
bredde.
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Konkurransebasseng 50 m forts.

OPPMERKING

7



HEV/SENK-BUNN I KONKURRANSEBASSENG

Det er mulig å montere hev/senk-bunn i 
konkurransebasseng. Det forutsettes at 
minimumskrav til dybde opprettholdes. 

STILLBAR BRYGGE

Det anbefales å montere en stillbar brygge i 50 m 
konkurransebasseng. Denne bør monteres slik at 
når bassenget deles i to, vil det være 25,0 m 
lengde i bassenget målt fra vendesiden. 

For mer informasjon om anlegg som skal tilfredsstille 
krav til NM og internasjonale stevner/mesterskap, ta 
kontakt med Norges Svømmeforbund. 

Konkurransebasseng 50 m forts.

GULVAREAL RUNDT BASSENG

Langsider: 3,0 m 

Startside: 4,0 m 

Vendeside: 3,5 m 

I anlegg med flere basseng, skal krav til gulvareal 
rundt basseng opprettholdes. Sikkerhetssoner 
bør ikke overlappe. 

BELYSNING

I.h.t. NS-EN 12193, klasse I
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Konkurransebasseng 25 m

BASSENG 25 M
Lengde: 25,0 m 
Måltoleranse for lengde (etter installerte 
berøringspaneler for elektronisk tidtaking): 
+0,010 m/-0,000 m 
Bredde: Min. 15,5 m (6 baner á 2,5 m). 
Anbefalt bredde: 20,5 m (8 baner á 2,5 m)*. 
Dybde: Min. 2,0 m dybde over hele. 

OPPKANT
Konkurranseanlegg skal ha en oppkant på 
startsiden. Oppkanten skal være 0,30m høy, 
0,80m bred og gå i hele bassengets bredde.
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*Det er mulig å bygge 21,0 m bredde; 8 baner a 2,5 m, samt 0,5 m bredde på hver side. 



Konkurransebasseng 25 m forts.

OPPMERKING
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HEV/SENK-BUNN I KONKURRANSEBASSENG

Det er mulig å montere hev/senk-bunn i 
konkurransebasseng. Det forutsettes at 
minimumskrav til dybde opprettholdes. 

For mer informasjon om anlegg som skal tilfredsstille 
krav til NM og internasjonale stevner/mesterskap, ta 
kontakt med Norges Svømmeforbund. 

Konkurransebasseng 25 m forts.

GULVAREAL RUNDT BASSENG

Langsider: 3,0 m 

Startside: 4,0 m 

Vendeside: 3,5 m, der det er stup: 4,5 m 

Det er ikke anbefalt med stupinstallasjoner i et 
konkurransebasseng.

I anlegg med flere basseng, skal krav til gulvareal 
rundt basseng opprettholdes. Sikkerhetssoner 
bør ikke overlappe. 

BELYSNING

I.h.t. NS-EN 12193, klasse I
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Treningsbasseng 50 m

BASSENG 50 M
Lengde: 50,0 m 
Måltoleranse for lengde (etter installerte 
berøringspaneler for elektronisk tidtaking): +0,010 
m/-0,000 m 
Bredde: 15,5 m (6 baner á 2,5 m). 
Dybde: Min. 1,0 m (vendeside) – 1,6 m (startside). 
Anbefalt 2 m. Dersom bassenget skal benyttes til 
konkurranser: min. dybde 2 m. 
Startpaller i begge ender 

OPPKANT
Treningsbasseng 50 m bør ha oppkanter på begge 
sider. Oppkanten skal være 0,30m høy, 0,80m bred 
og gå i hele bassengets bredde.

12



Treningsbasseng 50 m forts.

OPPMERKING
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HEV/SENK-BUNN I KONKURRANSEBASSENG

Det er mulig å montere hev/senk-bunn i 
treningsbasseng. Det forutsettes at 
minimumskrav til dybde opprettholdes. 

STILLBAR BRYGGE

Det anbefales å montere en stillbar brygge i 50 m 
treningsbasseng. Denne bør monteres slik at når 
bassenget deles i to, vil det være 25,0 m lengde i 
bassenget målt fra vendesiden. 

Treningsbasseng 50 m forts.

GULVAREAL RUNDT BASSENG
Langsider: 3,0 m 
Startside: 4,0 m 
Vendeside: 3,5 m, der det er stup: 4,5 m 

I anlegg med flere basseng, skal krav til gulvareal 
rundt basseng opprettholdes. Sikkerhetssoner 
bør ikke overlappe. 

BELYSNING
I.h.t. NS-EN 12193, klasse I
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Treningsbasseng 25 m

BASSENG 25 M
Lengde: 25,0 m 
Måltoleranse for lengde (etter installerte 
berøringspaneler for elektronisk tidtaking): 
+0,010 m/-0,000 m 
Bredde: Min. 15,5 m (6 baner á 2 m). 
Dybde: Min. 1,0 m (vendeside) – 1,6 m (startside). 
Anbefalt 2 m. Startpaller i begge ender 

OPPKANT
Treningsbasseng 25 m bør ha oppkant på 
startsiden. Oppkanten skal være 0,30m høy, 
0,80m bred og gå i hele bassengets bredde.
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Treningsbasseng 25 m forts.

OPPMERKING
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FOR TRENINGSANLEGG

Dersom treningsanlegget også skal brukes til 
lokale eller regionale konkurranser, anbefales 
modifisert antall baner, banebredde, dybde og 
areal rundt basseng. 

HEV/SENK-BUNN I KONKURRANSEBASSENG

Det er mulig å montere hev/senk-bunn i 
treningsbasseng. Det forutsettes at 
minimumskrav til dybde opprettholdes. 

Treningsbasseng 25 m forts.

GULVAREAL RUNDT BASSENG
Langsider: 2,0 m 
Startside: 4,0 m 
Vendeside: 2,0m, der det er stup: 4,5 m 

I anlegg med flere basseng, skal krav til gulvareal 
rundt basseng opprettholdes. Sikkerhetssoner 
bør ikke overlappe. 

BELYSNING
I.h.t. NS-EN 12193, klasse I/II
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Stup

GULVAREAL RUNDT SEPARAT STUPBASSENG 
Side med stupinstallasjoner: 5,0 m fra basseng til vegg 
Øvrige sider: 3,0 m 
OBS: I anlegg med flere basseng, skal krav til gulvareal 
rundt basseng opprettholdes. Sikkerhetssoner bør ikke 
overlappe. 
BELYSNING I.h.t. NS-EN 12193, klasse I 
FINA sitt krav for treningsanlegg stup er min. 600 lux i hele 
svømmehallen. 
HEV/SENK-BUNN I STUPBASSENG
Det er mulig å montere hev/senk-bunn i stupbasseng. Det 
forutsettes at minimumskrav til dybde opprettholdes. 
For mer informasjon om anlegg som skal tilfredsstille krav til 
NM og internasjonale stevner/mesterskap, ta kontakt med 
Norges Svømmeforbund. 
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Stupinstallasjoner – forslag til løsninger
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Stupinstallasjoner – forslag til løsninger forts.
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Vannpolo

INTERNASJONAL BANE 

Damer: 25 x 17 m Herrer: 30 x 20 m 

Vanndybde min. 1,8 m 

Polobanens linjer merkes tydelig på 
bassengkanten med tilsvarende farge. 

Det brukes innstøpte fester for mål og andre 
nødvendige liner. 

BELYSNINGSSTYRKE 

I.h.t. NS-EN 12193, klasse I 
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Undervannsrugby
SPILLOMRÅDE 
Foregår ofte i 25 m anlegg dyp del (på tvers av bassenget), 
eller i stupbasseng. 
BANENS DIMENSJONER 
Lengde: 12,0 m–22,0 m 
Bredde: 8,0 m–12,0 m 
Dybde: 3,5 m–5,0 m 
Det er foretrukket at bassengvegger er loddrette. 
Stiger, skvalperenner, hviletrinn, startpaller er ikke en del av 
spillområdet selv om de er innenfor spillområdet. 
OPPMERKING AV SPILLOMRÅDE 
Tau i vannflaten markerer spilområdets lengde. Tilsvarende 
skal være synlig langs bunnen av bassenget. 
Inngangsbanen skal markeres 3,0 m parallelt med 
spillområdets lengde 
MIDTLINJE OG SENTERLINJE 
Markeres ikke 

22

For mer informasjon om krav til NM og internasjonale stevner/mesterskap, 
ta kontakt med Norges Dykkerforbund.



Opplæringsbasseng
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GULVAREAL RUNDT BASSENG

4 m på vendesiden, 1,8 m på tre sider 

OBS: I anlegg med flere basseng, skal krav til gulvareal 
rundt basseng opprettholdes. Sikkerhetssoner bør ikke 
overlappe. 

TILLEGGSELEMENTER 

Fester for banetau 

Startpaller etter egen vurdering. 

HEV/SENK-BUNN I OPPLÆRINGSBASSENG

Det anbefales å montere hev/senk-bunn i 
opplæringsbasseng. Det forutsettes at minimumskrav til 
dybde opprettholdes. 

Opplæringsbasseng forts.

BASSENG

Lengde: min. 12,5 m 

Bredde: 8,5 m Samt areal til rampe/trapp, normalt sett 
1,0 m 

Dybde: Min. 0,9 m til 1,6 m. Stigning må ikke være 
større enn 1:15. Ved hev- senkebunn bør dybden kunne 
reguleres fra 0,0 m til min. 1,6 m. 

Andre aktuelle lengder/bredder kan være: 16 2 ⁄3 x 8,5 
m 25 x 8,5 m 

BELYSNING

I.h.t. NS-EN 12193, klasse III 
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Opplæringsbasseng forts.
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Illustrasjonene viser hev/senk-bunn på laveste nivå. 
Trapp er integrert i hev/senk-bunn, og vil være i ett 
med gulvet når hev- senkbunnen er på høyeste nivå.
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2.2 Hva det kan søkes tilskudd til
• Det kan søkes om tilskudd til anlegg som er:

• Åpne for almen idrettslig virksomhet
• Ikke underlagt fortjenestebaserte eierformer

• Merk: Tidligere vilkår om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er avviklet. 
Dette gis ikke tilbakevirkende kraft. Anlegg med byggestart tidligere enn 15. 
juni 2019 må ha vært idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før byggearbeidene 
ble igangsatt for å kunne kvalifisere for tilskudd.

• Hvem som kan søke – finnes i 2.3
• Søknadsberettigede anleggstyper følger av pkt 2.6
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2.4.9 Rehabilitering av anlegg

• Hovedregel – etter 20 års bruk
• Unntak som kan gi tilskudd etter 10 år:

• Idrettsgulv
• eksisterende idrettsdekker
• Snøproduksjonsanlegg
• elektroniske målskiver
• Ishockeyvant
• Undervarmeanlegg
• kart 
• lysanlegg
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2.6.1 Generelle tilleggselementer

• Garderober: Garderober kan komme i tillegg dersom annet ikke er angitt under 
anleggstypen. Alle garderober skal være universelt utformet og hver garderobe skal 
ha dusjrom, tørkesone, WC og skifterom. Takhøyde min. 2,5 m.  Med ett sett, menes 
to stk garderober. 
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Garderobetype Størrelse pr sett Maks. tilskudd

A  - individuelle idretter min. 50 m2 kr 300 000

B  - for lagidretter og små svømmeanlegg min. 70 m2 kr 400 000

C  - for lagidretter og svømmeanlegg min. 80 m2 kr 500 000

D  - for lagidretter og svømmeanlegg min. 100 m2 kr 600 000

E  - for større svømmeanlegg og andre anlegg med behov for store fellesgarderober min. 250 m2 kr 800 000

F - for trener, dommer og andre som trenger garderobe for seg selv min. 15 m2 kr 100 000



2.6.1 Generelle tilleggselementer forts.

• Lager: Takhøyde min. 2,5 m. Gjelder anlegg der lager ikke er 
inkludert i tilskuddssummen. For anlegg som har krav til 
lagerstørrelse kan større lager gi økt maksimal søknadssum.
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Type Størrelse Maks. tilskudd

Lager for idrettsmateriell

min. 50 m2 kr 300 000

min. 100 m2 kr 500 000

min. 150 m2 kr 700 000

min. 200 m2 kr 900 000

min. 250 m² kr 1 100 000



2.6.1 Generelle tilleggselementer forts.

• Rom for klubbdrift og sosialt samvær: Rom som er åpent for 
sosial aktivitet (treffsted) i tilknytning til idretts- og spesialhaller. 
Kafé og vrimleareal regnes ikke som sosialt rom.
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Type Størrelse Maks. tilskudd

Klubblokaler i idretts-/spesialhall

min. 50 m2 kr 300 000

min. 100 m2 kr 500 000

Sosialt rom min. 100 m2 kr 500 000



2.6.32 Svømmeanlegg

Innendørs svømmeanlegg 
Innendørs svømmeanlegg skal inneholde garderober (for 
tilskuddsbeløp se pkt. 2.6.1) og nødvendige tilleggsrom. Det er 
en forutsetning at trenings- og konkurransebasseng har 
bunnstripe, baneskillere og startpaller. For 
opplæringsbasseng forutsettes det at bassenget har 
bunnstripe og baneskillere. Om ønskelig kan man montere 
startpaller
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2.6.32 Svømmeanlegg

• Øvrige er uendret:
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2.6.32 Svømmeanlegg
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2.6.32 Svømmeanlegg
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4.1 Åpent for allmenn idrettslig virksomhet

Justert tilbake:
• Dersom anlegget stenges for mer enn tre måneder, plikter 

anleggseier på forhånd å orientere departementet. 
• Dersom anlegget stenges for mer enn seks måneder, plikter 

anleggseier å søke departementet om godkjenning av 
stengning. 

• Dersom driften av anlegget er truet, plikter anleggseier straks å 
orientere departementet. 
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Mva. kompensasjon ved bygging av 
idrettsanlegg - 2021

• Ikke rettighetsbasert – men rammestyrt
• Statsbudsjettet 2021: 299 millioner

• Godkjente søknader: 532 stk
• Godkjente søknadsbeløp: 292,7 mill.

• Ordningen administreres av Lotteri- og stiftelsestilsynet
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• Hensikt: 
• Omsøkt beløp skal være kjent ved behandling av 

statsbudsjettet.
• Gi søkerne større forutsigbarhet for hva som vil komme til 

utbetaling i budsjettåret.

Mva. kompensasjon ved bygging av 
idrettsanlegg

NY FRIST: 01.12.2021
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