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Forord 
Tenketanken består av medlemmer med ulik faglig bakgrunn. Dette gir som resultat en flerfaglig 
tilnærming til fremtiden til Alfheim svømmehall og dermed et helhetlig og samlet perspektiv på 
svømmehallens fremtid i Tromsø. Dette er viktig ettersom bygget og nære omgivelser betyr mye for 
Tromsøs befolkning. Det er svært mange som føler tilhørighet til Alfheim svømmehall. En slik 
tilhørighet krever en fullverdig og kompetent vurdering hvor alle relevante sider anlegget blir belyst 
og vurdert.  

Medlemmene i Tenketanken har sitt daglige virke fra ulike virksomheter, både offentlig og privat. Det 
kan nevnes eiendomsutvikling og forvaltning (privat), reiseliv og stedsutvikling, kunsthistorie, kunst 
(UiT og AHO), turisme (Visit Tromsø), idrett (TIL), arkitektur, landskapsarkitektur (privat virksomhet / 
NAL og AHO) og kommunal deltakelse (Bygg, kultur / idrett og prosjektledelse). Den samlede 
kompetansen både i relasjon til erfaring og faglig kompetanse holder nasjonalt og internasjonalt nivå 
med god margin. 

Tenketanken har avholdt 6 møter. Disse møtene er logget / oppsummert i vedlegget til denne saken. 

Det følgende er strukturert som en presentasjon av Alfheims historie og potensial, forslag til mulige 
utvikling av Alfheim, og en oppsummerende konklusjon.  
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Innledning 
Alfheim svømmehall har vært diskutert rundt mangt et middags- og kafébord det siste året. Vedtaket 
om å stenge Alfheim har skapt et engasjement av de sjeldne. Det viser at bassenget og bygningen 
materialiserer hva Tromsø som by er – Tromsø og Alfheim er én kropp, noe som gjør at eierskapet og 
lojaliteten som mobiliserer strekker seg langt ut over de som ukentlig bruker bassenget. Alfheim 
manifesterer historien om hva Tromsø er for mange. Om du ikke nødvendigvis bruker stedet – er det 
viktig at stedet eksisterer, at bygningen eksisterer og at lysene i bygningen står på – slik at den kan 
ses fra hele byen. Samtidig er Alfheim innvendig et sorgens kapittel, preget av forfall og manglende 
evne/vilje til å gjøre investeringer underveis. Det Alfheim først og fremst trenger er eiere/drivere 
som gjør de investeringer som er nødvendige, som har blikk for bygningens verdi i byen og som har 
kompetanse til å kunne drive et anlegg – på måter som bygget fortjener. Dette betyr ikke 
nødvendigvis at det må private eiere inn, men det betyr at man må rekruttere kompetente ledere og 
opprette en driftsmodell som har den økonomiske og politiske handlingsfriheten som er nødvendig 
for å gjøre det nødvendige vedlikeholdsarbeidet, og til å videreutvikle Alfheim som bad på nytt.   

Det er nødvendig å spørre om kommunen har vilje/budsjetter til å gjøre de nye investeringer som må 
til for at Alfheim kan pusses opp, og nye investeringer gjøres, og et interessant, tydelig og robust 
konsept utvikles. Dette er selvfølgelig et prioriteringsspørsmål, og man har gjennom tid opplevd at 
Alfheim ikke har vært noen budsjettvinner. Samtidig er dette selvfølgelig mulig. Det er et spørsmål 
om politisk vilje. Og det er et spørsmål om politisk mot, der noen krever/tar eierskap – og sikrer at 
bygningen/eiendommer er høyest oppe på den politiske agendaen. Signalet fra velgerne til 
politikerne i denne saken er ganske klart: De vil at Alfheim skal berges. Dette kan Tromsø Kommune 
selv ta ansvar for. Det som fremstår som ett av mulige alternative scenarier er at deler av tomten 
selges ut – under betingelser som er tydelige på at nye investeringer skal gjøres i oppgradering og 
utbygging av «det nye Alfheim». Et annet scenario er at kommunen overdrar eierskapet fullstendig til 
andre eiere. 

Et utvalg av positive innspill i Nordnorsk debatt, bladet Nordlys, til Alfheim svømmehall er som flg.: 

Hva skal vi gjøre med Alfheim svømmehall? 
27. februar 2018 
Tone Angell Jensen 
 

Alfheim svømmehall. Riv skiten! 
11. juli 2017 
Redaktør Rune Endresen (med en overskrift som bevisst var ment å provosere, men positiv til å 
bevare Alfheim svømmehall). 
 

Klart vi skal bevare Alfheim-bygget 
30. nov. 2015 
Brage Larsen Sollund, gruppeleder Ap, politisk styring. 
 

Ikke la lyset over byen vår slukne 
12. sept. 2018. 
Prof. Brita Kramvig 
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Opphetet konversasjon i ei varm badstu. 
30.nov. 2015 
Arne-Wilhelm Theodorsen 
 

I tillegg kommer innspill i kommentarfeltene til samtlige innlegg, mange innspill på Facebook, samt 
uttalelser fra representanter for befolkningen i et folkemøte høsten 2015 i kommunestyresalen om 
samme sak. Arrangør: Tromsø Høyre. 

Målsettinger 
Målsettingen med dette prosjektet kan deles inn i 3 hoveddeler: 

1. Bygget Alfheim svømmehall skal bevares 
2. Anlegget skal være et komplementært tilbud til hele befolkningen 
3. Det nye Alfheim bad og svømmeanlegg skal være økonomisk bærekraftig 

Den første målsettingen er selvsagt knyttet til byggets arkitektoniske kvaliteter og den unike 
kombinasjonen av beliggenhet og utforming. I tillegg er dette et 2. generasjons svømmeanlegg som 
er enestående i norsk sammenheng.  

Den andre målsettingen er at anlegget skal være et tilbud til hele befolkningen, og slikt sett inngå 
som et allmennyttig anlegg. Imidlertid vil anleggets funksjoner og tilbud langt på vei være 
komplementære i den forstand at slike tilbud ikke finnes fra før eller ikke fullt ut dekkes av andre 
anlegg, herunder Tromsøbadet. 

Den tredje målsettingen har økonomiske føringer, og innebærer at anlegget skal være 
forretningsmessig interessant, og i denne sammenhengen kunne overtas av private interessenter. 
Det må i denne sammenhengen presiseres at en slikt eierskifte / salg må følge nøye 
fredningsbestemmelser og kommunens retningslinjer for bevaring og vedlikehold. 

 

Bakgrunn. 
BADINGENS HISTORIE 

’Rensligheten er den første spire til skjønnhetsfølelse’, skrev Bjørnsson. Folkebad er en lang norsk 
tradisjon; alt på 1800-tallet kom de første folkebadene, og i mellomkrigstiden ble det oppført mange 
folkebad rundt om i landet. For det meste enkle bad, med dusj, karbad og badstue til benyttelse for 
byens befolkning, mens det i større byer ble oppført større bad med svømmehall. Folkehelse sto i 
sentrum, da dette var en tid der folk bare unntaksvis hadde bad hjemme. Badene ble gjerne drevet 
av lokale kvinnebevegelser, som danna ‘det velferds-kommunalistiske pionerkorpset’, men senere 
overtatt av det offentlige (Vike 2015). Mange steder ble folkebadene også viktige lokale 
forsamlingshus.  

Badene har samtidig røtter langt tilbake i tid og finnes i ulike former i alle verdensdeler. Bad og 
badstue har vært viktige sosiale møtesteder og steder for kroppslig og spirituell renselse.  Vi finner 
spor av dette i finske sauna, russiske banja, islamske hammam, japanske onsen, meksikanske 
temescal og svettehyttene som Native Americans og Inuiter benytter. Vi har også i Nord tradisjoner 
med bad og badstue. Både i samiske og i kvenske kunnskapstradisjoner har sauna og røykbadstu hatt 
en viktig rensende sosial og rituell betydning. Lørdag stammer fra Laugardagr, dagen som man i 
norrøn tid brukte til rituelle vaske seremonier.  Badet sosiale og integrerende funksjon som kollektiv 
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og offentlig arena har i en kort historisk periode ikke vært vektlagt. Dette er i ferd med og endre seg, 
og offentlige bad åpnes og gjenåpnes over det ganske land. Tradisjonelle bad er i tillegg blitt viktige i 
steders attraktivitet for kultur og kulturhistoriske reisende. Islandske bad og japanske Onsen er 
vesentlige begrunnelser for den kunnskap og kulturbaserte turismen. Disse ønsker ikke badeland – 
men søker til steder med høy arkitektonisk, historisk og opplevelsesbasert verdi. 

I en studie av folkebadene sin historie, viser Helle (2007) hvordan badene fylte en medisinsk og sosial 
rolle, samtidig som de var et rekreasjonssted. Den svenske legen, vitenskapsmannen og 
amatørarkitekten Carl Curman sto sentralt i tenking og utforming av folkebadene. Inspirert av de 
gamle grekere og romere og deres forhold til bading, argumenterte han for at folkebadene skulle 
være åpne for alle. Et bads store betydning skulle avspeile seg både i eksteriøret og i den sentrale 
plassering av badet. Curmans ideer om utseende og plassering fikk stor gjennomslagskraft, og han 
var rådgiver ved oppføringen av en rekke store svenske bad i perioden 1880-1920. Typisk for hans 
bad var at de hadde en sentral plassering og at de var et markant innslag i bybildet. Skissen under 
vise utviklingen i Norge i relasjon til badeanlegg: 

 

Alfheim er et såkalt 2. generasjons badeanlegg, der fokus ligger på trening og trim, med en tydelig 
sosial funksjon. Tenketanken mener det er svært viktig å bevare det som en sentral arkitektur, og en 
sentral institusjon i byen. Den snakker ikke om å utvikle Alfheim svømmehall til et nytt 3. generasjons 
badeanlegg – som Tromsøbadet. Det handler om å gjøre den nytenkning og de investeringer som 
bringer Alfheim tilbake til det offentlige rommet som er tilgjengelig og attraktivt både for byens egen 
befolkning og for byen mange nye gjester. 

 Svømmehallen har i kraft av sin arkitektur en symbolsk egenverdi, både i nasjonal, regional og lokal 
kunsthistorisk- og i kulturhistorisk forstand. Som kunstverk demonstrerer Alfheim svømmehall «et 
modernistisk program» og peker på velferdssamfunnets vekst i etterkrigstiden. Plasseringen av 
svømmehallen, på et område som historisk har en særlig betydning lokalt, er også viktig. Samtidig 
betyr svømmehallen per i dag noe for den enkelte «bruker» på et personlig plan, enten det er snakk 
om de som bruker Alfheim som svømmehall, treningssenter eller aktivitetshus.  
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ALFHEIMS HISTORIE. 

Tidligere sjefsredaktør Jonny Hansen skrev en artikkel om Alfheims friluftsetablissement. Fra denne 
artikkelen tas med noen utdrag: 

«Straks noen sier ordet Alfheim, tenker de fleste enten på Alfheim stadion eller Alfheim svømmehall. 
Men her dreier det seg verken om fotball eller svømming. Snakker noen om Alfheim i riktig gamle 
dager, er det underholdningsstedet Alfheim det dreier seg om. Det lå der svømmehallen har ligget 
siden våren 1965, og var stedet tromsøværingene trakk til når de skulle underholdes, eller få med seg 
berømtheters besøk i byen. Det var nemlig til Alfheims friluftsted de besøkende ble fraktet. Der ventet 
som regel «hele byen» på den besøkende. Spesielt om besøket var av kongelig art. Kong Haakon VII 
var her to ganger – i 1907 og i 1922 – og fikk virkelig føle varmen fra tromsøværingene som hadde 
møtt opp i tusentall, selv om byen var relativt liten og langt fra like betydningsfull som i dag» 

 

Fra ett av Kong Håkon den 7. sitt besøk på Alfheim (foto: iTromsø) 

 

«Det var en kjent mann i byen som fikk ideen og gjennomførte byggingen av friluftstedet Alfheim, 
eller «Afholdsforeningens Friluftsetablissement», som det het til å begynne med. Mannen het Karl 
Julius Hall, og var ikke bare en kjent forretningsmann, men også en musikalsk ildsjel. Han var født i 
Vefsn på Helgeland i 1856. Faren var adjunkt og senere sogneprest Hans Hall. Moren var Pauline 
Berg. Faren kom til Tromsø i 1833 da han ble ansatt som andrelærer på Middelskolen.» 
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.  

Karl Hall (foto: iTromsø) 

 

«På området åpenbarte seg en kjempestor festsal. Det var bygd et stort utkikkstårn hvor man så 
«nesten helt til Narvik i sør og til Hammerfest i nord». Det var en overbygd danseplass som gjorde at 
man kunne svinge seg i valsen tørrskodd uansett hvor mye det regnet. Og hele området var bygd opp 
som en park med gangveier, blomsterbed og benker for å sitte og nyte sommerdagen eller musikken 
som ble fremført fra scenen.» 

 

Gamle Alfheim med utkikkstårnet til venstre (foto: iTromsø) 
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«1. september 1895 – året før Nansens besøk – var Alfheim friluftsted realisert og klar for offisiell 
åpning. Det skjedde kl. 18.00 på ettermiddagen, og selv om høstværet hadde satt inn og det var 
relativt surt og kjølig, kom over 800 tromsøværinger for å overvære begivenheten. Voksne måtte 
betale 50 øre i inngangspenger, mens barn slapp inn for halve prisen – 25 øre.» 

.  

Alfheim orkester spiller åpningskonsert på friluftsstedet 1. september 1895. (foto: iTromsø). 

«Alfheim» ble et viktig sted i årene som fulgte. Ikke bare ble kjente nordmenn «vist fram» for 
tromsøværingene fra utescenen. Her ble det også arrangert turnstevner. Den gang var det ikke 
enkeltpersoner som gjorde sine akrobatiske øvelser, nei, det var troppsturn som gjaldt. Og de første 
kretsturnstevner i Tromsø ble arrangert på Alfheim friluftsted foran flere hundre interesserte tilskuere 
som måpet i beundring over ferdighetsnivået.» 

.  

Småpikene Liv og Hjørdis Johansen fotografert i 1909 sittende foran tuntreet på gamle Alfheim.  
(Foto: i Tromsø) 

. 
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«Den aller første fotballkampen som ble arrangert i Tromsø, ble spilt på friluftstedet Alfheim. Og igjen 
var det Karl Julius Hall som sto bak. Det var en søndag i juli 1899 at begivenheten skjedde. 
Fotballspillet hadde bredt om seg ute i verden, og var kommet til Norge for flere år siden. Hall var 
nysgjerrig på dette spillet, og komponerte to improviserte lag som fikk navnene «Afholdsforeningens 
Footballklubb» og «Footballklubben Samhold». 

. 

«Alfheim ble ytterligere utbygd etter åpningen i 1895. To år senere – i 1897 – sto en innebygd 
kjeglebane ferdig, og i 1900 ble den store friluftscenen tatt i bruk. Her opptrådte mange kjente 
sangere og artister i årene som fulgte. Og det var fra scenen at berømthetene som besøkte Tromsø 
måtte vise seg fram og si noen ord til alle oppmøtte. Som 22. juli 1907 da kong Haakon VII første 
gang møtte tromsøværingene. Det var på dagen ett år og en måned etter at han ble kronet i 
Nidarosdomen, og nå var han, dronning Maud og kronprins Olav på signingsferd nord i kongeriket. 
Alfheim friluftsted ble som et Mekka for tromsøværingene i årene framover. Det var her de store 
folkefestene ble holdt, og det var her folk kunne la seg underholde – enten av sang og musikk eller av 
seg selv i form av kjeglespill eller bare ved å sitte på en benk og nyte sommerkvelden. Parken var slik 
de svenske folkeparkene har vært i mange, mange år. Men tromsøværingene mistet sin folkepark da 
andre verdenskrig kom og tyskerne okkuperte Alfheim.» 

 

Alfheim kjeglebane omgitt av turstier og vakre blomster. (Foto: iTromsø) 

Forfatter Jonny Hansens beskrivelse av Alfheim friluftsetablissement dokumenterer hvor sentralt 
området har vært gjennom et drøyt halvannet hundreår hos Tromsøs befolkning. Dette er åpenbart 
stadig situasjonen, og er nok i den senere tid  kulturelt sett vedlikeholdt gjennom etableringen av 
Alfheim svømmehall og Alfheim stadion, altså to fyrtårn i Tromsøbyen som stadig har høy status i 
befolkningen.  

 

ALFHEIM SVØMMEHALLS HISTORIE. 

Den 30. april 1965 ble Alfheim svømmehall offisielt åpnet. Anlegget ble tegnet avsivilarkitekt Jan Inge 
Hovig (1920-1977). Han har for øvrig også signert Ishavskatedralen (Tromsdalen Kirke) på andre siden 
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av Tromsøysundet. Svømmehallen ble designet og oppført i tråd med Hovigs ideer om at et hvert 
byggverk skulle kunne berike omgivelsene. Plasseringen av bygget er optimalt, med utsikt over byen 
og sundet samt en direkte siktlinje mot Ishavskatedralen. Bygget er synlig hele døgnet, og i 
mørketiden lyser bygget opp fra sin plassering høyt oppe på øya.  

 

Jan Inge Hovig 

 

Siden bygget ble åpnet i 1965 har følgende endringer og tilpasninger blitt gjort: 

År Hendelse Kommentar 

1964/1965 Åpning Alfheim svømmehall Basseng, gymsal, restaurant og 
bydelshus 

1965 Åpning Alfheim restaurant  

   

1966/1967 Lillebassenget ble etablert  

 Kort periode ungdomsdiscotek Uten skjenkebevilling 

1975-1986 Tromsø kommune v/kultur 
avdelingen flytter inn i lokalene til 
restauranten 

Også fritidslederne satt her 

1986-1991 Bydelshus og fritidsavdeling Brukt av lag og foreninger samt 
noen kontorer for 
fritidsavdelingen 

1991/1992 Alfheim aktivitetshus åpnet I forbindelse med HVPU-reformen 

1994/1995 Stor rehabilitering av teknisk 
anlegg og ventilasjon 

Utløste spillemidler 

1996 Maling av bassengbunnen Tatt over driftsbudsjett 

1997 Medic Operating (nå Actic) flyttet 
inn 

Treningsstudio i kjellerom og 
ganger 

2014 Renovering av garderober Tatt over driftsbudsjett 
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2015 Lysutstyr i bassengrommet skiftet Tatt over driftsbudsjett 

2016 Selve bassenget er oppgradert 
med ny duk. Skiftet ut alle 
dusjenheter i garderobene samt 
foretatt en enøk investering som 
gjør at man får gjenbruk av 
varmtvann. Investeringen var på 
om lag 3,5 mill. Dette skjedde i 
2016. 

Tatt over driftsbudsjett 

2016-2019 Generell renovering av teknisk 
anlegg. Oppgradering av 
rømningsveg. 

Tatt over driftsbudsjett 

   

 

Arkitekt Hovig sine opprinnelige tegninger omfattet også utnyttelse av arealet på sørsiden av 
nåværende svømmehall. Dette ble av ukjente årsaker ikke gjennomført. Det påstående bygget som 
omfatter svømmehall m.v. oppleves imidlertid som en tilstrekkelig utnytting i den skalaen slike bygg 
har. Tenketanken har derfor vurdert det som lite aktuelt å foreta utvidelse eller ombygging av 
eksisterende bygg, men snarere utvikle uteområdene som kan underbygge svømmehall-arkitekturen 
til Hovig. 

Hovigs tegninger åpner imidlertid spørsmålet om dagens bygg fremdeles hadde tålt å stå i en større 
sammenheng. Det er selvsagt alltid et spørsmål om hvordan man gjør det, men det kunne vært med 
å løfte både bygget og et nytt prosjekt frem. 
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Opprinnelig prosjektforslag fra arkitekt Jan Inge Hovig, perspektiv mot nord-øst 

 

Opprinnelig prosjektforslag fra arkitekt Jan Inge Hovig, perspektiv mot nord-vest.  
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Problemvurdering. 
 

ARKITEKTUR OG LANDSKAP 

Alfheim er et ikon i Tromsø både i kraft av stedets historie som sosialt møtested, funksjon som og 
som storslått arkitektur.  

Basert på byggets arkitektoniske kvalitet og grøntområdenes viktige rolle i bybildet foreslår 
Tenketanken følgende: 

- Bygget tilbakestilles slik at dets arkitektoniske særpreg ivaretas 
- Drift må sikres 
- Parkområdene i sør og øst opparbeides 
 

Bakgrunn og betenkning: 

- Bygget er av sjelden arkitektonisk kvalitet 
- Historisk har Alfheim-området samlet byens befolkning til felles aktiviteter og sosial 

omgang, men de bygninger som tidligere rommet aktiviteter som dansegulv og 
kjeglebane, finnes ikke lenger. 

- I dagens funksjon, siden midt på 1960-tallet, er det svømming, bading og sosiale møter 
som definerer stedet (i tillegg til nærliggende fotballstadion). 

- I tillegg er bygget et arkitektonisk symbol på Tromsøs beliggenhet i et stort naturlandskap 
(som en lysende kube på skrenten mot Tromsøysundet). Alfheim er et solitært bygg som 
fremtrer spesielt sterkt om vinteren, og slik sett løfter det også frem en sterk bevissthet 
om det arktiske Tromsø. 

- Med sine store glassvegger har den nåværende svømmehallen en fantastisk nærhet til 
uterommet, utsikten, himmelen og elementene. I mørketiden når lysene i bassenget 
dempes vil himmellyset ute (også nordlys) oppleves fra bassenget. De store glassveggene 
bidrar til å utviske skillet mellom ute og inne. Det er dette besøkende til Tromsø kommer 
for å oppleve (og som de lokale elsker). Det bør fortsatt karakterisere utnyttelsen av 
området, både i eventuelle nybygg og i anvendelse av uteareal.  

Alfheim ligger på kanten av en bratt skrånende park som knytter sammen øvre del av sentrum med 
platået som strekker seg mot Prestvannet og Tromsøs grønne rygg. Parken er østvendt og lite 
opparbeidet, men kan potensielt få en viktig rolle ved å binde sammen byens grøntstruktur.  
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Opprinnelig prosjektforslag fra arkitekt Jan Inge Hovig, perspektiv mot nord-vest. 

 

BYGNING OG PREMISSER. 

Det er gjort en rekke analyser og vurderinger av Alfheim Svømmehall både i forkant av 
investeringsbeslutning av Tromsøbadet, men også i senere tid for å opprettholde tilbudet inntil den 
planlagte driften er tenkt ned. I dette arbeidet har man belyst både bygningskropp/konstruksjon 
samt bassengdrift. Det kan nevnes at de siste 5 år er gjort tekniske tiltak på energianlegget men også 
nytt dekke i hovedbassenget samt nye dusjløsninger med mere. 

 

Tilstand 

Tilstandsanalysene peker på en rekke forhold som bør utbedres innen nær fremtid. Det er også angitt 
noen forhold som mer eller mindre er strakstiltak. Det gjelder bærekonstruksjonen og noen tiltak 
utvendig. Dette er tiltak som strengt tatt ikke bør utsettes, men utredes og utbedres i nær framtid. 
Videre fremkommer at Alfheim svømmehall nå er i en fase der det etterhvert begynner å bli kritisk 
enkelte steder. For at svømmehallen skal kunne holdes åpen for publikum i framtida, bør det 
planlegges for en totalrenovering og oppgradering av bygningen. Likevel er et bad i Alfheim 
svømmehall den dag i dag en positiv opplevelse. 

 

Myndighetskrav 

Fra en gjennomgang av bassengdriften 2013 ble det tatt utgangspunkt i Forskrift for badeanlegg, 
Bassengbad og badstue m. v., datert 13. juni 1996 med virkning fra 1. august 1996 og senere 
endringer. Her fremkommer det at bassenget ikke har godkjente overløpsrenner, og at en utbedring 
av dette må påregnes. I tillegg stilles det krav til utjevningsbasseng med kapasitet til å ta opp største 
momentbelastning på anlegget, noe som må på plass.   
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Renoveringsbehov 

En totalrenovering av hele Alfheim Svømmehall betyr ombygging av bassengene med 
forskriftsmessige skvalperenner, membraner, fliser, nye høyisolerte glassfasader, forbedret isolasjon 
i vegger og tak, bedre tilgjengelighet for bevegelseshemmede etc. I 2005 ble disse kostandene 
beregnet til å være 50 millioner kroner (fremskrevet verdi til 2019 er omkring 80 millioner). Senere 
har tidens tann tæret ytterligere på anlegget, og i 2013 ble estimatet satt til å bli i størrelsesorden 70-
90 mill. kroner, avhengig av hvor man setter grensen for tiltak (fremskrevet til 2019 altså 80-100 mill. 
kroner). Samtidig er dette estimater, og det er behov for en ny kostnadsberegning knyttet til å sette 
badet i stand. Hva en samlet ajourføring av svømmehallen vil koste i dag, hensyn tatt til siste tekniske 
forskrift, er ikke beregnet. I tillegg vil det nok være nødvendig med fysiske tilpasninger og tilskudd av 
anlegget for å heve attraktiviteten for å møte dagens badebehov. 

 

Effektiv bassengdrift 

Bassenget varmes opp av fjernvarme og overskuddsvarme fra avfuktings- og ventilasjonssystem. Det 
er påpekt at det fortsatt er potensiale til å ta ut enda mer energi fra overskuddsvarme fra andre 
energikilder. Videre er det potensiale for ytterligere effektivisering av bassengdriften ved å 
modernisere pumpedrift, filtrering, automatisk måling av vannkvalitet, doseringssystemer med 
mere.   

 

TURISME OG REISELIV. 

I følge Tromsø kommune sin reiselivsstrategi i samsvar med kravet om en bærekraftig utvikling av 
reiselivet i Tromsø, er vi nødt å planlegge for de lokale og dimensjonere for de tilreisende. Fremtiden 
til Alfheim svømmehall må passe inn i denne tenkningen. Samtidig har Alfheim, som tidligere nevnt, 
de kvaliteter som gjør stedet interessant for fremtidige gjester til byen. I dag gjøres det lite for å 
kommunisere med dette (betalingsvillige) segmentet som ønsker å ha flest mulige interessante 
opplevelser de få dager de oppholder seg i byen. Det er et uendelig antall muligheter for å skape nye 
opplevelser, fortellinger og erfaring av natur/lys/kulturhistorie i om Arktis gjennom badet.  

Man kan i kommersiell sammenheng tenke seg en differensiert inngangspris og terskelhøyde i 
henhold til behovet til de ulike besøkende. Det er sannsynligvis et marked for dette både i Tromsø, 
og blant turister. 

Ut i fra dette perspektivet er det en mulighet for at en to-trinns tilnærming er levedyktig: 

1. Et offentlig basseng, med relativt lav inngangspris, med fokus på bad, svømming og velvære. 
Dette vil selvsagt være tilgjengelig for alle, i sentrum av byen, og vil være en form for 
«lavterskel» tilbud. Dette er ikke en konkurrent til Tromsøbadet, men et komplementært 
tilbud som først og fremst vil rette seg mot voksne. 

2. Eksklusiv del av anlegget: 

a. Bad, varme kulper, bålplasser og beskyttede renselsesfasiliteter inne og ute basert på 
nordisk/samisk/kvensk badekultur og -historie 

b. Muligheten av å tenke nytt om hva og hvor , altså hvor mange badstuer det skal være, 
eksempelvis bygget i glass ute slik at også himmel og nordlys kan nytes. 
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c. Velværesenter med dyktige instruktører, utvalg av treningstilbud som f.eks. yoga, Thai Chi, 
Aikido, meditasjon mv 

d. Stillesone for avspenning og ro. 

 

Eksklusiv-avdelingen kan ha en høyere pris, både medlems-basert (som f.eks. Bislet Bad med ulike 
medlemskapspriser opp mot 2.200 kr. Pr time) for de lokale, og en «one off» inngangspris, som er 
høyere igjen, for besøkende. 

Et slikt konsept vil kunne danne grunnlag for en økonomi som gir prosjektet akseptable 
rammebetingelser, men dette krever selvsagt etterprøving og økonomisk kvalitetssikring før 
eventuell realisering.  

Bade- og velvære-anlegg av ulike kategorier er under sterk utvikling både når det gjelder utbredelse 
og konsept / innhold. I det følgende listes opp noen utvalgte eksempler: 

- Yasuragi, Stockholm, 
- Farris Bad, Larvik 
- Laugardalslaug, Reykjavik 
- AIRE Ancient Baths Barcelona, New York, Sevilla, Chicago 
- Falkenberg Strandbad, Gøteborg,  
- Copperhill Mountain Lodge, Åre, Sverige 
- Norefjell ski & SPA, Norefjell, hotell og SPA 
- Holmsbu Hotel og SPA, hotell og SPA 
- Copperhill Mountain Lodge, Åre, Sverige, hotell og SPA 
- The Well, Sofiemyr (Kolbotn) 

Det viktigste prinsippet er at Alfheim videreføres som svømmehall, og er tilgjengelig for alle. Vi trenger 
en løsning som tilfredsstiller lokalbefolkningenes ønske om at Alfheim skal bestå som en form for 
svømmehall. I tillegg kan man dekke et nytt behov i markedet. ET tilbud i sentrum – ingen behov for 
transport fra sentrumshotellene. Et fantastisk supplement og nytt tilbud i sentrum til 
lokalbefolkningen, og ikke minst et spennende tilbud til besøkende. 

Svømmehallens uteareal inviterer altså i tillegg til etablering av en rekke utendørstilbud. Det vil være 
utendørs varme kilder av ulik størrelse, delvis vernet for innsyn (og vind) og kombinert med bålsteder 
for de viktige samtaler. Den østre delen av eiendommen kan dessuten også utnyttes ved at ulike 
mindre enheter / paviljonger oppføres med et innhold som kan være spennende bidrag til 
svømmehallens konsept. Bakteppet ved slike utendørs anlegg vil være nærheten til flagrende nordlys 
om vinteren og midnattssol og lyse netter om sommeren.   

 

IDRETT 

Tromsø Idrettslag er «nærmeste nabo» til Alfheim svømmehall, og det er derfor nærliggende å 
knytte TIL og treningsaspektet til bruken av anlegget. TIL som toppfotball- og utviklingsklubb vil se på 
det som interessant hvis det fantes et tilbud på Alfheim svømmehall som kunne ivareta behovet for 
restitusjon etter kamper eller ved skader. Restitusjon er for øvrig viktig for mange – ikke bare 
toppidrettsutøvere. 
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I dette perspektivet bør Alfheim svømmehall fortsatt ha en funksjon som bad, med bademuligheter, 
spa/velvære og muligens trening. «Alfheim er plassen du besøker og føler deg bedre når du går enn 
når du kom». Bevegelse, varme, kulde, natur, sunn mat osv. 

 

I en verden med sterkere fokus på sunnhet, velvære og bærekraft er timingen god for å finne gode 
konsepter som vil gi økt bruk og kommersielt grunnlag. 
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Alternativer 
 

BYGNING OG UTEAREAL. 

En viktig del av Tromsøs identitet er de mange tversgående stiene langs og gjennom eiendommer. 
Dette nettet av grønne stier og områder bør utvides slik at Tromsø sikres et godt fremtidig nettverk 
for gående og syklende. Alfheim-parken kan opparbeides slik at svømmehallens sørfasade blir en ny, 
aktiv og lun solvegg – som et aktivum til fremtidig bruk av bygget. (figur 1) 

 

Fig. 1 

Alfheim-parken kan med klok og analytisk tilnærming bli en integrert del av ‘nye Alfheim’. Parken 
tåler å bygges i, men på vilkår som styrker både parkens funksjoner og fremtidige aktiviteter i hele 
anlegget. Det bør settes en klar forventning om hva anlegget skal bli og hva parken ‘tåler’ av 
bebyggelse tilknyttet anlegget – både i funksjon og i areal / volum. Dersom ny bebyggelse primært 
legges øst for dagens anlegg, kan dette åpne for ankomst til Alfheim fra bysiden, og løfte bevegelse 
og funksjoner langsomt oppover mot selve svømmehallen. Glassbygget får stå frem som et ikon og 
symbol – slik det er planlagt og slik det er formet inn i bildet av Tromsø – ikke minst bildet av ‘vinter-
Tromsø’, der bygget lyser opp i mørket. (ref. figur) 
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Fig. 2: Illustrasjon – små-skala-bygg / paviljonger på uteareal øst for svømmehallen 

Følgende elementer kan inngå: 

• Eksisterende bygg kan transformeres i sin funksjon, men bygget bør restaureres slik det var 
planlagt og bygget. 

• Den delen av bygget som i dag er aktivitetssenter (mot sør) har potensial til å bli en mer 
integrert del av selve badet – som rom for nye badefunksjoner og / eller rom for annen 
relatert aktivitet.  

• Ny bebyggelse kan være både under og over bakken som funksjonelle rom; bad, konferanse, 
mat, sport, kunst.  

• Ny bebyggelse integreres i parken som mindre bygg eller paviljonger – med utvendige 
badefunksjoner, mørke soner for vinteropplevelser, skulpturelle bygg, og lysende bygg, som 
løfter parken og totalopplevelsen av Alfheim. 

• Det er svært viktig at området styrker sine offentlige funksjoner – det gjelder både bygget, 
med fremtidig bruk, og parken. Det gjelder også snarveier og stier (’urbane forbindelser’) til, 
gjennom og på tvers av parken. 

 

Paviljonger og tilleggsfunksjoner: 

Paviljong kan brukes som en samlebetegnelse på småskala bygg, gjerne i parker, som dekker spesielle 
funksjoner som galleri, butikk, restaurant, gjerne også basert på nordlige/arktiske/samiske uttrykk.  

Paviljong- eller kiosk-arkitekturen er ofte arena for eksperimentell arkitektur, se f eks. Serpentine 
Pavillions, Kensington Gardens, https://www.serpentinegalleries.org/exhibitions-events/pavilion. 
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Med en god konkurranse kunne man fått til noe oppsiktsvekkende og stedspesifikt, et must-see for 
besøkende langt inn i fremtiden (om enn ikke så outrert som Serpentine Gallery. Både sør-parken og 
østparken har god mulighet for paviljonger, også under bakken. Særlig den bratte øst-parken har 
store muligheter for utnyttelse av undergrunns arealer med utsyn og utgang til park og eller 
bassenger/varme kilder bygget inn i terrenget. 

 

Utvikling av parken: 

Tromsø kommune ved enheten Park har utarbeidet planer og igangsatt en landskapsforming av 
Alfheimparken. Et sentralt element i denne parken er bedre tilrettelegging for G/S og sykkeltrafikk 
gjennom parken. I tillegg er det lagt planer for funksjoner som strøkslekeplass og øvrig parkmessig 
bearbeiding. Dette er selvsagt en løfterik utvikling for områdekvalitetene rundt Alfheim svømmehall 
selv om parkprosjektet ikke har hatt tilsvarende fokus på Alfheim svømmehall som et viktig element i 
parken, bortsett fra at det er foreslått visse forbedringer rundt svømmehallen. Men det er det ikke 
for sent å gjøre noe med. Tenketankens forslag om små-skala paviljonger / bygg på den østre delen 
av parken kan utmerket tilpasses til kommunens parkprosjekt. Dette forutsetter selvsagt at 
potensialet til parkdelen som ligger på sørsiden av svømmehallen tas ut som lekeareal / park til 
fordel for eksisterende bilparkeringer. Dette gir lekeplassen en bedre posisjon i forhold til sollys og 
klimatisk skjerming. Dette muliggjør en mer sublim utnyttelse av parkens østre del i en innovativ 
kombinasjon mellom paviljonger, parkelementer, lekeareal og stier. Dette forutsetter selvsagt at 
kommunens parkprosjekt settes noe på vent og implementerer Tenketankens forslag i et nytt 
konsept. 

 

Fig.: kommunens programskisse for Alfheimparken 
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SITUASJONSPLAN

  

Situasjonsplan – kommunens forslag til forbedringer rundt svømmehallen  
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ALFHEIM I REKREASJONSKONTEKST. 

Nye muligheter / ideer: 
 
Benytte mulighet for å knytte inne og ute bedre sammen for eks. ved å lage utendørs 
bad, møblere på en god måte inne og ute, lyssetting, utvikle parkområdet, kunst i  
offentlige rom etc.  

• Etablere restaurant/spisested med sunn mat (vegetariske og veganske alternativer samt 
lokalproduserte råvarer) som gjør at bygningen kan besøkes selv om man ikke skal svømme 
eller trene der (ikke for eksklusivt) og som kan fungere som et møtested/visningssted etc. 

• Omgjøre fasilitetene som i dag anvendes til treningssenter til et yogasenter (pilates etc.) som 
både er medlemsbasert og har drop-in muligheter, og se nærmere på om det er mulig å 
knytte til seg massør/fysioterapeut etc. 

• Fokus på omgivelser som understøtter velværefølelse og gjøre det mulig å leie/kjøpe utstyr 
som trengs om man er på reise og ikke har det man trenger tilgjengelig (håndklær, badetøy, 
treningstøy etc.) 

• Kuratere kulturprogram med foredrag, samtaler og kunstverk laget spesielt for Alfheim 
svømmehall av internasjonalt anerkjente kunstnere 

 

UTVIKLING AV EKSISTERENDE OG ALTERNATIVE FUNKSJONER. 

Et tilbud hvor en tilbakeføring av bygningsmassen til sin klassiske og rene form er avgjørende viktig. 
Det betyr investeringer i garderober, inngangsparti, kjeller og etc – der alle de kontrakter som i dag 
foreligger sies opp. Alfheim svømmehall med tillegg av Trening/aktivitetshus har ikke vist seg å være 
levedyktig og kompromisser for mye på å få til et rent og helhetlig tenkt konsept. Dette er svært 
viktig. Det må ikke herske tvil om hva Alfheim er og skal være. Et oppgradert inngangsparti, med et 
butikk-shop som inneholder relevante produkter kan være felles. Fra denne inngangen er det to valg. 
Folkebadet og Folkebadet pluss. Dette innebærer at man kan pris-differensiere.  

I konseptutviklingen må det selvfølgelig gjøres tilpasninger til dagens marked (som bør ha en sterkt 
lokal forankring) men samtidig være tydelig rettet inn mot det fremtidige markedet av reisende som 
man peker ut som våre gjester/allierte. Dette bør henge sammen med at Tromsø utvikler en tydelig 
reiselivstrategi. Hvem skal våre fremtidige gjester være? Segregering også her er viktig – marked er 
noe man skaper, det er ikke noe som eksisterer.  

Et mulig konsept: 

Kanskje kunne man rendyrke badekonseptet i relasjon til stedets arktiske geografi på en eller annen 
måte som interessefanger og retning, og som kan informere konseptutviklingen videre. «Kloke og 
hard arbeidende ledere – lange åpningstider – kompromissløshet ift konsept – og kreativitet og 
kjennskap» er viktige stikkord. Vi trenger i tillegg en ny bygningsmasse som forholder seg til nordlige 
folks byggetradisjoner der grensen mellom ute og inne ikke nødvendigvis er tydelig satt men glidende 
slik at vi tar i bruk uteområdene i parken som del av opplevelsen på svært interessante vis. 
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ET VELLYKKET RESTAURERINGSEKSEMPEL – BISLET BAD & TRENING. 

Fra badets egen hjemmeside siteres: 

«Med tilgang til eget bad som mangelvare, og med stadig utbrudd på smittsomme sykdommer, så 
myndighetene seg nødt til å oppføre et såkalt folkebad som skulle føre til renslighet, herding av kroppen 
og fysisk styrke. Det offentlige badet skulle være et tilbud for vanlige folk som ønsket å bade for en rimelig 
penge. 

Etter en arkitektkonkurranse utlyst av Kristiania Kommune i 1915 blir det arkitektene Harald Aars og 
Lorentz Harboe Ree som står for tegningen og utbyggingen, på det som skulle bli en av de mest avanserte 
og moderne badeanleggene i Norden. I 1921 stod Bislet bad ferdig som Norges første svømmehall og ble 
regnet som Nordens største og vakreste anlegg. Bare ett år etter åpning, hadde badet tatt imot 287.890 
besøkende. 

Med økende standard på boligutbygging med stadig flere husstander med innlagt bad, ble 
svømmehallene senere viktige arenaer for svømmeopplæring, mosjon og idrett. 

Etter 85 år som kommunal drift blir Bislet bad kjøpt opp av Thongård AS i 2005, og badet er i senere tid 
pusset opp. I 2011 beslutter Riksantikvaren å frede Bislet bad med følgende begrunnelse: «Med fredning 
av Bislet bad blir et viktig stykke av Oslos historie tatt vare på. Det handler om trangboddhet og 
folkehelse, om stor arkitektur og Norges aller første svømmehall». Badet står nå som et av Oslo mest 
moderne treningssenter omgitt av historisk arkitektur». 

 

 

Alfheim svømmehall er også et eksempel på en mulig restaurering. Anlegget er – som Bislet Bad & Trening 
– i ferd med å bli fredet. Anlegget på Bislet er i dag privat eid, ref. https://www.bisletbadogtrening.no/.  
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VISJONEN OM BADEBYEN TROMSØ: 

Problemstillingen knyttet til behovet for sentralisering av alle svømmetilbud til Tromsøbadet 
signaliseres fra medlemmer i Tenketanket å være et feilspor. Å legge ned alle andre nærliggende 
anlegg til fordel for Tromsøbadet vil neppe øke befolkningens interesse for svømming. Å avvikle 
Alfheim svømmehall vil etter Tenketankens syn ikke øke inntjeningen til Tromsøbadet i særlig grad. 
Tvert imot vil flere tilbud mest sannsynlig øke interessen og bruken av de tilgjengelige anleggene i 
byen. Å videreutvikle Alfheim innenfor aktuelt konsept vil også øke interessen og etterspørselen 
etter bad med en særegen lokal og arktisk profil.  En satsning på flere fronter vil derfor bidra til en 
generell økning totalt, og endatil bidra til å etablere visjonen om Tromsø som en «by for varme og 
kalde rensende bad». Dette innebærer implisitt at man gjenerobrer den betydning som bad i 
historisk tid har hatt.  

 

Sammendrag og konklusjoner. 
Alfheim svømmehall er uten tvil et unikt anlegg med helt spesielle kvaliteter og en unik plassering i 
landskapet. Riksantikvaren vurderer fredning av bygget, noe som vil sikre byggets arkitektur for 
fremtiden, men ikke de økonomiske og driftsmessige rammebetingelsene. Dette må sikres gjennom 
en gjennomgående fornying av Alfheim svømmehall som fenomen og konsept. Dette gjelder både 
bygget i seg selv og de nære omgivelsene, herunder parkanlegget og de grønne 
kommunikasjonslinjene som parkanlegget er en del av. 

En hovedlinje i den videre utviklingen av anlegget er å ivareta dagens funksjon som bad – riktignok i 
en forbedret utgave gjennom rehabilitering og nødvendig modernisering – og med nødvendige 
tilleggs-funksjoner som løfter anleggets attraktivitet og legger grunnlaget for en bærekraftig 
økonomi. Slike nye funksjoner må først og fremst utvikles innenfor dagens bygningskropp. Men i en 
hensynsfull tilpasning til park og landskap kan man også tenke seg tilleggsfunksjoner på eiendommen 
for øvrig. Dette må gjøres uten å true svømmehallens arkitektoniske posisjon, men snarere 
underbygge og understreke svømmehallens attraktivitet og verdi. Man kan eksempelvis etablere 
mindre elementer med ulikt innhold, og som tematisk vil kunne knyttes til funksjonene i 
«hovedhuset» som vist på eiendommens østside. Dette krever også et nært samspill mellom parkens 
funksjon og den tilhørende landskapsformingen. Løsningen bidrar dessuten til å fremheve det sør-
vendte arealet og tilrettelegge for midlertidige arrangement, utstillinger og sesongmessige tiltak som 
kan øke både interesse og attraktivitet for anlegget gjennom etablering av «paviljonger» som 
begrepsmessig både kan være faste og mobile installasjoner og funksjoner. Å ta i bruk arealene ute 
under åpen himmel, vil kunne gi en spennende og attraktiv merverdi.  

Konseptuelt vil en slik fornying vanskelig kunne ivaretas av kommunen hvis man tar hensyn til 
kommunens manglende interesse for vedlikehold gjennom snart 60 år. Dette setter eierskapet under 
press, noe som trekker i retning av at man må søke etter alternative eierskaps- og driftsformer. Et 
godt utgangspunkt i dette henseende er å utvikle et salgsprospekt som grunnlag for konstruktive og 
interessante dialoger med potensielle interessenter. 

Det har i denne ideutviklingsprosessen vært pekt på behovet for å ivareta brukerne av 
«Aktivitetshuset» i bygget. Dette er selvsagt en viktig forutsetning som det må tas hensyn til videre. 
Imidlertid er det etter Tenketankens vurdering vanskelig å se for seg at dette tilbudet kan ivaretas 
innenfor rammen av Alfheim svømmehall. Aktivitetshusets lokaliteter slik de fremstår i dag er langt 
fra ideelle, og er av flere betegnet som noe kummerlige og endatil uverdige. Å finne løsninger med 
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en vesentlig mer ambisiøs tilrettelegging for disse brukerne ansees for å være en nødvendig 
forutsetning. 
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TENKETANKENS MEDLEMMER: 

Idégruppen «Tenketank Alfheim svømmehall». 
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Oslo, 
Landskapsarkitektur 
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prodekan 
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kunstnerisk 
utviklingsarbeid, 
Universitetet i 
Tromsø, 
Kunstakademiet 

 

Anniken Førde Førsteamanuensis Universitetet i 
Tromsø, Inst. For 
samfunnsvitenskap, 
Samfunnsplanlegging 
og kulturforståelse 

 

Gisle Løkken Daglig leder,  
president NAL 

20 N Arkitektur / NAL  

Snorre Stinessen Styreleder, daglig 
leder 

Stinessen Arkitektur 
AS, Arctic Resort AS 
 

 

Øystein Dale Seksjonsleder 
utbygging,  

Tromsø kommune  

Britt Kramvig Professor Reiseliv og nordiske 
studier 

 

Svein Morten 
Johansen 

Sportslig leder Tromsø Idrettslag  

Chris Hudson CEO / Reiselivssjef Visit Tromsø 
 

 

Roar Dons Styreleder, daglig 
leder, innehaver 
 

AS Pellerin, Pellerin 
Utvikling AS 

 

 

 


