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Livet med 
Uterommet til Tina Stuestøl og familien er både prisbelønnet og høyt aktet av familien 
og bekjente. Det er – som planen var – et stykke hotell og sydenfølelse hjemme. Men er 

basseng i hagen verdt prisen og innsatsen? Det kan Tina fortelle deg alt om!

TEKST OG FOTO: TINA STUESTØL

Med 29 grader i vannet uansett 
vær eller vind kan bassenget 
godt brukes på dager som ikke 
er like perfekte som denne. 
Bassenget er populært til 
bursdag og fest, men også til 
hverdagsaktivitet og lek.

SVØMMEBASSENG



167Bo Bygg og Bolig 2018

SYDEN I HAGEN  | BASSENG

Det runde bassenget til familien Stuestøl er 5 meter i 
diameter, av typen Thermopool fra Basseng.no. Ther-
mopool bygges av isoporblokker som fylles med betong, 
som gjør bassenget godt isolert og fleksibelt å bygge. Du 
får nesten den størrelse, dybde og fasong du ønsker, og 
er du litt nevenyttig greier du å bygge det selv. Etter støp 
har familien Stuestøl lagt frostsikker kantstein.
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Når bassengområdet ditt ser slik ut, er det 
ikke rart at mange venner og kjente har lyst 
å komme på besøk om sommeren. Derfor 

anbefaler Tina Stuestøl at du har noen 
enkle kjøreregler: – Inntil barna er godt oppi 
tenårene bør all aktivitet i og rundt et åpent 

basseng skje under påsyn av en voksen, 
svømmedyktig person, sier hun.

Mer om basseng
På sosiale medier deler Tina 
Stuestøl gode råd, inspirasjon 
og fine bilder.

Nett: interiorwife.wixsite.com/
interiorwife
Instagram: @interiorwife



Man må ikke bade ved 
bassenget, det innbyr også 
til soling, lesing og generell 
avslapping.
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Disse bildene viser huset og uteområdet til familien, før de pusset opp. 
Bassenget var allerede installert, men familien hadde behov for en koselig 
sitteplass og en overbygget spiseplass. Resultatet ble så bra at de fikk 
Bergene Holms uteromspris for 2015.

Gjennom årenes løp har jeg fått 
utrolig mange spørsmål om 
det å ha basseng. Her er listen 

over de vanligste spørsmålene:

Å basseng ser kult ut, men er det ikke 
veldig dyrt?
Det blir litt som å spørre om hva en 
bil koster, det varierer. De billigste 
bassengene får man fra rundt 15 000 
kroner, de dyreste koster sikker godt 
over 500 000 kroner. For vår del kostet 
selve bassenget rundt 50 000 kroner. 
Så kom støping og montering, samt 
kostnader knyttet til området rundt. 
Jeg vil tro vi snakker om rundt 250 000 
kroner totalt, men det er jo allerede 
11 år siden! Terrassen bygget vi for et 

par år siden, og kostnaden til den er 
ikke medberegnet i det beløpet. Jeg 
vil absolutt anbefale deg å sjekke hos 
leverandører, du finner informasjon 
og priser på internett, eller ved å ta en 
telefon til selskapene.

Hvordan går man frem for å lage  
basseng i hagen?
For det første må du ha et hull å sette 
bassenget ned i. Hvor mye arbeid det 
er, varierer selvsagt med grunnfor-
holdene. Må du sprenge bort stein 
blir det dyrere enn om du bare skal 
grave. Basseng finnes i mange variant-
er. Vårt var et byggesett som ble fylt 
med betong i veggene oppå en støpt 
betongplate. I dag får du ferdigstøpte 

basseng som settes rett ned i hullet, 
det finnes rimelige stålplatebasseng 
og plastbasseng som begge krever lite 
vedlikehold. Som så ofte ellers så følger 
gjerne pris og kvalitet hverandre. 

Er det så smart med basseng i Norge? 
Å lage basseng uten oppvarming er en 
dårlig idé, da får du ikke mye bruks-
tid igjen for investeringen. Det finnes 
flere oppvarmingskilder for basseng, 
som varmekobler drevet av strøm, 
solcellepanel og varmepumper. Vi har 
en luft til vann-varmepumpe, som vi 
er veldig fornøyd med. Da holder vi 
jevnt en temperatur på 29 grader  
gjennom sesongen, det koster oss 
rundt 3000 kroner i strøm per sesong.



Bassenget til Tina Stuestøl og familien er absolutt et smykke i 
hagen! Selv om den norske sommeren kan være kort, blir den på 
så mange måter forlenget med et oppvarmet basseng i hagen.
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Hvor lang er sesongen? 
Vi bader fra tidlig mai til slutten av 
september, avhengig av vær og tem-
peratur fra år til år.

Hva gjør dere når vinteren kommer? 
Vi stenger bassenget og dekker det 
til. Vinterstengingen tar en times tid 
med vår hjemmesnekrede løsning. Vi 
legger impregnerte planker i rutenett 
over bassenget, og så legger vi duk og 
presenning over disse. Det funker som 
gull og tåler uten problem en meter 
med snø. Det finnes flere andre løs-
ninger, blant annet stålplater.
 
Hvordan holder dere vannet rent?
Det er flere systemer og tiltak som 
hjelper oss. En vannpumpe kjører van-
net gjennom et sandfilter, som renser 
det. Fordi vi har både bunnsluk og 
skimmer, blir hele bassenget ren-
set bare ved å trykke på en knapp. I 
tillegg bruker vi klor, algemidler og 
såkalt flokking, som gjør vannet klart. 

I tillegg har vi en liten hov som vi ved 
jevne mellomrom drar over overflaten, 
for å fjerne småting som faller i van-
net, for det meste løv og barnåler. Det 
finnes andre løsninger for renhold, 
som vannsugere eller en robot som 
rusler rundt i bassenget og rengjør 
mens du nyter livet på land. Vi slår vi 
et slag for bunnsluket: Aldri bygg bas-
seng uten bunnsluk! Det er et råd vi er 
evig takknemlige for at vi fikk fra vår 
leverandør da vi bygget basseng. Det 
har spart oss for mye arbeid, så hør på 
erfarne bassengfolk.
 
Det er snakk om motor og varme-
pumpe, blir det mye bråk? 
Vi hører ikke hverken motor eller var-
mepumpe. Vi har laget et lite teknisk 
rom under plattingen hvor alt det 
tekniske utstyret er plassert.

Må man søke om å bygge basseng? 
Du må søke om byggetillatelse, men 
det er en enkel prosess. Søk før du 

bygger, så slipper du stress i etter-
tid. Sjekk med kommunen du bor i, 
reglene kan variere.

Er det vanskelig med kjemikalier? 
Vi bruker et lite kvarter hver uke på å 
sjekke pH-verdi og tilsette kjemikalier 
etter bruksanvisning og råd fra lev-
erandøren. Vi prioriterer jevnt vedlike-
hold fremfor skippertak. Da bruker vi 
mindre tid totalt, men viktigere er det 
at vannet blir bedre. Det er smart å ha 
en rutine. 
 
Er det farlig med basseng?
Det følger et stort ansvar med bas-
seng. Hos oss er det alltid en voksen 
til stede når barn bader. Til små barn 
er det viktig med flyteutstyr. Dernest 
er det viktig at bassenget dekkes til 
når det ikke er i bruk, for å forhindre 
at både to og firbente faller oppi. Din 
leverandør vil gi gode råd om sikker-
het og informere om ansvaret som 
følger med å ha basseng. Lykke til!


