
Interkommunalt 
bad - Tønsberg 
og Færder
PROSESS FREM TIL BESLUTNINGEN
ANDERS NYGAARD



Avisoverskrift i TB



Hvor er Tønsberg og 
Færder? 



Anleggsplan 2015



Anleggsplan

u Bra anleggsdekning

u Lav andel antall aktive

u Tønsberg og Omegn

=
u Tønsberg kommune 

skal være en aktiv 
initiativtaker for 
regionalt og 
interkommunalt 
samarbeid for utvikling 
av idrettsanlegg



Bøygen

u For mange:

u «Lokalisering» – Hvor skal 
anlegget ligge?

u Personavhengig – Snakke samme «språk»
u Ulik forståelse / oppfatning av dagens situasjon
u Vår interesse
u Å unne andre suksess



Interkommunale anlegg

u Messehall A 

u Nye Tønsberg ishall 

u Maier Arena 
skøytestadion 

u Gamle idretten – bane 
for amerikansk fotball 

u Nye Tønsberg 
svømmeanlegg



Bidrag til samarbeid

u Integrerte kommuner

u Felles utgangspunkt

u Raushet med hverandre

u Synergieffekt 1+1= «mer 
enn 2»

u Kjenner bestemmelsene 
– spillemidler –
interkommunalt 
samarbeid

u Utnytter hverandres 
situasjon

u Samarbeid starter fra 
toppen

u Ordførere snakker godt 
sammen

u Rådmenn snakker godt 
sammen

u Administrasjonen snakker 
godt sammen

u Unner hverandre suksess

u Byen deres og byen vår



Nytt 
svømmeanlegg i 

Tønsberg



5. Generasjons
bad?!

HVORFOR SVØMME?

HVORFOR LEKE?

HVORFOR VÆRE I AKTIVITET?

HVA HAR JEG IGJEN FOR 
DET?



Lokalisering



SAMARBEID!

Jatil interkommunalt samarbeid!





Konsept

u Nok kapasitet til å dekke 
lovpålagt svømmeopplæring 
og gi opplæringstilbud til 
andre som har behov.

u Nok kapasitet til å gi mange 
ulike brukergrupper et tilbud 
samtidig og uten å måtte 
stenge anlegget for å 
gjennomføre 
idrettslagstrening.

u Nok kapasitet til organisert 
idrett og andre gruppetimer. 

u Åpningstider som er 
forutsigbare og i tråd med 
brukernes behov.

u Driftsøkonomi som tillater 
redusert brukerbetaling der 
det er nødvendig for å kunne 
gi alle et tilbud.

u Driftsøkonomi som ikke øker 
kostnadene for Tønsberg 
kommune i forhold til i dag. 

u Et totalvolum og innhold som 
definerer anlegget som det 
mest attraktive i Vestfold. 

u Et konsept som gjør at dette 
badet er differensiert fra 
Drammen og Skien. 

u Et konsept som bidrar til å 
gjøre Tønsbergregionen til et 
enda mer attraktivt 
besøksmål.

u Plassering som bygger opp 
under stor andel besøkende 
som går, sykler eller tar 
kollektivtransport.



Hva trenger Tønsberg og 
omegn?

«Utnytte synergieffektene mellom folkehelse, rekreasjon og idrett»



Som er med på å 
tilrettelegge



Bygge opp under



Reisen har så vidt 
begynt…



– Tønsberg kommune

«Tønsberg - der fremtiden skapes»




