
Bade og svømmeanlegg 

– Omorganisering og bade- og 
svømmeanleggenes begrunnelse og funksjon. 

Trenger vi en nasjonal bade - og 
svømmeanleggsstruktur?

Frode Nysæter, Asplan Viak AS

- Sivilarkitekt og badefaglig rådgiver
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Da Rjukanbadet blei planlagt 

hadde man et breit perspektiv på 

hva badet skulle være: et 

idrettsanlegg for svømming og 

stup, et badeanlegg for 

livreddende svømmeopplæring, 

et trivselsanlegg for alle, et 

helseanlegg med varmebasseng 

og trimrom, et kvalitetsanlegg 

som skulle bidra til reiselivs-og

næringsutvikling. 

Alt dette har slått til.

Tidl kultursjef Øystein Haugan
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Rjukanbadet
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«Jeg tror det henger sammen med kvalitet. 

Kvalitet i godt vedlikehold (folk utenfra tror 

Rjukanbadet er helt nytt og nekter å tro at 

det allerede har blitt 15 år). Kvalitet i god 

service; - på Rjukanbadet har de ingen 

badevakter, de har badeverter. Si det høyt, 

og smak på forskjellen. Kvalitet på kafe og 

salgsvarer. Og midt i badet står den 

tyrkiske badstua kledd med vakre 

keramiske fliser. Det gjør noe med oss å 

være i fine omgivelser!»

Tidl kultursjef Øystein Haugan





Datagrunnlag fra Drammensbadet, Pirbadet og Østfoldbadet

Men hva er utfordringene?

• Interessekonflikter ved planlegging av 

anlegg.

• Høye investeringskostnader

• Lav spillemiddelfinansiering

• Engangsbyggherrer

• Skattelovgivning/Merverdiavgift

• Interessekonflikter i drift av anlegg.

• Høye driftsutgifter

• Manglende kvalitet. «Fliser som løsner»

• Manglende skolesvømming

• Sentralisering

• Rehabiliteringsbehov

• Bassenger uten vann

gary-clements-swimming-swimming-and-more.html
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Interessekonflikt planlegging
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Utebad Kongsten



• Byggherre, eier, driver

• Engangsbyggherre. Kan mangle intern 
kompetanse.

• Har stort sett erfaring med gårsdagens 
anlegg i utforming, funksjon og 
kostnadsbilde.

• I kommunehverdagen vil erfaringsvis 
investeringssum tillegges 
uforholdsmessig stor vekt mot alternativt 
en årskostnadsanalyse på program og 
drift.

• Uvant med forholdet at et nytt moderne 
anlegg kan gi betydelige inntekter.

• Må balansere å gi alle brukere gode 
forhold og samtidig opprettholde en 
økonomisk sunn drift.

• Kan bli styrt av interessegrupper, der 
ikke alle forhold blir belyst tilstrekkelig.

• Forpliktet til å levere folkehelse og 
svømmeopplæring.

Kommunen

Skien Rådhus



• Aksjeselskap, Kommunalt foretak eller 
del av ordinær avdelingsstruktur i 
kommunen.

• Utfra driftsmodell (over), ulik 
styringsmulighet. Kan gi ulikt fokus på 
økonomisk optimalisering.

• «Konkurransesituasjon» med andre 
anlegg.

• Hvilke føringer ligger fra eier 
(kommunen) om tildeling av 
treningstid, gruppetilgang og 
skolesvømming?

• «Risiko» for forfordeling av grupper 
som gir inntekter.

• Ønsker å holde egne kurs

• Mva problematikk.

Drifter av anlegget

Skien fritidspark.no



Svømmeidrettene

• Kjemper for svømmebaner (25m og 
50m) og god plass til 
arrangementstekniske forhold i 
planlegging av anlegg.

• Kamp for nok treningstid, uforstyrret 
aktivitet, lavere kostnader ved halleie, 
mulighet til helgestevner og mulighet til 
svømmekurs. 

• Vil kunne få opplevelsen av å «være 
kravstore» både hos byggherrer, 
planleggere og drivere av anlegg.

• Samtidig er NSF en sterk 
interesseorganisasjon med stor 
gjennomslagskraft og tett samarbeid 
med KUD.

• Også interne interesseforskjeller mellom 
ulike grener (stup/svømming), der 
svømming veier tyngst.

Kongstenbadet  (bilde: esk.no)



• Kulturdepartementet som håndhever 
fordeling.

• Idrettsfunksjonell godkjenning med 
uttalelse fra NSF.

• Svært lav finansieringsandel. I snitt 
17%

• Tydelig idrettsfokus. Viktig for NSF.

• Sementerer eller utvikler?

• Andre statlige finansieringsmodeller?

• Hva med folkehelse?

• Kunnskapsbehov.

Spillemidler

Skien fritidspark.no



• Hva gir folkehelse?

• Må folkehelse være idrettstilknyttet?

• Hvordan defineres det i andre 
«grener»?

• Spillemiddeltilknytning

• Antall i aktivitet

• Kvalitet på aktivitet

• Kunnskapsbehov.

• Hvordan måle Folkehelse?

• Grunnlag for økt statlig 
finansieringsandel?

Folkehelse

Skien fritidspark.no



• Hva får folk til å komme til et bad og 
svømmeanlegg?

• Hvem ivaretar den «vanlige» 
besøkendes interesser?

• Hva er verdien av et godt fritidstilbud?

• Hva er verdien i lek?

• Hva ligger i «øvrig verdiskapning»?

• Hva kan et bad og svømmeanlegg ha 
med stedsutvikling å gjøre?

• Turisme og arbeidsplasser, er dette 
uinteressant?

• Ta med alle brukergrupper i 
planlegging!

Folk og folkebad

Skien fritidspark.no
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Årskostnader badeanlegg – 30 år

Eksempel analyse bade og svømmeanlegg –Asplan Viak 2018 – Gule søyler 

middels stort anlegg på lite sted. Brune søyler, stort anlegg på stort sted.



Kommune og regionsreformer –
Gir dette større mulighet for å dempe interessekonflikter og 

bygge de anleggene samfunnet har behov for?



Kommune og regionsreformer –
Gir dette større mulighet for å dempe interessekonflikter og 

bygge de anleggene samfunnet har behov for?

Høyere, kontinuerlig kompetanse hos byggherre, driver og eier.

Deling av kostnader og inntekter på ulike anlegg med ulikt 

inntektspotensiale.

Bedre fordeling av trening og konkurransetider. Mindre brukerkonflikt.

Rendyrking av funksjoner i anlegg.

Tilpassede finansieringsmodeller for investering og drift etter 

anleggstype.



Kjølnesbadet Stridsklev svømmehallSkien fritidspark

25m basseng - 6 baner, 

bølgebasseng, stupebasseng, 

varmtvannsbasseng, barnebasseng, 

velværeavdeling ++

25m basseng – 8 baner, 

varmtvannsbasseng, hev/senk 

bunner.

25m basseng, varmtvannsbasseng.

Stengt 2017

Phys.org Best Eiendomsmegler

https://phys.org/news/2018-08-competitive-swimmer-bodies-morphology-event.html
http://www.bestmegler.no/hus/3007755/


Idrettsbadet SkolebadetFolkebadet

Tilbud til alle grupper • 25m basseng 

• Tribune og arrangements tekniske 

fasiliteter.

• 12,5m med grunn sone.

• 50 000 besøk i 2016 i Askøy terapibad.



• Tilgodese alle brukere

• Svømming

• Stup

• Opplæring

• Helse, opptrening

• Velvære

• Mosjon

• Lek

• Fritid

• Kafe

• God arkitektur

• Lange åpningstider

• Gjennomtenkt finansiering

• Tilgodese alle vannidretter

• Svømming er størst

• Stup gir varige kvaliteter

• Oppfylle god arrangements teknisk 
funksjon

• God tribunekapasitet

• Rettet mot spillemiddel finansiering

• Reell budsjettering av inntekter og 
kommunalt bidrag

• Må ses i sammenheng med 
folkebadet og en total anleggs 
struktur

• Bør ha tilleggsfunksjoner med varmt 
og grunt vann!

• Grunt vann 

• Varierte vanndybder

• Varmt vann

• Lite basseng

• Enkel drift

• Robust

• Automatisering

• Enkelt vedlikehold

• Enkel rengjøring

• Rimelig

• Kvalitet

• «Naturlig» del av skoleutbygginger?

Folkebad Idrettsbadet Skolebadet



Pirbadet.no

Til slutt:

• Tenk hva vi bygger for

• Tenk årskostnader fra første stund

• Tenk alle brukere

• Tenk utvidelse utover første 

investeringsramme

• Lag en regional struktur på bad og 

svømmetilbudet

• Gjennomfør strukturen

• Tenk kvalitet i alle ledd

• Balanser interessegruppene, 

oppfyll forpliktelser.

Frode Nysæter, Siv. Ark / Badefaglig rådgiver

frode.nysater@asplanviak.no

mailto:Frode.nysater@asplanviak.no

