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1. Innledning 
 
Asplan Viak har fått i oppdrag av Rauma kommune å gjennomføre en analyse av innhold i nytt 
badeanlegg på Åndalsnes. Oppdraget inneholder besøksanalyse, program, størrelser, vurdering av 
to aktuelle tomter for løsning, byggekostnader samt gi råd om prosjektets vei videre. 
 
Svømmehallen på Åndalsnes har et klassisk, lite svømmebasseng samlokalisert med samfunnshuset. 
Svømmehallen er opprinnelig fra 1963 med renoveringer fra 1995 og 1998. Den fremstår godt 
vedlikeholdt, men bygningskroppen og de fleste tekniske anlegg er preget av sin alder, og er langt 
unna forskriftsmessig tilstand. Muligheten for å bygge moderne badeanlegg på denne tomta, samt 
på sjøtomta blir vurdert. I regionen for øvrig er det bygget et badeanlegg i Molde i 2010. 
 
UTVIKLING AV BADEANLEGG 
I Norge har offentlige badeanlegg utviklet seg slik: 
1.-generasjon:  Renholdsanstalter i byene før 1960 
2.-generasjon:  Svømmehaller slik vi alle kjenner 1950 - 1985 
3.-generasjon:  Badeland (Langesund, Havanna, Hovden, Raufoss) 1985 - 2000 
4.-generasjon:  Moderne folkebad (Østfoldbadet, Rjukanbadet, Sørlandsbadet...) 2000 - 
 
De tradisjonelle svømmehaller (2.-generasjonsbad) har i dag mindre rolle som folkebad ettersom 
undersøkelser viser at færre enn 10 % av innbyggerne er brukere.  
3.-generasjonsbadene har vesentlig større andel av befolkningen som brukere, men suksessen er 
begrenset ved at de klassiske verdier som svømming og stup er glemt i disse badeanlegg. (Man kan 
faktisk verken svømme eller stupe der! (Raufoss badeland, Magneten badeland i Levanger, Havanna 
i Sandnes, Hovden badeland, Skjærgården badepark i Langesund). 
I moderne folkebad er det derimot tilbud til alle aldersgrupper. Behovene for mosjon og idrett 
tilfredsstilles så vel som behov for lek, avslapning og velvære. Anleggene får nær sagt hele 
befolkningen som brukere, og inntektene blir betydelige. Trenden innenfor reiselivsbedrifter er 
satsing på velværetilbud / kurtilbud / spa (sana per aqua, helse gjennom vann) i forbindelse med 
klassiske badetilbud.  
 
Sørlandsbadet i Lyngdal er et eksempel på vellykket utvikling av badeanlegg. I forkant av prosjektet 
(2003) gjorde vi en analyse av besøkspotensialet (tilsvarende denne vi nå gjør i Rauma) som 
forespeilet besøkstall mellom 130- og 
170 000 besøk årlig i badeanlegget. 
Snaut halvparten av besøket var 
forutsatt å komme fra fastboende 
innbyggere i regionen, og drøyt 
halvparten fra reiselivsgjester 
(hoteller, camping, hytter og 
tilfeldige). Etter 5 års drift er fasiten 
besøk mellom 205 000 og 185 000 
hvorav ca 140 – 150 000 er billett-
kjøpende publikum i badeanlegget.  
De øvrige er skolebading (ca. 20 000) 
og gjester i treningssenteret som ikke 
bader (ca. 30 000).        Fra Sørlandsbadet 
 
De beste badeanleggene har inntekter større enn driftskostnadene og betjener betydelig 
lånekapital med overskuddet. 
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2. Grunnlag for badeanlegg, besøksanalyse 
 
Denne form for analyser har Asplan Viak drevet med i 18 år med bakgrunn i besøksstudier av 
norske- og utenlandske badeanlegg. Analysers treffsikkerhet kan ikke måles før mange år senere 
siden prosjektet etter analysen eventuelt skal finansieres, utvikles, prosjekteres, bygges og drives 
noen år. Gamle modeller for besøksanslag var enkle og unyanserte, og de bygde på de gamle 
svømmehaller. På 1990- tallet utviklet vi vår egen modell som vi anvendte på noen mulige 
badeanleggsprosjekter. Flere av de analyserte objekter har så blitt realisert på bakgrunn av 
analysen, og fått opptil 11 års driftstid. Våre analyser har vist seg å være gode. Analysemodellen har 
blitt videreutviklet; den skiller mellom besøkende fra fastboende og reiseliv, den nyanserer 
befolkningsgrunnlaget, og den nyanserer reiselivsbesøket. I tillegg drøfter modellen en del faktorer 
som konkurrerende anlegg, værforhold med mer. 
 
Vi ser i første omgang på det billettkjøpende publikum: 

• hvem er de? 
• hvor kommer de fra? 
• hvorfor kommer de? 

Det er mange faktorer som påvirker besøkstallet i et badeanlegg.  
De viktigste faktorer som betyr noe for badebesøket er: 
1. Badets attraksjonsverdi 
2. Befolkningsgrunnlaget 
3. Reiseliv 
4. Konkurrerende tilbud (badeanlegg og andre fritidstilbud) 
5. Været / geografi (dårlig vær er godt vær for innendørs bading) 
6. Kultur for bading (innland / kyst) 
7. Åpningstider 
8. Billettpris 
9. Service 
 
For å stipulere sannsynlig besøk i et fremtidig badeanlegg i Åndalsnes vil vi her drøfte de enkelte 
faktorer, og vi vil sammenligne med 3 eksisterende badeanlegg: 
Rjukanbadet Rjukan fra 2003 med kostnad i dag ca. 110 mill kr. 
Hovden badeland, fra 1990 med kostnad i dag ca. 120 mill.kr. 
Sørlandsbadet i Lyngdal 2007 med kostnad i dag ca. 140 mill kr. 
Disse anlegg er interessante på hver sine måter.  
 
 
 
Rjukanbadet i Tinn kommune. 
Tinn kommune har totalt 6100 innbyggere 
hvorav ca 3500 i Rjukan. Det er 1 time bilkjøring 
til nærmeste tettsted Notodden.  
Rjukanbadet har ca. 60 000 besøk årlig. 
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Hovden badeland ligger øverst i Setesdalen hvor 
det er liten/ ingen lokalbefolkning, stor avstand 
til befolkningssentre, men med betydelig 
turisme. Besøkstallet her har variert fra 48 000 
til 65 000 årlig. Det er hyttefolk og turistene for 
øvrig som står for alt besøket her. 
 

 
 
 

 
 
Sørlandsbadet i Lyngdal kommune Vest- Agder 
med 7300 innbyggere og en del reiselivs- 
virksomhet. Beliggenhet i strandkanten mellom 
en strand og en bratt fjellhammer.  
Besøkstallet ble i 2003 beregnet til mellom 
130 000 og 170 000 årlig.  
Åpningen var 1. februar 2007 og besøket ligger 
mellom 180 000 og 190 000 årlig. (Første hele 
driftsår 205 000 besøk, hvorav ca. 20 000 er 
skolebesøk). 
 

 

 
Det ene bassenget er hevet for å gi følelsen av å 
bade i fjorden. Her anvendes sjøvann med gode 
miljø- og pengebesparelser. 

 

 

 
 
 
2.1. Badets attraksjonsverdi 
 
GENERELT 
Badets attraksjonsverdi påvirker besøkstallet fra både nære og fjerne potensielle brukere.  
Det påvirker også befolkningsgrunnlaget ved at et attraktivt badeanlegg har et større omland enn et 
mindre attraktivt anlegg.  
Attraksjonsverdien av anlegget dannes av: 

A. badets innhold / tilbud 
B. badets størrelse 
C. hvordan tilbudene er organisert i badet 
D. badets arkitektur 
E. beliggenhet / omgivelser 
F. tilgjengelighet 
G. service og pris 

 
ÅNDALSNES 
På Åndalsnes er det 2 aktuelle tomter med forskjellige kvaliteter. Samfunnshustomta har nærhet til 
skoler, mens Sjøtomta er særdeles flott som gir maksimal uttelling for punkt E. Begge har mulig 
fjellutsikt som øker attraksjonen for badeanlegget. 
F; tilgjengelighet betyr ikke bare fysisk tilgjengelighet, men også åpningstider. Badet må være 
tilgjengelig når folk ønsker det og ha åpningstider som er lette å huske. 
De andre punktene forutsetter vilje til kvalitetstenkning og vilje til investering. 
Ambisjonene for badet bør være høye, og vi forutsetter i utgangspunktet at badeanlegget blir blant 
de attraktive anlegg i Norge slik at sammenligningen med de nevnte badeanlegg er reell. 
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2.2. Besøk fra fastboende 
 
Besøk fra fastboende badegjester kommer svært ujevnt fordelt gjennom året og ujevnt fordelt over 
uka. Også ujevnt fordelt over dagen. Det er på fritiden det store besøket av billettkjøpende 
publikum er. På dagtid foregår skolebading, men pensjonister, arbeidsløse, enslige fedre og -mødre 
er i større og større grad brukere av moderne folkebad. I helgene er besøket betydelig høyere, 
særlig i dårlig vær. Værets betydning kommer vi tilbake til senere. 
Høstferie, vinterferie, påske 
og fridager er spesielt gode 
besøksperioder slik vi ser i 
diagrammet til høyre. 
Figuren viser typiske 
uketallsbesøk for 2 
påfølgende år i Østfoldbadet 
i indre Østfold.  
De beste måneder er 
erfaringsmessig januar, 
februar, mars, juli, oktober, 
og november. I desember er 
det juleforberedelser som 
har fokus for mange, mens 
juledagene kan være gode. 

 

Variasjonene år om annet skyldes mest været. 
 
Befolkningsgrunnlaget for et badeanlegg er som sagt avhengig av badets attraksjonsverdi fordi et 
attraktivt badeanlegg har større omland enn et mindre attraktivt anlegg. Erfaringer viser at de 
besøkende kjører langt for å besøke attraktive anlegg på fritiden. Eksempelvis kjører familier fra 
Valderøya til Kristiansund for å bade, forbi Moldebadet til Atlanterhavsbadet. Og Sørlandsbadet har 
stadig gjester fra Tvedestrand 17 mil unna og de har mange fra Rogaland. Dette forteller om 
reiseavstander på 2,5 timer til attraktive badeanlegg. Imidlertid regner vi ikke så store avstander når 
vi definerer befolkningsgrunnlaget i tre kategorier:  
Kommunens innbyggere, nære naboer med kjøreavstand 0,5 til 1 time, og fjerne naboer med 
kjøreavstand mellom 1 og 2 timer. 
 
Befolkningsstruktur 
Sted           kommune Kommunen Nære naboer  Fjerne naboer 
Åndalsnes   Rauma 7 400   6 500   90 000 
Rjukan         Tinn    6 000 15 000 110 000 
Hovden       Bykle     950   6 000    6 000 
Lyngdal        Lyngdal    7 900 34 000 100 000 
 
Erfaringene viser at fastboende bruker badeanlegg oftere jo nærmere de bor. 
Beregningsmodellen har gjennomsnittlig årlig besøksfrekvens 2,5 for dem som bor i kommunen,  
for nære nabokommuner er gjennomsnittlig besøksfrekvens 1,0 (her bare Vestnes) og for fjerne 
naboer er frekvensen 0,1.  
Dette tilsier besøkstall fra fastboende i regionen på ca. 18 500 + 6 500 + 9 000 = 34 000 årlig for et 
attraktivt badeanlegg i Åndalsnes. Usikkerhet i anslaget gjør at vi sier at besøket vil bli mellom 
30 000 og 40 000 årlige billettkjøpere fra fastboende i regionen. 
 
Tallene er langtidstall. Det første driftsåret kan besøket bli noe høyere, og så stabilisere seg på dette 
nivå. 
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2.3. Besøk fra reiseliv 
 
Hytter, hoteller, camping 
Hyttefolket og gjester hos reiselivsbedrifter er hyppige brukere av attraktive badeanlegg. 
Disse besøk kommer i tillegg til besøket fra fastboende. Det beste målet for slikt besøk finner vi med 
utgangspunkt i Hovden i Setesdal hvor tilnærmet alt besøket til Hovden Badeland kommer fra 
reiselivet ettersom der ikke er lokalbefolkning av betydning. Besøkstallet på Hovden har variert fra 
48 000 til 65 000 årlig med gjennomsnitt 54 000.  
For reiselivsbesøk differensierer vi ikke på kjøreavstand, men definerer regionen innenfor en times 
kjøring. 
 
Tabellen viser sammenligning Hovden - Rjukan - Lyngdal - Rauma. 

 Private hytter i 
primærregion 

Kommersielle 
sengeplasser  

Camping-
plasser 
Antall 

Rauma  2 000*    1 500** 15 
Rjukan 3 000 1 700 5 
Hovden 2 000 1 200 3 
Lyngdal 3 000 3 200 15 

 
*   Tall fra SSB Rauma 1217 + Vestnes 593 + litt tilstøtende mindre enn 1 time reise.  
** Tall for kommersielle sengeplasser er mottatt fra reiselivssjefen i Rauma. 
 
Rauma har større reiselivsvirksomhet enn Hovden, men mindre enn i Lyngdal.  
Åndalsnes har i tillegg betydelig cruisebåt- trafikk som ingen av de andre har. Cruisebåtenes liggetid 
er lang nok til at gjester har anledning til besøk i et attraktivt badeanlegg. Cruisebåtene har gjerne 
badebasseng om bord, men som regel utendørs og med begrenset trivsel ettersom de er veldig 
eksponerte for gjestene. Skapes et attraktivt badeanlegg på Åndalsnes, vil man kunne få noe besøk 
fra cruisepassasjerer. Vi tør imidlertid ikke regne med særlig besøk av cruisepassasjerer ettersom vi 
ikke har erfaringsgrunnlag. 
 
Sammenligning med Hovden og Lyngdal er interessant på flere områder. Hovden er hovedsakelig en 
vinterdestinasjon preget av sesongdrift. Lyngdal er i all hovedsak en sommerdestinasjon. Rauma er 
en sommerdestinasjon, men økende også som vinterdestinasjon.  
 
På Rjukan kommer ca. halvparten eller ca. 30 000 av besøket i Rjukanbadet fra reiselivet. 
I Lyngdal kommer mellom 80 000 og 100 000 besøk i Sørlandsbadet fra reiselivet, og på Hovden som 
nevnt 54 000. Imidlertid er hyttene på Hovden eiet i sin helhet av gjester utenfor regionen, hvilket 
slår ut i større besøk til badeanlegget der ettersom de ikke har anledning til besøk der ellers. 
 
Vi tør anslå besøk fra reiseliv til mellom 30 000 og 45 000 årlig ved attraktivt anlegg. 
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2.4. Korreksjon for konkurrerende tilbud 
 
Dette kapittel (og de påfølgende kapitler) er med for å korrigere besøksanslagene opp eller ned 
ettersom lokale forhold avviker i positiv- eller negativ retning i forhold til referanseanleggene.  
 
Med konkurrerende tilbud mener vi i tillegg til badeanlegg også andre fritidstilbud. Av badeanlegg i 
regionen er det Moldebadet og Atlanterhavsbadet som er konkurrentene. Ellers er det naturen som 
er den store hovedkonkurrenten samt museer og kulturtilbud.  
 
Sammenlignet med referanseanleggene anser vi ikke de konkurrerende fritidstilbud i Rauma å 
avvike i en grad som tilsier korreksjon av besøkstallet. 
 
 
 
2.5. Korreksjon for været / geografi 
 
Dårlig vær er det beste været for innendørs badeanlegg. På dager med fint vær har Rjukanbadet 
gjerne under 50 besøkende mens en tilsvarende dag med dårlig vær gjerne gir 500 besøk. 
I Rauma er været gjennomsnittlig dårligere enn på Rjukan, Hovden og i Lyngdal.  
Dette er positivt for det samlede besøk gjennom året. Spesielt fordi det største konkurrerende 
tilbud (naturen) er mindre attraktiv i dårlig vær. Denne faktoren vil redusere antall dager med dårlig 
besøk i badeanlegget betydelig. Dager med dårlig besøk definerer vi som dager hvor besøket er 
mindre enn halvparten av normalbesøk for de tilsvarende dager. Antall dårlige dager for de 
sammenlignbare anlegg er ca 50 årlig, og vi anslår at halvparten av disse vil gå fra dårlige til gode 
dager som betyr 25 dager med mer enn 300 ekstra besøk som tilsvarer 8 000 til 10 000 ekstra 
besøk årlig. 
 
 
2.6. Korreksjon for badekultur  
 
Enkelte steder har man ikke kultur for å bade offentlig, og der slår det negativt ut for badebesøket. I 
Rauma har man mer normal badekultur, og vi ser ikke grunn til å justere noe for forskjeller fra de 
sammenlignende anlegg.  
 
 
2.7. Korreksjon for åpningstider 
 
Det er viktig å ha åpent når folk ønsker det, badet må være tilgjengelig. 
Rjukanbadet har åpent for publikumsbading 64 timer pr. uke. 
Sørlandsbadet har åpent 65 timer pr. uke. 
Hovden Badeland har åpent ca. 40 - 56 timer pr. uke. 
Vi forutsetter at åpningstiden i Raumabadet blir minst 64 timer pr. uke slik at denne faktor ikke 
innvirker på besøkssammenligningen. 
 
 
2.8. Korreksjon for billettpris 
 
I Norge er det ikke tradisjon for å betale mye for å bade. For den vanlige type badetilbud 
(svømmehaller) kan man heller ikke kreve mye betalt, fordi det er moderat attraktivt for de fleste.  
Moderne badeanlegg har tilbud til alle aldersgrupper, og som heldagstilbud vil man betale mer. 
Faste brukere får kjøpt rabatterte billetter, klippekort og årskort.  
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Sammenlignet med andre heldagstilbud blir også moderne badeanlegg billige (eksempelvis koster 
dagskort i en slalombakke gjerne 300 kr). Billettpriser varierer noe mellom de forskjellige, moderne 
badeanlegg og noen steder etter hvor lenge man bader.  
Sørlandsbadet har ingen begrensning på badetiden, gjennomsnitt billettpris er ca. 85 kr. 
Hovden Badeland har gjennomsnitt billettpris over 100 kr. 
Rjukanbadet har gjennomsnitt billettpris rundt 70 kr. 
Vi forutsetter her at billettprisene i gjennomsnitt blir mellom 75 og 90 kr for at denne faktor ikke 
skal innvirke på antall besøk i sammenligningen. 
 
 
OPPSUMMERING BESØKSPOTENSIAL 
 

• Fra fastboende i regionen  30 000  –   40 000 
• Fra reiseliv i regionen   30 000  –   45 000 
• Korreksjon for konkurrenter     0 
• Korreksjon for værforhold    8 000  –   10 000 
• Korreksjon for badekultur   0 
• Korreksjon for åpningstider   0 
• Korreksjon for billettpriser   0  

SUM besøk billettkjøpende publikum   68 000 – 95 000 årlig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Raumabadets størrelse og innhold 
 
Her vil vi programmere et badeanlegg med passende kapasitet til å motta det anslåtte besøk, hvor 
kommunens ønsker til innhold er med. 
Anlegget bør ikke bli så stort at det kan ta imot alle besøkende til enhver tid. Besøket kommer 
ujevnt, og det er i helger og ferier med dårlig vær det er størst pågang. Kapasiteten bør være ca. 300 
samtidige besøk for å kunne motta det beregnede besøk. Ca. halvparten av gjestene vil være i 
bassengene, 25 % på landområdene og 25 % i garderober, dusjrom, toaletter eller på vei ut- og inn 
av anlegget. Til sammenligning er Sørlandsbadets kapasitet 450 samtidig besøkende og 
Rjukanbadets ca. 300. 
Størrelsen på Raumabadet vil da bli ca 1600 m2 bruksareal fordelt med ca. 550 m2 vannarealer, ca. 
450 m2 landarealer i badet og ca. 600 m2 servicearealer som vestibyle, serveringsarealer / kjøkken, 
garderober, dusjer, toaletter, lagre med mer. Tekniske rom kommer i tillegg, og disse plasseres i 
kjeller rundt bassengkroppene. 
I tillegg kommer eventuelt også trimrom, møterom og annet som kan være naturlig i badeanlegg. 
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INNHOLD 
Raumabadet bør inndeles i avdelinger med delvis forskjellig karakter etter bruk og funksjon. 
Brukergruppene er mange, og hver brukergruppe ønsker seg i løpet av sitt opphold å benytte flere 
avdelinger. Anlegget bør ikke seksjoneres i lukkede avdelinger fordi det medfører unødig trafikk, 
mer tilsyn og mindre trivsel ved at det ofte vil oppleves stusselig alene ved lite besøk. Avdelingene 
etableres bedre ved fornuftig plassering av områder etter funksjon og ved hjelp av planter, glass og 
mindre bygningselementer.  
 
I oppdragsdefinisjonen og etterfølgende møte er det fremkommet ønsket innhold i badeanlegget. 
- Familiebad med arealer for småbarn, større barn, sklier, lek, sprut og varierte vanndybder,  
   serveringsarealer og oppholdssoner. 
- Velvære- / helsebad med varmt vann, vannmassasje, motstrømsaggregater, boblebad, dampbad,  
   badstu og kaldtvann. 
- Idrettsbad / mosjon med svømmebasseng og stupanlegg. 
- Ungdomsavdeling med stuping, klatring, rutsjing, fossefall, strøm og oppholdssoner 
   overlapper andre avdelinger. 
- Utebad med varmt vann for opphold ute vinter som sommer. 
 
Gjennom forarbeid og drøfting i møte kan vi sette opp en programtabell: 
Avdeling Vannareal 

m2 
 

Landareal 
m2 

Kommentar 

 
Idrett / mosjon 

 
390 

 

 
300 

Svømme- / stupbasseng,  
Temperatur 28°C  
25 x 15,5 meter 6 baner a 2,5 meter.  
Dybde 1,0 til 5 meter. 
Stupanlegg i samme basseng med 1 + 3 m svikt og 
3 + 5 + 10 m plattform. 
Bassengets gode bredde gir mulighet for stuping 
samtidig med svømming i noen baner. 
 

 
Familiebad 
 

 
60 

 

 
80 

Småbarnsbasseng med temperatur 34°C. 
Størrelse 15 m2; dybde 0,15 til 0,3 meter 
 
Barnebasseng / opplæringsbasseng med 
temperatur 34°C 
Størrelse 45 m2; dybde 0,6 til 0,9 m. 
Vannrutsjebane lang. 
Sklie småbarn. 
Oppholdssoner på land. 
 

 
Velvære- / 
helsebad 

 
100 

 

 
110 

Varmtvannsbasseng 34°C, størrelse 12,5 x 7 meter 
med sitte- og liggesoner i vann, vannmassasje og 
motstrømsanlegg.  
Hettvannsgrotte 39°C, størrelse 10 m2, skjermet 
med dyp atkomst. 
Dampbad 45°C med urtedufter 
Badstu 90°C med benk og dusj utenfor. 
Uteareal for helårsbruk med  
varmkulp 39°C med massasjeanlegg 
og kaldkulp 10°C  
Oppholdssoner på land. 
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Ungdomsbad i fam. og idr.    50 Hopp og stup i svømmebassenget. 
Klatrevegg på bassengkanten. 
Vannrutsjebane. 
Oppholdssone. 
 

SUM 550 540 1 090 m2 
 
 
Servicearealer   
Vestibyle, inngangsparti 100 Med sittegrupper og toaletter.  
Kjøkken, servering, betjening, 
kasser 

  70 Betjener besøkende med billetter og kafeteriavarer 
så vel til badet som til vestibyle.  

Garderober, dusjer, toaletter, 
badstuer 

300 Noe av garderobeanlegget vil være spesielt 
tilrettelagt for familier og handikappede. 

Badevaktrom, solarier, 
rengjøringsrom, lager, kontor, 
møterom 

 
130 

 

 
Hovedsakelig på hovedplanet 

 
SUM 

 
600 

 
1690 m2 hovedplan 
Arealene er tilnærmet bruttoarealer. 
 

 
 
Tekniske rom Hovedsakelig i etasjen under badet. 
Personalgarderober, spiserom I etasje over eller under badet 

 

PARKERING 
Vi anslår at besøket vil komme til anlegget på følgende måte: 
Privatbiler  ca 75 % 
Buss (rute og charter) ca 15 % 
Gående og syklende ca 10 % 
Parkeringsbehovet blir da for ca. 65 privatbiler (snitt 3,5 person/bil), 1 buss og noen sykler. Det kan 
være akseptabelt å benytte plasser i nærheten med noe avstand på de beste dagene dersom 
tomten er trang. 
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4. Byggekostnader og tilskudd 
 
Grunnlag for kostnadsvurdering av nytt badeanlegg er på programstadiet erfaringstall fra svømme-/ 
badeanlegg gjennomført de senere år. Asplan Viak har studert kostnadsbildet for 8 egne 
gjennomførte badeanlegg (rådgiverrolle med arkitekt) og ytterligere 8 badeanlegg gjennomført i 
samme periode hvor vi ikke har deltatt. I kostnadsstudiet presenteres de samlede, totale kostnader 
inklusive infrastruktur som veier, plasser og tomtekostnader. Disse er så fordelt på bebygget areal 
og på vannareal. Kostnadene for hvert anlegg er indeksregulert fra sine gjennomføringsår fram til 
januar 2012 etter Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks.  
 

 
Figur 1       Blå søyler er 1000 kr/m2 grunnflate  Hvite søyler er 1000 kr/m2 vannflate. Tallene er eks moms. 

 
Gjennomsnittskostnad for alle 16 anlegg er ca. 63 000 kr/m2 grunnflate og ca. 210 000 kr/m2 
vannflate.  
Dette gir kostnadsoverslag for Raumabadet 111 mill kr eks. moms eller 139 mill kr inkl. moms. 
Usikkerheten i overslaget er i henhold til figur 1:  Pluss 80 % og minus 38 % 
 
Ved beste vei for realisering* vil kostnadene bli 90 mill eks moms eller 112,5 mill kr inkl moms. 
Usikkerheten reduseres til pluss  20 % og minus 10 % 
 
* Se kapittel 8. 
 
Tilskudd av spillemidler anslås til    15 mill kr. 
Spillemiddeltilskudd 25 x 15,5 meters basseng (6 baner) er inntil 12 mill kr.  

Stupanlegg vurderes særskilt i departementet, vi anslår 1,2 mill kr som er det dobbelte til 10- meter 
som til 5- meter. 
For opplæringsbasseng 8,5 x 12,5 meter er tilskuddet inntil 2 mill kr. Her har vi ikke fulle mål, og vi 
anslår 1,1 mill kr. 
For sikkerhetsutstyr inntil 0,7 mill kr. 
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5. Tomtenes kvaliteter og muligheter 
 
Det er 2 aktuelle lokaliseringer av nytt badeanlegg; Samfunnshustomta og Sjøtomta / Fjordbadet. 
 
5.1 Samfunnshustomta med eksisterende svømmehall 
 
Samfunnshustomta er ca 
75 x 55 meter, avgrenset 
av Storgata, Kongensgate 
og boligfelt. Barneskolen 
ligger på andre siden av 
Storgata. Tomta er flat og 
er bebygget av denne ene 
bygningen; svømmehall og 
gymsal / samfunnssal med 
grunnflate 830 m2.  
For øvrig er arealet 
opparbeidet grøntområde 
og asfaltert atkomst og 
parkering for ca. 33 biler. 
Bygningen ligger helt inntil 
nabogrense til bolig i sør. 
 
Det er ønskelig å benytte 
eksisterende basseng til 
varmtvannsbasseng 
dersom det passer på god 
måte i nytt badeanlegg. 
 

 

 
På flyfotoet her ser vi 
samfunnshuset hvor vi har 
lagt på blått over 
eksisterende basseng.  
Parkeringsplassen for 
kulturhuset er ikke 
opparbeidet på 
fototidspunktet. 
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Nytt Raumabad får 
bygningskropp ca. dobbel 
så stor som eksisterende 
bygning. Byggets høyde 
blir ca 15 meter over 
terreng på det høyeste 
(over stupetårn).  
Den blå firkanten på foto 
her viser omtrentlig 
størrelse. 
 
Vi mener det vil være 
naturlig at atkomsten blir 
nord fra sentrum og 
kulturhuset, og at plassen 
mellom badet og 
Kulturhuset dyrkes felles  
over Kongens gate som 
kanskje bør stenges for 
gjennomkjøring, eller den 
kan utvikles som 
Kulturgate. 

 

 
De gode kvaliteter på Samfunnshustomta er: 

• Nærheten til barneskolen. 
• Nærheten til Kulturhuset med mulig felles atkomstplass til begges fordel. 
• Relativt nær beliggenhet til Åndalsnes sentrum. 
• Utsikt til fjellene i sør som kan dyrkes med godt grep. (Med noe heving av bygget kan man 

frigjøre seg noe fra de bygningsmessige omgivelser med riktige vindusplasseringer.) 
• Kommunen eier tomta. 

 

 
Mulighetene til å etablere et badeanlegg i ønsket størrelse er tilstede på denne tomta.  
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Mulig stenging av Kongens gate for gjennomkjøring og dyrking av kulturtorget videre over 
parkeringsplassen bort til badeanlegget kan gi en god helhet for området.  
Med god beplantning kan parkeringskapasiteten utvides noe uten at det vil virke som asfaltørken. 
Dersom badeanlegget (også inngangsnivå) heves noe mener vi at badeanlegget kan bli attraktivt på 
denne tomta. 
 
 
Verdien av eksisterende samfunnshus og basseng? 
 
Bygningen er opprinnelig fra 1963 med renoveringer fra 1995 med garderober og 1998 med 
bassengrehabilitering og nytt renseanlegg som siden også er supplert. Den fremstår godt 
vedlikeholdt, men bygningskroppen og de øvrige tekniske anlegg er preget av sin alder, og er ikke i 
forskriftsmessig tilstand.  
Etter befaring kan vi slå fast at bygningen også har utlevd sin tekniske levealder med unntak av 
noen bassengtekniske installasjoner. Bassenget alene kan muligens ha en restverdi ettersom det 
fremdeles fremstår pent, men i løpet av få år vil det kreves ny rehabilitering fordi 
bassengmembranens levetid da er utlevd (nå 14 år gammel mot forventet levealder 15 til 20 år). 
Kostnaden av en slik rehabilitering er ikke ubetydelig ettersom fliser må fjernes, og membranen må 
gå gjennom renner og få ny overgang mot flislagte golv.  
Eventuell restverdi av bassengkroppen vurderer vi ikke til å være større enn kostnaden for denne 
rehabilitering. En del bassengteknisk utstyr har imidlertid en viss restverdi som kanskje tilsvarer 
kostnaden ved riving av hele bygget.  
 
Vi har erfaring fra totalrenovering av flere badeanlegg, også med del-renovering med tilbygging av 
nytt badeanlegg samt helt nye anlegg. Vi ser i ettertid at byggherrene i flere tilfeller hadde vært 
tjent med mer riving for å få alt nytt. Ved renovering er det vanskelig å forutse hele omfanget 
samtidig som de gamle løsninger preger det ferdige resultat. Økonomisk er det sjelden noe å spare, 
det kan også bli dyrere enn å bygge nytt. Man må tenke på at nytt badeanlegg blir stående i 40 år 
(som også Kulturdepartementet krever garanti for drift for å utbetale spillemidler), og vårt klare råd 
her er å rive hele eksisterende bygningsmasse. 
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5.2 Sjøtomta / Fjordbadet 
 
 
Tomta ligger ved fjorden 
vest for Trolltind ved 
Strandgata hvor 
Jernbaneverket er eier. 
Tomtas mål er ca. 100 
meter i bredde med 
varierende dybde fra ca. 
65 til ca. 118 meter 
illustrert med grønn 
skygge på kartet her. 
Tomta er flat og bebygget 
med lagerbygninger som 
eventuelt må saneres. 

 
 
Det arbeides med en 
kommunedel for området 
hvor et fint grøntområde 
med friluftsbad kan 
opparbeides. Det røde 
areal er eventuelt tiltenkt 
badeanlegget.  
 
Kanskje bør fremtidig 
strandpromenade fra 
Stamnesodden få 
fortsette over dette og 
foran badeanlegget.  
Badeanlegget bør få 
komme helt fram til 
fjorden ettersom 
kontakten med fjorden er 
en stor attraksjon for 
badeanelgget. Også om 
vinteren når snøbygene 
driver over fjorden og 
bølgene slår mot 
bryggene. 
Sørover er det også utsikt 
til fjellene, og er man 
flink med utformingen 
kan begge kvaliteter 
komme dette 
tomtealternativet tilgode.  
Den blå figuren viser ca. størrelse for det programmerte badeanlegget. 
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Fordelene med «Fjordbadet» i forhold til Samfunnshustomta er flere: 
+ Sentrumsutvikling med flott utvikling av Sjøfronten 
+ Etablering av Bystrand ved siden av 
+ Opplevelsen av fjorden innenfra badeanlegget i tillegg til fjellutsikt 
+ Større tomt med bedre parkeringsforhold  
 
Ulempene i forhold til Samfunnshustomta: 
- Kommunen eier ikke tomta 
- Avstand til Kulturhus og skoler 
- Antakelig noe dyrere fundamenteringskostnader  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Driftsøkonomi;  inntekter - kostnader 
 
 
 
Asplan Viak har opparbeidet en databank for 
driftsøkonomi for norske badeanlegg som gir 
grunnlag for å stipulere fremtidige inntekter og 
kostnader i badeanlegg. 
Dette henger nært sammen med: 

• Anleggsstørrelse 
• Anleggsutforming 
• Besøkstall 
• Åpningstider 

 
Vi skiller mellom driftskostnader og 
kapitalkostnader ettersom kapitalkostnadene vil 
være der uavhengig av driften. 
 

 

 
INNTEKTER 
 
BILLETTINNTEKTER 
Besøksanalysen forteller om forventet besøk fra billettkjøpende publikum mellom  
68 000 og 95 000 årlig. Billettpriser er for andre badeanlegg omtalt i pkt. 2.8 og forteller om 
gjennomsnittlige billettpriser mellom 75 og 90 kr.  
Dette gir billettinntekter mellom 5,1 og 8,5 mill kr. 
 
 
KAFETERIASALG 
I badeanlegg varierer omsetning pr. besøk i kafeteria, og det er flere faktorer som spiller inn.  
Badets karakter har mye å si; anlegg hvor gjestene blir lenge selger mer. Man blir både sulten og 
tørst av å bade, og har man det godt, så kjøper man mer. Salg av iskrem er god butikk. Menyen er 
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viktig; godt utvalg gir bedre salg. Kapasitet er viktig; flere badeanlegg merker at 
kafeteriaomsetningen pr. besøk går ned ved stort besøk fordi det er stor kø. Østfoldbadet omsetter 
ca. 35 kr pr. besøk i kafeen sin. Noen badeanlegg driver kafeteria selv, mens andre har leiet (driften) 
bort. For enkelhets skyld betrakter vi her kafeteriaen som bortleiet slik at vi ikke blander inn 
varekjøp med mer i økonomien. Netto bidrag kan settes til mellom 18 og 23 kroner pr. besøk som 
tilsvarer 1,2 til 2,2 mill kr. årlig. 
 
SALG ARTIKLER 
Dette er håndklær, badetøy, sjampo med mer som gir netto ca. 3 - 5 kr/besøk. 
Inntekten vil da bli mellom 0,2 og 0,5 mill kr årlig. 
 
 
SAMMENDRAG INNTEKTER mill. kr. 
        LAVEST  HØYEST 
Billettinntekter      kr     5,1    8,5 
Kafeteria       "     1,2    2,2 
Salg artikler       "     0,2    0,5 
SUM  INNTEKTER årlig          6,5  11,2 
 
 
 
 
DRIFTSKOSTNADER mill. kr. 
 
Utgangspunkt Østfoldbadets og Rjukanbadets regnskap justert for størrelse, tall i mill kr.  
En del kostnader har sammenheng med besøkstallet og dette korrigeres det for. 
 
        LAVEST  HØYEST 
Personalkostnader badet 10 - 13 årsverk à kr 450 000   4,5    5,9 
Energikostnader  1,3 - 1,7 mill kWh à kr 0,8 -0,9   1,0    1,5 
Vannavgift   10 000 - 18 000 m3  à kr  10   0,1    0,2 
Kjemikalier og forbruksvarer       0,3    0,5 
Forsikringer og øvrige driftskostnader      0,3    0,6 
Vedlikehold         0,4    0,8 
Markedsføring         0,3    0,4  
SUM  DRIFTSKOSTNADER årlig      6,9   9,9 
 
 
KAPITALKOSTNADER      LAVEST  HØYEST 
Rentekostader ved lån 60* mill kr med 4 - 6 % rente    2,4    3,6 
Avskrivninger 75** mill kr over 30 år      2,5    2,5 
SUM  KAPITALKOSTNADER årlig      4,9    6,1 
 
*     eksempel nødvendig lån 
**  90 mill -15 mill = 75 mill 
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7. Alternativ minimumsbad med 25-meters basseng på Samfunnshustomta 
 
Som tilleggsbestilling har vi fått i oppdrag å vurdere 25- meters basseng på samfunnshustomta med 
besøksanslag og økonomi som en minimumsløsning. Vi forutsetter da bassengbredde 12,5 meter 
med vanndybde 0,9 til 1,8 meter uten stupanlegg. Nødvendige servicearealer som garderober, 
dusjer, toaletter, lager, inngangsparti osv. i tillegg. Byggets størrelse blir ca. 900 m2 grunnflate + 
kjeller. På figuren under er dette illustrert ved en firkant i størrelse ca. 1000 m2 
  

 
 
Byggekostnad for dette alternativet vil være 55 mill kr eks moms eller 69 mill kr inkl moms.  
Kostnad pr. m2 blir her noe lavere enn for hovedalternativet ettersom det er enklere bassengform, 
grunnere vann lavere takhøyde og færre installasjoner / attraksjoner. 
Tilskudd av spillemidler 25 x 12,5 meters basseng er i størrelse 10 mill kr. 
 
Besøkstall i dagens svømmehall er 18 000 til 20 000 årlig hvorav folkebading utgjør 10 000 og 
skolebading 8 – 10 000. Fredager og lørdager er vanntemperaturen hevet og da er folkebadingen 
populær. Folkebading foregår 28 timer pr. uke, søndag stengt. 
Et nytt 25- meters basseng har større kapasitet, men har vanskeligere for å heve temperaturen i 
helgene. Dersom åpningstidene ikke utvides vil vi anslå at besøket fra folkebading vil øke 50 % til 
15 000 årlig. Skolebadingen forutsettes uendret på 8 000 til 10 000 ettersom dagens svømmehall 
ikke har rapportert kapasitetsproblem. 
Man kan ikke påregne besøk fra reiseliv i dette anlegget i vesentlig grad. Dersom åpningstiden 
utvides vil man kunne få godt besøk også på søndager og 20 000 årlige folkebadere kan da være 
innen rekkevidde. 
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Driftsøkonomi 
 
Inntekt til tradisjonell svømmehall vil være billettpriser lignende dagens priser med gjennomsnitt 
rundt 45 kroner. 15 000 til 20 000 besøk vil gi inntekt mellom        0,7      og            0,9 mill kr årlig. 
 
Driftskostnader       LAVEST  HØYEST 
Personalkostnader badet ca. 2 årsverk à kr 450 000   0,8    1,0 
Energikostnader  0,5 – 0, 8 mill kWh à kr 0,8 -1,0   0,4    0,8 
Vannavgift   3 000 - 4 000 m3  à kr  10   0,03    0,04 
Kjemikalier og forbruksvarer       0,1    0,2 
Forsikringer og øvrige driftskostnader      0,1    0,2 
Vedlikehold         0,2    0,4 
Markedsføring         0,1    0,2  
SUM  DRIFTSKOSTNADER årlig mill kr     1,73    2,84 
 
 
KAPITALKOSTNADER      LAVEST  HØYEST 
Rentekostader ved lån 35* mill kr med 4 - 7 % rente    1,4    2,5 
Avskrivninger 45** mill over 30 år      1,5    1,5 
SUM  KAPITALKOSTNADER årlig mill kr     2,9    4,0 
 
*     eksempel nødvendig lån 
**  55 mill -10 mill = 45 mill 
 
 
 
 
 
 
8. Beste vei for realisering 
 
Erfaringer ved gjennomføring av badeanlegg forteller at noen badeanlegg har hatt store problemer 
knyttet til økonomi- og / eller framdriftskontroll mens andre ikke har slike problemer. Problemene 
kan knyttes til både entrepriseform og til kontraheringsform.  
Totalentrepriser frarådes ettersom prosjektene gjennomført etter denne entrepriseform har 
dårligere kvalitet og uheldigere løsninger enn entrepriser gitt på detaljerte grunnlag. 
Likeså frarådes plan- og designkonkurranse ettersom veien til mål blir svært lang, svært dyr og 
svært usikker. 
De beste erfaringer med badeanlegg er gjort hvor byggherrens fokus har vært kontrahering av den 
beste rådgivergruppe å utvikle prosjektet sammen med. Gjennom konkurranse på kompetanse, 
referanser og pris kontraheres beste rådgivergruppe med arkitekt og alle ingeniørfag. Kommunen 
holder da en liten prosjektadministrasjon med støtte av rådgivergruppen. 
 
Velges denne gode vei, er sannsynligheten stor for at kostnadene reduseres 15 til 20 % og 
usikkerheten vil kunne reduseres til pluss  20 % og minus 10 %, ref. kapittel 4. 
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9. Oppsummering  
 
Svømmehallen på Åndalsnes har nær utlevd sin tekniske levealder, og Rauma kommune vurderer 
hva slags svømme-/ badeanlegg som innbyggerne er tjente med de neste 50 år.  
Denne rapport forteller om grunnlag for moderne badeanlegg på Åndalsnes med referanser til 
erfaringer fra andre kommuner med gjennomførte anlegg og økonomien rundt disse. 
Rapporten anbefaler innhold og størrelse for et moderne folkebad og belyser løsning på 2 
tomtealternativer. I tillegg belyses en tradisjonell svømmehall som minimumsalternativ. 
 
Enkleste alternativ er å bygge tradisjonell svømmehall på sammfunnshustomta med 25- meters 
basseng. Det gir innbyggerne samme tilbud som idag, men større. Det finnes mange slike 
svømmehaller i Norge, de fleste av dem er bygget på 1970- tallet. Slikt anlegg har begrenset verdi 
som folkebad med beskjedne inntekter, men betydelige kostnader. Som tilbud til innbyggerne viser 
undersøkelser at ferre enn 10 % av befolkningen er brukere av slikt anlegg (over 90 % av besøket 
besørges av ferre enn 10% av innbyggerne). Som tilbud til reiselivet er dette relativt uinteressant.  
Netto kostnad vil bli mellom 4 og 6 mill kr årlig for tradisjonell svømmehall med 25- meters basseng. 
 
Alternativt badeanlegg er moderne folkebad med flere bassenger, varierte vanntemperaturer og 
dybder. Erfaringer viser at innbyggerne bruker slike anlegg i langt større grad, og at reiselivet er 
storbrukere. Moderne folkebad har naturligvis høyere driftskostnader, men de har også mye større 
inntekter slik at netto kostnad ikke nødvendigvis blir særlig høyere (sannsynligvis mellom 5 og 8 mill 
kr årlig inklusiv kapitalkostnad). 
 
De to tomtene har forskjellige kvaliteter som er belyst noe i rapporten. 
 
 
 
 
 
10. Råd videre 
 
Rauma kommune har bedt oss om råd om hva slags badeanlegg de er tjente med de neste 50 år. 
Rådet er klart; moderne folkebad fremfor tradisjonell svømmehall. Økonomiforskjellen mellom 
folkebad og svømmehall er relativt liten, og moderne folkebad gir stor glede og helse til alle 
innbyggerne. Reiselivet vil få vekst med slikt anlegg, og øvrige ringvirkninger er erfaringsmessig 
meget positive. Ikke bare økonomiske ringvirkninger, men politiet rapporterer om mindre trøbbel. 
Og som forebyggende helsetilbud er moderne folkebad uovertruffent.  
 
Råd om folkebadets plassering er ikke like lett å gi. Fjordtomta eller samfunnshustomta?  
Det mest fremtidsrettede føles å være fjordtomta som del av sentrumsutviklingen. Kvaliteten ved 
fjorden hever badeanleggets attraksjon og trivsel. I tillegg er der bedre parkeringsmuligheter samt 
mulighet for utnyttelse av sjøvann både som energikilde og som aktiv del av badevannet. Og 
Bystrand som supplement. 
 
Det tar minimum 4 - 5 år å få realisert et badeanlegg på beste og raskeste vis fra dette stadium. 
Dagens svømmehall vil være vanskelig å holde i drift lengre enn dette uten betydelige investeringer. 
Eksempelvis vil bassengfolien fra 1998 da ha utlevd sin tekniske levealder og må erstattes sammen 
med en mengde fliser med mer.  
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Vi tilrår realisering av folkebad i Rauma snarest mulig. Start kontraheringen av den beste 
rådgivergruppe for oppgaven i 2012. Utred så de to tomtene noe mer sammen med 
rådgivergruppen gjennom skisseprosjekt som belyser begge alternativer mer enn i denne rapport.  
Velg så tomt og gå videre. 
 
Kostnadene ved prosessen vil påløpe omtrent slik:  
2012:  Ikke mer enn det som vedtatt påløpt. Kontrahering av rådgiverteam koster ingenting. 
2013: 2 mill kr for gjennomføring av skisseprosjekt, velge tomt og starte forprosjekt. 
2014: 5 mill kr for fullføring av forprosjekt, vedta videreføring og starte detaljprosjektering. 
2015: 13 mill kr for fullføring av detaljprosjekt, gjennomføring av anbudsrunde og starte bygging. 
2016: 40 mill kr bygging 
2017: 15 mill kr ferdig! Start bading (30 mill minus 15 tilskuddsmillioner. Moms kompenseres). 
2018: 5 – 8 mill kr drift. 
2019: 5 – 8 mill kr. 
2020: 5 – 8 mill kr. 
2021: 5 – 8 mill kr. 
 
Vi ga lignende råd til Askim kommune i 1995. Østfoldbadet stod der ferdig i 2000 og alle 
innbyggerne og hele næringslivet elsker det og de politikere som gjorde modig vedtak den gang. 
Østfoldbadet utvides nå med ennå et basseng + treningssenter. 
For Tinn kommune ga vi tilsvarende råd i 1998, og Rjukanbadet stod der ferdig i 2003. Alle 
innbyggerne og hele næringslivet elsker det og de politikerne som gjorde modig vedtak den gang. 
Rjukanbadet utvidet i 2010 med større helårs utebad som følge av suksessen. 
For Lyngdal kommune ga vi råd i 2002, og Sørlandsbadet sto der ferdig i 2007. Alle innbyggerne og 
hele næringslivet elsker det og de politikerne som gjorde modig vedtak den gang. Sørlandsbadet er 
allerede utvidet 2 ganger som følge av suksessen.  
Suksessen er faktisk så stor at Innbyggerne i disse bygdebyer regner ny tidsregning; før- og etter 
badeanlegget. 
 
Vi anbefaler Rauma kommune å vedta bygging av moderne folkebad snarest mulig og starte 
prosessen videre. 
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