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Forhistorien 

• Askim kommunale bad 
bygd i 1931 og 
svømmehall i 1936, 
som første 
landkommmune 

• Toppen var 47.923 
besøk i 1952/53 

• Stengt 31.12.1985 pga 
sterkt forfall etter 
mange år uten 
vedlikehold 



Visjonen vår 

    Trivsel og velvære hver dag i Østfoldbadet 
  

 Visjonen til Østfoldbadet er preget av: 
– Å sette kunden i sentrum 

– Å være ledende i bransjen 

– Motivere våre medarbeidere og samarbeidspartnere 

– Utvikling av konseptet og vår egen kompetanse 

– Positivitet i alt vi foretar oss  

 

 



Konseptutvikling 

• 2000 Østfoldbadet ferdig – åpnet av kong Harald V 16. desember 
• 2002 ble Gamlebadet ferdig renovert med garderober tilpasset 

funksjonshemmede og konferanselokaler i 2. etasje. 
• 2003 fikk vi egen spa-avdeling, som det første badelandet i Norge, 

da Jari’s Massasje og Spa overtok konferanselokalene  - flyttet i 
2009 

• 2004 åpnet Askim Kulturhus vegg i vegg  
• 2005 overtok Østfoldbadet driften av kafeteriaen og bygde om 

service- og salgslokalene og produksjonslinjen inne i badet. 
• 2005 tok vi i bruk det nye, utendørs massasjebassenget på 

terrassen over velværeavdelingen 
• 2006 montering av lysorgel i taket over familiebassenget for bruk 

ved vanndiscotek på fredagskveldene og private arrangementer 
• 2008 ble den nye delvis utendørssklia tatt i bruk 
• 2009 Etablering av egen barne/svømmeklubb 
• 2013 Nytt opplæringsbasseng og friskhetssenter 
 



Velkommmen 



Nytt opplæringsbasseng +340C 

med heve/senkebunn 



Revmatikere i det nye bassenget 



Fra åpningen 2013 



Hva er friskhetssenteret? 

• Komplett badeland for mosjon og gode opplevelser 
• Treningssenter med topp moderne apparater og utstyr 

Spinning, styrketrening, TRX, balanse/koordinasjonstrening,  
coretrening og kondisjonstrening 

• Treningsmuligheter i to varmtvannsbassenget med 340C  
• Trening/svømming i idrettsbassenget med 27,50C 
• Faglig veiledning av kompetente instruktører 

• Faglig leder Terese Brustad er utdannet spesialfysioterapeut 

•  Helén Christoffersen  rådgiver innen fysisk aktivitet og helse 
•  Alle veilederne har bred treningserfaring og opplæring 

• Serveringstilbud med mye sunn mat i kafeteriaen 
 



Vår ambisjon 

• Å være et komplett senter med fokus på god helse i form 
av å tilby trening i treningssenter og i vann, kvalifiserte 
veiledere og et bredt og variert tilbud. 
 

• Tilby tester og oppfølging for å optimalisere trening og 
aktivitet for god helse. 

 
• Tilby opplegg skreddersydd for ulike grupper og den 

enkelte 
 



Vår motivasjon 

Fysisk inaktivitet forårsaker direkte 
 6% av all koronar hjertesykdom 
 7% av all type 2 diabetes 
 10% av all brystkreft 
 10% av all tykktarmskreft 

 
 

Fysisk inaktivitet – 9% av alle dødsfall i verden 
 

 



Hva er medisinen? 

• Helsedirektoratet anbefaler minimum 30 minutter 
aktivitet med moderat intensitet hver dag for voksne. 

 
• 60 minutter aktivitet med moderat til høy intensitet daglig 

for barn er anbefalt. 
 
• 20% av befolkningen i Norge følger dette. 

 
 



Slik er treningssenteret 



Slik er treningssenteret 



Slik er treningssenteret 



Hvem er våre brukere? 

• I utgangspunktet ALLE når det gjelder badeland 
• Vi har 18 årsgrense på treningssenteret 
• Populært tilbud for foreldre med barn som vil bade 

samtidig som mor og far kan få trent. 
• Satser bevisst på et voksent publikum – 45+ 

 
• Treningssenteret trekker folk fra Askim og omegn 
• Østfoldbadet trekker folk fra hele Østfold, Follo, Oslo, 

Nedre Romerike og Värmland. 
• Drop-in på treningssenteret for 70 kr + badebillett 

 
 

 



Hvem er våre brukere? 

• Askim IF Svømmegruppe 
• Mysen Svømmeklubb 
• Askim og Omegn Revmatikerforening 
• Indre Østfold Fibromyalgilag 
• Indre Østfold Psoriasisforening 
• Mysen videregående skole 
• Askim videregående skolen 
• Skolesvømming for Askim-skolene 
• Sunnaas Sykehus 
• Sykehuset Østfold Edwin Ruud 
• Aktiv på dagtid 
• Delta-gruppen 

 
 
 

 



Hvem er våre brukere? 

Besøksgrunnlaget 2012 Snitt
Folkebad - inkl. offentlige svømmetilbud 235 100    64 % 235 000    64 % 129 000    81 % 67 %

Idrett - inklusive idrettens svømmekurs 55 000      15 % 15 000      4 % 7 000        4 % 9 %

Helse (rehabilitering) 25 000      7 % 20 000      5 % 4 000        3 % 5 %

Trimaktiviteter i vann – grupper 24 300      7 % 0 % 6 000        4 % 3 %

Skolesvømming 19 600      5 % 20 000      5 % 10 000      6 % 6 %

Babysvømming og egne svømmekurs 6 900        2 % 2 500        1 % 4 000        3 % 1 %

Trening i treningssenter og bad 75 000      20 % 8 %

Totalt 365 900    367 500    160 000    100 %

Pirbadet Drammensbadet Østfoldbadet



Når trener svømmerne? 



Timeplaner 



Trening  for hele kroppen 



Enkel økonomiforståelse 

Antall 
brukere 

Omsetning 
per bruker Utgiftene 

= overskudd 

x > 



Enkel økonomiforståelse 
Resultatregnskap 
Driftsinntekter (billetter, salg og utleie) 
 - Driftsutgifter 
 - avskrivinger (brukes ikke i kommunene – ofte lik avdrag) 
 = Driftsresultat (her stopper ofte offentlige bad) 
 + Finansinntekter (renter) 
 - Finanskostnader (renter og gebyrer) 
 = Ordinært resultat før skattekostnad 
 - skatt 
 = Årsresultat (Bunnlinjen, her stopper bedriftsøkonomene) 
 + kommunal støtte (til renter, avdrag + drift) 
 = over/underskudd (og her stopper politikerne) 
 
 

 
 
 



Hvordan ”børse”? 

 Et moderne fritidsbad som Østfoldbadet er 
en del av besøks- og opplevelsesnæringen 
• Opplevelser – utgangspunktet for suksess 

• Stupe, klatre, bølger, sklier, svømme  
• Velvære, badstuer, varme bassenger 

• Servering – du blir sulten og tørst! 
• Variert meny for frokost, lunsj og middag 
• Østfolds største isbar 

• Shopping – da blir damene fornøyd! 
• Stort utvalg badetøy, svømmebriller etc. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



Hvordan ”børse”? 

 Noen enkle tips: 
• Riktig konsept 

• Idrett og mosjon 
• Opplevelser og velvære 

• Riktig pris 
• Tørre ta betalt for tjenester og produkter 

• Riktig holdninger 
• Service 
• Service 
• Service 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



Åpningstider trening 

GULLkort  
Åpningstider med bemanning 
Mandag  10.00 – 20.00   
Tirsdag  06.30 – 20.00 
Onsdag  10.00 – 20.00  
Torsdag 06.30 – 20.00 
Fredag 10.00 – 20.00 
Lørdag 10.00 – 17.00 
Søndag 10.00 – 17.00 
 

PLATINAkort  
Åpningstider – tilgjengelig 
Mandag  07.00 – 21.00   
Tirsdag  06.00 – 21.00 
Onsdag  08.00 – 21.00  
Torsdag 06.00 – 21.00 
Fredag 08.00 – 21.00 
Lørdag 08.00 – 17.00 
Søndag 08.00 – 17.00 
 

Spesielle dager: 
Lørdag 14. des.   08.00 – 16.00  
Søndag 15. des.  12.00 – 17.00 
2. dag jul   12.00 – 19.00 
Romjula   08.00 – 19.00 
Nyttårsaften  08.00 – 16.00 



Priser badeland 

Enkeltbilletter  Hverdager Lør/søn/skolefri 
Voksen   kr 135  kr 150 
Honnør/student kr 115  kr 130 
Ungdom 13 – 17 år kr 115  kr 130 
Barn 2 – 12 år  kr 105  kr 120 
 
SØLVkort = årskortet i badeland 
Voksen   450 kr/mnd 4.725 kr kontant 
Honnør/ungdom 395 kr/mnd 4.040 kr kontant 
Barn   335 kr/mnd 3.620 kr kontant  
Alle prisene gjelder avtalegiro med 12 måneders binding 

 
 
 



Priser bad og trening 

• SØLVkort = årskortet i badeland 
• GULLkort gir tilgang til treningssenteret når det er betjent 
• PLATINAkort gir adgang i hele treningssenteret i en utvidet 

åpningstid i forhold til badeland 
 
• Voksen  549,- kr/måned for gullmedlemskap 
• Voksen  599,- kr/måned for platinamedlemskap 
• Honnør  509,- kr/måned for gullmedlemskap 
• Honnør  539,- kr/måned for platinamedlemskap 
Alle prisene gjelder avtalegiro med 12 måneders binding 

 
 
 



Priser bad og trening 

KONTANT for gullmedlemskap: 
• Voksen  6.100,- kr/år (normal pris kr 6.100 per år) 

• Honnør  5.450,- kr/år (normal pris kr 5.450 per år) 

 
KONTANT for platinamedlemskap: 
• Voksen  6.400,- kr/år   
• Honnør  5.750,- kr/år   

 
Vi har familierabatter og bedriftspakker både for avtalegiro og kontant 
 

 
 
 



Hva sier bunnlinjen? 
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Familiebading er topp 



”Katedraler?” 

Hva vet vi om publikum og reisetid? 
• Mosjonisten vil reise 15 - 25 minutter for å kunne svømme 
• Svømmerne reiser gjerne 20 - 45 minutter for å trene 
• Familien på badetur tåler 30 - 60 minutter 
• For spennende og gode oppleveleser kjører vi 1 - 2 timer 

 
Vi trolig nok badeland i Norge! 

• Skal de drives bedriftsøkonomisk bør det være 1,5 – 2 timers 
kjøring mellom badelandene 
 
 

 
 

 
 
 



”Katedraler?” 

 

 
 

 
 
 



”Katedraler?” 

 Ros til svømmeforbundet og Kulturdeparte-
mentet for prosjektet med ”billige” svømmehaller 
• Hva er viktigst for å rekruttere svømmere? 

• Opplæringsbasseng 12,5 x 8,5 m? 
• 25 m basseng? 
• 50 m basseng? 
• Nok basseng? 
• Nok timer skolesvømming? 
• Tid og kapasitet for trening? 

• Hvor mange 50 m basseng trenger 5 mill. nordmenn? 
• De koster mye mer enn 2 stk 25 m basseng 
• og kapitalkostnadene (renter og avdrag) knekker økonomien 

 

 
 

 
 
 



”Katedraler?” 

Hva trenger vi mest? 
• 25 m basseng 
• Opplæringsbasseng  
 12,5 x 8,5 m med 34 0C 
 og heve/senkebunn 
• Gode løsninger som 

standardiseres og dermed 
blir rimeligere å bygg 
 
 

 
 

 
 
 

 Nærmiljøanlegg behøver ikke ha kjedelige utforming 
selv om de ikke er arkitektens monument! 
 
 

 
 

 
 
 


