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STATUSRAPPORT FOR SVØMMEBASSENG 
 
Den nye statusrapporten som baserer seg på svar fra kommunene, viser at det har vært 
en positiv utvikling i rehabilitering og bygging av svømmebasseng de siste årene. 
Samlet sett er bassengtilbudet bedre nå enn det var i 2010. Rapporteringen viser at det 
er betydelig økning av svømmebasseng som har åpent mesteparten av året. I 2010 holdt 
38,2 prosent av bassengene åpent i 9-12 måneder, mens tallet i 2012 var økt til 61,7 
prosent.  
 
Utviklingen for bygging av nye svømmeanlegg er positiv. Det er de siste to årene åpnet 
16 nye svømmeanlegg som inneholder 22 basseng. Undersøkelsen viser også at 
kommunene har planer for rehabilitering av 102 basseng, mens 33 kommuner har 
planer om å bygge nye svømmeanlegg. 
 
Utviklingen av varig nedlagte svømmeanlegg er stabil. Tendensen er at de gamle 
bassengene blir erstattet av nye anlegg med flere bassengflater og lengre ukentlige 
åpningstider. En del av de gamle skolebassengene blir lagt ned når det ikke lenger er 
grunnlag for videre drift p.g.a. anleggets tilstand, høye driftskostnader og lavere 
brukertall. 
 
28 opplæringsbasseng og tre idrettsbasseng er lagt ned siden 2010. De fleste anleggene 
har vært stengt i flere år før det er bestemt å legge ned. Kommunene vurderer å legge 
ned ytterligere 25 basseng, 18 opplæringsbasseng og syv idrettsbasseng. For seks av 
disse bassengene foreligger det planer for nybygg. 
 
Statusrapporteringen fra kommunene omfatter 721 svømmebasseng av totalt 848 
registrerte anlegg. Tallene omfatter både opplæringsbasseng (12,5 m) og 
idrettsbasseng (25 m). 
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Sammendrag av resultater av statusrapporteringen 2012 
 

• Kommunene har levert statusrapportering for 721 svømmebasseng av totalt 848 
registrerte svømmebasseng. Dette gir en svarprosent 85,0 %. 
 

• Rapporten viser at det betydelig økning i anlegg som har åpent mellom 9-12 
mnd. Fra 38,2 % i 2010 til 61,7 % i 2012. 
 

• 134 (19 %) svømmebasseng var åpne sommeren 2012. ( 15 % sommeren 2010) (n=694) 
 

• 395 (55 %) av svømmebassengene var åpen ved skolestart. (51 % ved skolestart 2010) 
(n=721) 

 

• Ved utgangen av oktober 2012 var 607 (84 %) av svømmebassengene åpnet for 
aktivitet. (n=721) 

 

• 610 (90 %) av svømmebassengene var åpen for trening og egenorganisert aktivitet 
utover skoletid. (min 1 kveld pr uke). (n=676) 

 

• 350 (52 %) av svømmebassengene er åpen 5 kvelder pr uke for trening og 
egenorganisert aktivitet utover skoletid. (n=676) 

 

• Kommunene har planer for rehabilitering av 102 (16 %) svømmebasseng. (n=634) 
 

• 33 (10 %) kommuner har planer om å bygge nye svømmeanlegg. (n = 342) 
 

• Siden forrige undersøkelse i 2010 er det åpnet 16 nye svømmeanlegg. 
 

• 31 svømmebasseng er meldt nedlagt (Varig stengt). Av disse bassengene er 28 
opplæringsbasseng og 3 er idrettsbasseng (25m). De fleste av disse anleggene 
har vært stengt i flere år før det har blitt besluttet å nedlegge anlegget. 

 

• Kommunene har planer for å legge ned ytterligere 25 svømmebasseng. Av disse 
bassengene er 18 opplæringsbasseng og 7 er idrettsbasseng (25m). For 6 av 
disse bassengene foreligger det planer for nybygg. 
 

Resultater sammenlignet med spørreundersøkelsen fra 2010 
 Driftstid siste år 
 Ant. 

Anlegg 
Antall 
svar 

Svar % Åpent 
(9 – 12 
mnd) 

Åpent, 
redusert 
drift  
(6 – 9 mnd) 

Delvis 
stengt 
(åpen 3 - 6 
mnd) 

Stengt 
(åpen  
0 – 3 
mnd) 

Nedlagt 

2012 848 721  445 153 41 47 31 

  85,0 % 61,7 % 21,2 % 5,7 % 6,5 % 4,3 % 
2010 842 711 84,4 % 38,2 % 36,1 % 12,4 % 6,1 % 5,8 % 
  



Bakgrunn og gjennomføring 
 

Kulturdepartementet gjennomførte i 2010 en spørreundersøkelse for å kartlegge status for 
landets svømmebasseng. For å få en oppdatere oversikt har Kulturdepartementet gjennomført 
en enklere statusrapportering for å gi oppdatert informasjon over status for de enkelte 
svømmebassengene. 
 
Statusrapportering gjennomføres for å framskaffe en bedre oversikt over hvilke svømmeanlegg 
som i drift og hvor stor del av året anleggene blir holdt åpne. Undersøkelse bygger på de 
svarene som kommunene har gitt. I tillegg er det hentet noe informasjon fra 
idrettsanleggsregisteret.  
 
Statusrapporteringen gjelder for innendørs svømmebasseng med en lengde på 12,5 m eller 
lengre. Svømmebasseng som kun brukes til terapi og hotellbasseng er ikke tatt med i utvalget. 
Rapporteringen ble gjennomfør som en enkel spørreundersøkelse pr e-post til alle landets 
kommuner. Vedlagt e-posten fulgte en liste over registrert svømmebasseng i fylket. Det ble 
forespurt om statusrapport for perioden august 2011 til august 2012.   
 
Statusrapporten baseres seg kun på de svarene som den enkelte kommune har rapporter inn.  
 
 

Spørsmål stilt i undersøkelsen 
Følgende spørsmål ble stilt: 
 
Sp.m. 1: Har svømmebassenget vært åpent sommeren 2012? (ja/nei) 
 

Sp.m. 2: Var bassenget åpent pr. 20. august 2012?(ved skolestart) (ja/nei) 
• Hvis nei, Når åpner svømmebassenget (mnd, år) 

 

Sp.m. 3: Hvor lang driftstid har anlegget hatt i perioden august 2011 til august 2012? (ant. Mnd: 1-12) 
• Dersom anlegget er lagt ned, angi årstall det året det ble lagt ned. (år) 
• Dersom anlegget er midlertidig stengt, angi antatt tidspunkt for gjenåpning (mnd/år) 

 

Sp.m. 4: Har bassenget blitt gjenåpnet i denne perioden, etter å ha vært stengt i en lengre 
 periode (mer enn 6 mnd.)? (ja/nei) 

• Hvis ja, tidspunkt for gjenåpning (mnd, år) 
 

Sp.m. 5: Er anlegget åpent for trening og egenorganisert aktivitet utover skoletiden?  (ja/nei) 
• Hvis ja, hvor mange kvelder pr uke? 

 

Sp.m. 6: Er anlegget åpent i helgene? (ja/nei) 
• Hvis ja, hvor mange helger pr år? 

 

Sp.m. 7: Har kommunen planer om rehabilitering av svømmeanlegg? (ja/nei) 
 

Sp.m. 8:Har kommunen planer for å legge ned svømmeanlegget? (ja/nei) 
 

Sp.m. 9: Har kommunen konkrete planer om bygging av nye svømmeanlegg? (ja/nei) 
• Hvis ja, hvilke type basseng? 

o 12,5 m opplæringsbasseng 
o 16 2/3 m opplæringsbasseng 
o 25 m idrettsbasseng 
o 50 m idrettsbasseng 

 
Spørsmål 1 – 8 besvares for hvert svømmeanlegg. Spørsmål 9 besvares for kommunen som helhet. 
  



Svarprosent 
Det ble levert svar for 721 svømmebasseng dvs. 85 % av svømmebassengene, dette er 
litt høyere enn spørreundersøkelsen i 2010 hvor det ble levert svar for 711 
svømmebasseng dvs. en svarprosent på 84,4 %. 
 

Fylke 

antall 
svømme 
basseng antall svar svar % 

Østfold 29 27 93,1 
Akershus 59 57 96,6 

Oslo 24 21 87,5 
Hedmark 42 30 71,4 

Oppland 45 39 86,7 
Buskerud 43 33 76,7 

Vestfold 28 24 85,7 
Telemark 29 25 86,2 

Aust-Agder 22 20 90,9 
Vest-Agder 27 21 77,8 

Rogaland 67 61 91,0 

Hordaland 75 58 77,3 
Sogn og Fjordane 38 38 100,0 
Møre og Romsdal 62 48 77,4 
Sør-Trøndelag 41 41 100,0 
Nord-Trøndelag 39 38 97,4 
Nordland 83 57 68,7 
Troms 56 48 85,7 
Finnmark 39 35 89,7 

    Sum 848 721 85,0 

 
 
Sammenlignet med spørreundersøkelsen i 2010 så var resultatet følgende: 

 

antall 
svømme 
basseng antall svar svar % 

Sum 842 711 84,4 

 
  



 
Spørsmål ”Statusrapportering svømmebasseng 2 0 1 2 ”  
 

Sp.m. 1 : Har svømmebassenget vært åpent sommeren 2 0 1 2 ?  
 

Svar: 
(n=721) 

• 134 (19 %) av anleggene var åpne i sommerferien 2012 
• Disse fordeler seg på 69 skolebasseng og 65 idrettsbasseng. 
• Til sammenligning var 15 % av bassengene åpent sommeren 2010. 

 
 
Sp.m. 2 : Var bassenget åpent pr. 2 0 . august 2 0 1 2 ?(ved skolestart)  
 

Svar: 
(n=721) 

• 395 (55 %) av svømmebassengene var åpne ved skolestart 
Disse fordeler seg på 268 skolebasseng og 127 idrettsbasseng. 
Det betyr at 50 % av skolebassengene er åpne ved skolestart og 70 % av 
idrettsbassengene. 

• Til sammenligning var 51 % av bassengene åpen ved skolestart i august 2010. 
• 607 (84 %) av svømmebassengene var åpne etter skolen høstferie 

Disse fordeler seg på 437 skolebasseng og 169 idrettsbasseng. 
Det betyr at 81 % av skolebassengene er åpne etter høstferien og 93 % av 
idrettsbassengene 
 

 
Sp.m. 3 : Hvor lang driftstid har anlegget hatt i perioden august 2 0 1 1  til august 2 0 1 2 ? 
 

Definisjoner 
Det er i statusrapporteringen brukt følgende definisjoner: 
 

Åpne anlegg: - svømmeanlegg som har en driftstid som 9 måneder eller lengre pr år. Det vil i praksis si at 
anlegget minimum er åpent hele skoleåret. For anlegg som har mottatt tilskudd fra spillemidlene er det 
et krav om at anlegget skal være åpent for allmenn bruk og at departementet skal orienteres om 
eventuelle stengning ut over 3 måneder. 
 

Anlegg med redusert drift: - svømmeanlegget er åpent 6 – 9 måneder pr år. Mange skolebasseng har en 
åpningstid som strekker seg fra skolens høstferie og avsluttes etter påske. Dette gir disse anleggene en 
åpningstid på 6 – 7 måneder pr år. Anlegget tilfredsstiller ikke kravene til åpningstid i henhold til 
bestemmelsens ”Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet”.  
 

Delvis stengte anlegg: - svømmeanlegget er åpent 3 – 6 måneder pr år. Anlegget er således mer stengt enn 
det er åpent. Disse anleggene tilfredsstiller ikke kravene til åpningstid i henhold til bestemmelsens ”Om 
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet” 
 

Stengte anlegg: - svømmeanlegget er åpent 0 – 3 måneder pr år. Disse anleggene tilfredsstiller ikke 
kravene til driftstid i henhold til bestemmelsens ”Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet”. 
 

Nedlagte anlegg 
Eieren av anlegget har gjort vedtak om varig stengning av svømmeanlegget. Anlegget komme således 
ikke til å bli åpnet igjen. 
 

Nyåpnede anlegg 
Nye svømmebasseng som ble åpnet høsten 2012. 
  



 
Svar: 
(n=721) 
 

 
Driftstid siste år 

N
ed

la
gt

 
 

N
yå

pn
et

 
 

Fylke 

 
 
Åpent 
(9 – 12 
mnd) 

Åpent, 
redusert 
drift  
(6 – 9 
mnd) 

 
Delvis 
stengt 
(åpen 3 - 6 
mnd) 

 
Stengt 
(åpen  
0 – 3 
mnd) 

Østfold 24 3 0 0 0 0 
Akershus 40 11 2 4 0 0 

Oslo 15 0 0 6 0 0 
Hedmark 12 8 4 2 3 1 

Oppland 26 7 3 0 3 0 
Buskerud 18 10 0 1 4 0 

Vestfold 19 3 2 0 0 0 
Telemark 16 3 0 5 1 0 

Aust-Agder 16 2 0 0 2 0 
Vest-Agder 15 4 0 0 2 0 

Rogaland 50 7 0 3 1 0 

Hordaland 39 16 1 1 1 0 
Sogn og Fjordane 22 4 5 2 3 2 
Møre og Romsdal 22 16 7 3 0 0 
Sør-Trøndelag 24 7 4 4 1 1 
Nord-Trøndelag 18 10 6 1 3 0 
Nordland 25 18 5 4 5 0 
Troms 22 19 0 6 1 0 
Finnmark 22 5 2 5 1 0 
 
Alle svømmebasseng 

      Sum 445 153 41 47 31 4 
% 61,7 21,2 5,7 6,5 4,3  0,6 

 
Kun skolebasseng(12,5 m og 16,67m) 
Sum 300 132 33 41 28 1 
% 55,7 24,5 6,1 7,6 5,2 0,2 

 
Kun idrettsbasseng (25 m og 50m) 
Sum 142    21 7 4 3 3 
% 78,0 11,5 3,8 2,2 1,6 1,6 

 
 
”Alle svømmebasseng” sammenlignet med resultatet fra 2010 

 
Åpent 

Åpent, 
redusert 

drift 
Delvis 
stengt Stengt Nedlagt nyåpnet 

2012 61,7 % 21,2 % 5,7 % 6,5 % 4,3 % 0,6 % 
2010 38,2 % 36,1 % 12,4 % 7,6 % 5,8 % 

  
 
  



 
Nedlagte svømmeanlegg 
De 31 nedlagte svømmebassengene er i hovedsak skolebasseng, kun 3 av de nedlagte 
svømmebassengene er idrettsbasseng. Mange av de nedlagte anleggene har vært stengt i 
mange år før de har blitt formelt nedlagt 
 

Nedlagte svømmebasseng 
År for 

nedleggelse 
basseng 
størrelse 

Rollsløkken skole Hamar 2009 12,5m x 8,5m 
Elverum ungdomsskole Elverum 2000 12,5m x 8,5m 

Trysil svømmehall Trysil 2010 
12,5m  x 
10,5m 

Vingrom skole, sv.basseng Lillehammer 2009 12,5m x 8,5m 
Sødorp skole, svømmebasseng Nord-Fron 2002 12,5m x 8m 
Fjerdum skole svømmebasseng Gausdal 2008 12,5m x 8,5m 

Sentralbadet Drammen 2008 
12,5m x 
10,5m 

Hallingdal folkehøgskole Gol 2011 12,5m x 6,5m 

Austjord Ringerike 2011 
12,5m x 
10,5m 

Holla u.skole svømmehall Nome 1998 12,5m x 8m 

Hisøy sentralskole Arendal 2009 12,5m x 10m 

Moland ungdomsskole Arendal 2007 12,5m x 10m 
Riskatun svømmehall Sandnes 2006 12,5m x 10m 
Strandebarm skule symjehall Kvam 2010 12,5m x 8m 
Farnes skule Årdal 2007 12,5m x 6m 
Selje skule Selje 2004/2005 12,5m x 10m 
Firdahallen Gloppen 2012 12,5m x 10m 
Hysnes idrettshall, svømmehall Rissa 2003 12,5m x 8,5 m 
Aglo videregående skole Stjørdal 2007 12,5m x 8,5m 
Stortangen skole Lierne 2010 12,5m x 8,5m 
Oppeid svømmehall Hamarøy 2004 12,5m x 6,5m 
Værøy sentralskole Værøy 2007 12,5m x 8,5m 
Bø ungdomsskole basseng Bø 2003 12,5m x 8,5m 
Sørvågen samfunnshus svømmebasseng Moskenes 2000 12,5m x 8,5m 
Reine Moskenes 2007 12,5m x 6,5m 
Skaland skole svømmehall Berg 2009 12,5m x 6m 

Vardø samfunnshus Vardø 2011 12,5m x 6,5m 
Kr.sand svømmehall varmtvannsbasseng Kristiansand 2010 16,67m x 10m 
Sentralbadet Drammen 2008 25m x 10,5m 

Kr.sand svømmehall 25m Kristiansand 2010 25m x 12,5m 
Verdalsøra ungdomskole svømmehall Verdal 2011 25m x 12,5m 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Sp.m. 4 : Har bassenget blitt gjenåpnet i denne perioden, etter å ha vært stengt i en 
            lengre periode (mer enn 6  mnd.)?   
 
Kommunene svarer at 19 svømmebasseng er blitt gjenåpnet i perioden september 2010 til 
januar 2013.  
 
Følgende svømmebasseng er blitt meldt gjenåpnet etter å ha vært stengt i en lengre periode. 
 
Anleggsnavn Kommune 
Nannestad ungdomsskole Nannestad 
Eidskog ungdomsskole, 
svømmebasseng Eidskog 
Os svømmebasseng Os 
Andebu U-skole Svømmebasseng Andebu 
Hovet -svømmehall Holtålen 
Soknedal skole - svømmebasseng Midtre Gauldal 
Tomma Nesna 
Kjøpsnes Tysfjord 
Kvænangen b. og u.skole, 
svømmehall Kvænangen 
Geilo samfunnshus Hol 
Mausund svømmehall Frøya 
Leka skole Leka 
Dalen skole Fet 
Vesong ungd.skole Ullensaker 
Lambertseter bad Oslo 
Konsvinger svømmehall 25m Kongsvinger 
Ågotnes barne og ungd.skule Fjell 
Dale barne- og ungdomsskule Vaksdal 
Lakselv samfunnshus Porsanger 

 
 
 
 
  



Sp.m. 5 : Er anlegget åpent for trening og egenorganisert aktivitet utover skoletiden? 
 
Svar: 
 
Alle svømmebasseng: (n=676) 

• 90 % av svømmeanleggene er åpen minimum 1 kveld i uken. 
• 52 % av svømmeanleggene er åpen minimum 5 kveld i uken. 
• 10 % av svømmeanleggene er ikke åpen på kveldstid 
• (n=665) 

 
Kun skolebasseng (12,5 m og 16,67 m): (n=499) 

• 88 % av skolebassengene er åpen minimum 1 kveld i uken. 
• 41 % av skolebassengene er åpen minimum 5 kveld i uken. 
• 12 % av skolebassengene e er ikke åpen på kveldstid 

 
Kun idrettsbasseng (25 m og 50 m): (n=177) 

• 96 % av svømmeanleggene er åpen minimum 1 kveld i uken. 
• 81 % av svømmeanleggene er åpen minimum 5 kveld i uken. 
• 4 % av svømmeanleggene er ikke åpen på kveldstid 

 
 
 
Sp.m. 6 : Er anlegget åpent i helgene?  
 
Svar: 
Alle svømmebasseng (n=656) 

• 12 % av svømmebassengene er åpne hver helg 
• 40 % av svømmebassengene er åpne mer enn 26 helger pr år 
• 51 % av svømmebassengene er ikke åpne i helgene 

 
Kun skolebasseng (12,5 m og 16,67 m): (n=484) 

• 8 % av skolebassengene er åpne mer enn 26 helger pr år 
• 26 % av skolebassengene er åpne mer enn 26 helger pr år 
• 65 % av skolebassengene er ikke åpne i helgene 

 
Kun idrettsbasseng (25 m og 50 m): (n=174) 

• 25 % av idrettsbassengene er åpne hver helg 
• 80 % av idrettsbassengene er åpne mer enn 26 helger pr år 
• 13 % av idrettsbassengene er ikke åpne i helgene 

 
 
 
  



Sp.m. 7 : Har kommunen planer om rehabilitering av svømmeanlegg? (ja/nei) 
 
Svar: 
(n=634) 
 

• For 102 svømmebasseng forligger det planer for rehabilitering. Dvs. 16 %. 
• For 22 svømmebasseng blir det vurdert om rehabilitering skal gjennomføres, men det 

foreligger ingen konkrete planer 
 
 
 
Sp.m. 8 :Har kommunen planer for å legge ned svømmeanlegget? (ja/nei) 
 
Svar: 
(n=642) 
 

• For 25 svømmebasseng forfinnes det planer for å legge ned anlegget. 
• For 11 svømmebasseng har det vært vurdert å legge ned anlegget, men det foreligger 

ikke konkrete planer. 
 
 

 
Sp.m. 9 : Har kommunen konkrete planer om bygging av nye svømmeanlegg?  
 
Svar: 
(n=342) 
 

• 33 kommuner har konkrete planer om å bygge nye svømmeanlegg 
 
Følgende kommuner skal ha konkrete planer. Det er usikkert hvor langt den enkelte 
kommuner er kommet i planleggingsprosessen. 
 
Asker Vennesla Lurøy 
Porsgrunn Kvinesdal Værøy 
Ørland Stavanger Lenvik 
Vestvågøy Suldal Vardø 
Moss Sveio Kristiansand 

Askim Austevoll Voss 
Ski Herøy Seljord 
Frogn Ulstein Vikna 
Gjerdrum Aukra Våler 
Ullensaker Nærøy Selje 
Tynset Balsfjord Tromsø 

 
For de fleste kommunene blir det oppgitt at et 25 m svømmebasseng inngår i planene 
 


