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Orklandbadet – flaks eller 
dyktighet?



Orklandbadet, Klatrehallen, 
Orklahallen, Idrettsparken, 

Gammelosen og Orklaparkens  
magi!!

«…sannsynligvis et av de mest komplette idretts, aktivitets 
og rekreasjonsanlegg i sentrum av en småby»

« …aktivitetstilbud for alle»

«…Orkdal skal bli best, Folkebad og Spa i idrettsparken»

«….Verdens første energipositive bade- og idrettsanlegg»

Har Orklandbadet blitt til gjennom vellykkede 
enkeltprosesser eller kan man si at det ligger langsiktig 
planlegging bak?



Utgangspunktet (2008)

• Orkdal er en industrikommune

• Mange aktive idrettslag

• Rikt lag og foreningsliv

• Orkanger er regionens handelssenter

• Sterk dugnadsånd

• «Idrettsrevolusjonen» i Knyken og 
idrettsparken 

• Høy andel uføre

• Sosioøkonomiske utfordringer

• Befolkningsvekst, men ønske om 
større økning

• Fokus på barn og unge

• Behov for å øke fysisk aktivitet i hele 
befolkningen

Visjonsutvalgets rapport for 
Gammelosen, Idrettsparken, 
Orklahallen og Nedre Rømme, 
vedtatt 23.09.2008 



Planarbeid Orkdal 2040 – Flere temaplaner 
for å tilrettelegge for mer fysisk aktivitet.

Grøntstrukturplan Orkanger Fannrem Gjølme (2010) Temaplan Gå og sykle i Orkdal (2010)



Milepeler for idrettsparken i 
årene som følger 

Mål i kommuneplanen «Sikre tilgjengelighet for alle
gjennom universell utforming og fremme idrett- og 
friluftsliv ved aktiv bruk av idrettsanlegg, nærområder 
og utmarka»

• Orkanger idrettsforening bygger friidrettsbane, 
kunstgressbane m/undervarme 11’er og 7’er. Følges 
opp med nytt garderobebygg og klubbhus

• Orkdal kommune bygger ny 3. håndballflate og 
basishall i Orklahallen

• Orkanger vel videreutvikler Gammelosen, 
badeområder og nærmiljøanlegg i l området

• Orkla Fjellsportklubb bygger Klatrehallen

• Orkla FK rehabiliterer sin kunstgressbane 

• Orkdal kommune søker i 2013 om 5 mill i 
ekstratilskudd til svømmehall fra 
kulturdepartementet – får avslag (Heldigvis)   

Illustrasjon fra Kud



2014 – Ny giv for prosjekt folkebad

Helhetlig utredningsarbeid – Videreutvikling av Idrettsparken

Illustrasjon: m.herzog/VISUALIS

Fire bredt sammensatte 
Arbeidsgrupper:

• Arealplanlegging
• Folkehelsesenter
• Svømme/Badeanlegg
• Driftsmodeller

Stor vekt på involveringsprosesser

Resulterte i en omfattende rapport som 
gav grunnlaget for hele prosjektet 
som ble til Orklandbadet.



Badeanlegg i Midt Norge



Sterk dreining mot folkehelse og aktivitet

Oppsummering fra arbeidet, uthevinger er gjort i 
etterkant:

• Idrettsparken som en integrert arena for folkehelse, 
idrett, fritid og friluftsliv 

• Samlokalisert folkehelsesenter og folkebad 

• Favne om både idretten, terapi/behandling og 
familier-/fritidsbesøkende. 

• Et anlegg hvor ulike brukergrupper skal kunne 
oppholde seg over tid.

• Legges til rette for felles drift /stordriftsfordeler. 

• Utvikle områdets attraksjonskraft
• Treningssenter, garderober, spa, terapi, badstue, div. 

fysio/ergo, helsestasjon, ungdomslokale.
• Servicesenter, konferanseavdeling og servering. Dette 

vil også være viktig for Gammelosen som 
friluftsområde.

Illustrasjon: Asplan Viak



Ambisjonene ut over de 
idrettslige ble formulert slik:
• Samlokalisering av kommunale 

tjenester i folkehelsedel; helse, 
jordmor, fysio, ergo etc.

• Styrket helse og 
forebyggendearbeid i alle 
aldersgrupper, men særlig vekt på 
de yngste og de eldste

• Bedre og tidligere 
svømmeopplæring

• Styrke Orkdals attraksjonskraft
• Økt livsglede for hele befolkningen
• Miljø og energifokus – Effektive 

løsninger
• 100 000 årlige kunder

Sitat Asplan VIAK: «De beste folkebadene har inntekter større enn 
driftskostnadene»



Anbudskonkurranse
Konkurranse med forhandlinger
• Ingen ferdige tegninger
• Utfordre tilbydere på løsninger
• Dialog med KUD
• Bredt sammensatt 

evalueringsgruppe
• Skanska vant

Prosessen etter signering
• Optimalisere idrettslig løsning
• Optimalisere teknisk løsning
• Energieffektivisering – Elkem 

Thamshavn leverer 
ubegrenset 40 graders vann

• Lokaler for folkehelsedel
• Lokaler for utleie til 

helserelatert aktivitet
• Ny buldrehall i sambyggingen 

med Orklahallen



Orklandbadet som 
interkommunalt idrettsanlegg

• 2016: Prioritert anlegg i 
arbeidsgruppen for store 
idrettsanlegg i 
Trondheimsregionen

• 2019: Interkommunal avtale 
med Meldal og Agdenes 
kommune

• 2019/2020: Interkommunal 
avtale med Skaun kommune

• Totalkostnad 382,5 mill, 
idrettsdelen utgjør ca 200 mill

• Spillemidler på anlegget utgjør 
ca 60 mill





Hva har vi fått til:
• Strålende treningsforhold for idrettslag og 

svømmeaktivitet

• 105 000 besøkende til nå i 2021 (mål 100 000 pr år)

• Fantastiske forhold for skolesvømming

• Gratis årskort til alle 3. klassinger i Orkland og Skaun

• Egne uker med gratis svømme og treningstilbud for eldre

• Fysisk aktivitet i området fra 06:00 – 24:00 hele året

• 25 faste ansatte fordelt  på 22 årsverk i Orklandbadet

• Fantastiske arbeidsforhold for ansatte i hele senteret

• Helserelaterte næringsaktører som leietakere i bygget

• Strålende tilbud til alle brukere uavhengig av alder

• Innbydende inne og uteområder – stimulerer til aktivitet

• Stolthet og attraksjonskraft!!

• Miljøløsninger som er i verdenstoppen

• Idrett, helse, konkurranse, kultur, hjelpetjenester,  
næringsaktører, rekreasjon og kaféliv i samme bygg!

• Håper på gode resultater i ungdata 2022, samt fremtidige 
helseundersøkelser for våre innbyggere



Bygget for innbyggerne, tilpasset idrettens 
behov og tilgjengelig for hele regionen!

Foto: Orklandbadet kf.



For mer informasjon:

• Orklandbadet sin hjemmeside:
https://www.orklandbadet.no/
• Folkehelsesenteret sin hjemmeside:
https://www.orkland.kommune.no/folkehelsese
nteret.532468.no.html
• Kontaktinformasjon prosjektleder
john-anders.elvrum@orkland.kommune.no
• Kontaktinformasjon spillemiddelansvarlig:
kai.magnetun@orkland.kommune.no
• Lyst til å besøke Orkland, sjekk:
https://www.visitorkland.no/

Tusen takk for 
oppmerksomheten!
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