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LI LLEH AMMER KOMMUNE, I NNTEKTSPOTENSI ALET I PROSJEKT

Forord

På oppdrag for Lillehammer kommune har KPMG og Menon Economics undersøkt inntektspotensialet
for Jorekstad Fritidsbad, ved planlagte oppgraderinger og utvidelse av badeanlegget. Jorekstad har
behov for et betydelig låneopptak for å finansiere utbyggingen og har bedt Lillehammer kommune
stille som garantist for lånet. Analysen inngår som et beslutsningsgrunnlag når kommunen skal ta
stilling til hvorvidt det er tilstre kkelig kommersielt potensiale til at de med trygghet kan stille som
garantist for låneopptaket.

Utredningen har vært ledet av Tori H. Løge (Menon), med Andreas Rosberg (KPMG) og Ole Magnus
Stokke (Menon) som prosjektmedarbeidere. Geir Sundet (KPMG) har v ært prosjekteier og
kvaltietssikrer.

KPMG er et av de ledende revisjons - og rådgivingsaktørene i Norge. KPM G lever tjenester til store,
mellomstore og små bedrifter samt et stort antall offentlige virksomheter. KPMG Norge har 1,000
ansatte fordelt på 25 k ontorer i hele landet hvis erfaring med analyse av samfunn, økonomi, og
offentlig forvaltning gir kunder et solid beslutningsgrunnlag innen et stort antall sektorer.

Menon Economics er et fors kningsbasert analyse - og rådgiv ingsselskap i skjæringspunktet m ellom
foretaksøkonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Selskapet t ilbyr analyse - og
rådgivningstjenester til bedrifter, organisasjoner, kommuner, fylker, direktorater og departementer.
Hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk politikk, og m edarbeiderne har økonomisk
kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå.

Vi takker Lillehammer kommune for et spennende oppdrag .
Februar 2018
KPMG/Menon Economics

Tori H. Løge, Prosjektleder
Geir Sundet, Prosjektansvarlig og kvalitetssikrer
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1 . H ove d fu n n
Utredningen viser at begge alternativer for utbygging fremstår som bedriftsøkon omisk forsvarlige, gitt
at kostnadene blir som forventet. Begge alternativer for oppgradering vil trolig gi et løft i
etterspørselen etter tjenestene Jorekstad tilbyr og at badelandets kapasitet vil trolig være den
begrensende faktoren for antall besøkende . Området har et solid markedsgrunnlag fra
lokalbefolkningen som eneste offentlige bad, og har i dag betydelig lavere besøkstall fra
lokalbefolkning enn andre sammenliknbare bad. Det er også et stort markedspotensial i reiselivet.
Med sine nasjonalt kjent e turistattraksjoner som Maihaugen, Hunderfossen og OL - arven er det
betydelig antall ferierelaterte gjestedøgn i området, i tillegg til at Norges største hytteområde med
over 1 4 000 fritidsboliger er like ved.

Basert på dette framstår en økning i antall å rlig besøkende på 20 000 for Fase 1 og 50 000 for Fase 2
som realistisk. Videre er det verdt å presisere at regnskapskalkylene til Jorekstad, som vi har
kvalitetssikret og justert, bygger på konservative antakelser. Kalkylene legger opp til at kun
billetti nntekter og inntekter fra kioskssalg blir påvirket av besøksmengden, mens hytteutleie og
provisjon fra treningssenter forblir uendret. Det er nærliggende å tro at spesielt hytteutleien kan få økt
etterspørsel ved Fase 2 - utbyggingen. I tillegg så vi at det kan være et enda større besøkspotensial fra
reiselivet i regionen, gitt at man klarer å spre trafikk for å unngå for høy trengsel.

En sammenstilling av våre beregnede inntekter og kostnadene som foreligger viser likevel at
investeringen knyttet til Fase 2, trolig vil gi flere år med negativt årsresultat for Jorekstad, på grunn av
store avskrivninger av investeringen. Dette trenger ikke nødvendigvis ha betydning for likviditet og
betjening av lånet, men her kan man ikke konkludere uten å gjøre en egen lik viditetsanalyse.

I følge konsulentene som har utredet kostnadene kan utbyggingene i verste tilfelle bli 30 prosent
dyrere enn forventet. I et slikt tilfelle vil årsresultatet være negativt i noen få år for Fase 1 , og i en
lengre periode i Fase 2. For Fase 2 vil også driftsresultatet kunne være negativt i noen år. For å
vurdere om Jorekstad likevel kan betjene lånet vil man også her måtte gjennomføre en supplerende
likviditetsanalyse.
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2 . B a kg ru n n fo r o p p d ra g e t

2.1 . Bakgrunn og mål
Jorekstad fritidsbad ble bygget på 1 980 - tallet, og er eneste offentlige bad i Lillehammer.
Badeanlegget er stort og har både svømmebasseng med konkurransedimensjoner, samt flere
basseng med bade - og lekefasiliteter som sklier og stupetårn, og kiosk ved sid en av. Badet har
dermed et variert kundegrunnlag og betjener alt fra skoleklasser og andre med behov for
svømmeopplæring til barnefamilier og turister som benytter seg av badet til rekreasjon.

Siden 201 0 har besøks antallet gradvis blitt redusert. B adet h ar fått en del klager på manglende
standard på fasilitetene. Jorekstad ønsker å foreta en større oppgradering for å tilfredsstille dagens
behov for standard og hygiene. For å gjøre investeringen har Jorekstad behov for et større låneopptak,
og er avhengig av Lillehammer kommune som garantist for lånet. Denne utredningen skal sammen
med tidligere prosjektskisser fra Rambøll og Plan og Prosjekt Arkitekter AS se på realismen i
prosjektet, for at Lillehammer kommune skal ha et solid beslutningsgrunnlag når de b estemmer om
det er forsvarlig at kommunen går inn som lånegarantist.

2.2. Foreliggende informasjon
Jorekstad har engasjert Rambøll til å gjøre en befaring av den eksisterende bygningsmassen, og anslå
kostnader knyttet til oppgraderingen. Videre har Prosjekt o g Plan AS laget et skisseprosjekt for
hvordan en utbygging av Jorekstad Fritidsbad kan utføres. Etter oppdrag fra Jorekstad har Rambøll
vurdert 2 ulike alternativer for utbygging, der den ene representerer en minimumsutbygging (kalt Fase
1 ) mens den andre bygger på Fase 1 og er mer omfattende utbygging (kalt Fase 2). Forventet
prosjektkostnad for Fase 1 er estimert til 47,2 millioner kroner, hvorav 40 millioner kroner finansieres
med lån. Kostnaden for utbygging av Fase 2 er beregnet til 90 millioner kroner . Samlet for Fase 1 og
Fase 2 søker Jorekstad om garanti for 1 40 millioner kroner.

I prosjektskissen til Rambøll hevder Jorekstad at man vil øke besøkstallet med 20 000 ved
gjennomføring av Fase 1 og med 50 000 ved gjennomføring av Fase 2. Besøkstallene er lite
dokumentert i rapporten, men samtaler med Jorekstad indikerer at man vil øke besøksgrunnlaget
langs tre dimensjoner:

- Øke besøksomfanget for dagens kommersielle segmenter, der enkelte i dag uteblir pga.

standard, eller drar til konkurrenter som Ank erskogen på Hamar som har et mer moderne tilbud.

- Holde på skoleklassene, militæret og de andre offentlige kundene som er avhengig av fasiliteter

for svømmetrening .

- Tiltrekke seg nye kundesegmenter ved å ha en bredere profil .

Rambølls rapport og annen bakg runnsinformasjon blir redegjort for mer inngående i kapittel 4 .
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2.3. Problemstillinger i utredningen
Oppdraget skal svare på tre spørsmål:

1 . Inntektspotensialet til badet generelt i dag
2. Inntektspotensialet ved gjennomføring av oppussing/oppgradering (Fase 1 )
3. Inntektspotensialet ved gjennomføring av oppussing/oppgradering og utviding (Fase 1 og

Fase 2)

Ettersom Jorekstad tidlig informerte om at virksomheten vil måtte avvikles om 6 - 7 år dersom man
ikke pusser opp, har vi ikke funnet det nødvendig å utrede «å fortsette virksomheten som nå» som et
alternativ. Det har likevel vært sentralt å få en oversikt over inntektene og kundegruppene ved badet i
dag som utgangspunkt f or å kartlegge inntektspotensialet for Jorekstad Fritidsbad ved
oppussing/oppgradering i Fase 1 , og i tillegg utbyggingen dersom man gjennomfører både Fase 1 og
Fase 2.

Tilstandsrapport og kostnader er nøye dokumentert og utredet av Rambøll og Prosjekt og Plan
Arkitekter AS. Denne utredningen skal konsentrere seg om å dokumentere inntektssiden av
prosjektet. Basert på funnene for inntektspotensialet sammen med tidligere estimerte kostnader, vil
det vurderes hvorvidt en oppgradering og en ev entuell utbygging av Jorekstad Fritidsbad er
økonomisk realistisk og realiserbart.

Inntektspotensialet for de ulike fasene vil besvares gjennom å undersøke følgende spørsmål :

• Hvordan fordeler kundemassen i dag seg på ulike segmenter?

• Hvordan vokser dagens kundesegmenter over tid?

• Hvordan vil utbygging Fase 1 og Fase 2 påvirke dagens kundesegmenter?

• Hvordan vil utbygging Fase 1 og Fase 2 påvirke nye kundesegmenter?

• Hva er en akseptabel billettpris for badeland i dag?

For å sammenstille inntektstallene med kostnadene setter vi oss inn i prosjektskissen og
kostnadstallene:

• Hva er totale investerings - og driftskostnader, og hva slags usikkerhet er lagt til grunn i

kostnadsestimatene?

• Hvor dan periodisere investerings - og driftskostnadene som foreligger?

2.4. Metode og datakilder
Vi vurderer kostnader og inntektseffekter o ver tid, for å se om investeringen og endrede
driftskostnader som følge av utbygging er bedriftsøkonomisk forsvarlig.

Tab ellen under oppsummerer de mest sentrale spørsmål (gjengitt fra forrige avsnitt) og kildene vi vil
benytte oss av for å besvare de ulike spørsmålene . Under tabellen beskriver vi de ulike datakildene
mer utfyllende.
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Tabell 1 – Problemstillinger og datakilder i prosjektet
Spørsmål Datakilde

Knyttet til Inntektspotensialet

Hvordan fordeler kundemasses in dag seg på ulike segmenter? Statistikk fra badet og intervjuer med ansatte i Jorekstad

Hvordan vokser dagens kundesegmenter over tid? Statistikk og prognoser fra SSB, kommunene og
reisemålsselskap

Hvordan vil utbygging av Fase 1 og Fase 2 påvirke dagens
kundesegmenter?

Intervjuer med Jorekstad

Intervjuer med representanter fra kundesegmentene

Intervjuer med andre badeland

Hvordan vil utbygging Fase 1 og Fase 2 påvirke nye
kundesegmenter?

Intervjuer med Jorekstad

Intervjuer med representanter fra kundesegmentene

Intervjuer med andre badeland

Hva er en akseptabel billettpris for badeland i dag? Pris og billettstatistikk fra andre badeland

Knyttet til kostnader

Hva er totale investerings - og driftskostnader, og hva slags
usikkerhet er lagt til grunn for kostnadsestimatene?

Prosjektskisse fra Rambøll

Samtale med Rambøll ved behov

Hvordan periodisere investerings - og driftskostnadene som
foreligger?

Samtaler med Rambøll og finansieringsplan utarbeidet
av DNB

Statistikk og prognoser fra eksterne kilder
SSB har registerdata på befolkning, kommersielle overnattinger og antall fritidsboliger på
kommunenivå, som er nyttig for å kartlegge markedspotensialet . Vi benytter også SSBs
befolkningsprognoser fram til 2040.
Vi benytter reiselivsmeldingen/U N WTOs prognoser på turisme.

Prosjektskisse /Jorekstads søknad om garanti for låne opptak

Jorekstad AS presenterer i sin søknad om garanti for låneopptak til Lillehammer kommune
hovedtrekkene for oppussings og utbyggingsplaner. Dette inkluderer en kort presentasjon av Fase 1
(gjennomføring av sentrale vedlikeholdstiltak og et nytt bygg) og Fase 2 (etableringen av et mer
omfattende helårs badeanlegg). Presentasjonen av disse fasene inkluderer overordnede
kostnadsoverslag.

Søknaden inneholder videre en risikovurdering, et finansieringsforslag og en overfladisk
utbyggingsplan for Fase 1 og Fase 2.

Vedlagt søknaden ligger blant annet:

• Vurdering av k ostnader basert på skisseprosjekt laget av Plan og Prosjekter AS

• Tilstandsanalyse av Jorekstad Fritidsbad utarbeidet av Rambøll

• Framskriving av driftskostnader laget av Dn B

Vurdering av kostnader basert på skisseprosjekt datert 28.03.2017

Plan og Prosjekt Arkitekter As har gjort en vurdering av kostnader basert på skisseprosjekt datert
28.03.201 7. Vurderingen er gjort med utgangspunkt i erfaringstall for kostnade r fra flere nyere
svømmehaller, og presenterer kostnadsoverslag for tekniske rom, kontorer, svømmehall, garderober,
ombygging basseng, ombygging tak, og utomhus.
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Tilstandsanalyse Jorekstad Fritidsbad

Rambøll Norge AS fikk i oppdrag å utarbeide en overordnet tilstandsanalyse og vurdering a v forhold i
forbindelse med oppgradering og tilbygging av Jorekstad fritidsbad. Vurderingen omfatter fagene
bygg, brann, elektro og VVS, og søker å gi en god vurdering av den tekniske tilstanden til byggene slik
de forekom da undersøkelsen ble gjennomført i 20.03.201 7.

Rapporten fra dette presenterer et sammendrag av fag:

• Bygg – Storsalbygget, Hovedbygget,

• Brann – Veslesalbygget, Storsalbygget, Hovedbygget

• Elektro – Storsalbygget, Hovedbygget,

• VVS – Idrettshallen, Svømmehallen, Teknisk rom i kjeller for svømmehall

Videre inneholder rapporten et sammendrag av vedlikeholdskostnader med kostnader (i nå - verdi)
fordelt på fag. Rambøll erkjenner at tallmaterialet er noe usikkert, men at de likevel gir en indikasjon
på hvilke kostnader man kan forvente med ca. 1 0 år videre drift.

Innsamling av informasjon gjennom kvalitative intervjuer

Statistikk og kvalitativ informasjon fra Jorekstad selv og fra eksterne kilder som SSB og kommunen
utgjør kjernen av vår analyse. Vi har videre gjennomført intervjuer med ulike aktører for å
supplere/triangulere de statistiske dataene vi har samlet inn og for å gi mulighet til å vurdere faktorer
som ikke er fanget opp i den tilgjengelige statistikken. Tabellen under presenterer de intervjuene som
er blitt gjennomført i anledning denne gjenno mgangen (per 28 .02.201 8).

Tabell 2 – oversikt over gjennomførte intervjuer

Intervjuoversikt

Enhet Kontaktperson Dato for Intervju/
informasjonsinnhenting

Utbygging av Jorekstad Fritidsbad

Jorekstad AS Terje Rønning 13.02.2018

Plan og prosjekt arkitekter AS Arild Sletten (per epost) 19.02.2018

Rambøll Frank Werner Kristiansen 15.02.2018

Reiseliv i regionen

Hunderfossen familiepark Hogne Høstmælingen 19.02.2018

Scandic Hotell Lillehammer Lars Reidar Granum 19.02.2018

Hafjell Skisenter Kari Hanne Rudrud (per epost) 22.02.2018

Sjusjøen skisenter Espen Vetsch 26.02.2018

Andre badeland

Badelandene.no (interesseorg. f or badeland) Per Atle Homme 26.02.2018

Dampsaga Bad og Gym (Ste inkjer) Sylvia Lohr 19.02.2018

Moldebadet Eva Kristin Ødegård 19.02.2018

Nordlysbadet (Alta) Jens Nilsen 19.02.2018

Hovden Badeland (Setesdal)

Tilknyttet Jorekstad Fritidsbad
Actic Jorekstad Johan Ingemarsson 28.02.2018

Alle aktørene ble kontaktet på epost med en kort presentasjon og en forespørsel om et
telefonintervju. Intervjuene har hatt en varighet mellom 5 og 20 minutter, avhengig av respondentens
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ledige tid. Det ble utviklet en standardisert intervjuguide for respo ndenter i "Reiseliv i regionen" og
"Andre badeland".

Spørsmålene rettet til Plan og prosjekt arkitekter AS, og Rambøll var i større grad spesifikke og
omhandlet utdyping av tilsendt materiale produsert av disse. Jorekstad AS ved Terje Rønning er blitt
kon taktet flere ganger gjennom utførelsen av utredningen. Det er dermed ikke et spesifikt sett med
spørsmål rettet til dem.

Se avsnittene under for en oversikt over hvilke spørsmål som ble stilt til kontaktpersonene i de ulike
kategoriene av respondenter
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3 . Si tu a sjo n sb e skri ve l se - b a d e t i d a g
3.1 . Om badet i dag
Jorekstad fritidsbad holder åpent for vanlig publikum hver dag, 1 3 - 21 i ukedager og 1 0 - 1 8 i helgene.
På dagtid 1 0 - 1 3 er anlegge t reservert til obligatorisk skolesvømming for alle grunnskoler i Lillehammer
og omegn. I fellesferier er det åpent for alle typer publikum i tidsrommet 1 0 - 21 . Inngangsbillett for én
voksen koster i dag 1 44 kroner, men det finnes også en rekke andre billettyper som klippekort,
familiebillett, m. fl.

Jorekstad er det eneste offentlig e badet i Lillehammer, og fungerer derfor både som en svømmehall
med konkurransesvømming og trening, og som et rekreasjonsanlegg med utvidede
badelandfasiliteter. Kundenes sammensetning beskrives nærmere i neste delkapittel.

I 201 7 hadde Jorekstad i under kant av 1 04 000 besøkende. Dette er omtrent 20 000 færre enn i
toppåret 201 0. Figuren nedenfor er hentet fra Jorekstads årsrapport og viser utvikling i besøkstall
2003 - 201 6. Vi har manuelt lagt til stolpen for 201 7 etter å ha sett på siste billettstatistik k.

Figur 3 - 1 - Utvikling i besøkstall Jorekstad fritidsbad. Kilde: Jorekstad (201 7)

Til tross for besøksoppgang i 201 7, har det generelt vært en tendens til reduserte besøkstall siden
toppåret 201 0. I følge Jorekstad skyldes besøksnedgangen mangler ved anleggets standard , og da
spesielt garderobefasiliteter. Personalet opplever å få mange klager på standard og manglende
hygiene som skyldes at anlegget er for slitt. Et søk på portalen TripAdvisor støtter opp om dette
inntrykket. Av 41 anmeldelser (fra perioden 201 3 - 201 7) rangerer de fleste badet som gjennomsnittlig
(3 av maksimalt 5 poeng), og det er flere kommentarer om dårlig standard og renhold.1 I følge
Jorekstad er dårlig renhold et resultat av at fasilitetene er slitte og umoderne, slik at det både ser mer
skittent ut enn det det er, samt at det er vanskelig å holde rent.

1 Det er verdt å nevne at det er flere besøkende som har vurdert Jorekstad Fritidsbad som Ypperlig (5) og Svært Bra (8) enn
Dårlig (2) og forferdelig (1). Det er også viktig å understreke at TripAdvisor ikke er representative for alle besøkendes
opplevelser .

201 7
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En nærmere kikk på besøkstallene per sesong viser at det er en generell besøksnedgang alle deler av
året. Besøksnedgangen begynte også før man fikk en potensiell konkurrent i Ankerskogen på Hamar
(201 4), i de deler av befolkningen som er i periferi en mellom Lillehamm er og Hamar. Det er derfor
ingen grunn til å tro at værforhold har spilt inn eller at enkelte sesongbetonte kundesegmenter har falt
bort på grunn av konkurransen. Jorekstad selv mener de kan ha tapt noen kunder fra nordre del av
Gjøvik, som har omtrent lik e lang kjørevei til Hamar og Lillehammer. Hovedtyngden av kundene til
Lillehammer er uansett i Lillehammer, nordre Ringsaker, Øyer og Gausdal, og for disse er Jorekstad
eneste badealternativ innen rimelig avstand.

I månedene september til april er 1 500 m2 med bassengområde inne åpent. Om sommeren (mai -
august) åpnes utebassengene, slik at basseng arealet mer enn dobles. Det finnes skap til rundt 400.

Gjennomsnittlig daglige besøkstall for 201 7 ligger på rundt 250 personer. Juli er måneden med høyest
akti vitet, og på enkeltdager har det vært opp mot 1 000 besøkende. I følge ledelsen ved Jorekstad er
rundt 300 besøkende per dag et komfortabelt antall når bare innendørsbassengene er åpne, mens på
sommeren kan rundt 700 besøkende ta badet i bruk uten at dette skal gå på bekostning av deres
opplevelse. Figuren under viser antall besøk per dag i 201 7.

Figur 3 - 2 - Antall besøk per dag, Jorekstad fritidsbad 201 7. Kilde: Jorekstad (201 8)

Vi ser at bassenget har et no kså jevnt besøkstall hele året, selv om det er klare topper i forbindelse
med skoleferier. Figuren nedenfor viser antall dager med ulike besøkstall. Vi ser at det er stort fall
mellom dager med 300 - 350 besøkende, og antall dager med opp mot 400. Dette sams varer godt med
inntrykkene til ledelsen hos Jorekstad, og indikerer at dette er en slags terskel for hva som tolereres (i
perioden hvor kun innendørsbassenget er i bruk) .

Figur 3 - 3 - Antall dager med ulike besøkstall. Kilde: Jorekstad (201 8)
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3.2. Om de besøkende i dag og besøkspotensiale
For å avdekke inntektspotensialet er det avgjørende å kjenne dagens besøkssegmenter. Enkelte av
kundegruppene kan vi enkelt plassere via egne billett yper som Jorekstad har statistikk på, mens
størrelsen på andre kundegrupper må vi estimere på bakgrunn av forskjellig kvalitativ informasjon.

De 1 0 3 544 registrerte besøkende i Jorekstad fritidsbad i 201 7 fordeler seg omtrent som vist i
tabellen under.

Tabell 2 - 1 - Besøk og omsetning fra de ulike kundesegmentene. Kilde: Jorekstad (201 8), supplert med
beregninger fra KM PG/Menon

Besøk og omsetning
fra ulike
kundesegmenter

Besøkstall
2017

Omsetning
2017

Kilde

Faste avtaler
Skolesvømming 12 484 1 300 000 Jorekstad statistikk. Gruppen har fastprisavtale .
Jørstadmoen militærleir 2 110 4 70 000 Jorekstad statist ikk. Gruppen har fastprisavtale.
Actic treningssenter 9 608 1 900 000 Jorekstad statist ikk. Gruppen har fastprisavtale.

Variable

Svømmere
lokalbefolkning 27 716 1 705 721 *

Jorekstad statistikk over besøk fra klippekort og sesongkort.
Basert på samtaler med Jorekstad og erfaringer fra andre
steder antar vi at disse billettypene tilhører lokale
svømmere/mosjonister.

Rekreasjon
lokalbefolkning 30 976 1 906 350 *

Når vi har trukket fra faste avtaler, klippekort og sesongkort
gjenstår i overkant av 50 000 billetter. Vi antar at 60% av disse
er fra lokalbefolkningen i Lillehammerområdet, mens resten
stammer fra kunder som er på reise i området. I følge
Jorekstad best år kundene i all hovedsak av familier, og badet
har selv inntrykk av at det kan være omtrent 50 - 50
lokalbefolkning og turister, men har ikke statistikk på dette. De
fleste tilsvarende bad i Norge har likevel en klar overvekt av
lokalbefolkning som kunder, men Lillehammer er spesielt fordi
det både har en relativt stor lokalbefolkning og er en betydelig
turistdestinasjon. Vi antar derfor at en overvekt (60%) er
lokalbefolkning, men at en stor andel (40%) er fra det
kommersielle og hyttebaserte reiselivet.

Rekreasjon reiseliv 20 650 1 270 859 *

Totalt 103 544 8 552 930

*Beregning gjort basert på kjent total omsetning i 201 7 og kjent total omsetning innenfor de faste avtalene.
Utregning for resterende grupper ved å fordele gjenværende omsetning på disse gruppene etter størrelse.

Generelt er et svømmeanlegg først og fremst et trenings - og rekreasjonstilbud til en lokalbefolkning , i
tillegg til en viktig arena for svømmelæring . I følge Norges svømmeforbud har Norge rundt 250
basseng med konkurransestørrelse og rundt 1 000 hvis man også teller med mindre bad. Det er med
andre ord mange liknende tilbud rundt omkring i landet , noe som illustrerer at man ikke trenger å dra
langt for å finne et bass eng . For Jorekstad er dette et poeng, fordi cirka halvparten av kundene ser ut
til å bruke anlegget hovedsakelig som en svømmehall , og må derfor komme fra lokalbefolkningen . Det
er imidlertid dyrt å drifte bad, og ingen konkurrenter i Lillehammerområdet , s lik at badet i prinsippet
har hele det lokale svømmemarkedet .

Som rekreasjonstilbud har badelandet en litt bredere attraksjonskraft. De viktigste kundene for
badeland er familier med småbarn, som er avhengige av å ikke ha for lang reisevei. Som
rekreasjon stilbud kan badelandet også konkurrere med andre tilbud som fornøyelsesparker, kino og
muséer. Hva som er rimelig reisevei for en dagsutflukt for familier er ikke éntydig, men man kan
tenke seg at det bør være under én time. I prinsippet kunne de andre Mjø sbyene og omegn vært med
i kundegrunnlaget, men på grunn av konkurrerende tilbud i Ankerskogen (Hamar) og Totenbadet
(Gjøvik) er befolkningen her ikke relevante som kunder, ifølge Jorekstad selv.

I Lillehammer er også reiselivet en viktig kundegruppe. Fo r reiseliv er et badeanlegg typisk et
sekundært produkt, det vil si noe turister besøker mens de allerede er på et sted, men ikke noe som
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trekker folk til stedet. Lillehammer og omegn er en relativt stor turistdestinasjon i nasjonal
sammenheng. Norges stør ste hytteområder ligger like ved og byen har attraksjoner som Maihaugen,
Hunderfossen familiepark og OL - anlegg som gjør at det også kommer flere kommersielle turister til
områdets hoteller og campingplasser. Badelandet kan i prinsippet være en konkurrent t il de andre
tilbudene, men opplever i praksis å være komplementært. Aktørene i regionen har de senere årene
utviklet et samarbeid, der de selger hverandres produkter og jobber sammen mot å få turister til å bli
lengre i regionen. Reiselivet er derfor en vi ktig del av kundegrunnlaget.

Faste avtaler

Skoleklasser

Norske skoler har plikt til å sikre at alle barn lærer å svømme skikkelig i løpet av barnetrinnet. Ifølge
Barneombudet krever dette minst 40 timer svømming i 1 . - 4 - trinn eller 1 0 svømmetimer hvert å r.
Samarbeid med offentlige eller kommersielle bad og bassenger er i mange tilfeller en forutsetning for
å få dette til.

Skoleklasser er derfor en stor kundegruppe for mange bad. Samtlige barneskoler i Lillehammer
kommune har skolesvømming hos Jorekstad, i tillegg til enkelte skoler i tilgrensende kommuner. I
tillegg benytter NTG og enkelte videregående skoler seg av anlegget. Samlet var cirka 1 2 500 av de
besøkende i 201 7 fra skoleklasser. For Jorekstad utgjør inntektene fra skolesvømming omkring 1 ,3
mil lioner årlig.

Jørstadmoen militærleir

Militærbasen til Forsvaret på Jørstadmoen ligger åtte kilometer fra Lillehammer by. De største
avdelingene ved basen er Cyberforsvaret, Cyberforsvarets kompetanse - og transformasjonsavdeling
(CYFOR CKT), Forsvarets arkivtjeneste, og Forsvarets sikkerhetsavdeling.

Det er i alt 360 ansatte på basen i tillegg til om lag 1 20 studenter fra Forsvarets ingeniørhøyskole og
soldater i vakt - og sikringstjeneste. Jorekstad fritidsbad her per i dag en fastprisavtale med
Jørsta dmoen militærleir som sikrer fast bruk av hall og badeanlegg. I 201 7 var de cirka 21 1 0
besøkende herfra. Avtale med forsvarte gir Jorekstad en samlet inntekt på omkring 850 000 kroner,
hvorav 470 000 kroner tilskrives bruk av badeanlegget.

Actic trenings senter

Jorekstad er samlokalisert med Actic treningssenter og har felles garderobeanlegg. Treningssenteret
betaler Jorekstad 1 ,9 millioner kroner i året, for å la sine medlemmer benytte seg av bassengene. I
tillegg har badet avtaler med svømmeklubber og a ndre lag i nærmiljøet som svømmer fast. Disse
gruppene betaler heller ikke per hode, men en fast sum. I 201 7 var det registrert 9 608 besøk fra
medlemmer av treningssenteret, der mange trolig kun benyttet seg av badstue , ifølge personalet.

Variable billet ter

Lokalbefolkning – trening og rekreasjonssvømming

Fastboende i området , som benytter fasilitetene på Jorekstad Fritidsbad , kommer primært fra
Lillehammer, Øyer, Gausdal samt nordre Ringsaker og nordre Gjøvik. I dette området bor det om lag
45 000.

Ifølge Terje Rønning ved Jorekstad Fritidsbad er besøkende i denne kategorien først og fremst
barnefamilier i ferier og helgene, og mosjonister og personer som er pensjonister eller jobber
skiftarbeid og bruker anlegget på dagtid. Vi skiller mellom de to s egmentene, fordi vi antar at de
påvirkes noe ulikt av en oppgradering/utviding.
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Reiseliv – Rekreasjonssvømming

Lillehammer og omliggende områder har kort avstand til noen av Norges største alpinsentre,
langrennsløyper, samt flotte muligheter for sykling, jakt, fiske, og vandring på sommerstid. Store
hyttefelt i Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringsaker er ifølge Jore kstad viktige kunder. I følge SSB er
det registrert 1 4 023 fritidsbygninger i de fire kommunene i 201 7. I følge hytteundersøkelse fra
Sjusjøen (Flognfeldt, 201 2) har en hytte på Sjusjøen i snitt 1 8,4 overnattingsbesøk ila av et år, med 2,8
personer per besøk. Dette skulle tilsi at hyttene samlet får 720 000 individbesøk i løpet av et år. Det er
likevel viktig å korrigere dette tallet med to faktorer. For det første viser Nasjonal
fritidsboligundersøkelse (Transportøkonomisk Institutt, 201 0) at rundt 1 0 prosent av fritidsboliger ikke
er i bruk fordi de er gamle, ute av stand eller av andre grunner. I tillegg viser SSBs hytteeierstatistikk
at rundt 30 prosent av hyttene i Lillehammer, Gausdal, Øyer og R ingsaker er eid av personer som
også bor innenfor regionen. Disse personene telles som lokalbefolkning, og skal ikke være med i vår
beregning av reiselivet. Korrigert for dette får vi cirka 455 000 individbesøk til hyttene i 201 7. Disse vil
i kortere elle r lengre perioder i året supplere fastboende i bruk av offentlige og private tilbud og
fasiliteter, deriblant Jorekstad Bad.

Det betydelige antallet aktiviteter og tilbud i regionen har ført til at Lillehammer - regionen har blitt et
destinasjonssted også f or kommersiell turisme. Overnattende ved hoteller, camping og kommersielle
hyttegrender i Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringsaker supplerer i perioder fastboende i bruk av
offentlige og private tilbud og fasiliteter. I 201 7 var det omtrent 940 000 kommersi elle gjestedøgn i
regionen. Cirka 25 prosent er utenlandske, men s de øvrige er nordmenn. Av de 940 000
gjestedøgnene er i overkant av 200 000 fra forretningsreisende, og disse anser vi ikke som del av det
potensielle kundegrunnlaget til Jorekstad. De øvrig e gjestedøgnene er innen ferie/fritidssegmentet,
og korrigert for oppholdslengde ved overnattingssted finner vi omtrent 460 000 overnattingsbesøk i
regionen i løpet av et år. Hytter og de kommersielle overnattingsstedene har altså samlet rundt
91 5 000 besø k i løpet av et år.

I tillegg ligger Lillehammerregionen sentralt til ved E6, der det er mye gjennomfartsturisme både
nordover og sørover. Her kan det også være en del som stopper på dagsbesøk i Lillehammer, og
benytter seg av tilbud som Jorekstad. VI ha r likevel ikke tall på slik trafikk, slik at det ikke tas med i
besøksgrunnlaget.

Oppsummering

Besøkstallene og størrelse på lokalbefolkning (faste avtaler og variable billetter for svømmere og
familier) og reiselivsbesøk er oppsummert i figuren under.

Figur 3 - 4 - Kundesegmenter og besøkspotensiale blant de variable segmentene
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4. O m p l a n l a g te u tbyg g i n g e r
4.1 . Fase 1

Investering

Fase 1 , slik denne presenteres i Jorekstads søknad om kommunal garanti for låneopptak, innebærer en
gjennomføring av sentrale vedlikeholdstiltak fra Rambølls Tilstandsanalyse , samt konstruksjon av et nytt
bygg. Dette nye bygget vil inneholde kundemottak/resepsjon, selskapslokaler og møterom, og kobler
Jorekstad sammen med Jørstadmoen barne skole. Videre vil det prioriteres å bygge nye garderober ,
samt en utvidelse av kontorfasil iteter til den kommunale frilivssentralen. Tabellen under viser
investeringskostnader og finansierings - plan for Fase 1 .

Tabell 3 - 1 Investeringskostnader og finansiering Fase 1 , i kr eks. mva

Investering Fase 1

Utbyggingskostnader

Vedlikeholdskostnader 10 240 000

Mellombygg 15 000 000

Garderobebygg 20 000 000

Nye lokaler frilivssentralen 2 000 000

Total 47 240 000

Finansieringsplan

Lån 39 740 000

Egenkapital 4 000 000

Spillemidler garderobe 1 000 000

Spillemidler vedlikehold 2 500 000

Total 47 240 000

Drift

De årlige driftskostnadene antas å forbli som i dag ved Fase 1 . Det er kun kostnadene som er
avhengig av antall besøkende som blir annerledes (siden man forventer en besøksøkning), og
avskrivninger av investeringen.

Til tross for at inngangsa realet øker noe ved Fase 1 kontra i dag, slik at arealet som må renholdes blir
større, vil renholdsarbeidet være langt lettere med nye moderne materialer. Det er heller ikke behov
for å øke bemanning ved resepsjon eller basseng . Årlige driftskost nader i 201 7 var på cirka 1 6,2
millioner kroner. Tabellen nedenfor viser hvordan dri ftskostnadene vil utvikle seg de neste årene, der
201 9 er første besøksår som får effekt av investeringen.

Tabell 3 - 2 - Driftskost na der Fase 1 , i kr eks. mva

Driftskostnader Fase 1

Kostnadstype 2017 2018 2019 2020 2021
Påvirket av utbygging Varekostnad 2 026 870 2 197 846 2 694 928 2 762 301 2 831 359

Avskrivninger 1 775 101 1 775 101 3 775 101 3 775 101 3 775 101

Ikke påvirket av
utbygging

Oppvarming 2 020 399 1 871 957 1 918 756 1 966 725 2 015 893

Personalkostnader 6 416 258 6 689 312 6 856 545 7 027 958 7 203 657

Kommunale avgifter 322 164 330 218 338 474 346 935 355 609
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Renhold 301 165 308 694 316 411 324 322 332 430

Kjemikalier bad 122 659 125 725 128 869 132 090 135 393

Drift/vedlikehold bad 653 968 670 317 687 075 704 252 721 858

Drift/vedlikehold øvrig 601 612 616 652 632 069 647 870 664 067

Regnskap og revisjon 328 878 337 100 345 527 354 166 363 020

Diverse driftskostnader 1 608 778 1 648 997 1 690 222 1 732 478 1 775 790

Totalt 16 177 852 16 571 920 19 383 977 19 774 199 20 174 177

Jorekstads skisserte v irkninger

Gjennomføring av Fase 1 vil gi et betydelig løft i opplevd kvalitet i badetilbudet for alle brukergrupper,
inkludert funksjonshemmede .

Styre i Jorekstad AS vurderer det slik at opprusting av garderober og fasiliteter vil gi en økning på
20,000 besøkende i året – en økning på 50 - 60 personer per dag.

• Oppgraderingen vil gjøre at man får tilbake noe av det generelle kundegrunnlaget innen båd e
lokalbefolkning og reiseliv, som har falt bort på grunn av dårlig standard. Man har da grunn til å
tro at b esøkstallet vil ligge nærmere besøket til badeland i byer av samme størrelse som
Lillehammer – hvor de aller fleste har nyere eller oppgraderte bad .

4.2. Fase 1 + Fase 2

Investering

Fase 2, slik dette er presentert i Jorekstads søknad om kommunal garanti for låneopptak, er tenkt
gjennomført først etter ferdigstillingen av Fase 1 (presentert ovenfor). Fase 2 innebærer en mer
omfattende utbygging som tar sikte på å fremme "opplevelse, l ek og aktivitet for barn, nye sklier og
en velværeavdeling". Dette vil bygges inntil eksisterende bad som renoveres i Fase 1 . Fase 2
utbyggingene inkluderer blant annet:

• Lekanlegg for de minste
• Bølgebasseng
• Strømkanal
• Basseng med hev og senk bunn
• Mer utf ordrende vannsklier
• Nytt basseng (som bygges sammen med dagens utebasseng, m ed mulighet for å svømme ut

og inn av bygget)

Fase 2 vil ikke gjennomføres uten Fase 1 – ved kostnadsoverslaget vil derfor Fase 1 kostnadene komme

i tillegg.

Tabell 3 - 3 - Investeringskostnader og finansiering Fase 2 , i kr eks. mva

Investering Fase 2

Utbyggingskostnader

Teknisk rom 11 000 000

Badeanlegg 54 000 000

Velvære 6 000 000

Skier m/bygg 8 000 000

Ombygging basseng 4 000 000

Uthus 2 400 000

Total* 85 400 000
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Finansieringsplan

Lån 78 900 000

Spillemidler 6 500 000

Total 85 400 000

*Gjør oppmerksom på at det er en regnefeil i kostnadsoverslaget presentert i søknaden. Summen av
utgiftspostene er 85,400,000 og ikke 86,500,000. Gitt at samme spill emidler er tilgjengelig blir
summen av kostnadene derfor 78,9 millioner og ikke 80 millioner.

Drift

De årlige driftskostnadene på en rekke poster som er avhengig av både anleggets størrelse og
besøksomfang vil øke ve d gjennomføring av Fase 2. Kostnader til kjemikalier og oppvarming av
bassengareal øker, og man vil behøve omtrent tre ekstra årsverk for å håndtere drift og
sikkerhetsrutiner.

Tabellen nedenfor viser hvordan driftskostnadene vil utvikle seg de neste åren e, der 201 9 er første
besøksår som får effekt av Fase 1 , og 2020 får effekt også av Fase 2 - investeringen.

Tabell 3 - 4 - Driftskost na der ved Fase 1 og Fase 2 , i kr eks. mva

Driftskostnader Fase 2

Kostnadstype 2017 2018 2019 2020 2021
Påvirket av utbygging Varekostnad 2 026 870 2 197 846 2 694 928 3 314 762 3 397 631

Personalkostnader 6 416 258 6 689 312 6 856 545 7 906 453 8 104 115

Avskrivninger 1 775 101 1 775 101 3 775 101 7 975 101 7 975 101

Oppvarming 2 020 399 1 871 957 2 128 116 2 181 319 2 235 852

Kommunale avgifter 322 164 330 218 361 117 412 000 422 300

Kjemikalier bad 122 659 125 725 180 000 184 500 189 113

Ikke påvirket av utbygging Renhold 301 165 308 694 316 411 324 322 332 430

Drift/vedlikehold bad 653 968 670 317 687 075 704 252 721 858

Drift/vedlikehold øvrig 601 612 616 652 632 069 647 870 664 067

Regnskap og revisjon 328 878 337 100 345 527 354 166 363 020

Diverse driftskostnader 1 608 778 1 648 997 1 690 222 1 732 478 1 775 790

Totalt 16 177 852 16 571 920 19 667 112 25 737 222 26 181 276

Jorekstads skisserte v irkning er

Gjennomføring av Fase 1 + Fase 2 vi føre til et betydelig større areal og tilbud, samt en standard som
samsvarer med det besøkende forventer av et badeland i dag.

Ifølge Jorekstads søknad for kommunal garanti for låneopptak forventes det at gjennomføring av Fase
1 og Fase 2 vil generere 50,000 ekstra besøkende. Det er flere forhold som trekkes frem som
avgjørende for dette:

• Det er grunn til å tro at o ppgraderingen vil gjøre at man får tilbake noe av det generelle
kundegrunnlaget innen både lokalbefolkning og reiseliv, som har falt bort på grunn av dårlig
standard.

• Mulighet for å avholde ulike aktiviteter samtidig. Skolesvø mming, barnefamilier og
dagsvømmere kan samtidig benytte tilbudet som følge av bedre kapasitet og mer fleksible
løsninger.

• Være mer attraktivt for nye besøkssegmenter som ungdom i 1 2 - 20 års alderen
• Tilrettelegge for kundesegmenter som har tilleggsbehov e ller preferanser (personer med ulike

funksjonsutfordringer eller minoritetskvinner)
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Siden kvaliteten i tilbudet blir venentlig bedre forventes det også at man kan øke billettpriser med NOK

20. Flere brukere gjør videre at det forventes en betydelig øknin g i varesalg .

4.3. Usikkerhet i kostnadsanslagene

I analysen har vi tatt utgangspunkt i kostnadsanslagene som Jorekstad oppgir i sin søknad om
kommunalgaranti. Investeringskostnadene for Fase 1 og Fase 2 som oppgis i denne søknaden er
hentet fra en tilstandsr apport utarbeidet av Rambøll og et skisseprosjekt utarbeidet av Plan og
Prosjekter AS. Rambøll har gjort sin estimater basert på kjennskap til utbygging og
oppussingskostnader generelt og i regionen, og har lagt på 20 prosent ekstra på kostnadene. I
skisse prosjektet er kostnadsvurderingen basert på tall p50 og muligheten for avvik vurderes til - 1 5
prosent og +30 prosent.

I det samme dokumentet er det foretatt en framskrivning av driftskostnadene for Fase 1 og Fase 2 av
DnB. I vår analyse har vi i hovedsak fulgt det samme oppsettet som DnB, men med enkelte
justeringer. Blant annet har vi oppdatert tallene i framskrivningen med regnskapstall fra 201 7 og
redusert antatt inflasjon med et halvt prosentpoeng.
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5 . I n n te kts p o te n s i a l e t
I dette kapittelet beskriver vi innte kt spotensialet til Jorekstad badeanlegg.

5.1 . Hv ordan påvirkes de ulike kundesegmentene ?
For å finne ut hvordan de ul i ke kundesegmentene blir påvirket av at Jorekstad oppgraderes og evt.
utvides har vi intervjuet representanter for kundegrup pene, samt hentet erfaringer fra andre likende
badeanlegg. Tabellen nedenfor viser hvordan de ulike segmentene trolig vil bli påvirket av
utbyggingen.

Tabell 4 - 1 - Endring i billettinntekter fra ulike segme nter ved oppgradering og evt. utviding av
Jorekstad

Endring ved Fase 1 Endring ved Fase 2

Faste Avtaler Skolesvømming
Ingen endring i inntekt. Antall
billetter endrer seg i takt med
befolkningsvekst. Alle skolene i
nærområdet bruker Jorekstad i
dag, og det er ingen andre
alternativer.

Ingen endring i inntekt. Antall billetter
endrer seg i takt med befolkningsvekst.
Alle skolene i nærområdet bruker
Jorekstad i dag, og det er ingen andre
alternativer.

Jørstadmoen militærleir Ingen endring i inntekt.
Jorekstad har en langsiktig
avtale med forsvaret.

Ingen endring i inntekt. Jorekstad har
en langsiktig avtale med forsvaret.

Actic treningssenter Ingen endring i inntekt.
Jorekstad har en fast avtale
med Actic.

Ingen endring i inntekt. Jorekstad har
en fast avtale med Actic.

Variable Svømmere
lokalbefolkning

Besøksantallet og dermed
inntektene vil øke noe. Man vil
få igjen noen av kundene som
har forsvunnet de senere
årene pga dårlig standard.

Besøksantallet og dermed inntektene
vil øke noe mer. I tillegg til å få igjen
noen av kundene som har falt bort pga
dårlig standard vil badet kunne ha
åpent for denne gruppen hele dagen og
ikke måtte stenge av for
skolesvømming på dagtid . Man vil også
ta en høyere billettpris.

.

Rekreasjon
lokalbefolkning

Besøksantallet og dermed
inntektene vil øke noe. Man vil
få igjen noen av kundene som
har forsvunnet de senere
årene pga dårlig standard.

Besøksantallet og dermed inntektene
vil øke noe mer. I tillegg til å få igjen
noen av kundene som har falt bort pga
dårlig standard, blir bade t attraktivt for
målgruppen ungdom 12 - 20. Tilbudet
blir også bedret for familiesvømmingen,
slik at noen flere vil komme. Man vil
også ta en høyere billettpris.
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Rekreasjon reiseliv Besøksantallet og dermed
inntektene vil øke noe. Man vil
få igjen noen av kundene som
har forsvunnet de senere
årene pga dårlig standard.

Besøksantallet og dermed inntektene
vil øke noe mer. I tillegg til å få igjen
noen av kundene som har falt bort pga
dårlig standard, blir badet attraktivt for
målgruppen ungdom 12 - 20. Tilbudet
blir også bedret for familiesvømmingen,
slik at noen flere vil komme. Denne
gruppen er også påvirket av omdømme
på portaler som TripAdvisor, og vil få
pos itiv effekt av at dette bedres. Man vil
også ta en høyere billettpris.

5.2. Modellering av vekst

Hv a slags vekst kan man forvente i besøkstall ?
I følge utbyggere for badeanlegg regner man erfaringsmessig med 2,75 besøk per innbygger i
badelandets primærområde, altså for de som kan regnes som del av lokalbefolkningen. I tabellen
under oppsummerer vi besøkstall og besøkstall per innbygger i primærområde ne for ulike badeanlegg
som vi har lyktes å komme i kontakt men er enten nyere, eller i bedre stand på grunn av tilstrekkelig
oppussing . Gjennomsnittstallet her er på 3 besøk per innbygger, mens medianen er 2,7.

Det er forskjell på størrelse og fasiliteter til de ulike badelandene, som kan påvirke besøkstallet noe. I
følge intervjuobjektene er det likevel stort sett et lokalt produkt, og så lenge ingen byer har flere enn
ett badeland, vil folk i hovedsa k besøke det badelandet som er nærmest, selv om det kan være et
bedre anlegg en halvtime - time unna.

Tabell 4 - 2 - Besøkstall for ulike badeanlegg i Norge som er sammenliknbare med Jorekstad

Besøkstall for sammenlignbare badeland

Bad Besøkstall bad Befolkning
primærområde

Besøkende per
innbygger i
primærområdet
«Besøkstall»

Merknad – badelandene som er betydelig
orientert mot reiselivet

Alta 85 000 20 000 04.feb Besøkstall 3.25 hvis man ser bort fra reiseliv

Hamar 300 000 84 000 03.jun

Askim 190 000 53 000 03.jun

Molde 130 000 49 000 02.jul

Steinkjer 130 000 50 000 02.jun

Jorekstad 104 000 45 000 02.mar Besøkstall 1.8 hvis man ser bort fra reiseli v

Skien 205 000 107 000 01.sep

Kristiansund Ukjent 36 000

Harstad Ukjent 31 000

Hønefoss Ukjent 46 000

Lyngdal Ukjent 38 000

Av badene ovenfor har Steinkjer og Alta foretatt oppgraderinger nylig. Steinkjer gjorde utbedringer av
store deler av anlegget for cirka 3 år siden, og opplevde en økning i besøkstall på 40 prosent etterpå.
Veksten kom raskt og besøkstallet her siden holdt seg stabilt på rundt 1 30 000 .

Alta pusset opp fasilitetene i høst og holdt i den forbindelse badet s tengt i 3,5 måned er i tidsrommet
april - august, som typisk er høysesong. Badet merker en økning i besøkstallet, men har enda ikke
komplette tall. Daglig leder oppgir at det viktigste er å holde fasilitetene kontinuerlig i stand, for å få
gode omtaler på por taler som TripAdvisor , og opprettholde attraktivitet . Badet oppgir å ha hatt stabilt
besøkstall på 80 - 90 000 per år, i mange år.
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Ved alle badene vi har snakket med bortsett er det svømming fra lokalbefolkning som er klart viktigst.
Lillehammer skiller seg dermed ut, fordi det også er en turistdestinasjon og Norges største
hytteområde. I takt med at hytter blir mer moderne og at digitalisering muliggjør fleksible jobbdager
og hjemmekontor, tilbringer befolkningen i snitt mer og mer ti d på hytta. Jorekstad har selv inntrykk
av at rundt 50 prosent av rekreasjonssvømmerne er turister. For å undersøke om det kan stemme at
turistene er en såpass viktig besøksgruppe har vi snakket med Hunderfossen og
destinasjonsselskapene ved Sjusjøen og Ha fjell. Hunderfossen har et samarbeid med Jorekstad, og
har selv inntrykk av at rundt 1 5 - 20 000 av deres nær 300 000 besøkende benytter seg av Jorekstads
badeanlegg. Hafjell destinasjonsselskap anbefaler Jorekstad som et alternativt fritidstilbud til
turist ene, og tror det kan være betydelig besøk ved dårlig vær, men har ingen statistikk på dette.
Sjusjøen er hytteområdet som er i sterkest vekst. Destinasjonsselskapet ved Sjusjøen har ikke noe
samarbeid med aktører på Lillehammer, men det er typisk til Lille hammer (og ikke Hamar) turistene
drar til ved behov for sentrumsfunksjoner. Her kan det kanskje ligge en markedsføringsmulighet,
tilsvarende samarbeidet med Hafjell.

Alta har også størst kundemasse fra lokalbefolkning, men trekker fram reiselivet som en betydelig
kundegruppe. Alta anslår å ha rundt 20 000 besøk årlig fra turister som befinner seg i Nord - Troms og
Finnmark. Nord - Troms og Finnmark hadde i 201 7 nær 480 000 fritidsrelaterte kommersielle
gjestedøgn og cirka 1 5 500 hytter. Det er imidlertid svært store avstander, med over 6 timers kjøretur
fra Tromsø i øst eller Kirkenes i vest til Alta. Besøks - og hytteomfanget i hele Finnmark fyl ke og nordre
Troms er bare så vid t mer enn gjestedøgn og hytter som befinner seg mindre enn én time fra
Lillehammer og Jorekstad.

For å få et referansepunkt på hytteturisme tok vi også en kort prat med Setesdal badeland på Hovden .
Badelandet har nærmest utelukkende hytteturister som kunder , og området er en utpreget vinter - og
skidestinasjon, i likhet med hytteområdene ved Lillehammer . Badelandet har i overkant av 40 000
besøkende i året fra hyttekommunene Bykle og Vinje , og har sprengt kapasitet på dager i vinter og
pås k eferie med dårlig vær. Anlegget er 30 år gammelt, men godt vedlikeholdt. De to kommunene har
rundt 7500 hytter samlet , som er omtrent halvparten av Lillehammerområdet.

Ettersom Lillehammer ikke har noe alternativt offentlig bad, e r det Jorekstad som tilbyr
skolesvømming til alle grunnskoleel e ver i primærområdet . Dette er litt ulikt organisert i de andre
badene , da en del av byene har tradisjonelle svømmehaller med konkurransebasseng i tillegg, som
typisk blir benyttet til skolesvøm ming og av svømmeklubber. For badelandet i Steinkjer er for
eksempel store deler av kundegrunnlaget i primærområdet fra Verdal kommune, som har en fin
nyoppusset svømmehall til skolesvømming og mosjonister.

Det er med andre ord flere momenter som tilsier at Jorekstad burde hatt en relativt høy besøksfaktor
per innbygger, noe tabellen viser at badet ikke har per i dag. Dette tilsier at det er et betydelig uforløst
potensiale.

Vekstberegninger

Som tabellen i avsnitt 5.1 over viste har vi grunn til å tro at de faste segmentene ikke vil bli påvirket av
en oppussing/oppgradering. Vi undersøker her hvordan d e variable besø ksgruppene, som blir påvirket
av endringen, vil måtte øke for å oppnå 1 25 000 besøkende ved Fase 1 , og 1 50 000 besøkende ved
Fase 1 +2 .

For å oppnå 1 25 000 besøkende vil det totale besøkstallet måtte øke med 21 prosent i forhold til
besøkstall i 201 7. For å oppnå 1 50 000 besøkende må det totale besøkstallet måtte øke med 45
prosent, relativt til 201 7.

Vi antar at alle segmentene utenom reiseliv har en svak vekst som følge av at befolkningen øker.
SSBs befolkningsprognoser for de aktuelle kommunene i kundegrunnlaget viser en gjennomsnittlig
årlig vekst på 0,7 prosent fremover. I følge reiselivsmeldingen forventer man en årlig vekst i turisme
på 1 ,8 prosent årlig fremover . Vi antar derfor at reiselivssegmentet vokser med 1 , 8 prosent årlig , som
er noe svakere enn den historiske veksten.
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Vi bruker ellers besøkstallet 2,75 som referansepunkt for hva lokalbefolkningen i primærområdet
typisk ligge r på ved et fullverdig badeland (Fase 1 +2) og besøkstallet 2 ved kun Fase 1 . I da g har
lokalbefolkningen et besøkstall på 1 ,8 per innbygger. Resten av veksten antar vi må komme fra
reiselivet. Tabellen nedenfor viser hvordan besøkstallene i dag må vokse for at lokalbefolkningen skal
nå referansetallene som er vanlige for andre tilsvare nde badeland.

Tabell 4 - 3 - Besøksvekst for de ulike segmentene

Besøksvekst for ulike segmenter

Fase 1 (2019) Fase 2 (2020)

Faste avtaler Vekst ift. i dag Antall Vekst ift. i dag Antall

Skolesvømming, Jørstadmoen og
Actic treningssenter 0,70 % 24 500 1,40 % 24 700

Variable

Svømmere lokalbefolkning 17 % 32 700 75 % 48 800

Rekreasjon lokalbefolkning 17 % 36 500 75 % 54 500

Rekreasjon reiseliv 50 % 31 300 52 % 32 000

Sum 125 000 160 000

For Fase 1 besøker hver innbygger i primærområdet i snitt badeland 2 ganger i året, mens 3,3 prosent
av reiselivsbesøk benytter seg av badelandet. Dette er illustrert i figuren under.

Figur 5 - 1 - Størrelse på potensielle kundegrupper og beregnet antall besøk til Jorekstad Fase 1

For at Fase 1 og Fase 2 samlet oppnår minst ønsket besøkstall (1 50 000) benytter hver innbygger seg
av badelandet 2,75 ganger i året i snitt, mens 3,3 prosent av reiselivsbesøk besøker badelandet. Dette
er i llustrert i figuren under.
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Figur 5 - 2 - Størrelse på potensielle kundegrupper og beregnet antall besøk til Jorekstad Fase 2

Basert på besøkstallene i andre sammenliknbare badeland er det realistisk at Jorek stad kan oppnå den
skisserte veksten både ved Fase 1 og Fase 2. Selv om det innebærer betydelig vekst i besøkstall fra
lokalbefolkning og reiselivet vil besøksomfanget være på linje med andre sammenliknbare badeland.
Basert på erfaringer legger vi også opp til at veksten kommer raskt etter anleggsarbeidet, og så flater
ut/forsvinner slik at vi har et jevnt årlig besøkstall. Som figurene illustrerer kan det også potensielt
være et større potensiale i reiselivet , som utgjør et svært stort volum i området.

V i tar heller ikke hensyn til de turistene som er på gjennomfartsreise. Det er et betydelig volum av
både norske og utenlandske turister som kjører E6 nordover, og som potensielt stopper og bader på
Jorekstad. I mangel av konkret statistikk ser vi bort i fr a denne gruppen.

Endring i billettpris
I prosjektplanen legger Jorekstad opp til å høyere billettpriser ved gjennomføring av både Fase 1 og
Fase 2, der de forventer at hver kunde i snitt betaler 1 0 kroner mer. I tabellen under har vi samlet
priser fra de sammenliknbare badene som et referansepunkt. Vi ser at Jorekstad ligger i nedre
prissjikt i dag. Gjennomsnittlig pris her er 1 52 kroner per billett 2, og medianpris er 1 55 kroner. Det
virker derfor ikke urimelig at Jorekstad kan ta ut denne økte billettpri sen .

Tabell 4 - 4 - Billettpriser sammenliknbare bad 201 8. Kilde: Hjemmesidene (feb. 201 8)

Bad
Pris enkeltbillett
voksen (kr, 2018)

Lyngdal 160 hverdag, 195 helg

Molde 160

Harstad 150 hverdag, 170 helg

Askim 158

Hamar 157

Skien 145 ukedager, 165 helg

Steinkjer 150

Jorekstad 144

Kristiansund 125 ukedager, 155 helg

Alta 140

Hønefoss 125 hverdag, 140 helg

2 For de badene som differensierer priser tar vi gjennomsnittet av ukedags - og helgepris.
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I beregningene som følger i slutten av kapitlet legger vi derfor opp til 1 0 kroner mer i inntekter per
hode ved gjennomføring av både Fase 1 og Fase 2, og ingen endring ved gjennomføring av kun Fase
1 . Prosjektplanen og representanter fra Jorekstad mener o gså at man kan kunne øke gjennomsnittlig
billettpris med 20 kroner, men vi velger å bruke det konservative estimatet.

Endring i kioskinntekt
Jorekstad omsetter i dag for 32 kroner per besøkende i salg av kiosk - og badeartikler. Jorekstad
mener det kan lig ge et stort potensial i å få økt omsetning per hode, spesielt i Fase 2 som får
betydelig utvidede fasiliteter som kan gjøre at flere vil velge å tilbringe mer tid i badet. I beregningene
legger vi likevel ikke opp til økt omsetning per hode, men at omsetni ngen kun øker som en følge av
kundemassen. Dette er trolig en konservativ antakelse.

Andre virkninger

Oppgraderingen (Fase 1 ) gjør at Jorekstad får et bedre billett - og inngangssystem, som gjør det langt
vanskeligere å snike enn det er i dag. Det finnes ikke eksakte tall på sniking, men ansatte ved badet
anslår at de kan tape inntekter på rundt 200 000 kroner i året på grunn av dette. Jorekstad har også
hytteutleie og konferansefasiliteter som kan tenkes å oppleve økt etterspørsel ved et oppgra dert
anlegg. Hyttene var også mer populære tidligere med rundt 70 prosent belegg i 201 0, men ligger i dag
på rundt 30 - 40 prosent i gjennomsnitt. Lillehammerområdet skal i 201 8 være vertskap for en NATO -
øvelse der hyttene vil være utleid til militæret, noe som vil øke belegg inneværende år.

Disse virkingene legges ikke inn i Jorekstads egne beregninger , da det er usikkert hvordan de vil
påvirkes fremover, og de har valgt å være konservative. KPMG/Menon tar heller ikke med disse
virkningene i vårt regnskap.
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6 . Sa m m e n sti l l i n g o g sa m l e t vu rd e ri n g
Vi har vist over at besøkstallene Jorekstad skisserer er realistiske. På bakgrunn av dette sammenstiller
vi kostnader og inntekter i et regnskap i anleggets 20 - årige levetid for Fase 1 og Fase 1 +2. I modellen
legger vi o pp til maks 1 25 000 besøkende ved Fase 1 og 1 50 000 ved Fase 2, på grunn av
kapasitetsbegrensninger. Ettersom ønsket vekst oppnås allerede første året etter utbyggingen vil vi
ikke kunne ta hensyn til at vekst i befolkning og reiselivsaktivitet generisk fø rer til økt etterspørsel også
fremover i tid.

Uansett hvilken variant av oppussing/utbygging man går for anslås levetiden for det nye anlegget til å
være 20 år, basert på erfaringer. Nedbetalingstid på lånet vil være 30 år. Renten kan bindes i KLP på 2,5
prosent de neste 1 0 årene. I kalkylen i den foreliggende prosjektskissen vi har mottatt fra Jorekstad er
det lagt til grunn en inflasjonsrate på 3 prosent årlig. KPMG/Menon mener dette er noe høyt, og opererer
i våre beregninger med 2,5 prosent.

Tabellene nedenfor viser sammenstilling av kostnader og inntekter over tid fram til 2038 for begge
alternativer. I tillegg til hovedestimatet for investeringskostnad (forventningsverdi p50) er det lagt inn
beregnet resultatregnskap for 1 5 prosent lavere og 30 prosent høyere investeringskostnad.

Utredningen viser at begge alternativer for utbygging fremstår som bedriftsøkonomisk forsvarlige, gitt
at kostnadene blir som forventet. Selv om vi har nedjustert inflasjonsraten Jorekstad/DNB la opp til i sin
kalk yle vil begge alternativer ha et positivt driftsresultat fra starten av. Ved gjennomføring av både Fase
1 og Fase 2 vil det skattemessige resultatet være negativt fram til 2029 på grunn av at avskrivningene
på investeringen er relativt høye. Dette behøver imidlertid ikke ha noen betydning for likviditet og
betjening av lånet, men man bør belyse dette ved en enkel likviditetsanalyse.

Dersom kostnadene blir 30 prosent høyere enn forventet vil også driftsresultatet være negativt i noen
år ved gjennomføring av både Fase 1 og Fase 2, og resultat før skatt kan bli negativt i store deler av
anleggets levetid. Igjen er det ikke gitt at det vil føre til at Jorekstad ikke evner å betjene lånet, men en
likviditetsanalyse behøves for å utrede dette.

Videre er det ver dt å presisere at inntektssiden i regnskapskalkylene til Jorekstad, som vi har
kvalitetssikret og justert, bygger på konservative antakelser. Kalkylene legger opp til at kun
billettinntekter og inntekter til kiosk og mat blir påvirket av besøksmengde, mens hytteutleie og
provisjon fra treningssenter forblir uendret. Det er nærliggende å tro at spesielt hytteutleien kan få økt
etterspørsel ved Fase 2 - utbyggingen, men her er vi konservative i antakelsene. I tillegg så vi at det kan
være et enda større besøksp otensial fra reiselivet, gitt at man klarer å spre trafikk for å ikke få for høy
trengsel. Kalkylene inkluderer heller ikke økt omsetning av kiosk og badeartikler per besøkende, noe
man fort kan tenke seg at vil skje spesielt ved Fase 2, der det kan bli at traktivt å tilbringe mer tid i
badelandet.

Samlet synes det som et solid markedsgrunnlag og gjennomgående konservative antakelser i bunn,
slik at inntjeningspotensialet er i tråd med det Jorekstad skisserer.
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Tabell 5 - 1 - Kostnader og inntekter ved gjennomføring av Fase 1 , fr a m til 2038

Fase 1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Billettinntekter 8 552 930 9 157 690 11 228 868 11 509 589 11 797 329 12 092 262 12 394 569 12 704 433 13 022 044 13 347 595 13 681 285
Kiosk/mat 3 576 304 3 663 076 4 491 547 4 603 836 4 718 932 4 836 905 4 957 827 5 081 773 5 208 818 5 339 038 5 472 514
Utleie av hytter 1 274 407 1 306 267 1 338 924 1 372 397 1 406 707 1 441 875 1 477 921 1 514 869 1 552 741 1 591 560 1 631 349
Leie og provisjon trenin 1 908 239 1 955 945 2 004 844 2 054 965 2 106 339 2 158 997 2 212 972 2 268 297 2 325 004 2 383 129 2 442 707
Utleie hall 1 111 812 1 139 607 1 168 097 1 197 300 1 227 232 1 257 913 1 289 361 1 321 595 1 354 635 1 388 501 1 423 213
Utleie andre lokaler 134 853 0 150 000 153 750 157 594 161 534 165 572 169 711 173 954 178 303 182 760
Reklamesalg 105 000 107 625 110 316 113 074 115 900 118 798 121 768 124 812 127 932 131 131 134 409
Utleie garderober 122 130 125 183 128 313 131 521 134 809 138 179 141 633 145 174 148 804 152 524 156 337
Andre inntekter 2 033 769 35 001 35 876 36 773 37 692 38 634 39 600 40 590 41 605 42 645 43 711
Tilskudd 400 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000
Sum driftsinntekter 19 219 444 17 902 395 21 068 784 21 585 203 22 114 533 22 657 097 23 213 224 23 783 255 24 367 536 24 966 424 25 580 285

Varekostnad 2 026 870 2 197 846 2 694 928 2 762 301 2 831 359 2 902 143 2 974 696 3 049 064 3 125 291 3 203 423 3 283 508
Lønnskostnader 6 416 258 6 689 312 6 856 545 7 027 958 7 203 657 7 383 749 7 568 343 7 757 551 7 951 490 8 150 277 8 354 034
Ordinære avskrivninge 1 775 101 1 775 101 3 775 101 3 775 101 3 775 101 3 775 101 3 775 101 3 775 101 3 775 101 3 775 101 3 775 101
Andre driftskostnader 5 959 623 5 909 662 6 057 403 6 208 838 6 364 059 6 523 161 6 686 240 6 853 396 7 024 731 7 200 349 7 380 358
Sum driftskostnader 16 177 852 16 571 920 19 383 977 19 774 199 20 174 177 20 584 153 21 004 380 21 435 112 21 876 612 22 329 150 22 793 001

Driftsresultat 3 041 592 1 330 475 1 684 806 1 811 004 1 940 357 2 072 943 2 208 844 2 348 143 2 490 924 2 637 275 2 787 284

Finansinntekter 45 753 46 897 48 069 49 271 50 503 51 765 53 059 54 386 55 746 57 139 58 568
Finanskostnader 921 048 1 555 833 1 503 333 1 450 833 1 398 333 1 345 833 1 293 333 1 240 833 1 188 333 1 135 833 1 083 333

Resultat før skatt 2 166 297 178 462 - 229 542 409 442 592 526 778 875 968 570 1 161 696 1 358 336 1 558 581 1 762 518

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
14 023 317 14 373 900 14 733 247 15 101 578 15 479 118 15 866 096 16 262 748 16 669 317 17 086 050 17 513 201 17 951 031
5 609 327 5 749 560 5 893 299 6 040 631 6 191 647 6 346 438 6 505 099 6 667 727 6 834 420 7 005 280 7 180 412
1 672 132 1 713 936 1 756 784 1 800 704 1 845 721 1 891 864 1 939 161 1 987 640 2 037 331 2 088 264 2 140 471
2 503 775 2 566 369 2 630 529 2 696 292 2 763 699 2 832 792 2 903 611 2 976 202 3 050 607 3 126 872 3 205 044
1 458 794 1 495 264 1 532 645 1 570 961 1 610 235 1 650 491 1 691 753 1 734 047 1 777 398 1 821 833 1 867 379

187 329 192 013 196 813 201 733 206 777 211 946 217 245 222 676 228 243 233 949 239 798
137 769 141 213 144 744 148 362 152 071 155 873 159 770 163 764 167 858 172 055 176 356
160 245 164 251 168 358 172 566 176 881 181 303 185 835 190 481 195 243 200 124 205 127
44 804 45 924 47 072 48 249 49 455 50 691 51 959 53 258 54 589 55 954 57 353

412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000
26 209 492 26 854 429 27 515 490 28 193 077 28 887 604 29 599 494 30 329 182 31 077 111 31 843 739 32 629 533 33 434 971

3 365 596 3 449 736 3 535 979 3 624 379 3 714 988 3 807 863 3 903 060 4 000 636 4 100 652 4 203 168 4 308 247
8 562 885 8 776 957 8 996 381 9 221 290 9 451 823 9 688 118 9 930 321 10 178 579 10 433 044 10 693 870 10 961 217
3 775 101 3 775 101 3 775 101 3 775 101 3 775 101 3 775 101 3 775 101 3 775 101 3 775 101 3 775 101 3 775 101
7 564 866 7 753 988 7 947 838 8 146 534 8 350 197 8 558 952 8 772 926 8 992 249 9 217 055 9 447 482 9 683 669

23 268 448 23 755 782 24 255 299 24 767 304 25 292 109 25 830 034 26 381 408 26 946 565 27 525 852 28 119 621 28 728 234

2 941 044 3 098 647 3 260 191 3 425 773 3 595 495 3 769 460 3 947 774 4 130 546 4 317 887 4 509 912 4 706 737

60 032 61 533 63 071 64 648 66 264 67 921 69 619 71 359 73 143 74 972 76 846
1 030 833 978 333 925 833 873 333 820 833 768 333 715 833 663 333 610 833 558 333 505 833

1 970 242 2 181 847 2 397 429 2 617 088 2 840 926 3 069 047 3 301 559 3 538 572 3 780 197 4 026 550 4 277 750
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Tabell 5 - 2 - Kostnader og inntekter ved gjennomføring av Fase 1 og Fase 2, fram til 2038

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
18 655 585 19 121 974 19 600 024 20 090 024 20 592 275 21 107 082 21 634 759 22 175 628 22 730 018 23 298 269 23 880 725
6 731 192 6 899 472 7 071 959 7 248 758 7 429 977 7 615 726 7 806 119 8 001 272 8 201 304 8 406 337 8 616 495
1 672 132 1 713 936 1 756 784 1 800 704 1 845 721 1 891 864 1 939 161 1 987 640 2 037 331 2 088 264 2 140 471
2 503 775 2 566 369 2 630 529 2 696 292 2 763 699 2 832 792 2 903 611 2 976 202 3 050 607 3 126 872 3 205 044
1 458 794 1 495 264 1 532 645 1 570 961 1 610 235 1 650 491 1 691 753 1 734 047 1 777 398 1 821 833 1 867 379

187 329 192 013 196 813 201 733 206 777 211 946 217 245 222 676 228 243 233 949 239 798
137 769 141 213 144 744 148 362 152 071 155 873 159 770 163 764 167 858 172 055 176 356
160 245 164 251 168 358 172 566 176 881 181 303 185 835 190 481 195 243 200 124 205 127
44 804 45 924 47 072 48 249 49 455 50 691 51 959 53 258 54 589 55 954 57 353

412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000
31 963 625 32 752 416 33 560 926 34 389 649 35 239 091 36 109 768 37 002 212 37 916 967 38 854 592 39 815 656 40 800 748

4 038 715 4 139 683 4 243 175 4 349 255 4 457 986 4 569 436 4 683 671 4 800 763 4 920 782 5 043 802 5 169 897
9 633 246 9 874 077 10 120 929 10 373 952 10 633 301 10 899 133 11 171 611 11 450 902 11 737 174 12 030 604 12 331 369
7 975 101 7 975 101 7 975 101 7 975 101 7 975 101 7 975 101 7 975 101 7 975 101 7 975 101 7 975 101 7 975 101
7 969 460 8 168 696 8 372 913 8 582 236 8 796 792 9 016 712 9 242 130 9 473 183 9 710 013 9 952 763 10 201 582

29 616 521 30 157 557 30 712 118 31 280 544 31 863 180 32 460 382 33 072 514 33 699 949 34 343 070 35 002 269 35 677 949

2 347 104 2 594 859 2 848 808 3 109 106 3 375 911 3 649 386 3 929 698 4 217 018 4 511 521 4 813 387 5 122 799

60 032 61 533 63 071 64 648 66 264 67 921 69 619 71 359 73 143 74 972 76 846
2 500 833 2 378 333 2 255 833 2 133 333 2 010 833 1 888 333 1 765 833 1 643 333 1 520 833 1 398 333 1 275 833

93 698 - 278 058 656 046 1 040 420 1 431 342 1 828 973 2 233 484 2 645 044 3 063 831 3 490 025 3 923 812

Fase 1 + Fase 2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Billettinntekter 8 552 930 9 157 690 11 228 868 15 311 507 15 694 295 16 086 652 16 488 818 16 901 039 17 323 565 17 756 654 18 200 570
Kiosk/mat 3 576 304 3 663 076 4 491 547 5 524 603 5 662 718 5 804 286 5 949 393 6 098 128 6 250 581 6 406 846 6 567 017
Utleie av hytter 1 274 407 1 306 267 1 338 924 1 372 397 1 406 707 1 441 875 1 477 921 1 514 869 1 552 741 1 591 560 1 631 349
Leie og provisjon trenin 1 908 239 1 955 945 2 004 844 2 054 965 2 106 339 2 158 997 2 212 972 2 268 297 2 325 004 2 383 129 2 442 707
Utleie hall 1 111 812 1 139 607 1 168 097 1 197 300 1 227 232 1 257 913 1 289 361 1 321 595 1 354 635 1 388 501 1 423 213
Utleie andre lokaler 134 853 0 150 000 153 750 157 594 161 534 165 572 169 711 173 954 178 303 182 760
Reklamesalg 105 000 107 625 110 316 113 074 115 900 118 798 121 768 124 812 127 932 131 131 134 409
Utleie garderober 122 130 125 183 128 313 131 521 134 809 138 179 141 633 145 174 148 804 152 524 156 337
Andre inntekter 2 033 769 35 001 35 876 36 773 37 692 38 634 39 600 40 590 41 605 42 645 43 711
Tilskudd 400 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000 412 000
Sum driftsinntekter 19 219 444 17 902 395 21 068 784 26 307 888 26 955 285 27 618 868 28 299 039 28 996 215 29 710 821 30 443 291 31 194 073

Varekostnad 2 026 870 2 197 846 2 694 928 3 314 762 3 397 631 3 482 572 3 569 636 3 658 877 3 750 349 3 844 107 3 940 210
Lønnskostnader 6 416 258 6 689 312 6 856 545 7 906 453 8 104 115 8 306 717 8 514 385 8 727 245 8 945 426 9 169 062 9 398 288
Ordinære avskrivninge 1 775 101 1 775 101 3 775 101 7 975 101 7 975 101 7 975 101 7 975 101 7 975 101 7 975 101 7 975 101 7 975 101
Andre driftskostnader 5 959 623 5 909 662 6 340 538 6 540 907 6 704 429 6 872 040 7 043 841 7 219 937 7 400 435 7 585 446 7 775 082

16 177 852 16 571 920 19 667 112 25 737 222 26 181 276 26 636 430 27 102 963 27 581 160 28 071 311 28 573 716 29 088 682

Driftsresultat 3 041 592 1 330 475 1 401 672 570 666 774 010 982 438 1 196 076 1 415 056 1 639 509 1 869 575 2 105 392

Finansinntekter 45 753 46 897 48 069 49 271 50 503 51 765 53 059 54 386 55 746 57 139 58 568
Finanskostnader 921 048 1 555 833 3 603 333 3 480 833 3 358 333 3 235 833 3 113 333 2 990 833 2 868 333 2 745 833 2 623 333

Resultat før skatt 2 166 297 178 462 - 2 153 593 - 2 860 897 - 2 533 821 - 2 201 630 - 1 864 198 - 1 521 392 - 1 173 078 - 819 119 - 459 374 -
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7. Ve d l e g g : I n n spi l l fra i nte rvju e r
Jorekstad AS /v Terje Rønning
Aksjonærinformasjon 201 5 Jorekstad AS
Ekstra liste over besøkstall

Rambøll /v Frank Werner Kristiansen
Telefonsamtale 1 5.02.201 8
Estimater i Rambølls utredning er basert på kjennskap til utbygging og oppussingskostnader generelt
og i regionen. Forslaget levert til Jorekstad er mulig å gjennomføre i etapper dersom det blir for store
kostnader å gjennomføre alt.
Det er en forutsetnin g for videre drift og lønnsomhet at betydelige utbedringer gjøres – utfordringer
som følge av alder på deler av anlegget og som følge av at noen nyere elementer er blitt gjort feil.
Rambøll har lagt på 20% ekstra på kostnadene (usikkerhet)
Bare å ta kont akt igjen dersom det skulle være noen spørsmål

Plan og prosjekt arkitekter AS /v
Epost 1 9.02.201 8
Til informasjon så er vi nå i ferd med å søke om byggetillatelse for hele det planlagte konseptet og
avtalt med kommunens byggesaksavdeling at vi kansellere r utvidelsen av badet (og bare bygger nye
forsamlingslokaler, ny hovedinngang og fornyer en del tekniske installasjoner) hvis det viser seg at
kostnaden på det hele blir for høy.
Epost 1 9.02.201 8
Kostnadsvurderingen vi utarbeidet for utvidelse av badeanleg get på Jorekstad, datert 28.03.201 7, ble
utarbeidet på følgende grunnlag:

• Skisseprosjekt datert 28.03.201 7 som grunnlag for beregning av areal av ulike kategorier
• Kvadratmeterpriser fra Holthe Prosjekt sin prisbank og egne erfaringstall for kontorer,

vesti byle, korridorer tekniske rom ol
• Kvadratmeterpris for svømmehall basert på kvadratmeterpriser fra norske

svømmehaller/badeanlegg oppført i perioden 2000 - 201 3. (Hentet fra rapport utarbeidet av
Asplan viak)

Badelandene.no (Styreleder Per Atle Homme)
Tel efon 26.02.201 8
Badelandene.no har ikke mulighet til å dele den statistikken de har – disse er kun for brukerne. Han
var imidlertid villig til å dele generelle betraktninger med oss.

Besøkstrender (ved utbygging/forbedring)
Store variasjoner som er en ko nsekvens av hvordan badelandene selv jobber for å trekke til seg
besøkende. Kontinuerlig utbedring og tilpassing av ulike "produkter og tjenester" er en forutsetning for
vedvarende besøkstall. Attraksjonsutvikling (nye basseng eller aktiviteter) kan skape positiv
besøksutvikling.
Attraksjonsutvikling er imidlertid ikke nok. Langvarig og bærekraftig økning i besøkstall krever

- Kontinuerlig utbedring og tilpassing
- God drift

Jorekstad har vært gode på drift og bør dermed ha bedre forutsetninger for å lykkes enn andre. I en
slik sammenheng resulterer attraksjonsutvikling nesten alltid i positiv gevinst.
Lillehammer har fordel av flere attraksjoner i området. Sterk region besøk smessig som kan gi økte
besøkstall
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Innovasjon
Terje i Jorekstad har vært blant de fremste innovatørene i badelandbransjen. Mye "kommunale bad" da
han ble styreleder i badelandene. Kom inn og gjorde masse fornyelser og innovasjon fokus på salg
av varer og andre tjenester.

- Flere bein å stå på (helse, velvære, opplevelse, varesalg, …)
- Tilpassning inn mot ønskede kundesegment

Prising
Betydelig variasjon mellom de som støttes av kommunen og de som driver kommersielt alene.
Endring av priser kan være en god måte å tiltrekke flere besøkende (og med et større salg til slutt)

Badelandene
Er blitt kontaktet – håper å få tilgang til deres datamateriale
Dampsaga Bad og Gym (Steinskjer) (telefon 1 9.02.201 8)

• Pusset opp for tre år siden - økning på 40% (ser dette som en direkte effekt av utbedringer)
• Ca 1 30,000 besøkende
• Kundesegmenter – barnefamilier, trening,
• Oppgraderingens varighet – minst 20 år, har anlegg fra 1 995 som fremdeles holder bra stand
• Lørdager er den absolutt største dagen (barnefamilier – særlig med dårlig vær)
• Treningssenter er også innbringende

Moldebadet (telefon 1 9.02.201 8)
• Badet åpnet i 201 0 – har et pågående prosjekt på kjeller for å automatisere deler av drift,

forbedre vann, mer effektiv energi
• Ca 1 30,000 besøkende
• Synes dette er godt med besøk gitt demokrafien – mindre tettbygd og større avstander

(fjorden en utfordring).
• Noe konkurranse m Kristiansund – opplever likevel at folk finner et badeland de liker og

besøker dette (med mindre forskjellene i pris og avstan d blir for store). Dette gjelder spesielt
de som bor midt i mellom Molde og Kristiansund.

• Kundesegmenter – barnefamilier absolutt størst har også undervannsrugby og svømming
(noen utfordringer knyttet til å balansere ulik bruk av fasilitetene).

• Hvis op pussing/utbedring – heller flere små 1 2m basseng enn et stort – muliggjør flere
grupper samtidig.

• Planer om å bygge utebasseng (lite) – værmessig mindre stabilt enn i Lillehammerregionen.
Mente at Jorekstad i betydelig grad er et utebasseng.

• Samfunnsansv aret – svømmetrening. Må balansere dette opp mot å være et
opplevelsessenter/feriedestinasjon.

Nordlysbadet (Alta) (Telefon 1 9.02.201 8)
• Gjorde utbedringer i 201 6 som følge av løse fliser i bad og garderober. Stengte badet i 3,5

måneder for å gjøre dette grundig. Hadde tidligere kun gjort der hvor det absolutt var
behov/"midlertidige" løsninger. Dette kostet en del, men vil spare dette inn på sikt.

• Økning av besøkstall etter oppussing – ser dette som en direkte effekt av utbedringer. 6000
flere (mange for Nordlysbadet) høsten 201 7 sammenlignet med høsten 201 6 (før
utbedringene var gjort).

• Sterkt fokus på rengjøring (visuelt og hygienisk) og vedlikehold – ved å sikre at anlegget er i
god stand og at kundene får en god opplevelse i "treffpunkter"
o Resepsjon
o Garderobe
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o Selve badet
o Bespisning
o Anlegget som helhet

Dette øker tilstrømming gjennom i) besøkende kommer hyppigere tilbake og ii) fornøyd
"jungeltelegraf" sikrer nye besøkende

Kunder

• Skoleklasser (får tilskudd for dette)
• Svømmetreninger
• Mosjonister
• Barnefamilier (størst)

Epost (1 5.02.201 8)

Vi kan gjerne ta en prat, men vi har ikke gjort noen oppgradering av fasilitetene våre. Vi måtte stenge
3,5 måneder i sommer for å reparere flere basseng der flisene hadde løsnet. I så måte er ikke dette
relevant f or en vinkling mot oppgradering som jeg tenker er en forbedring i forhold til hva som var.

Vi har siden vi åpnet i januar 201 1 hatt som målsetting at anlegget til enhver tid skal se ut som om det
var nytt. Det gjelder vedlikehold som renhold som er en veld ig viktig del av vedlikeholdet.

Andre turistsenter
Hunderfossen (telefon 1 9.02.201 8)

• Samarbeid med Jorekstad – har siden 2003 arbeidet med Jorekstad (bookingsamarbeid).
Vurderer dette som viktig i godkjenning av utbygging på Jorekstad i 2007.

o Har forleng et oppholdsperioden fra 2,1 døgn per gjest til 2,4 døgn
o Har toppet høysessongen (fellesferien)
o Ikke strukket skuldrene på kurven
o Skulle gjerne sett større økning på sikt
o Hytteturister benytter fasiliteter i området + har alle de fordelene egen hytte har

(f ærre overnattingsgjester)

Besøkende
• Har ca 282 000 besøkende i sommermånedene

o Ca 1 5,000 vinterstid

o Positive til badefasiliteter i området (selv om dette konkurrerer med Hunderfossens
eget bad – som er lite). Opplever at Jorekstad er flinke til å følge op p og at det er en
god dialog dem imellom.

o Gjør det mer interessant å være gjest/turist i regionen

• Ca 1 5 - 20 000 av gjestene benytter seg av samarbeidet mellom Hunderfossen og Jorekstad
(et ca estimat – usikkert). Generell tendens til at sub - atraksjoner får 1 0% av besøkende.
Andre attraksjoner som konkurrerer mer direkte med Hunderfossen (barnefamilier) er
Maihaugen og Barnas gård.

Konkurrenter
• Ankerskogen eller Raufoss er alternative badeland som gjestene har spurt om (men

Hunderfossen har ikke noe formalisert samarbeid med disse).
• Trender i bad
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• Hoteller var tidligere ofte utstyrt med egne bad. Som føl ge av store kostnader (drift og
vedlikehold) og økt bekymring for drukning bygges nå færre hoteller med dette. trend de
siste 1 0 årene.

• Hunderfossens eget badeanlegg brukes mest til lek heller enn svømming. Det er betydelige
kostnader (drift og vedlikeh old) gitt antallet besøkende som benytter seg av dette.

Scandic Hotell Lillehammer (telefon 1 9.02.201 8)
Tilstrømming

• Vil generelt være noe vekst i antall reisende til Lillehammer, men tviler på at denne vil være
høyere enn den har vært de siste to årene. Dette er blant annet et resultat av begrenset
hotell - kapasitet i området (spesielt om sommern). Visit Lillehammer anslår at størst vekst vil
komme i "opplevelsesreiser"

Kundesegment
• Tenker at Jorekstad må orientere seg mot fastboende – få som kommer til L illehammer for å

bade. Hvor stor er veksten i studenter, fastboende, …
• Besøksdøgn – for scandic varierer dette veldig (fra konferanser til påseferie). Anslår at

gjennomsnittsbesøket er ca 2 døgn.
• Tør ikke gjette på hytteturismen, men erkjenner at denne no k kan være betydelig for

Jorekstad (dårlig vær, handling i byen, osv).
• Størst trafikk av tilreisende sommer, høytider (jul, påske), vinterferien. Ellers er det ganske

gjevnt.

Synergier mellom tilbud
• Jo flere attraksjoner som finnes i regionen jo flere vi l legge helger og ferier til området.
• Scandic har svømmefasiliteter – hvor mye dette brukes varierer veldig (avhenger av hvem

som er på hotellet. Hadde fullt hotell med konferanse – ingen badegjester; denne uka masse
barn – masse bading).

Epost (1 7.02.20 1 8)
Det er viktig med et kommunalt badeanlegg for Lillehammer og byens befolkning, men det er nok få
gjester som kommer til Lillehammer og vårt hotell pga Jorekstad. Selv sitter vi med 6 basseng av ulik
størrelse som er forbeholdt våre gjester.

Hafjell (epost 22.02.201 8)
Hvordan vurderes den videre veksten i fastboende og tilreisende i Lillehammer?
Hvor lenge blir tilreisende i området?

Når det gjelder tilreisende til Hafjell på vinterstid dreier dette ser i all hovedsak om søndag -
fredag og søndag - søndag for utenlandske turister. Når det gjelder det norske markedet kan
man også legge til weekend. Reisemønsteret er veldig forskjellig på so mmer og vintertid. På
sommer er det aller fleste på kortere opphold 2 - 3 netter og i forbindelse med Hunderfossen
og Lilleputthammer.

Hvordan ser fordelingen av tilreisende ut i løpet av året? Er det store svingninger og hvordan vil dette
se ut fremover?

V i har selvfølgelig store svingninger i tilreisende. Fra jul og tom påske er den absolutt største
perioden, fra mai til midten av juni er stille perioder med lite gjester. På sommer er det i
hovedsak juli som er stor. Høsten varierer noe, men det er ikke fø r juletider at de store
mengdene kommer.

Hvordan påvirker de ulike tilbudet i området hverandre?
Dette er også veldig forskjellig for sommer og vinter. På vintertid er vi i stor grad
hovedaktiviteten til våre tilreisende, hvor de har langt mindre krav ti l andre aktiviteter i tillegg
til skikjøring. På sommer er de ute etter et helt annet aktivitetstilbud, der vi i større grad
formidler hytter og hvor gjestene benytter aktiviteter de ønsker i området. Mye av vår
kapasitet blir booket via pakker i samarbeid med Hunderfossen.
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Samarbeid med Jorekstad badeanlegg – hvor mange av deres gjester benytter seg av dette tilbudet
gjennom dere direkte?

Dette har vi ingen tall på.
Vi har ikke noe samarbeid med Jorekstad som er organisert for våre gjester.

Hvor stort er b ehovet for fritidsbad i området – både for deres gjester/besøkende og generelt
Jorekstad er ett av tilbudene vi anbefaler våre gjester, utover dette er det ikke noe formalisert
eller struktur over det som blir tilbudt våre gjester.

Sjusjøen (samtale 26.02.201 8)
Har opplevd stor vekst i antall besøkende i vinterhalvåret de siste årene (har ikke nøyaktige tall).
Planlegger for videre vekst i utbygging av hytteområder. Økningen har vært størst på vintern, men
også økning i besøkende på sommeren.
Har imi dlertid inntrykk av at de fleste av disse er på Sjusjøen og kun i mindre grad benytter seg av
andre tilbud i regionen.

- Har ikke omfattende samarbeid med andre aktører
- Utelukker ikke at dette kan bli opprettet frem i tid

Trening

Actic Jorekstad
Henvist til regionsjef (1 5.02.201 8) – han vil ifølge autosvarfunksjonen ikke være tilbake på jobb før
19.02.201 8
Ringe onsdag 1 8.02.201 8
Treningssenter i Jorekstad
Etterspørselen – vanskelig å definere, hva skal man definere det i. Hvor mange nye medlemmer kan
man få. Har per nå bare et spinningrom i kjelleren. Ved utbygging vil det bli et bredere tilbud for å
tiltrekke et bredere kundegrunnlag. Kontakt med terje om dette. to muligheter for utbygging –
enten et nytt rom bak dagens resepsjon og senere også der hvo r kiosken i dag står (kan brukes av
actic).
I 201 7 var det 24,000 besøkende. Det er forholdsvis godt besøkstall. Har et lite mørketall (kunder som
ikke sjekker inn) 26,000 i 201 6. har 1 200 medlemmer (noe avhengig av måneden). Ser for seg noen
hundre til ved utbygging (har tidligere – i the good old days – hatt 1 600 medlemmer)
2008 – dobling antall senter siden den gang. En voldsom vekst – trenden den samme i lillehammer
som i resten av landet. Denne veksten har stagnert i det siste (201 7 mindre vekst enn tidligere).
Kundegrupper – generelt snitt (går opp ved et badeanlegg – flere pensjonister som benytter seg av
dette). Enklere å rekruttere disse inn. Ellers ganske jevnt fordelt. Alt ifra 1 6 - 80+. 40 - 60 er det flest
medlemmer.
Samspillseffekt : Jo mer til bud jo mer aktivitet – ønsker dette velkommen.

Overlapp mellom kundegrupper : Systemet er bygget i dag har de et eget adgangskort – har ikke
oversikt over hvor mange kunder som går i badet. Terje skal ha denne oversikten. Får en billett man
bruker i badet og en man bruker hos dem.
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