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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 30. november 2009 af
Karin Storgaard om Østerbro Svømmehal og Fælledbadet.
Spørgsmål
1. Hvor mange besøgende har Østerbro Svømmehal haft i indeværende år?
2. Hvordan er svømmekapaciteten på Østerbro?
3. Hvor mange besøgende har Fælledbadet haft i de 2 måneder, det
havde åben, efter overdækning var fjernet?
4. Hvad kostede driften?
5. Hvad vil det koste at renovere badet?
6. Er der andre steder på Østerbro, hvor badet kan videreføres som
helårsbad?
Svar
1. Østerbro Svømmehal (Øbro-Hallen) har fra januar 2009 til og med
oktober 2009 haft 118.867 besøgende.
2. Der er tre svømmefaciliteter på Østerbro:
Øbro-Hallen, som har et 25 meter-bassin, et undervisningsbassin
til børn samt et babybassin. I 2008 var besøgstallet 157.342.
Emdrup Bad, der er overdækket med gennemsigtigt tag. Badet har
et undervisningsbassin samt et 25 meter-bassin med seks baner til
foreninger og motion. I 2008 var besøgstallet 67.294.
Fælledbadet, der er et åbent friluftsbad uden overdækning, som
har åbent i sommermånederne juni, juli og august. Fælledbadet,
der er gratis at bruge, har to 25 meter-bassiner til børn og motionssvømmere samt en soppesø til mindre børn. I 2008, hvor badet var
et overdækket helårsbad, var besøgstallet 63.913.
Herudover åbner Svanemøllestranden medio 2010. Sandstranden
vil være 4.000 m² stor med en ca. 130 m lang pier fra Strandpromenaden ud i Svanemøllebugten syd for stranden. Forventede daglige besøgstal om sommeren er mellem 400 og 700.
Svømning er generelt en udbredt organiseret og selvorganiseret
aktivitet på Østerbro. Den tid, der stilles til rådighed for de folkeoplysende foreninger i Øbro-Hallen og Emdrup Bad, er fuldt booket. Det samme gjaldt Fælledbadet, da dette var overdækket. Da
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Fælledbadet var overdækket, blev det også brugt af organiserede
brugere (svømmeforeninger, skoler og institutioner).
3. Under renoveringen af Øbro-Hallen 1998-2003 valgte man at
overdække Fælledbadet for at kompensere svømningen for den
lukkede Øbro-Hal. Da hallen blev genåbnet, var der ikke kapacitet
nok til at rumme efterspørgslen på svømmetider. Derfor blev det i
2003 besluttet - efter dispensation fra Fredningsnævnet - at forlænge den midlertidige overdækning af Fælledbadet. Dispensationen udløb i juni 2009, hvorefter badet igen er blevet et friluftsbad.
Efter overdækningen var fjernet i juni 2009, havde badet i juli og
august 2009 ca. 36.000 besøgende.
4. I juli og august 2009 - dvs. de to første måneder efter, overdækningen var fjernet - kostede driften i størrelsesordenen 1,9 mio. kr.
Driftsudgifterne til at have badet åbent i 3 måneder er i alt ca. 4,0
mio. kr. årligt. Heri indgår bl.a. 0,6 mio. kr. til energi og 1 mio. kr.
til sæsonåbning og lukning af badet - inkl. tætning af bad, udskiftning af evt. knækkede fliser samt påfyldning og tømning af bassin.
5. Det vurderes i 2010-11 at koste 4,3 mio. kr. at holde Fælledbadet
kørende, jf. Genopretningsplanen for idrætsanlæg 2010-2011, som
var på KFU den 26. november 2009. I planen er de 4,3 mio. kr.
fordelt med i 2,4 mio. kr. i 2010 og 1,9 mio. kr. i 2011. Beløbene
dækker udgifter til ny asfaltbelægning i soppebassin, da bassinet i
dag er utæt med et betragteligt vandspild til følge samt indvendig
genopretning af bad og omklædning. Hertil kommer udgifter til
udvendig eftergang af servicebygning, ny varmtvandsbeholder og
brugsvandsinstallation samt genopretning af udendørs arealer.
Herudover vil der i de kommende år forestå større renoveringsopgaver i Fælledbadet som renovering af vandbehandlingsanlæg til
bassinerne samt ny betonbelægning i de to 25 meter-bassiner. Ud
fra erfaringstal fra renoveringen af Bavnehøj Friluftsbad vurderes
disse to projekter at koste i alt ca. 15 mio. kr.
Det skal tillige bemærkes, at nedbrydningen af Fælledbadet vil gå
hurtigere uden overdækning (bobbel) over badet.
Erfaringerne fra renoveringen af Bavnehøj Friluftsbad viste, at et
vedligeholdelsesbehov baseret på et skøn foretaget af eksterne
rådgivere på ca. 10 mio. i 2005 steg til en udførelsespris på ca. 22
mio. i 2009.
6. Fælledbadet er et fast badeanlæg og som sådant ikke flytbart. Udgiften til at flytte badet vil med andre ord stort set svare til udgiften ved at bygge et helt nyt friluftsbad. Skal der bygges en ny
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svømmefacilitet (-hal) med tag m.v. til helårsbrug et andet sted på
Østerbro med to 25 meter-bassiner, børnebassin m.m., vil faciliteten koste 120-150 mio. kr. En mulig placering kunne være i Nordhavn eller evt. på Gasværksgrunden. Det er umiddelbart de mest
oplagte placeringer, hvis man ville etablere en sådan facilitet på
Østerbro. Placeringerne vil imidlertid skulle undersøges nærmere.
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