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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af Andreas Keil den 20. juli 

2022 om sommerlukning af Emdrup Bad i forlængelse af artikel i 

ØsterbroLiv 

 

Spørgsmål 1 

I artiklen fremgår det, at Emdrup Bad over sommeren gennemgår den 

årlige vedligeholdelse af det tekniske anlæg, og det betyder, at man luk-

ker badet i 6 uger. Hvad er det præcis ved denne vedligeholdelsespro-

ces som tager 6 uger? 

 

Svar 

Emdrup Bads driftsbudget er siden Budget 2011 baseret på en årlig 

grundbevilling med den præmis, at Emdrup Bad har lukket i seks uger 

om året i skolernes sommerferie, fordi der historisk er pause i skolernes 

lovpligtige svømmeundervisning og foreningernes sæsonaktiviteter i 

denne periode. I denne periode er det fastansatte personale sendt på 

kollektiv ferie og rokeret til opgaver på strande, havnebade eller frilufts-

bade, samtidig med at timeansatte medarbejdere ikke hyres ind til vag-

ter i perioden. Selvom lukkeperioden naturligvis benyttes til udførelse af 

den årlige servicegennemgang af svømmehallens tekniske installatio-

ner og eventuelle mindre vedligeholdelsesopgaver, så er det ikke dette, 

der dikterer længden på lukkeperioden i Emdrup Bad på seks uger i år. 

 

Som det vil fremgå af det budgetnotat om ”Mere foreningstid og som-

meråbent i de københavnske svømmehaller (Specifik udfordring)”, som 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har under udarbejdelse til forhandlin-

gerne om Budget 2023 på bestilling af Kultur- og Fritidsudvalget, så 

fremlægger forvaltningen et scenarie, hvor alle københavnske svømme-

haller fremover kun har lukket i tre uger hen over sommerferien - og 

dermed også Emdrup Bad. Her fremgår det, at svømmehallerne opti-

malt skal lukkes tre uger om året med henblik på udførelse af nødvendig 

servicegennemgang af svømmehallens tekniske installationer og even-

tuelle mindre vedligeholdelsesopgaver som udskiftning af filtre, maling 
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af overløbsrander, rengøring af udligningstanke, og mindre reparatio-

ner af vandbehandlingsanlæg mv., der forlænger svømmehallernes le-

vetid og forebygger driftsstop og mere opfattende renoveringer. Denne 

lukkeperiode placeres bedst i sommerferien, hvor personalet kan sen-

des på kollektiv ferie, mens brugerne statistisk i højere grad søger mod 

de udendørs svømmetilbud som strande, havnebade og friluftsbade. 

 

Spørgsmål 2 

Sidste år blev der bevilliget ekstra økonomi til Emdrup Bad, hvilket be-

tød, at man kun havde lukket badet i 3 uger. Hvordan blev den ekstra til-

delte økonomi brugt, så det lykkedes at forkorte lukningsperioden? 

 

Svar 

I forbindelse med Overførselssagen 2020-2021 blev der afsat midler til 

en større pakke, der skulle give københavnerne bedre adgang til byens 

kultur- og idrætsfaciliteter i sommeren 2021 ovenpå vinterens COVID-

19-nedlukning – herunder til at holde Emdrup Bad, Sundby Bad og Ve-

sterbro Svømmehal åbent i tre ekstra uger i sommerferien. Midlerne fi-

nansierede den nødvendige livredderbemanding i de ekstra åbne uger. 

 

Spørgsmål 3 

Hvor mange ekstra penge blev Emdrup Bad tildelt sidste år? 

 

Svar 

I forbindelse med ovennævnte bevilling fra Overførselssagen 2020-

2021 blev der udmøntet 107.000 kr. som en engangsbevilling til at for-

længe åbningsperioden med tre uger hen over sommeren i 2021 på 

Emdrup Bad. Dette dækker dog ikke normaludgiften til løn og slet ikke 

den samlede normaludgift for at holde Emdrup Bad åbent i tre uger. 

Det kunne kun lade sig gøre, fordi de ekstra åbningsuger var omfattet af 

COVID-19-begrænsninger, og fordi de befandt sig i et atypisk budgetår 

med mange nedlukningsperioder, der gjorde det muligt at rokere på 

ressourcerne. 

 

Spørgsmål 4 

Hvis man fremadrettet ønsker at få forkortet lukningsperioden til 3 uger 

for Emdrup Bad, hvad vil det så kræve rent økonomisk? 

 

Svar 

Hvis man fremadrettet ønsker at holde Emdrup Bad åbent i ekstra tre 

uger hen over sommerferien som en varig bevilling, skal der i runde tal 

afsættes 180.000 kr. til aflønning af fastansatte livreddere, der indgår i et 

tilpasset vagtskema. 200.000 kr. til ekstra energiudgifter til vand, el og 

varme som følge af ekstra aktivitet, 10.000 kr. til øvrig drift som fx kemi-

kalier, vandprøver mv. som følge af ekstra aktivitet, og endelig 15.000 kr. 

til KEID til allokering af teknisk support. Dermed vil den samlede 



 

Rådhuset 3/3 

 

 
merudgift for at holde Emdrup Bad åbent i ekstra tre uger om året være 

405.000 kr.  

 

Spørgsmål 5 

I artiklen fremgår det, at der er tale om prioriteter ift. økonomi, kan for-

valtningen kommer med nogle muligheder/scenarier ift. andre kultu-

relle tiltag, som kunne nedprioriteres ift. at forkorte lukningen for Em-

drup Bad samt andre svømmehaller i København? 

 

Svar 

Som det fremgår af svaret til spørgsmål 1, så er normalsituationen, at 

Emdrup Bad har lukket i seks uger om året, fordi grundbevillingen fra 

Budget 2011 er baseret på den præmis. Siden 2011 har udvidet som-

meråbent flere gange været forbi den politiske dagsorden med etårige 

eller fireårige bevillinger til at holde åbent i ekstra tre uger, og hver 

gang er bevillingen faldet igen ved bevillingsudløb. Hertil kommer, at 

der hos svømmehallerne siden 2011 er gennemført flere omfattende ef-

fektiviseringscases om indførelse af digital livredning, selvbetjent billet-

system osv., der medfører, at der i dag kun er det nødvendige personale 

til stede med henblik på hygiejne og badesikkerhed. Der foregår derfor 

ikke aktiviteter indenfor svømmehallernes driftsramme, der kan nedpri-

oriteres, uden at det går ud over åbningstiden på andre tidspunkter.  

 

Forvaltningen er som nævnt i stedet i gang med at udarbejde et bud-

getnotat, hvor der lægges op til at de offentlige svømmehaller fra 2023 

og frem tilføres den nødvendige finansiering til, at der fremover kun er 

sommerlukket i tre uger om året.  
 

Med venlig hilsen 

Søren Pedersen 

Administrerende direktør  
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