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Spørgsmål
Nordbassinet (Sandkaj) er nævnt som en potentiel ny badezone i
København. Hvad vurderer forvaltningen det vil koste at etablere et
havnebad/ en badezone på dette sted? Hvor længe vurderer
forvaltningen det vil tage at etablere et havnebad/ en badezone på
dette sted fra beslutningen er taget?
Svar
Pris for et havnebad
Erfaringer fra eksisterende havnebade viser, at det skønnes at koste i
størrelsesordenen 20-30 mio. kr. at etablere et havnebad i dag. Prisen
afhænger blandt andet af havnebadets størrelse og udformning samt
bundforhold.
Pris for en badezone
Det er væsentligt billigere at etablere en badezone. Det skønnes at
koste 0,6 – 0,8 mio. kr. Prisen afhænger blandt andet af badezonens
størrelse, udformning og bundforhold.
Driftsudgifter
Tal fra havnebadet på Islands Brygge viser, at det koster ca. 2 mio. kr.
årligt at drive et havnebad. Beløbet dækker blandt andet udgifter til
livreddere, vedligehold og leje. Det skønnes, at driftsudgifter til en
badezone udgør ca. 0,2 – 0,3 mio. kr. årligt.
Den årlige udgift til drift afhænger blandt andet af, om der skal være
livreddere på badefaciliteten, om anlægget vil blive brugt uden for
badesæsonen (evt. af vinterbadere), og om Kultur- og
Fritidsforvaltningen skal afholde udgifter til renhold af de tilstødende
privatejede arealer. Det skønnes at koste ca. 100.000 kr. årligt at
renholde de privatejede arealer, som støder op til badefaciliteten. En
endelig udgift afklares i dialog med den pågældende grundejer (i dag
By & Havn – på sigt en grundejerforening).
Tidsestimat og timing
Det vil tage ca. 6 måneder at etablere en badezone og 16 måneder at
etablere et havnebad. I dette tidsestimat er indregnet en dialog med
relevante aktører, en udbudsrunde, projektering,
myndighedsbehandling og indgåelse af aftaler med relevante aktører

Sekretariat Rådhus
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V
Mobil
2362 9401
E-mail
EU6B@kff.kk.dk
EAN nummer
5798009780515

samt en anlægsperiode. Myndighedsbehandlingen indebærer blandt
andet indhentning af tilladelser fra Teknik- og Miljøforvaltningen,
Trafik- og Byggestyrelsen, Søfartsstyrelsen og Københavns Politi.
Etablering af en badefacilitet forudsætter overordnet, at vandkvaliteten
og trafiksikkerheden er god. Disse forhold skal undersøges nærmere.
Giver undersøgelserne anledning til udfordringer, bør tidsestimatet og
prissætningen revurderes.
Set ud fra et byudviklingsperspektiv vil man allerede nu kunne
påbegynde planlægningsarbejdet og herunder foretage
forundersøgelser.
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