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STATUS OG FREMDRIFT FOR BYRÅDETS OPPFØLGING AV BYSTYREMELDING
NR. 2/2013 - STRATEGI FOR ET BEDRE BADE- OG SVØMMETILBUD I OSLO - FOR
ØKT FOLKEHELSE OG TRIVSEL
Jeg viser til bystyremelding nr 2/2013 «Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo – for
økt folkehelse og trivsel» (byrådssak 228/13), samt bystyrets behandling av meldingen og de
vedtak som ble fattet av bystyret i møte 18.06.2014 (sak 171). Jeg viser videre til bystyrets vedtak
i behandlingen av byrådssak 1106/14 «Forslag sendt byrådet uten realitetsbehandling i 2014» i
møte 04.02.2015 (sak 12), hvor byrådet bes komme tilbake til bystyret med en fremdriftsplan for
de ulike tiltakene i løpet av første halvår 2015.
Jeg vil her redegjøre for status og planlagt oppfølging av byrådets strategier i meldingen, og
bystyrets vedtak i forbindelse med behandlingen av meldingen. Jeg vil også gi status tiltakene som
ble presentert i meldingen for å bedre bade- og svømmetilbudet på kort sikt.
Bystyrets vedtak i behandlingen av meldingen
1. Byrådet bes bygge 3 områdebad, et i vest, et i sør og et på Stovner.
Status og oppfølging:
Bymiljøetaten ble gitt i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning for et områdebad i
Stovner bydel innen 01.05.2015. Dette arbeidet ble i januar 2015 overført til Midlertidig etat for
Kultur- og Idrettsbygg. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har nylig mottatt denne
konseptvalgutredningen, og vil vurdere utredningen, valg av konsept og videre fremdrift.
Konseptvalgutredning for områdebad i vest vil starte opp når det er valgt konsept for nytt
hovedbad på Tøyen. Med bakgrunn i den tilstandsvurdering som er gjort på eksisterende
flerbruksbad ønsker byrådet å starte opp konseptvalgsutredning for bad i Oslo sør i løpet av
høsten 2015. Bakgrunnen for dette er at tilstanden på Holmlia bad er av en slik karakter at nye
badealternativer må vurderes det kommende året. Utviklingen av Idrettsparken på Mortensrud bør
også ses i denne sammenheng.
2. Byrådet bes vurdere i alle nye planer for skolebygg om det er mulig å innplassere bad.
Skolebadene skal være tilgjengelig for andre skoler i nærheten og for svømmeforeninger etter
skoletid.

Byrådsavdeling for
miljø og samferdsel

Postadresse:
Rådhuset, 0037 Oslo
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Status og oppfølging:
Svømmeanlegg vil bli vurdert i forbindelse med nye planer for skolebygg. Forhold som vil være
relevant i vurderingen vil være tilgjengelig tomteareal, nærhet til andre bad- og svømmeanlegg og
nærhet til kollektivknutepunkt. For å sikre en effektiv bruk bør eventuelle bad ved skoler være
minimum 25 meter.
3. Bystyret ber byrådet vurdere ulike driftsmodeller for nye bad- og svømmeanlegg, men særskilt
vurdere OPS-løsning og kommunalt aksjeselskap.

Status og oppfølging:
Det er gjennomført tilstandsanalyser av de eksisterende flerbruksbadene. Disse ble oversendt til
byrådsavdelingen for miljø og samferdsel 17.02.2015. Rehabilitering av Nordtvet bad vil
igangsettes i 2015. Byrådet vil vurdere hvilke anlegg som kan/bør oppgraderes og drives videre,
som en del ev den fremtidige porteføljen av flerbruksbad. Da vil det også vurderes hvilken/hvilke
driftsmodeller som vil være mest hensiktsmessig for å sikre en kostnadseffektiv drift og et best
mulig tilbud. Byrådet vil komme tilbake til dette når det er valgt konsept for nytt bad på Tøyen,
da dette valget vil ha betydning for vurderingen av de øvrige badeanleggene.
OPS-løsning skal vurderes i forbindelse med alle større investeringsprosjekter i Oslo kommune,
også bade- og svømmeanlegg.
4. Bystyret ber byrådet etablere en egen prosjektorganisasjon i forbindelse byggingen av nytt
hovedbad på Tøyen.
Status og oppfølging:
Det er etablert en koordineringsgruppe for byrådsavdelingenes oppfølging av
investeringsprosjektene i Tøyensatsingen, hvor hovedbadet er et av flere prosjekter som det
arbeides med parallelt. Byrådet vil komme tilbake til organiseringen av byggeprosjektet etter at
forprosjekt er ferdig utarbeidet og kvalitetssikret.
5. Byrådet bes fremme en egen sak snarest mulig om fremtidige planer for Manglerud bad.
Saken skal avklare byrådets planer for enten ytterligere oppgradering eller nybygg av badet.
Status og oppfølging:
Byrådsavdeling for kultur og næring har ansvaret for Manglerud bad og vil følge opp dette
vedtakspunktet. Byrådet vil legge frem en sak for bystyret om fremtidige planer for Manglerud
bad innen utgangen av 1. halvår 2015.
6. Byrådet bes fremme en sak om å gjøre om Frognerbadet til helårsbad.
Status og oppfølging:
Det er gjennomført en grundig tilstandsvurdering av de kommunale flerbruksbadene, herunder
Frognerbadet. Disse er oversendt byrådsavdelingen 17.02.2015. Videre pågår det et forprosjekt
for ishall og flerbrukshall på Frogner, som også vil ta for seg mulighetene for god utnyttelse av
overskuddsenergi mellom ishall, flerbrukshall og badeanlegget. Med utgangspunkt i dette
pågående arbeidet vil byrådet fremme en sak til bystyret om mulighetene for å gjøre Frognerbadet
til helårsbad i løpet av 2. halvår 2015.
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7. Byrådet bes i løpet av 2014 komme tilbake til bystyret med en egen sak om fremdriften av ny
svømmehall på Stovner.
Status og oppfølging:
Bymiljøetaten fikk i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning for et områdebad i Stovner
bydel innen 01.05.2015. Dette arbeidet ble i januar 2015 overført til Midlertidig etat for Kulturog Idrettsbygg. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har nylig mottatt KVUen. Byrådet vil
komme tilbake til bystyret når KS1 er gjennomført.
8. Bystyret ber byrådet om å videreføre dialogen med eierne av Sagene bad for å gjenåpne
badet.
Status og oppfølging:
Byrådet vil fremme en sak til bystyret om Sagene bad i løpet av 2. halvår 2015.
9. Byrådet bes gjenåpne Manglerud bad, samt sikre drift av badet inntil andre alternativer er på
plass i nærområdet.
Status og oppfølging:
Byrådsavdeling for kultur og næring har ansvaret for Manglerud bad og vil følge opp dette
vedtakspunktet. Byrådet vil legge frem en sak for bystyret om fremtidige planer for Manglerud
bad innen utgangen av 1. halvår 2015.
10. Byrådet bes komme tilbake til bystyret med en vurdering av etablering av saltvannsbad i
Oslo.
Status og oppfølging:
Juli 2015 åpnes et nytt sjøbadeanlegg på sydspissen av Sørenga. Som en del av anlegget vil det
være basseng tilrettelagt med universell utformet standard. I tilknytning til anlegget vil det være
toalettanlegg og ferskvannsdusj. Bymiljøetaten har til hensikt å ha badevakter her med hensyn til
sikkerhet for de besøkende.
Videre har byrådet i budsjett for 2015 igangsatt arbeidet med å se på muligheter for nytt sjøbad på
Hovedøya. Bymiljøetaten vil i 2015 utarbeide en konseptvalgutredning.
11. Byrådet bes komme tilbake til bystyret med en egen plan for å redusere
vedlikeholdsetterslepet ved badene.
Status og oppfølging:
Byrådet vil komme tilbake til bystyret med en plan for håndtering av vedlikeholdsetterslepet ved
badene i løpet av 2015.
12. Alle nye bad bør være universelt utformet og dette bør også sikres ved større rehabiliteringer.
Status og oppfølging:
Universell utforming vil ivaretas ved bygging av alle nye bad og ved større rehabiliteringer av
eksisterende bad.
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13. I alle nye bad og ved større rehabiliteringer skal det på plass løsninger som sikrer muligheten
til mer skjermet omkledning og vask for de som ønsker det.
Status og oppfølging:
Mulighet for skjermet omkledning og vask vil legges inn i bestillingene for utredning av nye bad.
Dette vil også søkes ivaretatt ved større rehabiliteringer.
14. Byrådet bes utvide åpningstider på Oslobadene, særlig på lørdager og søndager.
Status og oppfølging:
Det vises til omtalen av utvidede åpningstider under overskriften Kortsiktige tiltak i meldingen
under. Nye bad som bygges vil ha åpent fra tidlig om morgenen til sent på kvelden hele året. Det
tas også sikte på å utvide åpningstidene ytterligere ved eksisterende badeanlegg som rehabiliteres,
innenfor hva som er forsvarlig belastning/bruk av anlegget. Det er lagt inn ekstra midler i 2015 til
utvidelse av åpningstidene, spesielt på helger. Dette vil bli implementert fra 1. februar 2015.
15. Byrådet bes der det er mulig sikre at publikum, svømmeklubber og skoler får tilgang til
privateide bad i Oslo, herunder Røa bad.
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ga 23.04.2014 Bymiljøetaten i oppdrag å avklare det
kommunale behovet for å leie Røa bad til svømmeopplæring, behandling/terapi og idrett med
aktuelle etater, som grunnlag for å gå i dialog/forhandling med eier Røa Utvikling (RU) om en
avtale om leie av badet. Det ble imidlertid ikke igangsatt konkrete forhandlinger om en avtale på
grunn av en pågående tvist mellom RU og kommunen. Saken gjaldt krav om prisavslag/erstatning
som følge av påstått kontraktsbrudd i forbindelse med avtale inngått 22.12.2010 hvor Austliveien
12 ble solgt fra Oslo kommune til Røa Utvikling AS for 13 millioner kroner. Forhandlinger om
avtale om bruk av badet ble derfor lagt på vent. Byrådet ønsket ikke at kommunen skulle inngå
avtale om bruk av badet med en part som kommunen var i en pågående rettslig konflikt med, og la
vekt på at kommunen som part opptrer enhetlig overfør RU.
Oslo tingrett avsa dom i saken mellom Røa Utvikling AS og Oslo kommune 13.03.2015, og
dommen ble gjort kjent for partene 19.03.2015. Kommunen ble frifunnet i søksmålet fra Røa
Utvikling AS. Kommunen fikk videre medhold i kommunens motkrav vedrørende seksjonering,
og kommunen ble tilkjent sakskostnader. På bakgrunn av at kommunen fikk fullt medhold i saken,
har byrådet vurdert det som riktig at dialog med RU om leieavtale for badet kan gjenopptas.
Forhandlingene med Røa Utvikling AS er i gang. Det ble gjennomført møter 13.04.2015 og
07.05.2015. På det siste møtet deltok også Elixia, som er langsiktige leietakere av badet og driftere
av bygningsmassen. Utdanningsetatens behov om leietid er fremmet i prosessen.
Ved realisering av nye private bad i Oslo vil byrådet vurdere behovet for en avtale med eier i
forhold til ivaretakelse av skolens, svømmeidrettens og pasientgruppers behov.

16. Byrådet bes sørge for flere varmtvannsbassenger i Oslo, og at det er minst to
varmtvannsbasseng åpent året rundt.
Status og oppfølging:
Som det fremgår av «bademeldingen» vil hovedbadet og områdebadene inneholde
varmtvannsbassenger, og varmtvannstilbudet vil styrkes betydelig etter hvert som disse realiseres.
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De eksisterende flerbruksbadene er teknisk sett ikke dimensjonert for og lite egnet til høye
temperaturer. Det er derfor svært begrensede muligheter for en økning av varmtvannstilbudet
innenfor dagens portefølje, uten omfattende rehabilitering.
Per i dag er Bøler bad det kommunale varmtvannsbadet (32 grader) som er tilgjengelig for vanlig
publikum og har helårsåpent. Romsås bad holder 32 grader om fredagene, og reserveres denne
ukedagen for funksjonshemmede og pensjonister. I tillegg holder Vestkantbadet 30 grader. Røa
bad vil ha et varmtvannstilbud som skal være tilgjengelig for publikum, dette vil være et godt
supplement til kommunens publikumstilbud.

17. Byrådet bes ruste opp badestrendene i Oslo. Blant annet må det etableres flere toaletter og
garderober i nærheten av badestrendene. Det etableres badevaktordning ved flere strender,
helst i samarbeid med frivillige organisasjoner.
Status og oppfølging:
Bymiljøetaten har utført eller planlegger følgende opprustning ved badestrender i Oslo til
badesesongen 2015:
Hvervenbukta
 Riving av gammelt toalettbygg og bygging av nytt iverksatt. Det nye toalettbygget skal
være klart til sesongen 2015.
 Oppgradering av gangveier og overvannshåndtering ble sluttført for noen uker siden.
Sognsvann
 Arbeidene med rehabilitering av badeplassen er i gang, og planlegges ferdigstilt våren
2015
Steinbruvannet
 Nytt toalett er bygget.
Sæterstranda
 Rehabilitering av mur og asfaltering ble sluttført i desember 2014.
Det vil være badevakttjeneste ved Ingierstrand, Hvervenbukta og Huk som tidligere år, men i
enkelte perioder vil det være noen flere badevakter til stede. Det planlegges som nevnt også
badevakter ved det nye sjøbadeanlegget på sydspissen av Sørenga, se kommentarer til
vedtakspunkt 10.
Bymiljøetaten har hittil konkurranseutsatt badevakttjenesten. Livredningsselskapet har vært eneste
tilbyder og har levert tjenesten. Etaten forbereder å konkurranseutsette denne tjenesten for 2015sesongen. Muligheten for å gjøre en direkte anskaffelse vil også bli vurdert, da det antagelig bare
er en leverandør i markedet.
Badevakttjenesten er en profesjonell tjeneste som ikke uten videre kan settes bort til frivillige
organisasjoner. Bymiljøetatens vurdering er at det i dag ikke er noen frivillige organisasjoner som
innehar den nødvendige kompetansen på livredning i vann.
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18. Byrådet bes åpne for bademuligheter ved utviklingen av områder rundt Oslofjorden, som for
eksempel på Filipstad. Nye strender bør også etableres andre steder langs fjorden,
ferskvannene og langs elveløpene.
Status og oppfølging:
Jeg viser til pkt 11 vedrørende det nye sjøbadet på Sørenga. I tillegg ble det i 2014 etablert
bademuligheter på Tjuvholmen.
19. Byrådet bes orientere Oslo bystyre om status for oppfølging av vedtak under denne saken i
første halvdel av 2015, og holde ellers bystyret løpende orientert om fremdriften i
oppfølgingen av vedtakene i strategien.
Status og oppfølging:
Jeg vil holde bystyret orientert om status og fremdrift ved behov.
Forslag oversendt byrådet uten realitetsbehandling:
1. Bystyret ber byrådet om å oppgradere Tøyenbadets utendørsfasiliteter og sørge for at dette er
gjort før sommeren 2015.
2. Bystyret ber byrådet beholde badet i Sognsveien 80 (tidligere Sogn videregående skole) som
et folkebad i full drift i tillegg til undervisningsbad.
Byrådet har oversendt en egen sak til bystyret med kommentarer til forslagene oversendt byrådet
uten realitetsbehandling.
Strategiene i meldingen som ikke omfattes direkte av bystyrets vedtak
Under strategi 1: Det skal bygges et stort bade- og svømmeanlegg på Tøyen som skal stå ferdig i
løpet av 2018.
Status og oppfølging:
Det er gjennomført konseptvalgutredning (KVU) for nytt hovedbad på Tøyen. KVUen skal
kvalitetssikres (KS1). KS1 er lagt ut på minikonkurranse blant prekvalifiserte tilbydere med frist
for å komme med tilbud innen 11.05.2015. Sluttrapport for KS1 forventes levert medio september
2015.
For investeringsprosjektene i Tøyenparken skal det utarbeides et felles planprogram. Felles
planprogram med fire alternativer for plassering/løsning av henholdsvis nytt bad, nytt vitensenter,
ny friluftscene og Finnmarkgata er på offentlig høring i perioden 25.03.2015-01.06.2015.
Intensjonen med planprogrammet er å belyse de ulike løsninger for Tøyenparken og skape en
tilhørende offentlig debatt. Videre angir planprogrammet et grunnlag for videre planbehandling.

Strategi 2: Flerbruksbadene med størst potensial når det gjelder bruksomfang og økonomi skal
oppgraderes og gjøres mer attraktive.
Status og oppfølging:
Som nevnt under bystyrets vedtakspunkt 6 er det gjennomført en grundig tilstandsvurdering av de
kommunale flerbruksbadene og som ble sendt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 17.02.2015.
Denne klargjør hvilke av de eksisterende flerbruksbadene som har størst potensial i forhold til
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bruksomfang og økonomi. I tillegg til tilstandsvurderingene vil også analyse av besøkstall og
mulige åpningstider legges til grunn i vurderingen av hvilke bad som skal oppgraderes og gjøres
mer attraktive. Byrådet vil i 2015 starte rehabiliteringsarbeid av Nordtvet bad, og eventuelt
ytterligere et bad avhengig av kostnadsomfanget.
Strategi 3: De eksisterende bade- og svømmeanleggene som er minst attraktive avvikles når nye
anlegg står klare.
Status og oppfølging:
Den ovennevnte tilstandsvurderingen og påfølgende vurdering av hvilke badeanlegg som har
størst potensial vil også avdekke hvilke anlegg som bør avvikles når nye anlegg står klare.
Strategi 5: Åpningstidene ved Oslobadene skal gradvis utvides for å sikre god tilgjengelighet.
Status og oppfølging:
Det vises til omtalen av utvidede åpningstider under overskriften Kortsiktige tiltak i meldingen
under. Nye bad som bygges vil ha åpent fra tidlig om morgenen til sent på kvelden hele året. Det
tas også sikte på å utvide åpningstidene ytterligere ved eksisterende badeanlegg som rehabiliteres,
innenfor hva som er forsvarlig belastning/bruk av anlegget. Det er lagt inn ekstra midler i 2015 til
utvidelse av åpningstidene, spesielt på helger. Dette vil bli implementert fra 1. februar 2015.
Strategi 6: Byrådet vil doble den obligatoriske svømmeopplæringen for alle elever innen utgangen
av 7. trinn.
Status og oppfølging:
Utdanningsetaten har utarbeidet en opptrappingsplan for svømmeopplæringen hvor det legges opp
til at det i løpet av skoleåret 2016/2017 skal være innført 20 timer obligatorisk svømmeopplæring i
grunnskolen, forutsatt at Utdanningsetaten får tilgang til nødvendig kapasitet. Det legges opp til en
gradvis opptrapping av svømmeopplæringen skoleåret 2015/16. Det innebærer bl.a. at det tas
sikte på at 20 timer obligatorisk svømmeopplæring innføres ved 40 skoler allerede kommende
skoleår.
De 20 timene er en del av årstimene i kroppsøvingsfaget. Skolene kan selv velge hvor de 20
timene legges innenfor 1.-.5 årstrinn, men minst 10 av timene skal legges til 1.-4 årstrinn. Denne
innretningen hensyntar den nye læreplanen i kroppsøving med nye kompetansemål i svømming.
Strategi 7: Byrådet vil videreføre og styrke innsatsen rettet mot elever som ikke kan svømme etter
grunnleggende obligatorisk svømmeopplæring i 4. trinn.
Byrådet vil gjøre følgende for å styrke svømmeopplæringen på 4. trinn:
- Vurdere å opprette en ordning med tilskudd til svømmeklubbenes utdannelse av
godkjente svømmeinstruktører, for å sikre tilstrekkelig instruktører til skolens
svømmeopplæring.
- Oppfordre skolene til å organisere svømmeundervisningen mer intensivt.
- Foreslå for Kunnskapsdepartementet å innføre nasjonale prøver i svømming.
- Vurdere samarbeid med flere bydeler om styrking av elevenes svømmeferdigheter.
Status og oppfølging:
Når svømmeopplæringen er en del av grunnskoleopplæringen gjelder fastsatte krav til
kompetanse, bemanning m.m. Omlag 70 % av skolene bruker egne ansatte til
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svømmeopplæringen. Skolene har selv ansvar for å skaffe nødvendig bemanning for å
gjennomføre svømmeopplæringen. I arbeidet med å iverksette opptrappingsplanen vil det
nærmere klarlegges om det vil være behov for ytterligere tilgang på svømmeinstruktører.
Elever med dårligst svømmeferdigheter:
Forsterket svømmeopplæring er et frivillig tilbud i tillegg til den obligatoriske
svømmeopplæringen. Tilbudet er for elever som ifølge skolens kartlegging ikke har lært å
svømme. Det frivillige tilbudet organiseres som intensivkurs på ettermiddager og i vinter- og
høstferien og som kurs i Sommerskolen. Fra 2014 til 2015 har antall kursplasser med svømming i
Sommerskolen økt med 1600.
Disse tilbudene vil bli videreført og tilpasset innretningen på den obligatoriske
svømmeopplæringen
I tillegg organiserer skolene i varierende grad egne svømmetilbud innenfor rammen av timetallet i
fysisk aktivitet på 5.-7- årstrinn og i Aktivitetsskoletiden.
Styrking av svømmeopplæring for nyankomne elever
Utdanningsetaten har fått statlige midler til å styrke svømmeopplæringen for nyankomne
minoritetsspråklige elever som søker opphold i Norge. Opplæringen gis som intensivkurs og
inngår i det forsterkede tilbudet på ettermiddager og i høst- og vinterferien. Oslo kommune vil
videreføre innsatsen ved å søke om nye utlyste midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for
2015.
Samarbeid med bydeler:
Utdanningsetaten samarbeider med Bydel Stovner om svømmeopplæringen for elever på 5.- 7.
trinn ved de seks barneskolene i bydelen. Utdanningsetaten har vært i kontakt med flere bydeler
med tanke på å etablere tilsvarende samarbeid .
Kortsiktige tiltak i meldingen
I meldingen redegjorde byrådet for en rekke tiltak som kunne gjennomføres på kort sikt for å
bedre bade- og svømmetilbudet i Oslo, i påvente av rehabilitering og bygging av nye bad. Dette
gjaldt tiltak knyttet til utvidede åpningstider, nytt pris-/billettsystem og midlertidig bad. Under
følger status for de aktuelle tiltakene:
Utvidede åpningstider:
- Helårsåpent Bøler bad (varmtvannstilbud): Badet er holdt åpent hele 2014, med unntak av
uke 33 da det ble foretatt rengjøring/vedlikehold. Dette tilbudet videreføres i 2015.
-

Utvidelse av utebadsesongen fra og med sommeren 2014: Frognerbadet utvidet sesongen
med en uke (34) i 2014. I tillegg ble det gitt et tilbud om morgensvømming i uke 35-40 på
hverdager (kl 0700-0930).

-

Utvidede åpningstider ved egnede bad flerbruksbad: Fra og med sommeren 2014 er
åpningstidene økt slik:
- Tøyenbadet har økt åpningstiden med 4 timer på både lørdager og søndager.
- Vestkantbadet har økt med et tilbud på søndager kl. 10.00-16.00 og for
morgensvømming på tirsdager og torsdager, kl. 07.00-08.30
- Romsås bad har økt sin åpningstid på lørdager med 1 time, kl. 15.30-16.30 og
tirsdager med ½ time, kl.19.00-19.30.
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-

Frognerbadet hadde i skolens sommerferie utvidede åpningstider fredag kveld
med 3 timer(kl. 18.30-21.30) og i helgene med 1 time morgen (kl. 09.00-10.00)
og 1 time på kvelden(kl. 19.00-20.00).

Fra og med 2015 er åpningstidene utvidet ytterligere og følgende bad har fått økt
åpningstid:
- Romsås bad tilbyr søndagsåpent 6 timer (fra 04.01.2015)
- Holmlia bad tilbyr søndagsåpent 6 timer (fra 01.02.2015)
- Bøler bad har økt sin åpningstid med 6 timer lørdag og 6 timer søndag (fra
07.02.2015)
- Tøyenbadet økte åpningstid med 4 timer lørdag og 4 timer søndag fra August
2014, dette vil økes fra august 2015 med ytterligere 3-4 timer lørdag og søndag.
-

Dialog med svømmeklubber om drift av kommunale flerbruksbad: Det er gjennomført
oppstartsamtaler med klubber, for å se hvilke muligheter som kan ligge i samarbeid i
forhold til konkrete bad. Flere eksisterende bad kan være aktuelle for et slikt samarbeid.

Nytt pris-/billettsystem:
- Nytt pris-/billettsystem: Nye billettlesere/billettsystem ble innført i en 2 ukersperiode i
månedsskiftet mars/april 2014. Nytt prissystem/billettyper var innført fra og med 19.mai 2014.
Det ble innført rabatterte periodebilletter/-kort som årskort, halvårskort og saldokort.
Sommerkort ble avviklet før sommeren 2014 ettersom nye halvårskort er så godt rabattert at
det fungerer som en erstatning.
-

Vurdere billettsalg over internett: Ved kjøp av nytt billettsystem ble det lagt inn en opsjon som
gjaldt utvikling av billettsalg over internett, som kan utløses. Bymiljøetaten er i gang med å
vurdere dette. Dersom internettsalg innføres vil det være en målsetting å få dette på plass til
innen sommersesongen 2015.

-

Vurdere innføring av ordning hvor én voksenbillett gir gratis adgang til et barn under 10 år:
I den nye billettstrukturen er det innført en familiebillett som gir tilbud om rabattert billett på
kr 225,- (hverdag) og kr 250,-(helg) når 2 voksne og 2 barn besøker badet sammen. Ved bruk
av enkeltbilletter ville kostnaden for en familie blitt kr 270,-(hverdager) og kr 300,-(helg).
Dette vil si at familiebilletten i dag gir et barn (3-12 år) gratis adgang når familiebillett
benyttes. Det vil foretas en gjennomgang av prisstrukturen innen juni 2015 for å se om det er
behov for ytterligere tiltak for å få flere barnefamilier til å benytte det kommunale badetilbudet
da vil også gratis adgang for barn under 10 år sammen med voksen bli vurdert.

Midlertidig bad:
Det er ikke gjort ytterligere utredninger av midlertidige bad utover det som ble gjort i forbindelse med
arbeidet med «bademeldingen». Ved fremtidig midlertidig stenging i forbindelse med rehabilitering av
badeanlegg vil behovet for etablering av et midlertidig bad bli vurdert.

Guri Melby
byråd
Godkjent og ekspedert elektronisk
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