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Hva saken gjelder:
Foreliggende sak gjelder innbyggerinitiativet «Nordnes Sjøbad – Utvidet åpningstid» er innsendt av
Kristine Herrebrøden, Haugeveien 9b, 5005 Bergen.
Saken er av forretningsutvalget 2.februar 16 i sak 29-16 besluttet skal realitetsbehandles.
Bergen kommune, byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett ved Idrettsservice drifter i dag
utendørsbassenget Nordnes sjøbad. Nordnes sjøbad med utendørs basseng ble bygget i begynnelsen av
1960-tallet og er et uisolert betongbasseng på 25 x 10,5 m.
Bassenget har et automatisk kloringsanlegg, som til tider med stor publikumsbelastning, trenger mye klor
for å holde seg innenfor forskriftene for vannbehandling. Normalt har Nordnes sjøbad åpnet sesongen 18.
mai til og med 28. august. For 2016 er sesong utvidet med 2 uker om høsten.
På grunn av tekniske utfordringer som nylig er oppstått kan åpningsdatoen bli noe forskjøvet, men det
arbeides intenst med å løse dette. Idrettsservice sin ambisjon er fortsatt å få åpnet bassenget så tett som
mulig opp mot avtalt sesongåpning. I tråd med føringer gitt i bystyrevedtatt budsjett for 2016 er det lagt
opp til å forlenge høstsesongen med to uker. Ytterligere utvidelse vil være svært krevende da de fast
ansatte på dette tidspunkt skal betjene andre kommunale idrettsanlegg/basseng. Deltidsmedarbeidere er i
hovedsak studenter som på dette tidspunkt, om høsten, er tilbake i studier og vanskelig kan benyttes i den
daglige driften.
Bygningsmassen med garderober, dusjer, kontor og spiserom for de ansatte er kun bygget og beregnet til
sommerbruk og er minimalt isolert. Det er en utfordring å kunne tilby publikum tilstrekkelig temperatur i
vannet når bassenget åpnes for sesongen.
Områdene rundt bassenget er ikke tilrettelagt med varmekabler, og en vinterdrift vil i så måte gi store
driftsutfordringer knyttet til snø og is, da det verken kan saltes eller strøs i nærheten av bassenget.
Varmepumpene som henter ut energi fra sjøvannet og overfører dette til bassengvannet har ikke kapasitet
til drift ut over gjeldene åpningsperiode/sesong.
Det er en utfordring å utvide sesong basert på at verken bassenget eller tilhørende fasiliteter er i teknisk
tilstand til vesentlig mer bruk. En ombygging av bassenget betyr i realiteten et helt nytt basseng, som må
isoleres. Det må legges varmekabler rundt hele bassengområdet samt tilførselsveier ned til anlegget,
fullisolering av bygningsmassen, samt kraftig oppdatering av det tekniske anlegget.
Publikumstilstrømningen er som kjent svært væravhengig, og økonomien i et slikt tiltak vil være
uforutsigbar.
På denne bakgrunn kan ikke byrådet anbefale utvidet åpningstid/sesong ved Nordnes sjøbad.
1

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret:
Forretningsutvalget behandlet saken i møtet 020216 sak 29-16 og fattet følgende vedtak om
innbyggerinitiativ «Nordens Sjøbad – Utvidet åpningstid» saken taes opp til realitetsbehandling.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Byrådet anbefaler ut i fra teknisk tilstand og økonomiske hensyn ikke å utvide sesongen ytterligere ved
Nordnes sjøbad.
Dato:

10. mai 2016

Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
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