
 

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 

4.  Pris for årskort til grøn tid i svømmehallerne (2015-0066756)  

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte pris på årskort i grøn tid i svømmehallerne og sende forslaget 
i høring. 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,  

1. at Kultur- og Fritidsudvalget sender forslag i høring om, at det eksisterende årskort til 
grøn tid for pensionister og studerende erstattes med et grønt årskort for alle inklusiv 
morgenåbning og flex grøn til 800 kr. (model 2 uden provenu), og  

2. at forvaltningen inden sommeren 2015 fremlægger forslag til forøgelse af åbningstiden i 
svømmehallerne  

PROBLEMSTILLING 

De københavnske svømmehaller er meget besøgte, og der er mangel på kapacitet. Efterspørgslen er 
især høj uden for almindelig arbejdstid som eftermiddage, tidlige aftentimer og weekends. 
 
Det har derfor været målet gennem en differentieret prisstruktur at gøre det mere attraktivt at benytte 
svømmehallen på de tidspunkter, hvor kapacitetsudnyttelsen er lavere.  
 
Dette har ført til indførelsen af "grøn tid". Med grøn tid sænkes prisen i perioder med lavere 
kapacitetsudnyttelse. Grøn tid blev i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 fastlagt til 
tidsrummet 9-15. 
 
I forbindelse med indførelsen af grøn tid blev det endvidere besluttet at udbyde et årskort til 
pensionister og studerende til 340 kr. årligt i grøn tid. Allerede i forbindelse med vedtagelsen af det nye 
årskort var der et stort ønske om, at grøn tid blev udvidet til også at gælde i morgentimerne. Samtidig 
var der et ønske om at øge kapaciteten yderligere ved at tilbyde et årskort for alle i grøn tid. 
 
I den oprindelige beslutning om svømmehalstakster for 2015 indgik endvidere et årligt provenu på 
600.000 kr., som ville kunne sikre op til to timers øget åbningstid om ugen. Af den endelige beslutning 
om årskort til pensionister og studerende i grøn tid fremgår det, at provenuet først kan realiseres fra og 
med 2016, da de gamle årskort er gældende et år frem fra købstidspunktet.  
 
Borgerrepræsentationen besluttede derfor den 22. januar 2015,  at der frem mod 2016 arbejdes videre 
med at udvide ordningen med årskort til alle brugere i ”grøn tid”, og en rimelig prisstigning som følge 
heraf vil blive drøftet med Ældrerådet og brugerbestyrelser inden budgetvedtagelsen for 2016 . 
 
På den baggrund har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet forslag til nye takster for årskort i grøn 
tid. Forvaltningen har endvidere set på muligheden for at udvide grøn tid - særligt i morgentimerne -
 samt muligheden for at udvide den samlede åbningstid i svømmehallerne. 

LØSNING 
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Modeller  
Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet  forslag til fire modeller for grønt årskort. Det 
indstilles, at model 2 - årskort for alle inklusiv morgenåbning og grøn flex - sendes i høring. Det 
indstilles endvidere, at der ikke indregnes et provenu, men at forvaltningen inden sommeren 2015 
vender tilbage med forslag til øget åbningstid. I alle nedenstående beregninger gælder under alle 
omstændigheder, at et evt. provenu først vil være tilstede et år efter det nye årskorts ikrafttrædelse.  
 
For at øge incitamentet til at benytte grøn tid har forvaltningen arbejdet med to forslag til udvidelse af 
den grønne tid: 
 
- morgenåbning 
- fleksibel grøn tid (grøn flex) 
 
For alle modeller gælder, at priserne kun gælder for borgere bosiddende i Københavns Kommune. 
 
Morgenåbning 
Det har været et stort ønske at kunne benytte årskortet i morgentimerne. Morgentimerne er attraktive 
for mange københavnere, dog er kapacitetsudnyttelsen om morgenen ikke så stor som i primetime. 
Grøn tid foreslås derfor udvidet til alle morgentimer undtaget morgenåbning på Bellahøj 
Svømmestadion. 
 
Bellahøj Svømmestadion anvendes i morgentimer af landsholdet og svømmeklubber, og kapaciteten 
udnyttes allerede til fulde. Der er derfor ikke mulighed for at give adgang i dette tidsrum, og grøn tid 
på Bellahøj Svømmestadion vil derfor uafhængigt af model starte kl. 9.00. Tidspunktet for 
morgenåbning vil derudover afhænge af den enkelte svømmehals nuværende åbningstider, som varierer 
mellem kl. 6.00 og kl. 7.00. Morgenåbning vil kun gælde i hverdage (mandag til fredag). 
 
Morgenåbning vil generelt forøge priserne med 50-100 kr. pr. årskort - alt efter model. 

Fleksibel grøn tid (grøn flex) 
På enkelte anlæg er der ledig kapacitet i aften- og weekendtimer. Da dette varierer meget fra anlæg til 
anlæg, kan denne kapacitet kun bringes i spil gennem implementering af en fleksibel ordning. En 
fleksibel grøn tid fastlægges tre måneder af gangen efter besøgstal og antallet af ledige baner. Tiderne 
for fleksibel grøn tid annonceres på hjemmesiden og i de enkelte haller.  

Det forventes, at der kan findes 1-2 timer ekstra grøn tid pr. uge i de fleste af hallerne i aftentimerne 
og/eller i weekender ved denne ordning.  

Tilbuddet forventes at blive attraktivt på grund af prisniveau, og den ledige kapacitet vil dermed kunne 
udnyttes bedre. Tilbuddet vil samtidig gøre årskortet mere attraktivt for den gruppe af borgere, der 
ønsker at svømme om aftenen og samtidig har mulighed for at bevæge sig rundt i byen.  
 
Grøn flex forventes, alt efter modellen, ikke i sig selv at medføre prisstigninger. Grøn flex er derfor 
inkluderet i alle modeller. 
 
Oversigt over modeller - priser på grønt årskort 
I den nedenstående oversigt findes prisen på et grønt årskort opdelt i to prisgrupper: 
 
- Pris A: grøn tid kun i tidsrummet kl. 9-15 + grøn flex 
- Pris B: grøn tid i morgentimerne samt tidsrummet kl. 9-15 + grøn flex 
 
Derudover arbejdes med fire modeller for hvilke borgere, som kan få et årskort til grøn tid: 
 
- Model 1: Årskort kun til pensionister og studerende 
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- Model 2: Årskort til alle - med ens pris for alle brugergrupper 
- Model 3: Årskort til alle - med halv pris for pensionister og studerende 
- Model 4: Årskort til alle + gratis for pensionister 

  Pris A Pris B 
    

Grøn tid 

9-15 inkl. grøn flex 

  

  

  

Grøn tid 

inkl. morgenåbning  

og grøn flex 

Model 1 - årskort kun til 
pensionister og studerende 

Årskort kun til pensionister og 
studerende 

  

  

340 kr. 

  

  

400 kr. 
Model 1+ provenu på 600 t.kr. 

Årskort kun til pensionister og 
studerende  

  

650 kr. 

  

700 kr. 

Model 2  - årskort til alle med 
ens pris 

Årskort for alle 

  

750 kr. 

  

800 kr. 

Model 2 + provenu på 600 t.kr  

Årskort for alle 

  

850 kr. 

  

950 kr. 
Model 3 - årskort til alle med 
halv pris til pensionister og 
studerende 

Årskort til alle  

halv pris til pensionister og 
studerende 

              

780 kr. 

355 kr. 

  

 
 
850 kr. 

425 kr. 

Model 3 + provenu på 600 t.kr  

Årskort til alle 

Årskort til pensionister og 
studerende  

 
 
950 kr. 

700 kr. 

 
 
1.050 kr. 

750 kr. 

Model 4 - årskort til alle, og 
gratis for pensionister 

Årskort for alle – inkl. gratis 
årskort til pensionister 

 
 
1.350 kr. 

 
 
1.400 kr. 

Muligheder for øget åbningstid i svømmehallerne 
Forvaltningen har udover taksterne set på muligheden for generelt at øge åbningstiden i 
svømmehallerne. Dette arbejde er endnu ikke tilendebragt. Udvalget vil få forelagt en selvstændig 

Side 8



indstilling herom inden sommeren 2015. 
 
Forvaltningen har påbegyndt arbejdet, og der tegner sig et billede af muligheder, hvoraf nogle vil 
kunne holde sig inden for den eksisterende ramme, og andre vil forudsætte en yderligere finansiering. 
Der arbejdes med følgende forslag: 
 
- konvertering af teknisk skylletid til åbningstid 
- helligdagsåbning i udvalgte svømmehaller 
- fastholdelse af kun 3 ugers sommerferielukning 
 
Konvertering af teknisk skylletid til åbningstid 
Alle svømmehallerne skal ugentligt have gennemført skylning af vandrensningssystemer og filtre. 
Opgaven udføres af KEjd og ligger i dag typisk i morgen og formiddagstimerne. Svømmehallerne er 
bemandede i denne tid men lukket for brugere. KEjd gennemfører samtidig mindre 
vedligeholdelsesopgaver i hallerne. 
 
Forvaltningen har indledt drøftelser med KEjd om flytning af den tekniske skylletid, således at 
lukkeperioden kan begrænses. Der tegner sig foreløbigt et billede af, at åbningstiden gennemsnitligt 
kan øges med to timer i de fleste af badene. Da der allerede er bemanding, vil dette kunne gøres inden 
for den eksisterende ramme. 
 
Helligdagsåbning af udvalgte svømmehaller 
Københavnernes forbrug af faciliteter ændrer sig, og der er en stigende forventning til, at alt altid har 
åbent. Forvaltningen er i gang med at undersøge, om åbningstiden kan omlægges/udvides, sådan at der 
er mere åbent i byens svømmebade i ferier og helligdage. Alt efter omfanget vil der skulle tilføres 
ressourcer for at gennemføre dette forslag. 
 
Fastholdelse af kun 3-ugers sommerferielukning 
I budget 2012 blev der fundet midler til at sikre, at der kun er 3 ugers sommerferielukket i de 
københavnske svømmehaller. Der er tale om en midlertidig bevilling på 600.000 kr., som udløber ved 
udgangen af 2015.  
 
Såfremt bevillingen ikke fornys, vil svømmehallerne fra og med 2016 holde 6-ugers 
sommerferielukket. Der er udarbejdet budgetønske på sagen.  

ØKONOMI 
Prisen på grønt årskort vil indgå i takstbilaget for 2016. 

VIDERE PROCES 
Forslaget om årskort i grøn tid bliver efter behandlingen i Kultur- og Fritidsudvalget sendt i høring i 
Ældrerådet og hos brugerbestyrelserne. Forslaget lægges endvidere på kommunens portal "bliv hørt", 
således at alle interesserede københavnere har mulighed for komme med bemærkninger. 
 
Høringsperioden løber frem til og med 27. april 2015, hvorefter sagen behandles igen på Kultur- og 
Fritidsudvalgets møde den 30. april 2015. 

Carsten Haurum 

                                                    /Merete Evers Dewilde 

BESLUTNING 
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. marts 2015: 
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede med hensyn til indstillingens 1. at-punkt, at det er model 3, pris B 
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(uden provenu), der sendes i høring. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 2. at-punkt.  
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