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Drammensbadet annonserte i helgen at åpning av utebadet måtte utsettes pga ikke fullførte 
oppussingsarbeider, som følge av dårlig vær mm. 
 
Vi har fått henvendelser fra skuffede innbyggere, som lurer på hvorfor ikke dette har kunnet 
blitt gjort tidligere. I lys av dette ønsker vi å stille følgende spørsmål;  
 

 Kan rådmannen gjøre rede for hvilke rehabiliterings- og oppussingstiltak som er utført 
på Drammensbadet i den perioden badet har vært stengt på grunn av pandemien?  

 Dersom det er slik at det gjenstår rehabiliterings- og oppussingsarbeider, ber vi 
rådmannen gjøre rede for hvorfor dette ikke ble gjennomført i perioden 
Drammensbadet var stengt?  

 
Svar 
 
Drammensbadet KF er et kommunalt foretak etter kommunelovens bestemmelser og har eget styre og 
egen daglig leder. Rådmannen har forelagt spørsmålet for foretakets ledelse og har mottatt svar. 
Drammensbadet har valgt å svare helhetlig på spørsmålene ved å beskrive tiltak knyttet til både 
innebadet og utebadet.  
 
Innebadet 
Drammensbadet KF er leietakere av anlegget og det er Drammen Eiendom KF som har 
vedlikeholdsansvar på selve anlegget. Drammensbadet KF er ansvarlig for vannbehandling og tilhørende 
renseanlegg, samt selve bassengdriften. I siste periode med stengt anlegg er det byttet ut ventiler på 
alle bassengene og det er utført omfattende utbedringer av to utjevningstanker i kjelleren. Det er totalt 
fire utjevningstanker som må rehabiliteres og det gjenstår to stk. som skal tas i løpet av 2021. Diverse 
maling og annet mindre, men nødvendig vedlikehold for å opprettholde et innbydende badeanlegg er 
utført. Medio juni skal Drammensbadet KF og Drammen Eiendom KF avholde møte for å drøfte 
gjennomført og gjenstående vedlikehold i henhold til planlagte tiltak for 2020/2021. 
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Utebadet 
Før utebadet kan åpnes for sesongen, har det alltid vært slik at det går med mye tid til forberedelser. 
Utebadet er fra 1965 og forberedelsene krever stadig mer tid. I 2020 var ikke utebadet åpent av 
økonomiske grunner og det ble derfor ikke utført noe renhold/vedlikehold på bassengene ute.  
 
Drammensbadet har for sommeren 2021 hatt som målsetting å åpne utebadet 1. juni. Dato er satt med 
værforbehold og med forbehold om at vannrenseanlegget fungerer. Slik er det hver sommer. Det er 
krevende å sette en eksakt dato, da flere forhold kan påvirke åpningen. Den våte og kjølige våren i år har 
forsinket forberedelsene med ca. 2 uker.  
 
Hvert år er det en rekke oppgaver som må utføres før utebadet er klart til bruk. Arbeidene starter i 
månedsskiftet mars/april og pågår frem til åpning i juni. Is i bassengene må tines. Deretter tømmes 
bassengene for vann før de rengjøres grundig. Etter rengjøring tørkes bassengene før de påføres 
epoxybelegg og males. Denne våren har været vært fuktig og kaldt, noe som har forsinket epoxy- og 
malearbeidet. Drammensbadet legger opp til å fylle vann i bassengene og gjennomføre vannbehandling 
frem til planlagt åpning helgen 11.-13. juni. 
 


