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Svar på skriftlig spørsmål om mulighetsstudie  Bertesbukta 
 

Jeg viser til ditt spørsmål innsendt pr epost datert 03.04.20. Ditt spørsmål var: 

«Ordfører 

Bertesbukta på Lund er et av de viktigste rekreasjonsområdene for innbyggerne i Kristiansand. 

Etter at forsvaret forlot Marvika har byens befolkning nytt godt av et stort sammenhengende 

grøntområde som er lett tilgjengelig for bading og andre utendørs aktiviteter. Dessverre har 

selve badeområdet i Bertes forfalt i de senere år. Betongen er i ferd med å smuldre opp, og 

nylig ble også stupetårnet fjernet, til store lokale protester. Så en oppgradering av området er 

i høyeste grad påkrevd. 

 

I kommunebudsjettet for 2019 ble det, etter initiativ fra Høyre og lokale velforeninger, satt av 

400000,- til en mulighetsstudie av baderområdet i Bertes. I denne studien skulle blant annet 

muligheter for et offentlig stupetårn utredes. Siden dette ble vedtatt virker det som lite har 

skjedd.  

 

Kan ordføreren si noe om hvordan midlene som ble bevilget er blitt brukt? Har velforeninger og 

interesseorganisasjoner i området blitt kontaktet og vært delaktige i den eventuelle studien? 

Ser ordføreren nå for seg en snarlig oppgradering av det, dessverre, forfalne badeområdet i 

Bertesbukta?» 

 

Svar: 

I ditt spørsmål bemerker du at badeområdet i Bertes har forfalt de senere år og at en 

oppgradering av området er påkrevd. Du skriver videre at det i kommunebudsjettet for 2019 

ble satt av kr. 400 000,- til en mulighetsstudie av badeområdet, og at lite synes å ha skjedd 

etter at dette ble vedtatt.  

Parkvesenet bad i 2018 om kr. 400 000,- for å gjennomføre et skisseprosjekt med 

kostnadsberegning av stupetårn i Bertes. I bystyrets møte 19.12.2018, sak 142/18, ble det 

vedtatt å bevilge kr 400 000,- til prosjektering av nytt stupetårn. En mulighetsstudie, som du 

etterlyser, har altså ikke vært et tema. 

 

Tidligere gjennomførte tiltak 

Til orientering har parkvesenet gjennomført en rekke oppgraderinger i friområdet i Bertes de 

senere år. I 2008 startet vi en medvirkningsprosess med blant andre ungdomsrådet, rådet for 

funksjonshemmede og stupeklubben. 

Som et resultat av medvirkningsprosessen ble følgende tiltak gjennomført i perioden 2008-

2014 til en samlet kostnad på 1,5-2 mill. kr.: 

- Etablering av HC-baderampe ved stranda innenfor bryggene 
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- Opprensking av sjøbunnen, samt reparasjon av bryggekanter fra badetribunen og ut mot 

Fantholmen 

- Etablering av sandvolleybane og montering av badestige på Fantholmen 

- Etablering av sole-/badeamfi langs veien ut mot Gleodden, samt oppgradering av turvei 

- Etablering av trapp og sti fra Gleodden mot Marvika friområde 

- Opprusting av bryggeanlegget i Bertes med nytt tredekke og montering av nye 

badetrapper 

 

I tillegg til dette kan det nevnes at parkvesenet i 2018 bidro med montering av 1 m stupebrett 

som Bertesbuktas Venner finansierte, og i 2019 monterte vi sklia på et nytt sted siden den ble 

fjernet til fordel for stupebrettet.  

 

Stupetårn  

Det opprinnelige stupetårnet som stod i Bertes ble av sikkerhetsmessige grunner fjernet på 

1970-tallet. Etter dette har det vært sterke ønsker om å bygge nytt stupetårn her, og flere 

løsninger har blitt foreslått og vurdert. Da 3-meteren ble fjernet i 2014, også dette av 

sikkerhetsmessige grunner, ble det for alvor uttrykt sterke ønsker om et nytt stupetårn. 

Manglende finansiering er årsaken til at det ikke har blitt realisert.  

 

Høsten 2019 laget parkvesenet detaljerte funksjonsbeskrivelser for stupetårn – med et spesielt 

fokus på sikkerhet – og tilbudsinvitasjon om å gi pris på levering av skisseprosjekt ble sendt ut 

til fire firmaer. Kristiansandsfirmaet Steelmaster AS vant konkurransen om å levere 

skisseprosjektet. Skisseprosjektet ble levert 8.4.2020. I skisseprosjektet viser Steelmaster AS 

hvordan et stupetårn med høydene 3, 5 og 7,5 m kan bygges.  

 

Parkvesenet har valgt å ikke planlegge et stupetårn med 10 meter. Begrunnelsen for dette er 

hensynet til sikkerhet for de badende, herunder at det ikke er avklart på nasjonalt nivå om 

badevakt er påkrevd ved så store høyder. Et krav om badevakt vil være kostbart å innfri, og 

man vil kunne komme i en situasjon der 10-meteren må stenges i de periodene kommunen 

ikke kan prioritere å ha badevakt på stedet. Foreslått stupetårn i Bertes med ny betongbrygge 

(fra skisseprosjekt levert av Steelmaster AS) 

 

Avsluttende bemerkninger 

Etter parkvesenet sin vurdering er ikke badeområdet i Bertes preget av forfall. Siden det er et 

av kommunens mest besøkte friområder vies det stor oppmerksomhet fra parkvesenets side. 

Den gamle betongbrygga som går langs fjellet ut mot planlagt stupetårn har imidlertid snart 

behov for oppgradering. Oppgradering av denne vil inngå i et ev. stupetårnprosjekt. 

 

Parkvesenet opplever at det er et stort engasjement for å få på plass nytt stupetårn, og da 

særlig hos Bertesbuktas Venner. Vi informerte Bertesbuktas Venner om arbeidet med 

skisseprosjektet i oktober 2019, og vi opplevde da at de var tilfredse med at noe skjedde. Når 

resultatet av skisseprosjektet nå foreligger, er det naturlig dette blir forelagt foreningen.  

 

Stupetårnet er ikke detaljprosjektert, men med utgangspunkt i skisseprosjektet er det grunn 

til å tro at et tårn som skissert vil koste et sted mellom 7 og 8 millioner kroner inkludert mva. 

Det er mulig å søke om spillemidler til utendørs stupetårn som dette. Et slikt bidrag vil 

eventuelt være på 700 000 kroner. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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