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VOJENS SVØMMEHAL - AKTIVITETSBASSIN
Rambøll skal på opfordring hermed give et første estimat for en budgetramme
for et aktivitetsbassin i forbindelse med Vojens Svømmehal.
Tanken er grundlæggende at etablere en tilbygning til den eksisterende
svømmehal, hvor der kan tilbydes fysiktræning i varmtvand samt omkring
bassinet i et miljø, der appellere til et bredt brugersediment fra babysvømning
til seniortræning. Et sådant koncept vil give et langt mere fleksibelt og
anvendeligt tilbud end traditionelle varmtvandsbassiner og hermed have en
meget høj udnyttelsesgrad.
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Det nyskabende i aktivitetsbassin konceptet ligger i at etablere arealer omkring
bassinet, der reelt kan anvendes til aktiviteter og ikke kun er gangareal. Det
ekstra areal skal være fleksibelt, således at det også i fremtid kan danne
ramme om de aktiviteter, der efterspørges om nogle år.
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Prisestimat
Da det endnu ikke har været drøftet, hvad en tilbygning for et aktivitetsbassin skal indehold er der
prisestimeret 2 størrelser på bassin og tilhørende arealer, der indholdsmæssigt er ens, men vil have
forskellig kapacitet.
Model A
•
Bassin på 8 gange 12 meter
•
Særskilt vandbehandlingsanlæg for optil 33,5 grader varmt vand
•
Rum for aktivitetsbassin og fysiske træning på 320 m2
•
Mellembygning mellem eksisterende svømmehal og ny bygning på 20 m 2
•
Birum for vandbehandling teknik og depot på 100 m2
•
Udstyr er prissat til 700.000 kr.
Model B
•
Bassin på 7 gange 10 meter
•
Særskilt vandbehandlingsanlæg for optil 33,5 grader varmt vand
•
Rum for aktivitetsbassin og fysiske træning på 240 m2
•
Mellembygning mellem eksisterende svømmehal og ny bygning på 15 m 2
•
Birum for vandbehandling teknik og depot på 80 m2
•
Udstyr er prissat til 600.000 kr.
Det er forudsat, at eksisterende omklædningsrum har tilstrækkelig kapacitet for aktivitetsbassinet.

Prisestimat
Bygning
Bassin og vandbehandling
Udstyr
Omkostninger
Usikkerhed
Prisestimat ekskl. moms
Prisbasis august 2018
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model A

model B

9.900.000
4.100.000
700.000
3.500.000
1.800.000
20.000.000

7.400.000
3.000.000
600.000
2.700.000
1.400.000
15.100.000

