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1

Indledning

Etablering af svømmefaciliteter er en stor beslutning. Svømmefaciliteter er kostbare anlæg, men rummer også store
potentialer i forhold til befolkningens sundhed, trivsel, talentudvikling og generel livskvalitet for borgere og brugere.
For at skabe velfungerende og fremtidssikrede faciliteter, der matcher borgernes behov, har Haderslev Komme besluttet at få gennemført en analyse, der skal give et vidensgrundlag for fremtidige beslutninger om kommunens
svømmefaciliteter.
I Budgetforliget for 2021-2024 blev der afsat midler til en forundersøgelse af en eventuel kommende udvidelse af
svømmekapaciteten i Haderslev/Vojens. Haderslev Byråd godkendte den 30. marts 2021 kommissorium for behovsog potentialeanalyse i forhold til eventuel etablering af svømmefaciliteter i Vojens og Haderslev. Med afsæt i dette
kommissorium har NIRAS gennemført en behovs- og potentialeanalyse. Formålet med analysen er i henhold til
kommissoriet:
•
•

At skabe et overblik over de behov og ønsker, brugere og interessenter i Haderslev Kommune har til
svømmefaciliteter i Haderslev og Vojens
At sikre et værktøj til brug for endelig politisk stillingtagen i forhold til, hvorvidt der skal igangsættes skitsering af eventuelle anlægsprojekter

Analysen skulle tage udgangspunkt i Vojens Svømmehal i Vojens samt et ikke-prædefineret fysisk sted i Haderslev.
Ovenstående formål ønskes belyst gennem et bredt perspektiv, hvor svømmefaciliteter betragtes i et motionsperspektiv, i et talentperspektiv, i et oplevelsesperspektiv samt i et tilgængelighedsperspektiv. Efter indgåelse af aftale
med NIRAS blev der tilføjet et socialt perspektiv til disse fire.
Haderslev Kommune har desuden ønsket, at analysen inkluderer:
•
•
•

En bred inddragelse af brugere og interessenter
Anbefalinger, der muliggør faseopdeling for såvel Vojens Svømmehal som faciliteter i Haderslev
Modeller for forskellige sammensætninger af svømmefaciliteter. Modellerne skal indeholde anslåede økonomiske beregninger for både drift og anlæg, herunder muligheder for fondsinvolvering

Behovs- og potentialeanalysens formål og delresultater er løbende blevet kvalificeret af Haderslev Kommunes arbejdsgruppe, som består af forskellige fagligheder i kommunen, en repræsentant udpeget af Fællesrådet for Samvirkerne, samt to repræsentanter fra Idrætssamvirket (elite og bredde). Tak til arbejdsgruppens medlemmer, som er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Christina Bang Holgersen – Projektleder – Trafik, Anlæg og Ejendomme
Clara Korshøj – AC-Konsulent – Børn & Kultur
Anna Marie Tüchsen – Økonomisk konsulent – Økonomi & Løn
Christian Haugk – Chef for Kultur, Fritid og Landdistrikter – Børn og Kultur
Marit Nielsen-Man – Chef for Sundhed og Forebyggelse – Sundhed og Forebyggelse
Liljan Wogensen Kjeldstrøm – Livredder – Vojens Svømmehal
Kurt Kock – Idrætssamvirket – Tilgængelighed
Erik Johanson – Haderslev Svømmeklub
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1.1

Rapportens opbygning

Denne rapport præsenterer resultaterne af en behovs- og potentialeanalyse for svømmefaciliteter, som NIRAS har
gennemført for Haderslev Kommune. Rapporten indledes med en kort sammenfatning af behovs- og potentialeanalysens hovedresultater. Dernæst bliver de metoder og datagrundlag, der er anvendt i forbindelse med analysen,
beskrevet. Herfra følger behovs- og potentialeafdækningen på baggrund af inddragelsen af borgere, brugere og
interessenter i Haderslev Kommune. Behovs- og potentialeafdækningen følger Haderslev Kommunes ønske om at
omfatte mange forskellige typer behov, og er samlet i fem perspektiver:
•

Et motionsperspektiv, hvor svømmeanlægget anvendes som en del af et organiseret tilbud, for eksempel
som medlem i en svømmeklub, som selvorganiseret motionssvømmer eller som læringssvømmer

•

Et talentperspektiv, hvor svømmeanlæggets faciliteter skal bidrage til at løfte svømmetalentet til eliteniveau

•

Et oplevelsesperspektiv, hvor svømmeanlægget anvendes som et underholdningstilbud, for eksempel som
ramme for en hyggelig stund med venner eller familie

•

Et tilgængelighedsperspektiv, hvor svømmeanlæggets faciliteter vurderes i forhold til, hvordan de bedst understøtter forskellige brugergruppers behov, herunder fokus på personer med særlige behov (borgere med
handicap, dårligt gående, forældre med små børn osv.)

•

Et socialt perspektiv, der har fokus på svømmefaciliteters betydning som lokale mødesteder, brobygning
mellem forskellige brugergruppers behov samt synergier med kommunens øvrige tilbud og aktiviteter

Afdækningen af behovene følges op af en teknisk gennemgang og vurdering af Haderslev Kommunes eksisterende
svømmefaciliteter. Den tekniske gennemgang afdækker de eksisterende faciliteters potentialer for at i højere grad at
imødekomme borgernes behov. Den fulde tekniske gennemgang af de eksisterende svømmefaciliteter er vedlagt
som bilag. Som en del af sammenfatningen af de forskellige former for data har NIRAS udarbejdet en række behovsfigurer. Behovsfigurerne illustrerer, hvordan brugerne, borgerne og interessenternes behov bliver mødt i de eksisterende svømmefaciliteter. Samtidig illustrerer behovsfigurerne de behov, der ikke er dækket af de nuværende faciliteter i deres nuværende tilstand.
Med afsæt i dette munder behovs- og potentialeanalysen ud i en række løsningsmodeller, der på forskellige måder
bidrager til, at Haderslev Kommune kan løfte de nuværende faciliteter og tilbyde nye faciliteter, der tilgodeser brugere, borgere og besøgende mange år frem.

4

2

Hovedresultater

Dette kapitel giver et kort resumé af behovs- og potentialeanalysens resultater. Resultaterne tager afsæt i en kvalitativ
undersøgelse, der afdækker behov gennem interview med 20 nøgleinteressenter og situationsinterview med 166
borgere. Denne behovsafdækning har dannet afsæt for en teknisk gennemgang og vurdering af de tre eksisterende
svømmefaciliteter i Haderslev Kommune. Dette er suppleret af en teknisk karakteristik af to mulige modeller for nye
anlæg, der vil være et afgørende bidrag til, at Haderslev Kommune kan tilbyde svømmeanlæg, der matcher de behov
og potentialer, som analysen har afdækket.
De nuværende tre faciliteter dækker ikke de borgerbehov, som Haderslev Kommune ønsker at tilgodese
Behovsafdækningen peger samlet set på, at behovene er større end de nuværende faciliteter kan dække. De eksisterende faciliteter i Vojens og Haderslev by bidrager hver især til at dække nogle borgeres behov, og Vojens Svømmehal, Haderslev Svømmehal og Kløvermarkhallens Svømmehal har alle dedikerede brugere, der er glade for at
benytte faciliteterne. Der er dog mange borgere, der enten ikke har opdaget faciliteterne og de udfoldelsesmuligheder, de rummer, eller oplever, at de ikke er attraktive, tidssvarende eller tilgængelige for dem. Behovene rækker
således ud over den eksisterende kapacitet og Haderslev Kommunes ambitioner. Det betyder, at potentialet for at
øge borgernes livskvalitet og sundhed, gennem fornyede og nye svømmefaciliteter, er stort.
Behov for tidssvarende og synlige muligheder for motion
Mange motionister får i dag dækket deres behov af de eksisterende faciliteter i Haderslev Kommune, men de oplever
også, at der er begrænsede udfoldelsesmuligheder, når det kommer til plads, tider, baner, kvalitet, variation og
lokationer. Der er behov for flere tidssvarende og synlige muligheder for motion, særligt hvis Haderslev Kommune
ønsker at gøre det mere attraktivt at være motionssvømmer eller læringssvømmer og ikke mindst tiltrække den yngre
del af befolkningen.
Haderslev Kommune har et stærkt og tæt talentmiljø med potentiale for mere
Talentsvømmerne i Haderslev Kommune har gode rammer til at udfolde deres træning i Kløvermarkshallen, men
interessenterne oplever også, at nye og mere tidssvarende faciliteter vil kunne fremtidssikre talentmiljøet og tiltrække
flere til sporten. Der er med det afsæt et stort potentiale for endnu mere talentudvikling med større faciliteter og et
50 meter bassin til konkurrencetræning.
Behov for tidssvarende og større muligheder for oplevelse, leg og rekreation i Haderslev
Vojens Svømmehal er Haderslev Kommunes eneste indendørs facilitet, der tilbyder rammer for oplevelse, leg og
rekreation. Svømmehallen er populær blandt gæsterne og beskrives som meget fyldt. Samtidig oplever særligt unge
og deres forældre, at den er for lille at køre langt efter – fx fra Haderslev by. Netop oplevelse, leg, rekreation og
wellness er en vigtig nøgle til at fremme øget brug af svømmefaciliteter og derigennem potentielt mere motion og
øget livskvalitet hos borgerne. Dermed er der et stort potentiale for mere attraktive faciliteter i Haderslev Kommune.
I den forbindelse er det vigtigt, at Haderslev by tilbyder svømmefaciliteter, der lever op til borgernes behov, som
også er øget i takt med, at de oplever, at andre kommuner har mere attraktive faciliteter.
Påtrængende behov for mere tilgængelige svømmefaciliteter for borgere med særlige behov
Borgere med særlige behov, som har brug for svømmefaciliteter i Haderslev Kommune, har meget lidt gunstige
vilkår. Faciliteterne i Haderslev Svømmehal og Kløvermarkhallen i Haderslev egner sig ikke til borgere med særlige
behov. Dette gælder både for borgere, der gør brug af hjælpemidler, dårligt gående og for småbørnsfamilier. Vojens
Svømmehal har gode vilkår for nogle borgere med særlige behov, men også her er der plads til forbedring. Varmtvandsbassinet i Vojens Svømmehal er meget populært, og derfor er der pres på kapaciteten. For borgere med
særlige behov er afstande og transport særlige udfordringer. Der er således et stort behov for flere faciliteter med
varmt vand til helseformål som genoptræning, førlighed, velvære, smertelindring og wellness – både i Vojens og
Haderslev.
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Behov og potentiale for at være social og mødes ved faciliteterne
Sociale udfoldelsesmuligheder og mødesteder som saunaer, klublokaler, cafeer m.m. tiltrækker og fastholder borgere
til alle former for udfoldelse i vandet. De sociale udfoldelsesmuligheder er desuden en væsentlig kvalitet i sig selv og
vigtig for borgernes mentale sundhed. Mange borgere værdsætter de fællesskaber, de skaber ved de eksisterende
faciliteter, og de fleste efterlyser endnu flere muligheder for ophold og forplejning. Der er behov for at prioritere
plads til ophold, fællesskab og forplejning med adgang for facilitetens brugere samt andre borgere og besøgende.
Løsningsmodeller: Hvad skal der til for at realisere behov og potentialer for svømmefaciliteter i Haderslev Kommune?
NIRAS har på baggrund af behovs- og potentialeanalysen udarbejdet fem modeller for, hvordan man kan realisere
behov og potentialer for svømmefaciliteter i Haderslev Kommune. Modellen giver et overblik over de fem hovedelementer, der indgår i de mulige løsninger, der kan bidrage til, at svømmefaciliteterne i Haderslev Kommune matcher
borgernes behov, kommunens ambitioner og potentialerne.

Figur 1: Overblik over løsningsmodeller

Løsningsmodellerne omfatter på den ene side eksisterende anlæg, hvor NIRAS har vurderet muligheder for vedligeholdelse, opgradering og udvidelse samt givet et prisoverslag på dette. På den anden side omfatter løsningsmodellerne to nye mulige anlæg, der begge kan give Haderslev Kommune en helt ny svømmefacilitet, som rummer tilbud
til alle typer af behov. Løsningsmodellernes to nye anlæg har henholdsvis en sportsprofil og en wellnessprofil.
Behovs- og potentialeanalysen er et væsentligt afsæt for Haderslev Kommunes videre arbejde med at udvikle og
synliggøre svømmeanlæg, der matcher borgernes behov. I den forbindelse er det også vigtigt for borgerne, at de
mærker indsatsen her og nu. Det er vigtigt at kommunikere hvert et skridt, Haderslev Kommune vælger at tage i
forhold til de eksisterende anlæg og udviklingen af nye anlæg. Borgere og besøgende vil have glæde af at kende
det samlede tilbud af svømmefaciliteter i Haderslev Kommune inklusiv de forskellige udendørs badetilbud såsom
Gram Friluftsbad og Vedsted Søbad, der også står til rådighed for dem og deres behov.
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3

Metoder, datagrundlag og analyser

Behovs- og potentialeanalysen tager afsæt i en kvalitativ undersøgelse, der afdækker borgeres, brugeres og interessenters behov, ønsker og adfærd. Nedenfor præsenteres datagrundlaget samt de metoder og analyser, der er anvendt. Behovs- og potentialeanalysens metoder, datagrundlag og analyser består af følgende elementer:
•
•
•
•
•
•

Dybdegående telefoninterview med nøgleinteressenter i forhold til svømmefaciliteter i Haderslev Kommune
Situationsinterview med spørgsmål til borgere og brugere gennemført på gader, ved indkøbscentre, ved svømmefaciliteter og mange andre steder i Haderslev Kommune
Teknisk gennemgang af eksisterende faciliteter
Illustration og analytisk sammenfatning i behovsfigurer
Udarbejdelse af løsningsmodeller
Byplanfaglig vurdering af synergieffekter ved anlæg af nye faciliteter

Disse elementer, og hvordan de har bidraget til undersøgelsen, bliver uddybet i de følgende afsnit.

3.1

Interessenters indsigter, ønsker og perspektiver

NIRAS har foretaget en række dybdeinterview med interessenter, der repræsenterer forskellige organisationer med
forskellige typer behov og interesser. Interviewene har givet viden om interessenternes forskellige perspektiver, tanker
og behov i forhold til udviklingen af fremtidens svømmefaciliteter. I interviewene er interessenterne blevet spurgt,
hvordan de vurderer og bruger faciliteterne i dag, hvordan de ser deres behov i fremtiden, og hvad de oplever kan
forbedres. Desuden er alle interessenter blevet bedt om at forholde sig til de fem behovsperspektiver (oplevelse,
motion, talent, tilgængelighed og det sociale) samt eventuelle øvrige behov. Interviewene har således bidraget med
vigtig viden om forskellige organisationer og foreningers interesser, ønsker og perspektiver.
Fælles for de interviewede interessenter er, at de har bidraget engageret; at de har specifikke behov; og at svømmefaciliteter i Haderslev Kommune på forskellige måder har stor betydning for dem. NIRAS har gennemført interview
med repræsentanter fra følgende foreninger og institutioner:

Interessenter, der har bidraget
• GOK-Vojens (Gigtforeningens Oplysningskreds)
• Cheftræner for talentsvømmere i Haderslev Svømmeklub
• Forum Vojens
• Gram Fritidscenter
• H.H.I Foreningen for dem med særlige behov i Haderslev og omegn
• Kræftens bekæmpelse – lokalforening
• Haderslev dykkerklub
• Haderslev Erhvervsråd

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haderslev Kajakklub
Haderslev Svømmeklub
Seniorsvømmerne
Svømmeklubben Søløven
Vedsted Isfugle
Vision Gram
Vojens Svømmehal
Ældresagen Haderslev
Svømmetrænere Vojens
Hjælpetrænere Kløvermarkhallen
Svømmelærer i Haderslev Svømmehal

8

3.2

166 borgere og brugere har bidraget med erfaringer, adfærd og behov

For at komme tæt på perspektiver og behov hos mange forskellige typer brugere, potentielle brugere og øvrige
borgere i Haderslev Kommune har NIRAS gennemført kvalitative situationsinterview forskellige steder i kommunen.
Interviewene er foretaget på gader, ved indkøbscentre, ved svømmefaciliteter og mange andre steder i Haderslev
Kommune. Situationsinterview har den fordel, at de gør det muligt at inddrage bredt – og sikre, at bestemte målgrupper, såsom de unge, der normalt ikke deltager i borgermøder, også bliver hørt.
Med de kvalitative interview har NIRAS afdækket, hvad der er på spil for de deltagende borgere og givet plads til
deres forklaringer. NIRAS har medbragt en åben interviewguide, hvor vi har spurgt til borgernes brug af kommunens
svømmefaciliteter; om faciliteterne tilfredsstiller deres behov; hvad der skal til for, at de kan forestille sig at bruge
kommende svømmefaciliteter; og om de har ønsker eller forslag til konkrete forbedringer i forbindelse med etableringen af nye faciliteter, herunder placeringen af disse. Desuden har NIRAS spurgt bredt til ønsker og forskellige typer
behov, herunder oplevelse, motion, talent, tilgængelighed og det sociale belyst.
Interviewene er foretaget i perioden onsdag d. 10. november 2021 til lørdag d. 13. november 2021, hvor et hold fra
NIRAS har opsøgt borgere forskellige steder i Haderslev Kommune fra tidlig morgen til midt på aftenen. Nedenfor
er indsat en oversigt over de steder, hvor der særligt er gennemført interview.

Haderslev
• Haderslev Svømmehal
• Kløvermarkshallen
• Det Blå Gymnasium
• Haderslev Katedralskole
• Haderslev Idrætscenter
• Haderslev Bibliotek
• Kulturhus Bispen
• Midtby
• Gågaderne

•
•
•
•
•
•
•
•

Torvet
Markedspladsen
Street Dome
Pakhuskajen
Busterminalen
Meny
Varbergparken
Haderslev Syd: Netto,
Aldi og Rema 1000

Vojens
• Vojens Svømmehal
• Netto, Rema 1000
• Lidl
• Rådhuscenter Vojens
Gram
• Gram Fritidscenter
• Gram Motionscenter
• Rema 1000

I alt har 166 borgere bidraget i kortere og længere interview (fra 5-45 minutter). NIRAS har her haft fokus på at tale
med et bredt udsnit af borgerne, herunder familier, ældre og ikke mindst de unge, som har haft et særligt fokus. For
at give særligt engagere borgere mulighed for at fortælle om deres behov og ønsker, havde NIRAS og Haderslev
Kommune aftalt i alt fire kontaktpunkter med specifikke steder og tidspunkter, hvor borgerne kunne være sikre på at
træffe NIRAS. Disse fire kontaktpunkter og tidspunkter blev på forhånd annonceret på Haderslev Kommunes Facebookside. Facebookopslaget har givet anledning til 106 kommentarer, som også indgår i den samlede analyse af
behov, ønsker og potentialer.
En kvalitativ undersøgelse er ikke repræsentativ, men denne undersøgelse har nået mange forskellige befolkningsgrupper og har en god spredning på køn, alder, brugere og ikke-brugere af eksisterende faciliteter samt lokal geografi. Denne spredning fremgår af nedenstående oversigter over deltagerne i situationsinterviewene.
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3.2.1

Deltagere i situationsinterview
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Figur 3: Aldersfordeling, situationsinterview, n = 166

Figur 3: Kønsfordeling, situationsinterview, n = 166
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Figur 5: Bopæl, situationsinterview, n = 166

Figur 5: Brug af faciliteter, situationsinterview, n = 164
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3.3

Besigtigelse og teknisk vurdering af faciliteters tilstand og nye
muligheder

På baggrund af den indsamlede viden om ønsker og behov har NIRAS foretaget en besigtigelse og vurdering af de
eksisterende svømmeanlæg og deres egnethed til at leve op til behovene. Haderslev Svømmehal, Kløvermarkhallen
og Vojens Svømmehal er således gennemgået med henblik på at vurdere svømmebadenes fortsatte egnethed samt
at vurdere, om nogle af de fremkomne behov og ønsker til fremtidens svømmefaciliteter kan tilføjes de eksisterende
anlæg.
Forud for besigtigelsen har NIRAS modtaget godkendelsesmaterialet eller seneste tilsynsrapporter for at få generel
viden om anlæggets myndighedsmæssige tilstand. Derudover har NIRAS modtaget de få tegninger, som umiddelbart var tilstede i arkivet.
NIRAS har foretaget besigtigelserne sammen med den enkelte svømmehals tekniske driftspersonale. Besigtigelserne
omfatter det komplette synlige billede, lige fra ankomst til svømmehallen og omklædning og derefter de tekniske
anlæg og bassinkonstruktionerne i kælderen. Samtidig er det vurderet, hvorvidt der er behov for akut vedligehold
for at bringe anlægget op på almindelig standard og muligvis stoppe en eventuel skadesudvikling. Dertil har NIRAS,
sammen med det tekniske personale, vurderet eventuelle driftsproblemer, som kan have stor væsentlighed for den
stabile drift fremover. Endelig er det undersøgt, hvorvidt der er mulige om- eller tilbygningsmuligheder i det enkelte
anlæg, set i forhold til de fremsatte ønsker og behov.
Efter besigtigelsen er disse oplysninger registrerede i skemaform, og de foreslåede mulige ændringer i hvert enkelt
anlæg er beskrevet kort samt beløbssat til en kommende indledende vurdering af tiltaget, både med hensyn til
anlægsomkostningen og ekstra forbrug til dette tiltag.

3.3.1

Forudsætninger for økonomiske beregninger

NIRAS’ beregninger af og for svømmefaciliteterne er overordnede og støtter sig til m2-priser for nyopførte anlæg i
Danmark. Priserne er udtryk for anlæg opført i god og gedigen kvalitet, der holder i mange år, uden at være ekstravagante med hensyn til valg af materialer. På den måde lægger de sig i forlængelse af Haderslev Kommunes eksisterende faciliteter i eksempelvis Kløvermarkshallen og Vojens Svømmehal. De økonomiske beregninger for byggeri
tager udgangspunkt i primo 2021-priser. Beregningerne tager således ikke højde for en eventuel prisudvikling i markedet.
Tallene er baserede på nøgletal på arealbasis. I forbindelse med udvidelser af de eksisterende faciliteter er der dog
taget hensyn til de konkrete forhold, og hvordan disse kan udnyttes både i forhold til plads og økonomi, hvilket
afspejler sig i løsningsmodellerne. Beregningerne giver således et overordnet overblik over forventede omkostninger.
En mere dybdegående og detaljeret beskrivelse med udregninger i forhold til bygningsdele hører næste fase til, når
byggeriet er defineret og skitseret.
NIRAS’ beregninger for estimeret forbrug og driftsomkostninger skal ses som vejledende skøn ud fra et gennemsnitsforbrug for danske svømmebade.

3.4

Behovsfigurer

For at anskueliggøre borgere, brugere og interessenters behov har NIRAS på baggrund af den kvalitative dataindsamling udarbejdet det, vi kalder behovsfigurer. Behovsfigurerne illustrerer, hvordan brugerne, borgerne og interessenternes behov bliver mødt af de eksisterende svømmefaciliteter samt, hvordan behovene har potentiale for at blive
mødt i fremtiden. Behovsfigurerne er en illustration af NIRAS’ tværfaglige sammenfatning af de forskellige former for
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viden, der er indsamlet i form af interview med borgere og interessenter samt den tekniske vurdering af eksisterende
og potentielle faciliteter.
Behovsfigurerne består af fem hjørner, der hvert illustrerer de behov, som undersøgelsen har fokus på: Motion, talent,
oplevelse, tilgængelighed og socialt. Hvis et behov slet ikke er opfyldt vil den farvede streg være placeret ved figurens
midte. Hvis et behov er opfyldt i høj grad vil den farvede streg være ved figurens yderste kant. Behovsfiguren nedenfor viser eksempelvis, hvordan Haderslev Svømmehal slet ikke opfylder behov inden for oplevelse, mens det i
nogen udstrækning opfylder borgernes behov for motion. Figuren viser altså samtidig, at selvom hallen bliver brugt
intensivt til motion, så dækker den ikke det behov, der er i Haderslev kommune.

Haderslev Svømmehals bidrag til behov i Haderslev Kommune
Motion

Socialt

Tilgængelighed

Talent

Oplevelse

Behovsfigur 1: Illustration af Haderslev Svømmehals bidrag til behov i Haderslev Kommune

Behovsfigurerne har til formål at fungere som opsamlende illustrationer, der også kan virke som pejlemærke i udviklingen af løsningsmodeller.

3.5

Udarbejdelse af løsningsmodeller

Med afsæt i behovs- og potentialeafdækningen har NIRAS udarbejdet en række løsningsmodeller, der på forskellige
måder bidrager til, at Haderslev Kommune bedst muligt kan indfri kommunens ambitioner og imødekomme borgere
og interessenters behov. Løsningsmodellerne består af fem byggeklodser, der kan løfte de nuværende faciliteter og
tilbyde nye faciliteter, der tilgodeser brugere, borgere og besøgende mange år frem. Klodserne bygger dels på
potentialerne i forhold til at imødekomme borgernes oplevede behov og dels på en teknisk gennemgang af de
eksisterende faciliteter.
Løsningsmodellerne er udviklet ved, at NIRAS har sammenfattet behovene fra analysen og i forbindelse med den
tekniske gennemgang af de eksisterende faciliteter har fokuseret på, hvordan Haderslev Kommune kan forbedre
disse, så de i højere grad imødekommer behovene. Her har NIRAS dels vurderet mulighederne for vedligeholdelse
og dels vurderet mulighederne for opgradering og udvidelse gennem konkrete løsningsforslag.
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Derudover har NIRAS på baggrund af de afdækkede behov og potentialerne i de eksisterende faciliteter udarbejdet
to forslag til nye mulige anlæg, der begge kan give Haderslev Kommune en helt ny svømmefacilitet, som rummer
tilbud til alle typer af behov. De to nye anlæg har henholdsvis en sportsprofil og en wellnessprofil.

Figur 6: Overblik over løsningsmodeller

3.6

Planfaglig vurdering af synergi ved anlæg af nye faciliteter

På baggrund af udarbejdelsen af løsningsmodellerne har NIRAS foretaget en byplanfaglig vurdering af mulige zoner
for placering af et nyt anlæg. Den byplanfaglige vurdering indeholder også potentielle synergieffekter ved hver af de
mulige zoner.
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4

Behov og potentialer for svømmefaciliteter i Haderslev
Kommune

I dette kapitel sammenfattes resultaterne af afdækningen af borgeres, brugeres og interessenters ønsker, behov,
adfærd og værdier i forhold til at svømme, bade og udfolde sig i svømmefaciliteterne i Haderslev kommune. Undersøgelsen er tilrettelagt, så den rækker udover de umiddelbare behov og dækker alle fem behovsperspektiver og de
potentialer, der er forbundet med dem.
•

Et motionsperspektiv, hvor svømmeanlægget anvendes
som en del af et organiseret tilbud, for eksempel som
medlem i en svømmeklub, som selvorganiseret motionssvømmer eller som læringssvømmer

•

Et talentperspektiv, hvor svømmeanlæggets faciliteter
skal bidrage til at løfte svømmetalentet til eliteniveau

•

Et oplevelsesperspektiv, hvor svømmeanlægget anvendes som et underholdningstilbud, for eksempel som
ramme for en hyggelig stund med venner eller familie

•

Et tilgængelighedsperspektiv, hvor svømmeanlæggets
faciliteter vurderes i forhold til, hvordan de bedst understøtter forskellige brugergruppers behov, herunder
fokus på personer med særlige behov (borgere med
handicap, dårligt gående, forældre med små børn osv.)

•

Figur 7: De fem behov

Et socialt perspektiv, med fokus på svømmefaciliteters betydning som lokale mødesteder, brobygningen
mellem forskellige brugergruppers behov samt synergier med kommunens øvrige tilbud og aktiviteter.

Samlet set viser undersøgelsen af behovene, at potentialet for at øge borgernes livskvalitet og sundhed gennem
fornyede og nye svømmefaciliteter er stort i Haderslev Kommune. Selvom både Vojens Svømmehal, Haderslev Svømmehal og Kløvermarkhallen alle har dedikerede brugere, så rækker behovene og potentialerne ud over det, som de
eksisterende svømmefaciliteter tilbyder.
I de følgende kapitler præsenteres en analyse af de fem forskellige behovsperspektivers betydning for borgere, brugere og interessenter i Haderslev Kommune.
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4.1

Motion: Behov for flere muligheder for motions- og læringssvømning

Motionsperspektivet omfatter såvel den organiserede som uorganiserede svømmetræning. Dette indbefatter også
læringssvømmeres behov. NIRAS’ undersøgelse peger på, at der er en stor interesse for at dyrke motion i vand og
dermed et udtalt behov for svømmefaciliteter i Haderslev Kommune, som kan imødekomme dette behov. De borgere
og brugere, som NIRAS har talt med, beskriver f.eks. hvordan det at svømme kan give tilfredsstillelse og energi. Flere
ældre og borgere, der befinder sig i en livssituation, hvor de har særlige behov, nævner, hvordan motion i vand er
en skånsom form for motion, da vand gør én let og mobil. Ydermere beskriver flere, hvordan vand har potentiale til
at gøre leg til motion, og at blive fortrolig med vand er en vigtig læring.
_________________________________________

Det giver mig rigtig meget at
svømme. En masse energi og
tilfredsstillelse. Det er særligt
vigtigt for ældre fordi det er
skånsomt. Det er rigtig godt for
ældre. Det frisker op.
Kvinde, 84 år, Haderslev

Jeg tænker også, hvis vi går ind og kigger på børn
og unge, som måske vejer lidt for meget, at der kan
være et forløb for dem. For at give dem nogle tilbud,
der ikke altid er fodbold, håndbold og badminton.
Det kan svømning også blive, at der ikke er konkurrence, så får det mere karakter af hygge og samvær. Vision Gram

Jeg var til svømning med min datter få
gange i Haderslev Svømmehal, og det var en
dårlig oplevelse. Vandet var koldt og alt for
dybt. Det blev meget besværliggjort.

Jeg har brugt Haderslev Svømmehal til
vandgymnastik i forbindelse med Ældre Sagen. Men jeg stoppede fordi der
var for lidt plads. Vi stod i lag.

Kvinde, 30 år, Haderslev

Kvinde, 74 år, Haderslev

Byen trænger virkelig til en ordentlig
svømmehal til alle aldre og især dygtige
voksne svømmetrænere til de små.

Når leg bliver til motion, eller sådan noget,
så går det meget lettere. Vand er populært
og det drager – hvis det er varmt nok.

Facebook

Vision Gram

Så jeg synes sandelig det er på høje tid at man får nogle ordentlige forhold for motionssvømmere, for det har vi altså ikke i dag. Alle børn, unge og ældre fortjener gode svømmefaciliteter, som kan sætte mere fokus på svømning som motionsform og samtidigt
kan sikre at langt større andel af kommunens indbyggere kan opleve glæden ved vand!
Haderslev Svømmeklub

Hvis det skal attraktivt for mig,
skal man kunne komme ind
på alle tidspunkter af døgnet –
ligesom i et træningscenter.
Mand, 30 år, Haderslev

Svømning deler vandene i forhold til om eleverne er
med på det. Det at vise sig i badetøj kan være udfordrende – særligt med grupper af udsatte unge, dem
med særlige behov og udfordringer socialt og mentalt. Idrætslærer
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4.1.1

Brugerne er tilfredse med de eksisterende faciliteter

En stor del af vandmotionisterne er umiddelbart tilfredse med de eksisterende faciliteter i Vojens Svømmehal, Haderslev Svømmehal og Kløvermarkhallens Svømmehal. De sætter pris på faste rytmer og stabilitet, og for nogle
borgere er det deres eneste mulighed for at dyrke sport på en skånsom måde, der passer til deres niveau og behov. Flere brugere og interessenter anvender vendinger om svømmefaciliteterne i Haderslev Svømmehal og Kløvermarkhallen som at: ”de kan det, de skal” og de er ”vant til det og tilfredse”, men heller ikke mere end det. De er
glade for, at der findes faciliteter i Haderslev, hvor de kan dyrke motion, men de udtrykker samtidigt et ønske om
en øget kapacitet, både i vandet, i omklædningen og i arealerne rundt om bassinerne. I Vojens Svømmehal er brugere og borgere også godt tilfredse med faciliteterne, men det er en populær svømmehal med mange mennesker,
og også her så de gerne, at der var mere plads og bedre forhold.

4.1.2

Stort pres på de eksisterende faciliteter til motion

Foreningerne og den organiserede idræt, såvel som brugerne, fortæller, at der mangler kapacitet i de eksisterende
faciliteter. De oplever en tæt belægning både i vandet og i omklædningen. De ser en interesse for at starte nye hold
op, men mangler kapaciteten til at gøre det. Flere steder oplever de ventelister på hold i foreningerne og svømmeklubberne. De udtrykker et behov for mere plads, flere baner, plads i omklædningen og generelt flere timer i døgnet,
hvor der kan dyrkes såvel uorganiseret motionssvømning som holdaktiviteter.
Det samme pres på faciliteterne gælder også i forbindelse med træning. Særligt i Haderslev Svømmehal opstår der
udfordringer i omklædningen såvel som inde i hallen, når der er to hold, som skal skifte mellem at være i vandet. Det
sætter pres på området omkring bassinet, hvor der mangler steder at opholde sig og sidde. Det skaber samtidigt
pres på pladsen i omklædningen, hvor det er svært at finde plads til at lægge sit tøj. Nede i vandet er der også
udfordringer, særligt på holdene til vandgymnastik, hvor deltagerne bliver nødt til at stå på meget forskellige dybder
på grund af pladsmangel i bassinet. NIRAS har talt med flere borgere, der har afmeldt sig træning på grund af den
manglende plads og de mange mennesker.
Ved at øge Haderslev Kommunes samlede kapacitet for svømmefaciliteter er der potentiale for at kunne lette presset
på de eksisterende faciliteter, og dermed gøre det til en bedre oplevelse at klæde om, bade samt dyrke motionssvømning eller holdtræning. Det vil samtidig give mere tid i vandet til mere motionssvømning. Ydermere kan det
være en fordel at gøre bassinerne fleksible, så de på en enkel måde kan tilpasses forskellige former for svømmeaktiviteter herunder f.eks. læringssvømning. Mere plads – både i Haderslev og i Vojens – ville gøre oplevelsen bedre og
føre til, at brugerne og de potentielle brugere ville bruge faciliteterne mere. Generelt er der et ønske og en forhåbning
om, at der i fremtiden vil blive lavet forbedringer i alle tre af kommunens nuværende faciliteter.

4.1.3

Efterspørgsel på flere tider til offentlig svømning

De borgere, der ikke er en del af et organiseret forening, oplever, at de har begrænsede muligheder for svømning
på egen hånd. Det betyder, at borgere, der ikke er interesserede i at svømme fast, men blot at dyrke motion i vand
engang imellem, er usikre på, om de har mulighed for det. Der efterspørges flere tider til offentlig svømning i både
Vojens Svømmehal og i Haderslev by, hvor man gerne ser et nyt og attraktivt anlæg.

4.1.4

Foreningernes adgang til faciliteter

Foreningerne og den organiserede idræt sætter stor pris på de tider, som de har adgang til. De har derfor også en
bekymring for, om de nuværende svømmehaller bliver nedlagt, hvis man bygger noget nyt. De har samtidig opmærksomhed på udgifterne ved at skulle leje sig ind i et eventuelt nyt svømmeanlæg, og er bekymrede for, om det
kan løbe rundt. For foreningerne er det vigtigt, at svømning og træning i vand er tilgængeligt for alle, også dem med
få midler, og de er derfor ikke interesserede i at sætte priserne op for borgerne.
Flere interessenter nævner behov for mindre forbedringer i de nuværende faciliteter såsom renoveringer og forbedringer af Haderslev Svømmehal, udvidelse i Vojens Svømmehal samt generel fornyelse og mere tidssvarende
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faciliteter. Foreningerne udtrykker generelt et ønske om, at der bygges et nyt og større anlæg i Haderslev. Dels fordi
det kan give dem flere muligheder i forhold til at imødekomme nogle flere behov – og dels fordi et nyt anlæg
forhåbentligt vil tage presset fra nogle af de eksisterende faciliteter.

4.1.5

Behov for læringssvømning i Haderslev

Flere forældre giver udtryk for, at de nuværende faciliteter i Haderslev Svømmehal ikke lever op til deres behov for
rare og trygge rammer, hvor deres børn kan lære at svømme. De oplever, at vandet og rummet i Haderslev Svømmehal og Kløvermarkhallen er for koldt og utrygt til at lære børn at svømme og blive fortrolige med vand. Brugerne
fremhæver generelt, at det er vigtigt, at temperaturen i luft og vand er stabil og ikke for kold.
Vojens Svømmehal bliver beskrevet som en god og børnevenlig svømmehal med varmt vand, hvor børn han lære
at svømme i trygge omgivelser. Afstanden til Vojens svømmehal fra Haderslev by er dog en faktor, der gør, at flere
forældre kan have svært at få det til at gå op logistisk. De savner et tilbud til børn i Haderslev by og helst i et bassin,
hvor vand og rum er varmere end i de eksisterende haller i Haderslev. De har samtidigt et ønske om mere variation
i bassinerne, så børnene både kan lære at svømme gennem klassisk træning med banesvømning, men også på mere
kreative måder gennem leg, som kan udfordre dem motorisk. En interessent fremhæver også, at en oplevelse som
en Tarzanbane kan være med til at styrke børnenes motorik, så de glemmer vandet, mens de lærer at bevæge sig i
det.
Skolernes svømmeundervisning er med til at lære børn at svømme, men der skal mere end skolernes svømmeundervisning til for at opdyrke interessen for svømning. Her er det vigtigt med de rette faciliteter, hvor der også er plads
til oplevelser og inspiration til ambitioner.

4.1.6

Saunaen er en del af det at dyrke motion

Det sociale aspekt af at dyrke motion er centralt hos flere motionssvømmere. Flere nævner saunaen som en vigtig
del af oplevelsen af at tage i svømmehallen og dyrke motion. I saunaen kan man være social med de andre fra holdet
efter endt træning, og man kan sidde og slappe af. Flere udtaler, at en sauna hører til i en svømmehal, og ”den skal
bare være der”. Den betyder noget for den samlede oplevelse. Saunaens rolle for svømmehallens sociale liv uddybes
yderligere i afsnit 4.5 om det sociale perspektiv.

4.1.7

Svømning i det fri

Undersøgelsen af behovene og potentialerne viser også, at mange borgere værdsætter udendørs badning om sommeren. Her peger de på, at Haderslev Kommune rummer flere forskellige muligheder for at bade og svømme i det
fri. Disse muligheder værdsættes af borgerne. Det gælder særligt for Gram Friluftsbad og Vedsted Søbad, men der
er også flere, der peger på havet og Hejsager Strand som et stort aktiv. Nogle fortæller, at de gerne ville kunne
udnytte nuværende udendørs faciliteter f.eks. i Gram hele året rundt, eller at de godt kunne finde på at benytte et
udendørs bassin i naturskønne omgivelser f.eks. inde i Haderslev. Ligesom i resten af landet er der også i Haderslev
et behov og en interesse for udendørs vinterbadning med saunaer. Adgang til udendørs faciliteter erstatter ikke
behovet for indendørs faciliteter, men bidrager til at fremme en opmærksomhed på alle de kvaliteter, som udfoldelse
i vand har.
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Nogle motionsønsker
Bassin med baner til svømning
• Fokus på tilstrækkeligt antal baner på ca. 25 m
Tilstrækkelige omklædningsfaciliteter
• Plads i omklædningsrummene til mange på én
gang – særligt ved holdskifte
Ledige tider til svømning
• Fokus på tilstrækkeligt ledige tider til at dække
foreningernes medlemmers ønske om motion
• Flere muligheder for offentlig svømning
Tilpasning af temperatur
• Temperaturen såvel i vandet som i luften skal
være stabil og ikke for kold

Fleksible bassiner
• Bassiner som på en enkelt måde kan tilpasses
forskellige former for svømmeaktiviteter
Opholdsarealer langs bassinet
• Plads langs bassinkanten til mange på én
gang – særligt ved holdskifte – og gerne
med arealer indrettet til ophold
Sauna
• En sauna hører til en i svømmehal og er en
vigtig del af det sociale efter træning
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Behov for motion
Vandet er koldt og beskidt – der er ikke
rart i Haderslev Svømmehal. Det er
utroligt svært hvis man skal blive tryg i
vand og have lyst til at lære at svømme.
[...] Det skal være trygt og godt og rart
at lære at svømme og det er det ikke.
Kvinde, 45 år, Haderslev

De to steder, der er i Haderslev, er udtjente
og ikke tiltalende for andre end motionssvømmere og svømmehold for de større
børn. [...] Det gør, at børnene her i kommunen alt for sent lærer at svømme, fordi
vandet er alt for koldt og alle skal transportere sig til Vojens. Facebook

Det er godt nok i Kløvermarkhallen for her er nyere,
større og mere plads i omklædningen. Den anden hal
er for snæver […] Jeg kommer i Kløvermarkhallen for at
svømme selvom den er lille – men jeg ville ikke selv tage
børn med, som den er i dag. Mand, 38 år, Haderslev
Jeg har dårlige led, men
vil gerne tabe mig og er
ikke til fitness. Men jeg
ville gerne svømme.
Mand, 28 år, Haderslev

Det handler om forventninger, for vi er vant til det her
[i Haderslev svømmehal] og
tilfredse med det.
Kvinde, 59 år, Haderslev

I Vojens vil vi gerne have at varmtvandsbassin udvides,
da vi som bruger det til undervisning har brug for lidt
mere plads, ikke fordi vi ikke kan, men man har brug for
mere plads, da der er mange begrænsninger i undervisningen. Facebook

[Flere forskellige bassiner] giver også en oplevelse
for børnene, der måske også har det lidt svært
ved det. De børn der skal have motion, at det ikke
bare er at piske op og ned af 50 m banen, men
at der er lidt aktivitet. Vision Gram
At man ikke står oven i hinanden i omklædningen – og at man kan sætte sig ned og
tage sine strømper på. Der var knap nok
plads til at ligge sit tøj [i Haderslev Svømmehal]. Kvinde, 74 år, Haderslev
Jeg var til svømning med min datter få
gange i Haderslev svømmehal og det
var en dårlig oplevelse. Vandet var koldt
og alt for dybt. Kvinde, 30 år, Haderslev

Bevægelighed øger sundhed. Jo
lækre og bedre faciliteterne er, desto større sandsynlighed er der for
bevægelse og det sociale.
Kvinde, 63 år, Haderslev

Svømmeundervisning til børn, det kan
være svært ellers at nå, hvis man skal
køre langt. Det kunne være godt at
have lokalt, det ville gøre en forskel.
Kvinde, 38 år, Gram

Saunaen, den er vigtig. På et tidspunkt ville
de flytte firmasvømning til Kløvermarkhallen, og der sagde vi nej, fordi der ikke er
sauna. Mand, 67 år, Haderslev
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4.2

Talentudvikling: Gode muligheder for talenter og potentiale for mere

Talentperspektivet indbefatter Haderslev Kommunes svømmehallers potentiale til at løfte svømmetalenter til eliteniveau. Faciliteter til talentudvikling og svømning på eliteplan gør brugerne i stand til at dyrke deres passion, dygtiggøre
sig, nyde træningen og have et godt fællesskab om at svømme. Svømmerne på talent- og eliteniveau er den gruppe
af brugere, der tilbringer flest timer i svømmefaciliteterne. Nogle af svømmerne træner flere gange om dagen, og
det er ikke unormalt for dem at træne op til 18 timer om ugen. De har derfor brug for kapacitet, både i form af
vandtid til træning og råderum over faciliteterne for at kunne dygtiggøre sig. De sætter pris på, at de har stor råderet
over de nuværende faciliteter i Kløvermarkhallen.
_________________________________________

Jamen lige nu ligger det [talentsvømning] primært i Haderslev, vi har tidligere haft ungdomshold, f.eks. da jeg selv svømmede, hvor vi også har haft fokus på konkurrence
svømning og den vej. Men jeg tror simpelthen, at interessen for det faldt, og så har vi
ikke haft det siden. Vi har faciliteterne til det, vores bassin fungerer fint til det, men vi
har simpelthen ikke den rette instruktør, som kan motivere de unge til lige præcis den
del. Svømmeklubben Søløven
Jamen hvis man kigger isoleret set på udviklingen af svømmere, så mangler vi et bassin mere
under samme tag. [...] i den ideelle verden, så
har vi 150 konkurrencemedlemmer, og det er
ikke muligt i de nuværende faciliteter. Og når
man har en konkurrenceafdeling, svømmer
man stævner, og så skal man også selv holde
stævner. Haderslev Svømmeklub
Hvis man laver langbane, så kan
man gøre det til 2 bassiner nogle
gange, sådan som man gør i Esbjerg, hvor de også har vandrutsjebaner og sådan noget. Det er fint,
der er andre, men det også godt at
det der er nu er vores.
Mand, 16 år, Haderslev

Det er jo lørdag morgen, og de har
trænet siden kl. 8 i morges. Vi bliver
i vandet til kl. 10 og så er der tørtræning til kl. 11. Jeg tror de nyder
træningen. At komme her, og at de
har et godt fællesskab om at
svømme og være sammen her.
Hjælpetræner

Vi er jo en svømmeklub. Det er en kæmpe
gene for os, at vi har to forskellige lokationer
og der er ikke nogle af dem, der er gode. Vi
mangler jo også ordentlige klubfaciliteter til
de unge. Især for elitesvømmerne. Man skal
forstå, at de svømmer jo 18 timer i ugen, 8-9
gange om ugen, så det er mange timer de er
i svømmehallen. Haderslev svømmeklub
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4.2.1

Et stærkt og tæt talentmiljø

Haderslev Kommune har et tæt og velfungerende miljø for talentudvikling og elitetræning. De fleste borgere har
indtryk af, at der findes en mulighed for udvikling af svømmetalenter i kommunen, men der er ikke et stort kendskab
til det og de færreste borgere ved, hvor talentsvømmerne træner. På den måde er det nuværende talentmiljø forholdsvist isoleret og opleves kun i begrænset omfang som synligt og tilgængeligt for udenforstående. For mange er
der dog en værdi og en stolthed forbundet med, at Haderslev Kommune har og opdyrker svømmetalenter.

4.2.2

Tilfredshed med egne faciliteter

Dem, der svømmer på eliteplan, er i udgangspunktet tilfredse med de nuværende faciliteter. De benytter sig primært
af Kløvermarkhallen, og oplever, at den fungerer fint til det, de skal bruge den til. De oplever, at de har gode vilkår i
forhold til at få de svømmetider, der er nødvendige for at kunne dyrke svømning på eliteniveau. De er glade for, at
de i høj grad har råderetten over hallen, og de har udviklet et tilhørsforhold og fællesskab inden for de rammer. Flere
i talentmiljøet udtrykker, at de ser et potentiale i, at der kom en 50 m bane, som de kan bruge til at forfine og løfte
deres træning til et nyt niveau. Særligt Haderslev Svømmeklub og konkurrencesvømmerne er interesserede i, at der
anlægges en 50 m bane med tilhørende tilskuerpladser, som de kan bruge til at afholde svømmestævner i større
format.

4.2.3

Stort potentiale for mere

Selvom der er gode rammer og muligheder for talentudvikling, er der et stort potentiale for, at det kan udvikle sig til
mere. Dette gennem nogle faciliteter, der kan rumme træning på eliteniveau, herunder afholdelse af konkurrencer.
Flere borgere, også dem, der ikke selv kommer i miljøet, mener, at hvis man vil gøre det rigtigt og tage talentudvikling
seriøst, skal man anlægge et 50 m bassin med tribuner, og give svømmeforeningerne mulighed for at afholde de
store svømmestævner. For først når faciliteterne er skaleret efter det, er der plads til for alvor at talentudvikle og være
synligt med i toppen. Det vil samtidig gøre det mere oplagt og attraktivt for de unge at være motionssvømmer og
konkurrencesvømmer, hvis faciliteterne er nye og gode. Derudover er det en fordel at gøre det attraktivt for kommunens børn at gå til læringssvømning i Haderslev, da det er i læringssvømningen, at talentudviklingen starter. Dette
kræver dels, at der udvikles nogle faciliteter, som gør det attraktivt at starte til svømning og dels, at der kommer mere
synlighed omkring de eksisterende muligheder.
Der er et stort potentiale for at udvikle og forbedre faciliteterne for talent- og elitesvømning, åbne miljøet op og gøre
det mere synligt for offentligheden. Heri ligger også potentialet for at tiltrække flere nye talenter og indvie kommunen
i det velfungerende miljø. Der er behov for, at svømmeklubber og foreninger med tilknytning til talentudvikling fortsat
har mulighed for at have særlige faciliteter til deres rådighed. Dét sætter de stor pris på, og det skaber et godt miljø
for brugerne. Ydermere er der et fremtidigt potentiale for at udvikle og skabe nye faciliteter, som kan løfte talentet
til eliteniveau ved at etablere en 50 m bane samt tilskuerpladser.

Nogle talentønsker
Bassin med baner til svømning
• Tilstrækkeligt antal baner på 25 m
• 50 m baner

Klublokale
• Hvor svømmere og svømmetrænere kan opholde sig ifm. træning og opbevare ting

Faciliteter til afholdelse af svømmestævner
• Tribuner med tilskuerpladser ifm. 50 m bassin

Modstrømsbassin
• Til træning og dygtiggørelse
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Behov for talentudvikling
Jeg tænker, at det som er et must, at vi får to 25 m bassiner og så en 50 meter. Og hvis
vi ikke får det, stiller de os væsentligt dårligere end vi er i dag. Og så selvfølgeligt tilskuerfaciliteter, for det er altså vigtigt, at det får lidt præg af et station. Det skal som minimum tænkes ind. Haderslev Svømmeklub
Den svømmeklub i Haderslev
– den burde have et 50 m
bassin ude ved idrætscenteret. Det skal der til, hvis man
gerne vil have en god svømmeklub. Mand, 69 år, Vojens

Det er få ting, der mangler. En rygstartsbøjle vil være
dejligt. Helt langt ude kunne det også være et 50 m
bassin med 10 baner til større stævner – det er jo
rygbanesæson og der svømmer vi jo konkurrencer
på 50 m – ville være fint, hvis vi kunne prøve det af
inden. Mand, 16 år, Haderslev

If I could build it? A long pool 50 meters, 10 lanes pool, like a
bridge between you can moved – transform to 25 meter pool.
[...] The separator, the bridge… switch to four lanes and 4
lanes. Only moved one of the bridge parts. [...] That gives a
lot of flexibility. Everybody can fit into the pool and you can
get big tournaments here. Cheftræner, Haderslev Svømmeklub
[50 m bassin] Det er slet ikke relevant
[for mig]. Kvinde, 26 år, Gram

[50 m bassin] Det
kunne være mega
fedt! Jeg er ind imellem kørt til Tyskland
efter det.
Kvinde, 42 år, Haderslev

Der skal være et stort bassin – ikke for min
skyld med for andres. Mand, 75 år, Haderslev

Jeg tænker, det er er fint, men jeg tror man i højere grad
skal fokusere på motionister og familier frem for et mindre
segment af talentudvikling. Så hellere motionisterne fordi
det er en bredere målgruppe. Det giver også mening i forhold til at man som befolkning skal bevæge sig. Forum Vojens

Hvis man skal være visionær, så skal der
være et 50 m bassin,
men det er ikke mit behov. Kvinde, 57 år, Gram
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4.3

Oplevelse: Adgang til flere muligheder efterlyses

Oplevelsesperspektivet dækker over svømmeanlægget som et underholdende tilbud om fysisk udfoldelse, leg og
rekreation. En svømmehal med de rigtige faciliteter kan danne rammen om en sjov og fysisk aktivitet eller en hyggelig
stund med venner eller familie. Det kræver, at der er noget interessant for alle. Der skal være plads til, at særligt børn
og unge kan fylde og have det sjovt. Samtidigt skal der være rammer, der muliggør, at man kan blive i lang tid, tage
en pause fra vandet og få noget at spise. NIRAS’ undersøgelse peger på, at udover muligheder for leg, er wellness
og spafaciliteter noget, som flere ser som en attraktiv oplevelse. Muligheden for fysisk og mental velvære med venner
og familie nævnes af flere – også de unge.
_________________________________________

Jeg ved ikke hvad der er af tilbud i
Haderslev kommune, men for de
16-25 årige elever er der behov for
både at svømme baner og lave aktiviteter, som unge synes er sjovt.

Der er brug for, at man kan være ung og dum
og plaske med vand og fjolle. Men der skal også
være plads til forældre og wellness, men også
plads til de små. At man ikke skal til fire forskellige svømmehaller for at få en af delene opfyldt.

Idrætslærer

Svømmetræner

Vi bruger det ikke. Mine piger ville elske ordentlige forhold – de
er 9 og 12 år. Det skal være oplevelse, fornøjelse og leg. Der
skal være vandrutsjebaner, lidt aktiviteter i vand og noget forskelligt. Der må gerne være forskellige af det hele. Og det må
ikke koste for meget at komme ind. Kvinde, 42 år, Haderslev

Børnevenligt er lig
med familievenligt,
er lig med turister og
det er en god ting.
Mand, 23 år, Haderslev

Der skal være ordentlige baner og sauna. Det skal være mere lækkert. Der skal være lys
og luft. Hvis det var mere lækkert, ville jeg bruge det. Jeg har valgt Haderslevhallen fra,
fordi det var en dårlig oplevelse. Jeg kan godt lide at svømme – og svømmer ude i havet
om sommeren. Hvis der var mere rekreative svømmefaciliteter, så man kan være der
med familien, ville jeg bruge det. Der skal være en café, og man skal kunne slappe af.
Man skal kunne svømme baner plus gå i sauna plus dampbade plus varmtvandsbassin
– det er også godt, hvis man har skavanker. Kombineret med noget wellness-agtigt og
massage – det ville være dejligt. Kvinde, 69 år, Haderslev
Det er ren motion og intet andet i Haderslev
Hallen. Der er ikke muligheder for at få en
kop kaffe eller små oaser. Så det er kun for
at gå op og motionere og hjem igen. Den
eneste oplevelse er, at man kan komme i
sauna bagefter. Ældre Sagen Haderslev

Spa tiltrækker helt sikkert. Jeg tror folk
ville køre for det. Spa giver velvære. Eller til venindetid eller kærestetid. Jeg
ville prioritere det. Det giver overskud
og energi at gøre noget for egen
konto. Kvinde, 38 år, Haderslev
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4.3.1

Et udtalt behov for oplevelser

Behovet for svømmefaciliteter med muligheder for oplevelse, leg og rekreation går igen blandt mange borgere og
besøgende – ikke mindst blandt yngre og børnefamilier. Behovet bliver i nogen grad mødt gennem faciliteterne i
Vojens, men der efterlyses adgang til flere, større, bedre og mere varierede muligheder. I faciliteterne i Vojens er der
mulighed for oplevelse og leg, og det er også her, børnefamilierne helst tager til, hvis de vil en tur i svømmehallen
inden for kommunens grænser. Samtidig fortæller flere, at de oplever faciliteterne i Vojens som for små og ofte for
tæt pakkede med andre brugere. Det får mange til at tage turen til svømme- og badefaciliteterne i de omkringliggende kommuner, hvor særligt SlotssøBadet i Kolding nævnes som et attraktivt sted, der er værd at køre efter. For
borgere i nogle dele af Haderslev Kommune kan afstanden til Vojens i sig selv betyde, at de ikke benytter sig af
kommunens svømmefaciliteter, selvom de gerne ville være den oplevelse rigere. Det betyder, at mange borgere
oplever, at der ikke findes svømme- og badefaciliteter, der imødekommer behovet for oplevelse, leg og rekreation i
kommunen. Der er således et stort behov for tilgængelige og tidssvarende muligheder for oplevelse, leg, rekreation
og velvære.

4.3.2

Faciliteter til leg, sjov motion og træning

I forbindelse med behovet for oplevelse nævnes ofte, at Haderslev Kommune mangler faciliteter til børn i alle aldre.
Det er vigtigt med et børnebassin til de mindre børn og særligt vigtigt med et stort morskabsbassin til store børn og
barnlige sjæle. Særligt de yngre borgere ønsker sig redskaber, forhindringsbaner og variation i disse, så der er plads
til at være vild og blive udfordret. Det, mener de, vil gøre det sjovt og underholdende at komme i svømmehallen.
Bassinet må gerne være opdelt i stille leg for de mindre børn og vild leg for de store, så der er plads til at udfolde
sig for både små og store. Det fremhæves også, at det kunne være rigtigt godt med et bassin, der er adskilt fra
motionssvømning, så man ikke generer hinanden på tværs af de to aktivitetstyper.
Børn nævner især og spontant vandrutsjebaner som et vigtigt og sjovt element for dem i en svømmehal. Soppebassiner til de mindste er vigtigt for forældre og bedsteforældre til de mindste børn.

4.3.3

Mulighed for ophold til afslapning og opsyn

Undersøgelsen viser, at der er et ønske og behov blandt forældre og bedsteforældre for at kunne sidde og holde
øje med børn og børnebørn, mens de leger i vandet. Gode opholdsarealer er vigtige, så man som voksen har et
godt udsyn ud over børnebassinet. Dette kan være i form af et loungeområde ved bassinkanten, hvis man selv er
med i vandet og har brug for en pause. Det kan også være i forbindelse med en cafe, som man kan tilgå både fra
det våde og det tørre område. Det vil samtidigt give en mulighed for at få stillet sulten, når den melder sig. En ren
’tør’ cafe nævnes af mange som en væsentlig del af oplevelsen ved at gå i svømmehallen, og flere nævner, at en
sådan passende kunne indrettes med indkig til svømmehallen, så man kan holde øje med sin familie i bassinet eller
bare sidde og se på dem, der har det sjovt i vandet, når man selv er kommet op igen.

4.3.4

Faciliteter til rekreation, spa og wellness

Mange – både mænd og kvinder – efterlyser flere muligheder for faciliteter til rekreation, spa og wellness. De værdsætter at bruge tid i det varme og lindrende vand. Vandet giver dem ro, en følelse af velvære og mental sundhed.
Boblebad nævnes ofte som et must i en svømmehal. Flere fortæller, hvordan de er glade for at bruge boblebadet i
Vojens Svømmehal, men at det er for lille og derfor ikke har plads til alle dem, der gerne vil bruge det. Samtidigt ses
saunaen af mange som en nødvendighed og noget, der hører til i en svømmehal – både for dens sociale og dens
rekreative egenskaber. Derudover ønsker mange sig flere og mere varierede faciliteter til afslapning og rekreation
udover sauna og boblebad. De ser gerne en hel afdeling med spa og wellness, hvor de kan koble af.

4.3.5

En oplevelse for borgere og turister

Der er et udtalt behov for flere faciliteter til oplevelse. De potentielle og sporadiske brugere har højere forventninger
til svømme- og badefaciliteter end det, som Haderslev Kommune i dag tilbyder. Mange trækker på referencer til
faciliteter i de omkringliggende kommuner, og særligt SlotssøBadet i Kolding, når de skal beskrive, hvordan en god
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facilitet ser ud for dem. Andre nævner steder som Esbjerg. Lalandia fremstår for nogle som et drømmescenarie, om
end de er klar over, at det ikke er noget Haderslev Kommune kan rumme, mens det for andre er et skræmmebillede
på en svømmehal og en bekymring for, at det udelukkende bliver til et legeland.
Der er både borgere, besøgende og interessenter fra erhvervslivet, som fremhæver, at oplevelser og spa også er en
vigtig attraktion for turister. I Haderslev, såvel som andre steder, er vandoplevelser noget som borgere og besøgende
gerne deler og mødes om. Ved at etablere faciliteter som indbyder til leg, sjov, wellness og rekreation skabes potentiale for oplevelser, der kan deles på tværs af generationer og blandt venner. Dette kan bidrage til, at Haderslev
kommunes borgere ikke søger til andre kommuner samt at turister også kan nyde godt af faciliteterne som en af
kommunens mange attraktioner.

Nogle oplevelsesønsker
Bassiner til leg for små og store
• Opdeling i bassiner til små og store børn
• God plads og afskærmning fra motionssvømmere

Boblebad
• Plads til mange brugere
Dysser eller vandfald til muskelafspænding
• Kan evt. placeres i et varmtvandsbassin

Variation i faciliteter og redskaber i vandet
• Store redskaber som eks. en forhindringsbane,
en vandtrampolin el. lign.
• Små redskaber som bolde

Udendørs spa og koldtvandsbad
• Vinterbadning – gerne i naturskønne omgivelser

Vandrutsjebaner
• Gerne i flere størrelser
• Tarzanbane

Sauna
• Saunaer – også for voksne, hvor døren holdes lukket, så varmen ikke siver ud
• Mulighed for saunagus

Vipper
• 1 m, 3 m, 5 m
Opholdsarealer
• Til afslapning
• Til at holde øje med børn, familie og venner
Ledige tider til offentlig brug
• Til leg, oplevelse og wellness

Dampbad/tyrkisk bad
• En luksus

Spadage/aftener
• Spaarrangementer, hvor lys dæmpes og
brugerne guides
• Arrangementer kun for kvinder
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Behov for oplevelse og leg
En vild rutsjebane. Det er vigtigt, den er vild, fordi det er sjovere. Sådan så man ikke keder sig efter to timer. At man ikke
har prøvet det hele efter kort tid. Mand, 17 år, Haderslev
Man skal kunne lave noget.
Der skal være en vippe eller en
oppustelig ting på vandet –
det synes mig og mine venner
er sjovt. Kvinde, 18 år, Haderslev

Det vigtigste er, at
man har det sjovt.
Barn, 8 år, Haderslev

I Kolding har de lavet et område, hvor man kan
sprøjte på hinanden med pistoler. Og de har også et
bassin med strøm i. Det kan børnene godt lide. […]
Det kunne godt lige have været lidt mere a la Kolding.
Kvinde, 32 år, Haderslev

Hvis man skal inspirere flere til at svømme som motion, så gør
man det ikke i de traditionelle svømmehaller. Vandlandsaktiviteter tiltrækker bredere fordi det er sjovt – og så begynder
nogle at gå op i svømningen. […] Man skal gøre det spændende og motiverende at være i vandet. Haderslev Erhvervsråd

Det kunne være rart
med separate bassiner,
for man forstyrrer ofte
dem, der svømmer.
Mand, 39 år, Haderslev

Hvis det skal være sjov for os,
så skal det være opdelt i
børn og voksne.

At få lov at til at have ting og sager med ud i vandet.
At have det sjovt uden at forstyrre dem, der svømmer.
Det hører til i det leisure sted, jeg ser for mig.

Kvinde, 19 år, Haderslev

Haderslev Erhvervsråd

Der skal være flere baderinge til børn og
legetøj som de små børn kan lege med i
vandet. Mand, 23 år, Haderslev
En vandrutsjebane, der kører ud
og ind af hallen. Det giver sådan et
dejligt sus. Mand, 63 år, Haderslev

Jeg kan bedst lide at rutsje. [interviewer:
på hvilken slags rutsjebane?] Stor, mellem og lille. Barn, 5 år, Haderslev

Så længe der er rutsjebane, boblebad og noget
min søn kan lege med – og et spiseområde.
Kvinde, 32 år, Haderslev

Vi har Vojens, der let kan klare den daglige svømmetur, så lad
være med at ødelægge det. Men gå en anden vej, ud på landet,
byg noget andet [...] Det kan godt være Lalandia er her, men vi
er i Sønderjylland, og her er intet, men masser af turister [...] Det
giver arbejdspladser til kommunens borgere, måske endda tilflyttere, og ikke mindst trækker det turister til som lægger penge
årligt. Alle de ting, som kommunen mangler. Facebook

Det som er et samlende element er
underholdningsdelen, oplevelser for
familien, at man
kan få den.
Vision Gram
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Behov for oplevelse og Wellness
Det vigtigste er spa, dampbad, og at de fysiske
rammer er indbydende. I Henne Strand Camping
har de stole og noget, der ligner en pejs. Det giver
en fed stemning. Kvinde, 38 år, Vojens
Varmtvandsbassin – det skal
der være. Det er skønt at
man kan sidde og slappe af –
det holder jeg af.
Mand, 63 år, Haderslev

Det vigtigste for mig er et boblebad, hvor jeg kan sidde og
holde øje med dem [børnene].
Kvinde, 32 år, Haderslev

Hvis jeg skulle ønske mig noget, så skulle de fastholde og udvikle wellnessaftener her i Vojens. Sådan
en som mig har virkelig brug for at slappe af. Det vil
være dejligt med flere aftener, og så at de reklamerer
for det. Kvinde, 37 år, Vojens

Kolding har wellnessaftener med varmt vand og
dæmpet lys og aromaer. Det kunne man godt
holde. Kvinde, 22 år, Vojens

Jeg ville helt sikkert nok bruge
det med mine veninder.
Kvinde, 17 år, Haderslev

[interviewer: er det vigtigt med sådan noget som spa og saunaer?]
[begge i kor]: ”Saunaer!”

Lige efter mine behov? Så skulle der være sådan nogle stille aftener, oplevelsesaftener. Sådan noget for hygge, velvære og det sociale

To kvinder, 19 år, Haderslev omegn

Kvinde, 54 år, Haderslev

Varmtvandsbassin. Det er der
man kan slappe af og koble fra.
Mand, 23 år, Haderslev

Det giver velvære og er godt for krop og sjæl. Når
det er regn og slud, giver det ny energi. Man slapper af og nyder det. Kvinde, 78 år, Gram

Spa kunne man måske bruge efter
fitness, bare sidde og snakke.

Det kunne da være dejligt at blive forkælet. Det
kunne give et boost en form for selvforkælelse.

Mand, 19 år, Tønder

Mand, 28 år, Haderslev

Det er vigtigt at dække det brede. Mange sidder i dampbad bagefter. Og det gør de
kommer, selvom de måske kun kan svømme et kvarter.
Mand, 38 år, Haderslev
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4.4

Tilgængelighed: Påtrængende behov for bevægelse og træning

Tilgængelighedsperspektivet fokuserer på, hvordan svømmefaciliteter dækker behovene hos brugergrupper med
særlige behov. Dette gælder både for personer med permanente funktionsnedsættelser, men også for brugere, som
i perioder befinder i en livssituation med særlige behov for genoptræning, lindring eller blid motion. Derudover
rummer tilgængelighedsperspektivet også børnefamilierne med små børn, der i en periode af deres liv har behov
for en særlig tilgængelighed i forbindelse med deres besøg i svømmefaciliteter. Samlet set peger undersøgelsen på
et stort udækket behov for genoptræning, lindring og bevægelse støttet af vand i Haderslev Kommune. Flere beskriver deres oplevelse af de nuværende faciliteters tilgængelighed med sætninger som: ”Ikke eksisterende”, at de ”halter
gevaldigt efter” eller at ”det kniber”. De uddyber med, at der eksempelvis ikke er tilbud i Haderslev for folk med behov
for genoptræning, og at borgere med funktionsnedsættelser ikke kan bruge faciliteterne i Haderslev. Vojens Svømmehal fremhæves et vigtigt og godt tilbud, som tilgodeser mange med særlige behov, men ikke de mest udfordrede,
dem, der har brug for hjælpere og dem, der ikke kan komme dertil på grund af afstanden. I Vojens er der ventelister
og meget tæt besatte hold til genoptræning.
_________________________________________

Varmtvandsbassin og terapibassin, det bliver aktuelt når vi
bliver gamle og får rollator.
Kvinde, 83 år, Haderslev

Varmtvandsbassin er fantastisk for alle med problemer i bevægeapparatet. Det virker smertelindrende,
styrker balancen og giver afspænding, velvære og
bevægelsesfrihed. GOK-Vojens

De nuværende faciliteter er gode til de selvhjulpne, der ikke er så svage, dem med ’lette’ problemer i bevægeapparatet. Vi kan tilgodese rigtig
mange, men ikke de svageste, da faciliteterne skal
være bedre og mere tilgængelige for denne
gruppe. Der er for få timer og ventelisten er for
længst lukket. GOK-Vojens

Og det er ældre borgere på over
tres og mange godt og vel over
tres. Og det er godt [varmtvandsbassin], for mange er gangbesværede og de er som en fisk i
vandet, når de kommer ned i vandet. Seniorsvømmere

Der tænker jeg også på folkesundheden for
vores ældre. Hvis ikke de gør det, kan det have
en bagvirkning på længere sigt i forhold til
sygdomme der kan opstå. Så det er med til at
holde fast på dem igen. Jeg kan bare mærke
og se på dem, hvor meget de har gavn af det,
det er der ikke tvivl om.

Der er behov for et stort varmtvandsbassin, der er dybt. Lidt som i Rødding. Vi ville bruge det flere gange
om ugen, hvis det var her i byen. Det
giver bevægelighed og tager smerterne. Det er en del af en behandling.
For at vi kan holde os i gang.

Ældre Sagen Haderslev

Kvinde, 65 år, Haderslev

Tidligere har jeg været ved sygehuset. Vi
er rigtig mange, der har behov for noget
varmt vand til træning.

Det vil være luksus hvis der var et terapibassin til min mand. Han skal løftes og det
kræver også en hjælper.

Kvinde, 66 år, Haderslev

Kvinde, 65 år, Vojens
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4.4.1

Varmt vand er helbredende og øger livskvaliteten, når man har særlige behov

Flere borgere beskriver, hvordan det at kunne bevæge sig frit i vandet, mærke varmen, slappe af, føle sig fri og træne
på trods af kroppens begrænsninger er et afgørende ønske og behov. Det giver dem mulighed for træning og gør
dem i stand til at udføre bevægelser og lave øvelser, som de ikke kan på land. Det varme vand giver samtidigt
smertelindring, ro, helbredelse og livskvalitet, og det er godt både for den fysiske og mentale sundhed. Dette gælder
både for borgere med funktionsnedsættelser, borgere i en livssituation med særlige behov, borgere med behov for
genoptræning af skader eller generel helse for mennesker med sygdomme som f.eks. gigt. Desuden gælder det også
for familier med helt små børn, der alle har behov for varmt vand og rolige omgivelser. Familiernes behov går især
på gode forhold for babysvømning og faciliteter, der kan gøre børnene fortrolige med vand. De eksisterende faciliteter i Haderslev er, som tidligere nævnt, ikke indrettet til børnefamilier, og vandet er for koldt til både små og større
børn. Faciliteterne i Vojens beskrives som for små og ikke målrettet børn. Samtidigt er både vandtemperatur og
rumtemperatur kold for de mindste – særligt om vinteren.

4.4.2

Akut behov for mere tilgængelighed

De borgere, der befinder sig permanent eller midlertidigt i en livssituation, hvor de har særlige behov, beskriver,
hvordan begrænsningen i faciliteterne gør, at de ikke bruger kommunens svømmehaller. Der er ventelister på hold
for genoptræning i Vojens Svømmehal, der er presset på kapacitet. Der er derfor et meget udtalt behov for og ønske
om, at der hurtigst muligt etableres et varmtvands- eller terapibassin i forbindelse med de nuværende faciliteter i
Vojens Svømmehal. Flere fremhæver her vigtigheden af, at bassinet skal være afskærmet fra de øvrige faciliteter for
at skabe ro og for holde rumtemperaturen i området højere.
For nogle er afstanden til Vojens en barriere, og det er begrænsende for dem, da de ikke har mulighed for at køre
dertil i bil eller med offentlig transport. Der er derfor et stort behov for og ønske om, at der etableres et varmtvandseller terapibassin med særlig adgang for gangbesværede i forbindelse med udviklingen af eventuelle nye svømmefaciliteter i Haderslev Kommune. Et terapi- eller varmtvandsbassin i Haderslev by vil give disse borgere mulighed for
bevægelse, genoptræning, pleje, helse og på den måde hjælpe med forbedring samt forebygge forværring af tilstanden.

4.4.3

Privat omklædning

Det, at der er fælles omklædning, kan for nogle med særlige behov være en barriere for at tage i svømmehallen.
Der er derfor et udbredt ønske om at få bedre forhold i omklædningen for borgere med særlige behov. Man ønsker
en omklædning, der tilgodeser behovet for at kunne være privat og afskærmet – både i omklædningsfaciliteterne
og i badet. Flere taler om behovet for separate omklædningsfaciliteter, så deres særlige behov ikke bliver så synlige
for andre, hvilket vil gøre dem mere trygge. Separat omklædning vil for brugere med funktionsnedsættelser betyde,
at de kan klæde om i private omgivelser med god plads til dem selv og en eventuel hjælper. For familierne til babyer
handler det om, at forældrene kan være fælles om at gøre deres børn klar til vandet, og samtidigt give dem plads til
at skifte børnene og fylde, uden det generer de øvrige badegæster. Nogle taler også om at lave områder med delvis
afskærmning inde i den fælles omklædning, så borgere, hvis blufærdighed afholder dem fra at tage i svømmehallen,
har mulighed for at få en god og tryg oplevelse.
Ved at skabe rammer for mere privatliv i omklædningen, f.eks. gennem afskærmning og separat omklædning til
personer med funktionsnedsættelser og handicap samt familier med småbørn, øger man potentialet for en lettere,
tryg, rolig og mere tilgængelig oplevelse i svømmehallen.

4.4.4

Støtte til at blive selvhjulpen

Flere borgere med særlige behov udtrykker et ønske om at kunne bruge og være i svømmefaciliteter på en diskret
måde, så de særlige behov ikke udfordrer og påkalder sig for meget opmærksomhed. Særligt måden at kunne
bevæge sig rundt og komme i vandet er vigtigt. Her fremhæves det, at det ikke er ”fedt at bruge en stof-lift” til at
komme i vandet samt, at det kan føles som en ubehagelig scene, der påkalder uønsket opmærksomhed. Behovet er
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i høj grad at kunne bruge svømmehallen så ubesværet og så selvhjulpet som overhovedet muligt. En svagtseende
ønsker sig eksempelvis tydelige afmærkninger, så det er let at orientere sig som svagtseende, mens en rollatorbruger
ønsker nem adgang til alle bassiner som gangbesværet – også gerne til et boblebad.
Ved at skabe mere trygge rammer for borgere med særlige behov øger man potentialet for en lettere, tryg, rolig og
mere attraktivt oplevelse i svømmehallen. Sådanne tiltag vil betyde, at flere borgere med særlige behov benytter
faciliteterne og dermed i højere grad kunne tage vare på deres egen sundhed.

Nogle tilgængelighedsønsker
Varmtvands- eller terapibassin
• Bassin med varmt vand genoptræning, smertelindring og helse
Handicapvenlighed
• Adgang til bassiner som gangbesværet – også
gerne til spafaciliteterne
• Tydelig afmærkning for svagtseende

Afskærmning af varmtvands/terapiområde
• Sikring af ro i området via afskærmning
Tilgængelig og privat omklædning
• Separat omklædning til hhv. borgere med
handicap og familier med små børn
• Delvist afskærmede brusere i de fælles omklædningsfaciliteter
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Behov for tilgængelighed

1/2

Faciliteter i forhold til tilgængelighed er ikke eksisterende i vores nuværende svømmefaciliteter. Der er INTET der appellerer til børnefamilier
og slet ikke til handicappede, og det synes jeg
slet ikke vi kan være bekendt. Der synes jeg virkeligt, at der kunne man godt gøre det meget
mere og meget bedre. Haderslev Svømmeklub

Jamen som jeg nævnte tidligere
halter det efter med hensyn til at
kunne tilbyde dem med behov, kroniske behov som handicap, også
midlertidige, som genoptræning,
genoptræning i forskellige former
for skader. Svømmeklubben Søløven

Det er jo ikke verdens bedste oppe i Haderslev Svømmehal, det må man sige, der skal
du være rimeligt godt gående. Der er hjørner og kringelkroge over det hele. En kørestolsbruger kan slet ikke komme derind. Der har sågar været nogle, der havde en stok
med en ind, for at kunne støtte sig til. Det kniber. Man kunne godt have brugt et gelænder hele vejen rundt, hvor dem der er dårligt gående kunne støtte sig til. Seniorsvømmerne
De har ingen varmtvandsbassiner. Jeg bor over for Haderslev Svømmehal og det er elendigt. Og det er Hjortebrohallen også. Der er trapper over alt. Der kan man ikke
komme rundt med rollator. Kvinde, 59 år, Haderslev
Min mand har været handicaphjælper,
og det var ikke de bedste forhold i Vojens Svømmehal. Kvinde, 48 år, Haderslev
Det er vigtigt med et terapibassin i
Vojens. Det har vi ikke, og der er slet
ikke nok kapacitet [...] Mange efterlyser et terapibassin. Det er også godt i
forhold til at satse på forebyggelse.
Mand, 70 år, Vojens

Der findes intet i Haderslev til folk med behov for
genoptræning.
Kvinde, 66 år, Haderslev

Der findes nogle stoflifte ligesom til de gamle
på plejehjemmet – med det ved jeg ikke hvor
fedt det er. Kvinde, 59 år, Haderslev
Jeg

går til svømning i Aabenraa, fordi der er
for overfyldt i Vojens. Det er med gigtforeningen. Det gør jeg én gang om ugen, siden
2018. Hvis der var mere plads eller en ny
svømmehal med varmtvandsbassin i Haderslev, så ville jeg gå dér. Kvinde, 55 år, Vojens
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Behov for tilgængelighed
Jeg bruger ikke det kolde mere.
Kvinde, 59 år, Haderslev

2/2
Jeg døjer med gigt, så varmt vand er godt for
knæene. Kvinde, 42 år, Vojens

Der må også gerne være varmtvandsbassin for dem,
der har problemer med ryggen. Det er ligesom man
bliver helet af det varme vand. Kvinde 48 år, Haderslev

Og så et varmtvandsbassin
til ældre og babyer.
Kvinde, 57 år, Gram

Vi har et meget stort ønske om terapibassin, fordi vi har ikke nogle faciliteter der kan
imødekomme både børn og voksne med behov, handicappede, genoptræning og sådan
noget. Det er et stort ønske fra os. Svømmeklubben Søløven
Der kunne godt være en rampe til at
komme ned, for vi er ældre. Og det er
vigtigt med gelændere. Kvinde 79 år, Ha-

Det er vigtigt med en lang rampe, så man
ikke skal kravle ned af stigen med baby.
Mand, 34 år, Haderslev

derslev

Der skal være ordentlig belægning. I
Vojens er der klinker, som ikke ligger
lige i cementen, og der går man mod
den og slår sin fod. Mand, 23 år, Haderslev

Metal-trinene med nubrede overflade er
ubehagelige når man har føleforstyrrelser i
fødderne. Det kunne i stedet være en lang
sliske med gelænder. Kvinde, 59 år, Haderslev

Faciliteter til at sidde, så man kan amme. Og
puslebord i omklædningen. Kvinde, 26 år, Gram

Der skal være enten markeringer eller
niveaufri adgang. Kvinde, 48 år, Haderslev

Der kunne godt være endnu bedre puslefaciliteter og muligheder for lige at varme en
flaske eller lidt mad. Der tænker jeg f.eks. på Slotssøbadet i Kolding, hvor der er puslefaciliteter i forbindelse med selve svømmehallen efter man har været igennem omklædningsrummet. Så når baby ikke at blive kold, og både mor og far kan hjælpes ad. Det
synes jeg også kunne være en fordel. Forum Vojens
Det vigtigste er tilgængeligheden og
varmtvandsbassinet, og at omklædningen også er til handicappede og
kørestole. Kvinde, 59 år, Haderslev

Badekabiner er en god idé, ikke 100 af dem,
men muligheden. Også når man bliver ældre.
Kvinder kan blive lidt mere generte.
Kvinde, 70 år, Haderslev
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4.5

Socialt: Mødesteder ved svømmefaciliteter tiltrækker og fastholder
brugere

Det sociale perspektiv fokuserer på svømmefaciliteter som betydningsfulde lokale mødesteder for brugere og borgere. En stor del af brugerne beskriver, hvordan det at gå i svømmehallen også er en social aktivitet for dem. Det er
noget, mange gør som en del af en gruppe. Man værdsætter samværet, hvad enten man tager derhen med venner
og familie for oplevelsen, eller man tager derhen som en del af en gruppe, man regelmæssigt mødes og træner
med. Flere af dem, der er der for at dyrke motion, beskriver, hvordan det i høj grad også handler om at stå og snakke
i bassinkanten eller sidde i saunaen efter endt træning. Motivationen for at komme i svømmehallen er ofte også at
være social og hygge sig med hinanden samtidig med, at man er fysisk aktiv. En interessent fortæller, hvordan netop
svømning er en holdsport og en sportsgren uden hierarki, hvilket fremmer, at man kan mødes på tværs af alder.
Brugerne sætter stor pris på det sociale aspekt ved svømmehallen, men der er i Haderslev – såvel som andre steder
i landet – stort potentiale for i højere grad at understøtte det med faciliteter, der kan danne ramme om socialt samvær
til glæde for brugere og borgere i alle aldre. Dette gælder også de unge, hvor det at være sammen er en afgørende
forudsætning for, at de dyrker motion og bruger vandfaciliteter.
_________________________________________

Det sociale vil man både kunne
med en placering ved idrætscenteret og et nyt leisurecenter
ved fx havnen, hvor der også er
andre aktiviteter og miljø. De
eksisterende svømmehaller har
ikke det miljø.
Haderslev Erhvervsråd

De nuværende faciliteter til det sociale er ikke eksisterende. Altså der er vitterligt ingen rum, hvor man
tænker ”her er dejligt at være” – altså for unge
mennesker. Og det sociale i en sportsgren som
svømning er faktisk meget vigtigt for det er jo individuel sportsgren. Der er jo ikke et hierarki som på
et fodboldhold. Så der bliver socialiseret på tværs af
alder. Haderslev Svømmeklub

Mange af dem fra seniorsvømmerne som jeg er med
i, de nyder simpelthen at komme der om fredagen og
de starter i saunaen og sidder og snakker og hygger.
Så de glemmer næsten at svømme, og det er der virkeligt mange der gør. Nu er der mange der er blevet
enker, og så varer det ikke længe før, at der er en
veninde, der hiver hende med, og så blomster hun op.
Så en sauna betyder virkeligt meget. At man kan
holde varmen og snakke. Man kan selvfølgeligt også
snakke i vandet, men kun i to min, så fryser man.

Og man kan tydeligt høre i
saunaen at det er snak, snak,
snak og det er der også
mange der kommer for – for
det sociale. Det kunne være
fedt, hvis man havde nogle
muligheder for bagefter at
kunne sidde i nogle omgivelser og købe kaffe eller have
med hjemmefra.

Seniorsvømmere

Ældre Sagen Haderslev

Vi svømmer først og så snakker vi i saunaen.
Og så mødes vi bagefter og spiser morgenmad [derhjemme]. Mand, 67 år, Haderslev

Der er socialt samvær på det hold,
hvor vi kender hinanden og holder øje
med hinanden. Kvinde, 72 år, Vojens
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4.5.1

Saunaen som socialt samlingspunkt

Saunaer er en fysisk ramme, der understøtter det sociale. I svømmehallerne i Haderslev er der ikke et naturligt opholdsområde i forbindelse med svømmehallerne. Derfor rummer hallerne ikke på samme måde det sociale liv, som
der er i Vojens. I Haderslev Svømmehal fungerer saunaen dog som et socialt samlingspunkt. Det er her, man mødes,
samt sidder og taler efter svømmetræningen. Saunaens varme er også en social varme.

4.5.2

Svømmehallen som et mødested

Mødesteder i forbindelse med svømmefaciliteter tiltrækker og fastholder brugerne, fordi det sociale også er afgørende for at opbygge interessen og for at møde op. Det er en kvalitet, at der er et hyggeligt loungeområde i indgangen, hvor man som bruger kan sidde og vente på de andre, man har været i svømmehallen med. Dette kommer
til udtryk i brugernes beskrivelse af opholdsområdet i forbindelse med caféen i Vojens Svømmehal. Det er noget,
borgerne sætter pris på, og de beskriver, hvordan de bruger det til at drikke en kop kaffe eller få lidt mad sammen
med andre som afrunding på deres badning eller svømmetræning. Flere udtrykker dog ønske om, at området var
større og havde mere at tilbyde. Et mødested er væsentligt for en begyndelse og en afslutning af et besøg. Det kan
også være en væsentlig overgang til resten af byen, og dét, der gør, at svømmefaciliteter kan skabe synergi med det
øvrige liv i kommunen, byen og området, hvori det befinder sig.

4.5.3

Café som mødested

En café eller et cafeteria nævnes af flere som en vigtig kvalitet i forbindelse med svømmefaciliteter. Det er her, man
kan samles under eller efter en tur i vandet og få fyldt energidepoterne op. For mange er det noget, der hører til det
at være i svømmehallen, og det giver en god afslutning på oplevelsen at samles bagefter til noget mad eller en kop
kaffe. For nogle er det vigtigt og forbundet med nostalgi, at der serveres grillmad og særligt pomfritter, mens det for
andre er vigtigt, at der også serveres sundere alternativer. Der er udbredt tilfredshed med den lille kiosk i Vojens,
men der er også efterspørgsel efter noget større. Det vigtigste er, at der er et sted, hvor man kan samles og få noget
at spise og drikke. Nogle forslår at etablere en café, så den er mulig at tilgå fra svømmehallens våde område, og man
dermed har mulighed for at forlænge sin tid i vandet. Andre ville sætte pris på en større cafe, der er åben for
omverdenen, og et aktiv for de omgivelser, den ligger i. Flere unge fortæller, at det er en forudsætning for, at de vil
bruge stedet, at der er et mødested, hvor man også kan få noget at spise under eller efter en tur i svømmehallen.

4.5.4

Ønske om mødefaciliteter og klublokaler

Klubberne og foreningerne udtrykker behov for faciliteter til at holde møder. De savner muligheden i forbindelse
med faciliteterne i Haderslev i dag, og har et udtalt ønske om, at der i forbindelse med anlæg af nye faciliteter stilles
lokaler til rådighed, som de kan booke efter behov. Mødefaciliteter i forbindelse med svømmefaciliteterne vil gøre
klubberne og foreningerne i stand til at samle deres aktiviteter i umiddelbar forbindelse med svømmefaciliteterne.
Det vil være med til at få dem til at føle sig velkomne og have mere ejerskab over faciliteterne. Skabe, lokaler eller
opholdsrum til rådighed for trænerne vil gøre deres indsats lettere og bedre. Det ville betyde, at de kan bruge pladsen
til opbevaring og eventuelt til ophold eller som mødested med de andre trænere og livreddere, når de underviser
eller er på arbejde. Der er også nogle borgere, der fremhæver, at det er vigtigt, at der er nogle mødefaciliteter, der
kan bookes af private grupper besøgende til sociale formål.

Nogle sociale behov
Café
• Gerne både med grillmad og sunde alternativer

Sauna
• Danner rammer for socialt samvær og snak

Loungeområde ifm. café eller cafeteria
• Område, hvor gæster kan mødes før og efter
en tur i svømmehallen

Mødefaciliteter og klublokaler
• Hvor svømmeklubberne og andre har mulighed for at holde møder og være sociale
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Behov for at mødes
Vi skal huske, det skal være et
godt socialt sted. Der skal
være en mulighed for at sidde
sammen og få lidt forplejning
og det må gerne være sunde
ting. Det må gerne være Caféagtigt. Haderslev Erhvervsråd

Der synes jeg også, det her med opholdsområder
kommer på tale. Det tæller ned, at man ikke kan
hygge sig når man f.eks. kommer ind og skal have
det sjovt i nogle timer. Man kan opholde sig i vandet,
og så er det ligesom det. [...] Jeg tror også, at selve
pladsen har en betydning. Der er ikke plads til at have
det opholdsområde. Svømmeklubben Søløven

Man kunne jo lave nogle åbne miljøer med lækker
indretning og nogle møbler, som befordrer at man
kan socialisere. Enten nogle høje borde, hvor man
kan stå og snakke eller nogle sofagrupper. Der er
mange muligheder. Haderslev Svømmeklub
Det ville være fedt, at der var
noget at spise – og noget socialt. Mand, 22 år, Haderslev

En sauna er vigtig – det er obligatorisk. Det er godt med et cafe
eller et cafeteria, hvor man kan
få en kop kaffe og et rundstykke.
Kvinde, 83 år, Haderslev

Det kunne være godt, hvis der var noget med sauna
og gus – og så mulighed for socialt samvær, en
café. Kvinde, 55 år, Haderslev

Vi gør en dyd ud af at cafeteriet er åbent. Skolebørnene
kommer om eftermiddagen, og Ældre Sagen er kæmpe
brugere. Vi sørger for, at cafeteriet er tilgængeligt og gør
en dyd ud af det. Det må gerne koste lidt penge at have
cafeteriet åbent. Det er så vigtigt for at holde det aktive og
sociale, at det skal vi altså bare holde åbent. Vision Gram
[Café?] Det er meget vigtigt, for man trænger til
salt og sukker efter man har været i svømmehallen. Og så er det hyggeligt at sidde og kigge
ud på dem, der svømmer. Kvinde, 48 år, Haderslev
Det kunne være lækkert som i Kolding, hvor man kan sidde inde i hallen. Kvinde, 18 år, Haderslev

Nogle steder kan man gå
til cafeteriet i badetøj. Det
kunne være fedt. Men
man skal også kunne
komme til det med tøj på.
Kvinde, 26 år, Gram

Der skal være pomfritter og grillmad – pomfritter er noget af det
bedste, når man har været i svømmehallen. Kvinde, 22 år, Vojens

[Café?] Det er en god idé. Jeg har diabetes, så
jeg har brug for at få noget bagefter.
Mand, 19 år, Sommersted
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4.6

Udækkede behov og potentialer

De foregående afsnit viser, at brugerne af de eksisterende faciliteter i vid udstrækning er glade for dem og har behov
for det, de tilbyder. De nuværende faciliteter i Haderslev Kommune har hver deres særlige kvaliteter og dækker
specifikke behov hos borgerne, der benytter dem. Faciliteterne bruges intensivt, og mange af brugerne er tilfredse
med dem. Samtidigt er der mange behov, som de nuværende faciliteter ikke imødekommer. Det vil sige, at der skal
mere til, hvis Haderslev Kommune skal leve op til ambitionen om i højere grad at imødekomme de nuværende og
fremtidige behov.
_________________________________________

Det er fint, som det er i Vojens – der er mulighed for baner, men også plads til hygge med
familien. Mand, 19 år, Sommersted
Der er alt for
mange i det bassin. Vi stod som
sild i en tønde.
Kvinde, 55 år, Vojens

Jeg savner bedre åbningstider til offentlig svømning i Vojens.
Kvinde, 42 år, Haderslev

Der er rift om det varme vand i Vojens og ikke nok ledig kapacitet.
Varmtvandsbassinet er efterspurgt af både patientgrupper og familier i svømmehallen i Vojens. Det vil være en stor fordel for hele
kommunen at udvide med et terapibassin i Vojens, som ligger centralt og har pladsen til en sådan udvidelse. Forum Vojens

Der er godt booket i weekenden [i Vojens
Svømmehal]. Kvinde, 38 år, Vojens

Jeg har hørt godt om Vojens, og ved de har
god babysvømning. Kvinde, 26 år, Gram

Vojens, den er fin, men jeg vil
hellere til Kolding.

Min søn vil gerne afsted hver weekend. Men der er
langt til Vojens og jeg har ikke bil, så vi tager bussen.

Kvinde, 18 år, Haderslev

Kvinde 40 år, Haderslev

Nu her i de her corona-tider er omklædning og bruserfaciliteter ikke optimale – det er
for småt – det er simpelthen for småt. Når der kommer to hold efter hinanden står de
må nakken af hinden. Der kunne godt være mere rummelighed og vi skal også passe
på hinanden. Så selve bassinet, der er nu, har vi jo svømmet der i så mange år, så man
tænker ikke at det kunne være anderledes. Ældre Sagen Haderslev
Det kunne godt blive mere friskt her.
Bruserne er strint, de bliver brugt meget
og bliver nedslidt. Kvinde, 70 år, Fjelstrup

Vedsted Søbad og Gram er godt dækket
ind. Det er noget forkølet i Haderslev.
Mand 70 år, Vojens

Den er god nok, Kløvermarkshallen – men vandet i
bruseren er for varmt og bassinet er for koldt. Og så
mangler der rengøring. Kvinde, 79 år, Haderslev

Jeg bruger det ikke. Går til
stranden og svømmer i friluft.
Mand, 79 år, Haderslev
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4.6.1

Eksisterende faciliteters bidrag til opfyldelse af behov

De forudgående afsnit viser hvilke behov, der fylder for borgere, brugere og interessenter i Haderslev Kommune.
Samlet set viser behovs- og potentialeafdækningen, at der er udækkede behov inden for alle de fem behovsperspektiver, og potentialerne for at imødekomme disse i højere grad er store. Der er mange borgere, som hverken har
opdaget faciliteterne eller de udfoldelsesmuligheder, som de rummer. Derudover er der også borgere, der oplever,
at de ikke er attraktive, tidssvarende og tilgængelige for dem – også selvom, de står med påtrængende behov for
genoptræning, motion, oplevelser, afslapning m.m. Behov er dog ikke en absolut størrelse, og behovene og udfoldelsespotentialerne vokser med mulighederne, erfaringerne, inspirationen og fællesskaberne. Det betyder, at de vil
variere alt efter hvilke faciliteter, Haderslev Kommune tilbyder. Det vil sige, at hvis Haderslev Kommune tilbyder mere
attraktive faciliteter, vil borgerne i højere grad opleve et behov og få mulighed for at realisere deres behov. Samtidigt
viser erfaringen, at behovene har en spillover-effekt i forhold til hinanden. Det vil sige, at et øget tilbud af faciliteter
til motion og oplevelse højst sandsynligt vil føre til større interesse og aktivitet inden for talentudvikling.
For at illustrere behovene har NIRAS udarbejdet en række behovsfigurer, der vurderer de eksisterende faciliteters
opfyldelse af borgere, brugere og interessenters behov. Behovsfigurerne er en illustration af NIRAS’ faglige sammenfatning af de forskellige former for viden, der er indsamlet via interview med borgere, brugere og interessenter samt
den tekniske vurdering af eksisterende og potentielle faciliteter. Behovsfigurerne består af fem hjørner, der hver
illustrerer de behov, som undersøgelsen har fokus på: Motion, talent, oplevelse, tilgængelighed og socialt. Hvis et
behov slet ikke er opfyldt, vil den farvede streg være ved figurens midte. Hvis et behov er fuldstændigt opfyldt, vil
den farvede streg være ved figurens yderste kant. I følgende afsnit om løsningsmodeller anvendes behovsfigurer til
at illustrere status i dag samt de fremtidige potentialer. Behovsfiguren nedenfor illustrerer, hvordan Haderslev Svømmehal, Kløvermarkhallen og Vojens Svømmehal i dag hver for sig udfylder borgernes samlede behov.

Eksisterende svømmefaciliteter og behovene i Haderslev Kommune
Motion

Socialt

Talent

Tilgængelighed

Kløvermarkhallen

Oplevelse

Haderslev Svømmehal

Vojens Svømmehal

Behovsfigur 2: Illustration af eksisterende svømmefaciliteter og behovene i Haderslev Kommune
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Af behovsfiguren fremgår det, at de eksisterende faciliteter på hver sin måde i dag opfylder nogle af borgernes
behov, og derfor også spiller en vigtig rolle i forhold til henholdsvis talentudvikling, motion og oplevelse. Men det er
også tydeligt, at der er brug for noget andet og mere, hvis borgernes behov skal imødekommes bedre og i forhold
til alle behovsperspektiver. Behovsfiguren viser, at der er et påtrængende behov for mere tilgængelighed og genoptræning – et behov, som delvist opfyldes i Vojens Svømmehal, men som samlet set ikke opfyldes i Haderslev
Kommune. Derudover er der behov for flere tidssvarende og synlige muligheder for motion, hvilket vil gøre det mere
attraktivt at være motionssvømmer eller læringssvømmer – også som ung. Der mangler samtidig tidssvarende muligheder for oplevelser, som også er en vigtig indgang til øget brug af svømmefaciliteter og livskvalitet hos borgerne.
Selvom talenternes behov umiddelbart er opfyldt i Kløvermarkhallen, så skal der også her mere til for at indfri potentialerne.
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Udækkede behov og potentialer
Vi var i Haderslev svømmehal sidste år, en enkelt
gang, der var bare et bassin, ikke særlig sjovt og vi
var lidt skuffede.

Der er for langt til Vojens – du skal regne med 15 km –
og bustransport om aftenen er ikke optimal. For vores
vedkommende, så har vores medlemmer meldt fra.
Mange af dem vi havde de har ikke egen bil. Faciliteterne
i Vojens er ok, men det er afstanden det handler om.

Mand, 17 år, Haderslev

H.H.I. - Foreningen For Dem Med Særlige Behov

Jeg er selv tidligere svømmer, træner og livredder. Selv i
90’erne synes os udefra, at det var kedelige faciliteter, når
vi var i Haderslev og mega koldt vand som mest egnede
sig til konkurrencesvømning. Facebook

Alle har talt dårligt om
Haderslev Svømmehal
– den har ikke et godt ry.
Kvinde 48 år, Haderslev

Vi forestiller os en stor badefacilitet, der er adskilt af en
lydtæt glasvæg, og så et badeland på den ende side sammen med 1-2 terapibassiner
og et 25 m bassin. Og på den
anden siden 50 m bassin og et
25 m bassin med passende faciliteter til tilskuere.

Altså de tre sådan største punkter, nu vi har talt lidt
om, det synes jeg er: terapibassin, udvidelse af varmtvandsbassin og ophold ovenover vandet i Vojens.
Når man først lige får snakket om det, er det virkelig
noget vi godt kunne bruge. Det ville give super gode
muligheder, både for at kunne få flere ting op og køre
og imødekomme flere personer. Det ville forbedre de
aktiviteter, vi har i forvejen, ikke kun nye hold, men
også dem vi har i forvejen, ville kunne blive forbedret.

Haderslev Svømmeklub

Svømmeklubben Søløven

Men tænk den vej hen af, man skal sørge for at der er plads til alle. En fin stor svømmehal
med plads til konkurrence, og plads til dykkere, og plads til, at de ældre kan få genoptræning. Depotrum til de foreninger og klubber der bruger det. Og så skal der også være
noget for børn, som rutsjebaner og andre vandlegeting. Haderslev Dykkerklub
I have been to a lot of pools in Denmark. What I miss in most
of the pool – it is just only a pool – you should try to get in
more companies – fitness, café, restaurants, a swim shop,
physiotherapy – then it is more feasible. Otherwise it is just
one big building. Cheftræner, Haderslev Svømmeklub

Dem der har funktionsnedsættelser kan
ikke bruge det i Haderslev.
Kvinde, 59 år, Haderslev
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5

Løsningsmodeller

For at Haderslev Kommune bedst muligt kan imødekomme behovene har NIRAS udarbejdet fem løsningsmodeller. De er baseret på undersøgelsen af brugernes, borgernes og interessenternes behov samt en teknisk vurdering
af de eksisterende faciliteter og nye faciliteter, der kan opfylde behovene. Disse løsningsmodeller kan hver især
bringe Haderslev Kommune et skridt nærmere opfyldelse af behovene. De fem modeller er illustreret ved fem
byggeklodser. Tre af de fem klodser tager afsæt i Haderslev Kommunes eksisterende indendørs svømmefaciliteter
og vurderer mulighederne og potentialerne ved vedligeholdelse, ombygning eller udbygning af disse. De to andre
klodser repræsenterer to nye mulige svømmeanlæg, der med hver sin profil begge tilgodeser alle behovsperspektiver og på hver sin måde giver et løft til Haderslev Kommunes tilbud til borgerne. De fem klodser skal ikke
ses som gensidigt udelukkende, men kan oplagt kombineres og supplere hinanden. NIRAS anbefaler dog kun, at
der bygges ét nyt anlæg. Den samlede behovs- og potentialeanalyse peger på, at anlægget enten kan have en
sportsprofil eller en wellnessprofil.
Illustrationen nedenfor giver et samlet overblik over de fem mulige løsningsmodeller. Der angives økonomi for
renovering og vedligehold samt for mulige tilbygninger til eller ombygninger af de eksisterende faciliteter og
økonomien for de samlede forventede etableringsomkostninger for de to bud på nye anlæg. Haderslev Kommune
kan bruge illustrationen til at få overblik over de økonomiske implikationer forbundet med de forskellige valg af
løsninger. Forudsætningerne for de økonomiske beregninger, der anvendes i løsningsmodellerne, er beskrevet i
kapitel 0 om metoder og datagrundlag om metode og datagrundlaget.

Figur 7: Samlet overblik over løsningsmodeller inkl. økonomi
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De enkelte dele af løsningsmodellerne beskrives i detaljer i de følgende afsnit, hvor løsningernes bidrag til at
opfylde behovene illustreres i behovsfigurer. Først gennemgås løsningsmodeller for de eksisterende anlæg og
herefter løsningsmodeller for nye anlæg.
For de eksisterende anlæg beskrives faciliteten indledningsvist. Herefter følger en behovsfigur med, hvordan faciliteten bidrager til opfyldelsen af borgernes behov, samt en behovsfigur, der viser løsningsmodellernes potentielle effekt på disse. Derudover giver en figur overblik over de økonomiske udgifter forbundet hermed. Dernæst
følger en kortere udgave af den tekniske beskrivelse og de økonomiske beregninger, der kan bruges som opslagsværk. Den fulde tekniske beskrivelse for de eksisterende anlæg findes i bilag 1. Afsnittene om de nye anlæg
indledes med en samlet præsentation af løsningsmodellernes potentielle opfyldelse af borgernes behov illustreret
i en behovsfigur. Herefter beskrives de to modeller hver for sig inklusiv økonomi og en teknisk beskrivelse af
anlæggene.
Løsningsmodellerne er udarbejdet i den virkelige ramme, som eksisterende faciliteter og behov skaber. Det vil
sige, at de tager udgangspunkt i de eksisterende svømmeanlægs vilkår og faciliteter, som allerede i dag opfylder
nogle behov. De eksisterende faciliteter i deres nuværende form er således en del af at opfylde behovene i
fremtiden også. Løsningsmodellerne afspejler derudover Haderslev Kommunes ambition om at være bredt behovsdækkende og få flere til at opleve de sundhedsmæssige, helende og sociale kvaliteter, der er ved at benytte
sig af svømmefaciliteter. Man skal i den forbindelse, som tidligere nævnt, være opmærksom på, at behov ikke en
absolut størrelse. De vil forventeligt variere i takt med udbuddet af faciliteter. Borgere, der ikke i dag bruger de
eksisterende faciliteter, vil i højere grad være interesserede i at bruge nye, lækre og imødekommende anlæg, hvis
disse etableres. Derfor er de potentielle fremtidige behov lagt til de allerede eksisterende behov. Løsningsmodellerne bygger således på, at de eksisterende behov, der mødes af de eksisterende faciliteter behov, stadig bliver
mødt. Hvis man ønsker at nedlægge de eksisterende faciliteter og stadig imødekomme borgernes behov samt
være ambitiøse i forhold til fremtidens svømmehalsanlæg, må man forvente, at de nye anlæg skal være større
end dem, der indgår i løsningsmodellerne. Løsningsmodellernes fem byggeklodser beskrives enkeltvis i de følgende afsnit.

Figur 1: Overblik over løsningsmodeller
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5.1

Haderslev Svømmehal

Haderslev Svømmehal er en lille svømmehal af
Haderslev Svømmehals potentialer
ældre dato placeret i det centrale Haderslev.
Den bruges primært bruges til motionssvøm• Opfylder noget af behovet for
ning gennem forskellige foreninger samt til
motion
svømmeundervisning. Svømmehallen består af
• 4 baner a 25 m, sauna
et 25 m bassin med fire baner a 2,5 m. Bassinet
• Bruges i alt 84 timer om ugen
er foliebeklædt og totalrenoveret sidst i
90’erne. Svømmehallen er god, velfungerende
Kan forbedres ved:
og behagelig at være i, men rummer nogle
• Tilbygning af spafaciliteter
uhensigtsmæssigheder i forhold til borgernes
• Ombygning af depotrum til opholdsrum
behov. Den lægger ikke op til offentlig brug, da
indgangen til svømmehallen er svær at se, hvis
Samlede omkostninger inkl. renovering og vedligehold:
man ikke i forvejen ved, hvor man skal hen. Der
ca. 1.450.000 kr.
er ikke billetsalg eller tilgængelig information
om svømmehallen, der byder udefrakomForventede udgifter til forbrug om året
mende ind. Tidligere var der adgang via Ha(ekskl. medarbejdere):
derslev Svømmehals hovedindgang og foyer
Uden ekstra tiltag: ca. 570.000 kr. ekskl. moms
via en hovedtrappe til svømmehalsniveau og
Med ekstra tiltag: ca. 610.000 kr. ekskl. moms
fordelingsgang til omklædning og svømmehal.
Denne adgang er nu lukket, og man kommer
ind ad en bagindgang mod syd til samme fordelingsgang. Det tidligere nedgangsrum for trappen er nu ændret
til et stort depotrum, der deles af de mange forskellige brugergrupper, som anvender den lille svømmesal. Den
nuværende adgang er smal og har et mindre trappeforløb suppleret af en stejl rampe. Det gør, at svømmehallen
ikke umiddelbart er tilgængelig for borgere med særlige behov, der gør brug af hjælpemidler.
Haderslev Svømmehal beskrives af både brugere, borgere og interessenter som gammel, slidt, ikke velholdt og
utidssvarende. Hallen beskrives af flere som svært tilgængelig, og mange ved ikke, hvor den er placeret eller at
den i det hele taget eksisterer. Hallen opleves ikke som egnet til oplevelse, da den udelukkende består af ét bassin,
ligesom der ikke er mulighed for at tage ophold i svømmehallen. Derudover opleves vandet af mange som for
koldt til at tage børn med i. Flere borgere associerer Haderslev Svømmehal med en dårlig oplevelse i forbindelse
med skolesvømning i koldt vand.
De, der bruger Haderslev Svømmehal, oplever dog, at hallen i høj grad indfrier deres behov for motion. Som en
af motionisterne i Haderslev Svømmehal fortæller, handler det om forventning. De har ikke været vant til andet
og er derfor tilfredse med det, de har. Det vigtige for dem er, at der er plads og kapacitet til at kunne udfolde sig.
Klubberne og organisationerne, der har tider i Haderslev Svømmehal, er glade for, at hallen er til rådighed for
dem i det omfang, der gør sig gældende nu. De er bekymrede for, om man vil lukke de eksisterende faciliteter,
hvis man bygger noget nyt, og om det deraf vil blive sværere at få tider til deres aktiviteter. Samtidigt er de
bekymrede for, om brug af nye faciliteter gør det dyrere for dem at afholde deres aktiviteter.

5.1.1

Kapacitet og brug

Haderslev Kommune har gennemgået bookingkalenderne for kommunens svømmefaciliteter. Nedenfor er det
oplyst, hvor mange timer Haderslev Svømmehal er i brug om ugen. Dette timetal er udspecificeret, så det kan
give overblik over, hvem der benytter de forskellige faciliteter. Der skal dog tages højde for, at det er de forskellige
svømmefaciliteter, der selv har indberettet disse tal.
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Haderslev Svømmehal bruges i alt 84 timer om ugen. De 84 timer fordeler sig på følgende aktiviteter:
Aktivitet
Offentlig svømning
Skoler
UC Syd
Foreninger
Svømmehallen bruges i alt

Antal timer pr. uge
5 timer
28 timer
3 timer
48 timer
84 timer

Dette vidner om, at Haderslev Svømmehal primært bruges af foreninger, men at der samtidigt er en del skolesvømning i svømmehallen. Aktivitet til offentlig svømning er meget begrænset.

5.1.2

Behov og potentialer

Haderslev Svømmehals bidrag til opfylde borgernes behov særligt inden for motion er illustreret i den første
behovsfigur nedenfor. Denne viser samtidig, at hallen stort set ikke bidrager til opfyldelsen af andre behov. Haderslev Svømmehals potentialer, der er fundet ved den tekniske gennemgang, er illustreret i den anden behovsfigur. Her fremgår det, hvordan en tilbygning af spafaciliteter i Haderslev Svømmehal vil tilbyde lidt mere til borgerne i Haderslev kommune, når det kommer til oplevelse og det sociale. Det må dog forventes, at opfyldelsen
af behovet for oplevelse stadig vil være relativt begrænset, med mindre svømmehallen i højere grad inviterer flere
borgere ind. Ved en ombygning vil Haderslev Svømmehal blive lidt opgraderet i forhold til det sociale, da der vil
blive skabt et opholdsrum, hvor både svømmere og forældre kan mødes i svømmehallens tørre område.
Behovsfigurerne efterfølges af en illustrationen, der giver et overblik over, hvad det vil koste henholdsvis at ombygge og tilbygge samt at vedligeholde Haderslev Svømmehal. En opsummering af den tekniske gennemgang
findes tabellen i afsnit 0, mens den fulde tekniske gennemgang for Haderslev Svømmehal er vedlagt i bilag 1.

Haderslev Svømmehals bidrag til behov i Haderslev Kommune
Motion

Socialt

Tilgængelighed

Talent

Oplevelse

Behovsfigur 1: Illustration af Haderslev Svømmehals bidrag til behov i Haderslev Kommune
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Haderslev Svømmehals potentialer
Motion

Socialt

Tilgængelighed

Nu (inkl. vedligehold)

Talent

Oplevelse

inkl. tilbygning, vildmarksbad og sauna

inkl. ombygning, ophold
Behovsfigur 3: Illustration af Haderslev Svømmehals potentialer

Illustrationen nedenfor giver et overblik over, hvad det vil koste henholdsvis at ombygge og tilbygge samt at
vedligeholde Haderslev Svømmehal. Det er en forudsætning, at der afsættes midler til renovering og vedligehold,
hvis Haderslev Svømmehal skal blive ved med at opfylde behovene, som den gør i dag. Haderslev Kommune kan
som en løsningsmodel vælge at tilbygge eller ombygge for at tilbyde borgerne yderligere.

Figur 8: Økonomi for Haderslev Svømmehal
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5.1.3

Teknisk gennemgang af potentialer for Haderslev Svømmehal

Ved den tekniske gennemgang fandt NIRAS en række opmærksomhedspunkter i forhold til vedligehold og renovering. Dette skal udbedres inden for de nærmeste år, hvis svømmehallen fortsat skal holdes i brug. Gennemgangen med NIRAS’ ekspert viste også nogle muligheder i forhold til at tilbygge og ombygge svømmehallen, så
den i højere grad kommer til at opfylde behov i forhold til oplevelse og det sociale. Disse gennemgås i tabellerne
nedenfor.
Behov for renovering og vedligehold
Bassindug

Fejlsøgning og lapning af bassindug

Vippe

Reparation af bærebjælke for 1 meter vippe

Ventilatorer

2 ventilatorer må forventes udskriftet over tid

Estimerede omkostninger:

ca. 500.000 kr. ekskl. moms i samlede udbedringsomkostninger

Levetid
Svømmehallen er velvedligeholdt i teknisk og konstruktiv forstand. Bassinets PVC-dug skal påregnes skiftet
hvert 20. år, hvilket allerede er ved sidste hovedrenovering. I vandbehandlingsanlægget er anvendt stålsandfiltre, som på sigt kan frygtes gennemtærede. De er nybesigtigede, så der forventes først en eventuel udgift
om 10 år. Servicefaciliteter er i velholdt stand og forholdsvist nyrenoveret. Akut vedligehold er estimeret til kr.
500.000 jf. behov for renovering og vedligehold.
Løbende vedligehold bør være 1-2 % af nuværdien svarende til 200.000-400.000 kr. om året. Hvis der afsættes dette til løbende vedligehold – og spares op af beløbet i år, hvor der bruges mindre, så kan filterudskiftninger og folieudskiftninger rummes i vedligeholdelsesbudgettet.
Under disse forudsætninger er en levetid på mindst 20 år realistisk.

Udvidelsesmuligheder
Næsten umuligt at forøge størrelsesmæssigt, da svømmesalen er anbragt i kælder under hallen og ud til udgravet lysgård med stort terrænspring og nedgravet teknikkælder i lysgård. Tilbygning vil være bekostelig og
svær at bygge fuldkomment, men der kan laves mindre tilføjelser. Ombygning er muligt i beskedent omfang,
hvor der kan etableres et område til ophold i eksisterende rengøringsrum.
Mulighed for at tilføje udendørssauna i solgård med adgang fra svømmehal samt
Tilbygning, vildmarksbad
og udendørssauna

vildmarksbad i solgården uden at etablere særskilt bygning.
Estimerede omkostninger: ca. kr. 450.000 ekskl. moms på basis af eksisterende
installationer
Mulighed for at udnytte eksisterende rengøringsrum og depot ud for den dybe

Ombygning, ophold

del af bassin til et opholdslokale og samtidig ændre indretning, så rengøringsdepot fortsat kan indeholdes. Rummet har tidligere rummet vandbehandlingsanlæg
og varmekilde og er et dobbelthøjt rum på ca. 50 m2. Der kan etableres

45

opdeling, så rengøring kan beholde halvdelen af dette grundareal. Med indskudt
loft over rengøring kan der indrettes hems herover, ud over ophold med muligt
indkig til bassinrummet i den resterende del af teknikrummet. Dette vil give et
mere indbydende område til ophold end den nuværende fordelingsgang, der er
1,8 meter bred.
Estimerende omkostninger: ca. 500.000 kr. ekskl. moms inkl. klimaskærmsreparationer.

Estimerede driftsudgifter og skønnet forbrug
Driftsudgifterne er baserede på nøgletal for større svømmehaller indsamlet og udgivet af Teknologisk Institut
og efterfølgende tilpasset i forhold til de aktuelle faciliteter i forhold til estimeret besøgstal og i forhold til de
installerede faciliteter, samt i forhold til bygningernes tilstand. Udover de estimerede driftsomkostningerne og
skønnet forbrug er der udgifter til medarbejdere, der afhænger af, hvordan driften er organiseret og hvilket
serviceniveau man holder. De estimerede driftsudgifter er baseret på Haderslev Svømmehal, som den ser ud i
dag.
El

160.000 kWh/år (estimeret udgift på 320.000 kr./år ekskl. moms1)

Varme

450.000 kWh/år (estimeret udgift på afrundet 160.000 kr./år ekskl. moms2)

Vand

1.600 m3 (estimeret udgift på afrundet 90.000 kr./år ekskl. moms 3)

Merudgift ved ekstra tiltag

Ca. 40.000 kr./år ekskl. moms

Baseret på en gennemsnitlig pris per kWh på 2,00 kr./kWh ekskl. moms, hvilket svarer til de oplyste gennemsnitspriser på elektricitet for
erhvervskunder med det angivne forbrug i Haderslev ved en søgning på www.elpris.dk.
2
Bemærk at der alene er tale om det variable bidrag på en tilsvarende fjervarmeforbrug. Prisen på 356 kr./MWh ekskl. moms er hentet fra
Haderslev Fjernvarmes Tarifblad, hvoraf der også fremgår et fast bidrag bestemt ud fra BBR-areal. Oplyst på https://www.haderslev-fjernvarme.dk/media/50864/tarifblad-2022.pdf.
3
Beregnet ud fra pris på 56,7 kr./m3 vand (for erhverv, ekskl. moms), en pris der inkluderer vandafgift, statsafgift og vandafledningsbidrag jf.
Provas’ priser oplyst på https://www.provas.dk/media/2122/takster-2022-erhverv.pdf
1
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5.2

Kløvermarkhallen

Kløvermarkhallen (tidligere Hjortebrohallen) er
en lille svømmehal af ældre dato placeret på
Kløvermarkskolen i den sydlige del af Haderslev. Svømmehallen består af et 25 m svømmebassin med 6 baner a ca. 2 m og bruges
primært til svømmeundervisning for skoleelever og til elitetræning og talentudvikling.
Svømmehallen er god, velfungerende og især
velegnet til afholdelse af svømmestævner, da
den har tribunepladser. Den er godt vedligeholdt, men rummer også en række uhensigtsmæssigheder. Der er markant mangel på depotplads i bassinrummet, og flere borgere og
interessenter henviser til, at der har været skriverier i medierne om, at rengøringen i Kløvermarkskolens Svømmehal er mangelfuld4.

Kløvermarkhallens potentialer
•
•
•

Opfylder en stor del af det
umiddelbare behov for talent
6 baner a 25 m
Bruges i alt 69 timer om ugen

Kan forbedres ved:
• Tilbygning af nicher til opbevaring og ophold
• Tilbygning af modstrømsbassin
Samlede omkostninger inkl. renovering og vedligehold:
ca. 2-2,6 mio. kr.
Forventede udgifter til forbrug om året
(ekskl. medarbejdere)
Uden ekstra tiltag: ca. 810.000 kr. ekskl. moms
Med ekstra tiltag: ca. 860.000 kr. ekskl. moms

Hallen er præget af mange niveauer med
trapper, herunder adgangsniveau, promenadedæksniveau og omklædningsniveau for piger. Det betyder, at hallen ikke er egnet for borgere med særlige behov, som gør brug af hjælpemidler. Hallen
inviterer ikke til offentlig brug, og det kan være svært at finde den, hvis man ikke ved, hvor man skal hen. Hallen
er heller ikke tilgængelig for offentligheden og har ikke billetsalg. Hallen beskrives af flere som svært tilgængelig,
og mange ved ikke, hvor den er placeret eller, at den overhovedet eksisterer. På den måde er det ikke en svømmehal, der opfattes som relevant af andre end regelmæssige brugerne af hallen.
De, der bruger Kløvermarkhallen, er overordnet set tilfredse med den. Motionister og særligt konkurrencesvømmere kommer for at træne eller dyrke motion, og har først og fremmest brug for et bassin med vand og ledige
tider til at træne.

5.2.1

Kapacitet og brug

Haderslev Kommune har gennemgået bookingkalenderne for kommunens svømmefaciliteter. Nedenfor er det
oplyst, hvor mange timer Kløvermarkhallen er i brug om ugen. Dette timetal er udspecificeret, så det kan give
overblik over, hvem der benytter de forskellige faciliteter. Der skal dog tages højde for, at det er de forskellige
svømmefaciliteter, der selv har indberettet disse tal. Kløvermarkhallen bruges i alt 69 timer om ugen. De 69 timer
fordeler sig på følgende aktiviteter:
Aktivitet
Offentlig svømning
Skoler
Foreninger
Svømmehallen bruges i alt

4

Antal timer pr. uge
0 timer
33 timer
36 timer
69 timer

Artikel i Ugeavisen, d.9. november 2021, https://ugeavisen.dk/haderslev/artikel/dykkerformand-i-skarp-kritik-af-sv%C3%B8mmehal-rodetog-m%C3%B8gbeskidt
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Dette viser, at Kløvermarkhallen bruges næsten lige meget af skoler og foreninger. Foreningerne bruger primært
Kløvermarkhallen til talent- og elitetræning. Svømmehallen har ingen tider til offentlig svømning.

5.2.2

Behov og potentialer

Den første behovsfigur nedenfor viser, hvordan Kløvermarkhallen har en særlig styrke, idet den imødekommer
behovet for talentudvikling, konkurrencesvømning og lidt motionssvømning. Hallen bruges også indimellem til
dykkertræning, men i forhold denne analyses fem behovsperspektiver er talent stort set er det eneste behov, den
opfylder. Samtidig er der også her er potentiale for mere.
Kløvermarkhallens potentialer, der er fundet ved den tekniske gennemgang, er illustreret i den anden behovsfigur.
Den viser, hvordan en tilbygning med nicher i Kløvermarkshallen vil bidrage til, at faciliteten i højere grad opfylder
borgere og interessenters behov inden for talentudvikling og det sociale. At tilbygge nicher vil dels skabe mere
plads i svømmehallen, da udstyr vil kunne gemmes væk, og dels skabe mulighed for at lave rum til ophold, hvor
der kan afholdes taktikmøder el.lign. Samtidigt vil et modstrømsbassin i den ene niche være et godt tilbud til
elitesvømmerne, der kan bruge det til deres træning.
Behovsfigurerne efterfølges af en illustrationen, der giver overblik over, hvad det vil koste henholdsvis at ombygge
og tilbygge samt at vedligeholde Kløvermarkhallen.
En opsummering af den tekniske gennemgang findes tabellen i afsnit 5.2.3 nedenfor, mens den fulde tekniske
gennemgang for Kløvermarkhallen er vedlagt i bilag 1.

Kløvermarkhallens bidrag til behov i Haderslev Kommune
Motion

Socialt

Tilgængelighed

Talent

Oplevelse

Behovsfigur 4: Illustration af Kløvermarkhallens bidrag til behov i Haderslev Kommune
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Kløvermarkhallens potentialer
Motion

Socialt

Talent

Tilgængelighed

Kløvermarkhallen

Oplevelse

inkl. tilbygning, nicher

Behovsfigur 5: Illustration af Kløvermarkhallens potentialer

Illustrationen nedenfor giver et overblik over, hvad det vil koste at henholdsvis ombygge og tilbygge samt at
vedligeholde Kløvermarkhallen. Det er en forudsætning, at der afsættes midler til renovering og vedligehold, hvis
Kløvermarkhallen skal blive ved med at opfylde behovene, som den gør i dag. Haderslev Kommune kan som en
løsningsmodel vælge at tilbygge for at tilbyde borgerne yderligere.

Figur 9: Økonomi for Kløvermarkhallen
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5.2.3

Teknisk gennemgang af potentialer for Kløvermarkhallen

Ved den tekniske gennemgang fandt NIRAS ingen opmærksomhedspunkter i forhold til vedligehold og renovering af Kløvermarkhallen. Hallen rummer dog stadig en række uhensigtsmæssigheder i forhold til behov, som
delvist kan imødekommes via en tilbygning, som beskrevet i tabellen nedenfor.
Behov for renovering og vedligehold
Anlægget er forholdsvist nyrenoveret og der er ikke umiddelbare vedligeholdelsesopgaver på anlægget.
Estimerede omkostninger:

Ingen umiddelbart påtrængende

Levetidsbetragtninger
Kløvermarksskolens svømmehal er næsten nyrenoveret og der er intet akut vedligeholdelsesbehov, hverken
på overflader eller de tekniske anlæg. Der er gået 5 år siden renoveringen og derfor vil det være fornuftigt at
forudsætte en løbende vedligeholdelse for at holde svømmehallen på det ønskede niveau.
Løbende vedligehold bør være 1-2 % af nuværdien svarende til 350.000-700.000 kr. om året. Her i starten vil
behovet typisk være i den lave ende af budgettet, mens der efter 20 år må forventes et større vedligeholdelsesbehov.
Under disse forudsætninger er en levetid på mindst 20 år realistisk og 30 år er også opnåeligt ved systematisk vedligehold.

Udvidelsesmuligheder
Mulighed for at tilbygge nicher til opbevaring. Meget vanskeligt at bygge om.
Det vurderes muligt at etablere 5 nicher a ca. 15 m2 i en selvbærende konstruktion op ad nordfacadens vinduespartier mod boldbanen. Nicherne kan bruges til
depotplads, således at promenadedækket kan ryddes for udstyr, banetove og kajakker, der fylder rigtig meget. Dette vil gøre det lettere for rengøringen at
komme til. Én niche kunne indrettes med et modstrøms svømmetræningsbassin,
som er perfekt til talenttræning og finpudsning af svømmeteknik – men også som
motionssvømning. Bassinet kan køre med vand fra svømmebassinet, så ingen ny
Tilbygning, nicher

vandbehandlingsinstallation. Endelig kan en niche anvendes til ophold og møder.
Estimerede omkostninger:
Selve bygningerne vil afhængig af finish koste omkring 1,5 mio. kr. i håndværkerudgift og med 15 % i uforudsete omkostninger og 15 % i omkostninger er budgetprisen 2 mio. kr. ekskl. moms.
Et modstrømsbassin i den ene niche forventes at koste yderligere ca. kr. 600.000
ekskl. moms.
Kun meget vanskeligt. Alle muligheder er allerede inddraget til svømmeklubbens

Ombygning

klublokale og depoter.
Estimerede omkostninger: Ingen

50

Estimerede driftsudgifter og skønnet forbrug
Driftsudgifterne er baserede på nøgletal for større svømmehaller indsamlet og udgivet af Teknologisk Institut
og efterfølgende tilpasset i forhold til de aktuelle faciliteter i forhold til estimeret besøgstal og i forhold til de
installerede faciliteter, samt i forhold til bygningernes tilstand. Udover de estimerede driftsomkostningerne og
skønnet forbrug er der udgifter til medarbejdere, der afhænger af, hvordan driften er organiseret og hvilket
serviceniveau man holder. De estimerede driftsudgifter er baseret på Kløvermarkhallen, som den ser ud i
dag.
El

200.000 kWh/år (estimeret udgift på 400.000 kr./år ekskl. moms5)

Varme

565.000 kWh/år (estimeret udgift på afrundet 200.000 kr./år ekskl. moms6)

Vand

3.750 m3 (estimeret udgift på afrundet 210.000 kr./år ekskl. moms 7)

Merudgift ved ekstra tiltag

Ca. 50.000 kr./år ekskl. moms

Baseret på en gennemsnitlig pris per kWh på 2,00 kr./kWh ekskl. moms, hvilket svarer til de oplyste gennemsnitspriser på elektricitet for
erhvervskunder med det angivne forbrug i Haderslev ved en søgning på www.elpris.dk.
6
Bemærk at der alene er tale om det variable bidrag på en tilsvarende fjervarmeforbrug. Prisen på 356 kr./MWh ekskl. moms er hentet fra
Haderslev Fjernvarmes Tarifblad, hvoraf der også fremgår et fast bidrag bestemt ud fra BBR-areal. Oplyst på https://www.haderslev-fjernvarme.dk/media/50864/tarifblad-2022.pdf.
7
Beregnet ud fra pris på 56,7 kr./m3 vand (for erhverv, ekskl. moms), en pris der inkluderer vandafgift, statsafgift og vandafledningsbidrag jf.
Provas’ priser oplyst på https://www.provas.dk/media/2122/takster-2022-erhverv.pdf
5
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5.3

Vojens Svømmehal

Vojens Svømmehal er en mellemstor og velvedligeholdt svømmehal fra 1996 placeret i Vojens ved Vojens Idrætscenter, hvor der også er
en skøjtehal, idrætshal og cafeteria. Selve
svømmehallen er typisk kombineret svømmehal og vandland, som var klassisk i slutningen
af 90’erne. Svømmehallen rummer både et 25
m bassin med 6 baner, et varmtvandsbassin
med plaskeafsnit og spafaciliteter. Det er Haderslev Kommunes største, mest multifunktionelle og mest anvendte svømmefacilitet. Den
bruges til holdsvømning, svømmeundervisning
og er desuden åben for offentligheden.
Svømmehallen har et velvedligeholdt og lyst
interiør. Det er muligt for nogle borgere med
særlige behov og borgere, der gør brug af
hjælpemidler, at benytte svømmehallen, men
hallen rummer også potentiale for en opgradering på området.

Vojens Svømmehals potentialer
•
•
•

Opfylder behov inden for motion,
oplevelse og socialt
6 baner a 25 m, varmtvandsbassin
med plaskeafsnit, spafaciliteter, sauna
Bruges i alt 79, 5 timer om ugen

Kan forbedres ved:
• Tilbygning af varmtvandsbassin eller
• Tilbygning af terapibassin

Samlede omkostninger inkl. renovering og vedligehold:
ca. 15,95-18,25 mio. kr.
Forventede udgifter til forbrug om året
(ekskl. medarbejdere):
Uden ekstra tiltag: ca. 1.030.000 kr. ekskl. moms.
Med varmtvandsbassin: ca. 1.370.000 kr. ekskl. moms.
Med terapibassin i stedet for et varmtvandsbassin, øges
merprisen for driftsudgifter (340.000 kr. ekskl. moms)
skønsmæssigt med 60 % ekstra.

Hallen er samlet set den af de tre faciliteter,
som flest mener lever op til deres nuværende
behov. Det er også den facilitet, som flest kender og bruger. Størstedelen af brugerne er
glade for Vojens Svømmehal, som den er i dag, og oplever, at den lever op til deres behov. Disse behov handler
om oplevelse, leg, motion, tilgængelig træning for brugere med særlige behov og svømmeundervisning for børn
samt babysvømning. Derudover sætter mange pris på Vojenshallens boblebad, som er en kilde til afslapning,
velvære og sjov. Borgerne udtrykker ønske om mere kapacitet og plads, når det kommer til behovet for at sidde
og slappe af og få en følelse af velvære. Behovet for mere plads og kapacitet gør sig generelt gældende for
brugere af Vojens Svømmehal, da flere oplever, at der er pres på svømmehallen. De savner særligt mere plads til
og bedre forhold for borgere med særlige behov samt flere aktiviteter til børn. Der er dog nogle, der sætter pris
på, at hallen ikke er så stor. Det gør den mere overskuelig, hvilket særligt er rart for svømmetrænere eller forældre,
der skal holde øje med børn i vandet.
Udover mere plads og kapacitet i Vojens Svømmehal nævnes særligt ønsker om et terapibassin og/eller et varmtvandsbassin. Borgerne oplever, at det ville være til stor gavn for ældre, dårligt gående, gigtpatienter og andre
med særlige behov, fordi det varme vand virker helende og er godt at opholde sig i. Samtidigt ville det øge
svømmehallens kapacitet og plads, så der er mere plads til nogle af de borgere med særlige behov, der er på
ventelister eller har opgivet at bruge hallen.

5.3.1

Kapacitet og brug

Haderslev Kommune har gennemgået bookingkalenderne for kommunens svømmefaciliteter. Nedenfor er det
oplyst, hvor mange timer Vojens Svømmehal er i brug om ugen. Dette timetal er udspecificeret, så det kan give
overblik over, hvem der benytter de forskellige faciliteter. Der skal dog tages højde for, at det er de forskellige
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svømmefaciliteter, der selv har indberettet disse tal. Vojens Svømmehal bruges i alt 79,5 timer om ugen. De 79,5
timer fordeler sig på følgende aktiviteter:
Aktivitet
Offentlig svømning
Skoler
Foreninger
Andre lukket tilbud fx psykiatrien
Svømmehallen bruges i alt

Antal timer pr. uge
31,5 timer
11,5 timer
22 timer
14,5 timer
79,5 timer

Dette viser, at Vojens Svømmehal primært bruges til offentlig svømning, men at den også bruges til en række
andre aktiviteter, hvor særligt foreningerne har plads.

5.3.2

Behov og potentialer

Den første behovsfigur illustrerer, hvordan NIRAS vurderer, at Vojens Svømmehal i dag lever op til de eksisterende
behov. Her fremgår det, hvordan Vojens Svømmehal både opfylder borgernes behov inden for oplevelse og
motion, der også rummer svømmetræning. Det er også det eneste sted i Haderslev Kommune, hvor man har
mulighed for at komme som borger med særlige behov, fx som bruger af hjælpemidler. Selvom der er tilfredshed
med det, svømmehallen tilbyder, opfylder den langt fra behovene i Haderslev Kommune til fulde. Der er særligt
et akut behov for opgradering inden for tilgængelighed.
Den anden behovsfigur, der bygger på potentialer fundet ved den tekniske gennemgang, viser, hvordan en tilbygning af henholdsvis varmtvandsbassin og terapibassin vil bidrage til, at Vojens Svømmehal i højere grad opfylder behovene – særligt inden for tilgængelighed. Ved at etablere egen indgang til det nye varmtvands- eller
terapibassin, kan der foregå separat udlejning, og der kan gives mulighed for at lukke af og skabe et roligt og
mere privat område for borgere med særlige behov. Hvis Haderslev Kommune vælger at udbygge Vojens Svømmehal med et afskærmet varmtvands- eller terapibassin, vil hallen have mulighed for at profilere sig som den
svømmehal i kommunen, hvor gæster med svære funktionsnedsættelser og et stort behov for brug af hjælpemidler og eventuelle hjælpere kan komme. Når tilgængeligheden i behovsfiguren alligevel ikke vurderes til max
på skalaen skyldes det, at behovene vurderes samlet for hele Haderslev Kommune. Vojens Svømmehal opleves,
med sin placering i Vojens ca. 13 km fra Haderslev by, ikke som tilgængelig for en række borgerne med særlige
behov, såsom gangbesværede, ældre, svagtseende og småbørnsfamilier. Hvis man ikke har mulighed for at køre
bil og er afhængig af at kunne gå, cykle eller tage offentlig transport, har man svært ved at benytte sig af faciliteten. Dette er en vigtig nuance i forhold til at forstå tilgængelighedsperspektiv. Hvis Vojens Svømmehal kun skulle
dække behovene hos borgere, der bor i Vojens, ville tilbygningen af et terapibassin således have opfyldt behovet
fuldstændigt.
Behovsfigurerne efterfølges af en illustrationen, der giver et overblik over, hvad det vil koste henholdsvis at ombygge og tilbygge samt at vedligeholde Kløvermarkhallen.
En opsummering af den tekniske gennemgang findes tabellen i afsnit 5.3.3 nedenfor, mens den fulde tekniske
gennemgang for Vojens Svømmehal er vedlagt i bilag 1.
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Vojens Svømmehals bidrag til behov i Haderslev Kommune
Motion

Socialt

Talent

Tilgængelighed

Oplevelse

Behovsfigur 6: Illustration af Vojens Svømmehals bidrag til behov i Haderslev Kommune

Vojens Svømmehals potentialer
Motion

Socialt

Talent

Tilgængelighed

Nu (inkl. vedligehold)

Oplevelse

inkl. tilbygning, varmtvandsbassin

Inkl. tlbygning terapibassin

Behovsfigur 7: Illustration af Vojens Svømmehals potentialer

54

Illustrationen nedenfor giver et overblik over, hvad det vil koste at opgradere Vojens Svømmehal med et varmtvandsbassin eller et terapibassin. Det er en forudsætning, at der afsættes midler til renovering og vedligehold,
hvis Vojens Svømmehal skal blive ved med at opfylde behovene, som den gør i dag. Haderslev Kommune kan
som en løsningsmodel vælge at tilbygge for at tilbyde borgerne yderligere.

Figur 10: Økonomi for Vojens Svømmehal

5.3.3

Teknisk gennemgang af potentialer for Vojens Svømmehal

Ved den tekniske gennemgang fandt NIRAS lidt utætheder i dugen til varmtvandsbassinet, en del bæringer i
ingeniørgangen, der er meget rustne, samt en ikke tidssvarende styretavle for varmebehandling, der kræver udskiftning. Hallen rummer derudover en række potentialer for i endnu højere grad at kunne imødekomme borgernes og interessenternes behov – særligt i forhold til tilgængelighed og helse. Disse er beskrevet i tabellen nedenfor.

Behov for renovering og vedligehold
Der er lidt utætheder i dugen til varmtvandsbassinet. En del bæringer i ingeVarmtvandsbassin

niørgangen er meget rustne.
Estimerede omkostninger: ca. 200.000. ekskl. moms.

Styretavle for vandbehandling

Ikke tidssvarende og reservekomponenter findes ikke længere. Det anbefales
at udskifte til en ny styretavle med fjernstyringsmulighed.
Estimerede omkostninger: ca. kr. 450.000 ekskl. moms

Levetidsbetragtninger
Vojens svømmehal er meget velvedligeholdt på i teknisk og konstruktiv forstand. I bassinerne er der anvendt
PVC-dug og denne skal påregnes skiftet hvert 20. år, især i det varme bassin. Der er ikke noget synligt
behov, men det anbefales at afsætte 1 mio. kr. til dette indenfor en 10 års periode.
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Der er estimeret akut vedligehold til ca. 650.000 kr. jf. behov for renovering og vedligehold. Løbende vedligehold bør være 1-2 % af nuværdien svarende til 450.000-900.000 kr. om året, men budgettet vil være i
den lave ende af estimatet, da man er konsekvente med vedligeholdelsesarbejder i tide.
Under disse forudsætninger er en levetid på mindst 20 år realistisk og 30 år er også opnåeligt ved fortsat
systematisk vedligehold.

Udvidelsesmuligheder
Der kan bygges til på vestsiden uden større problemer. Her anbefales det at udvide med et varmtvandseller terapibassin og en omklædning til borgere med særlige behov.
På vestsiden: tilføjelse af varmtvandsbassin på ca. 75 m2 med egen indgang
med særligt henblik på borgere med særlige behov, venterum, omklædningsrum – heraf flere kabineomklædninger som eksisterende handicaptoilet med
bruser, samt måske et stort omklædningsrum for bårepatienter.
Tilbygningen skal have adgang fra særskilt indgang. Der skal også være forbindelse mellem eksisterende bassinrum og nyt varmtvandsbassinrum. Ved at
etablere egen indgang til det nye bassin, kan der foregå separat udlejning og
Tilbygning, varmtvandsbassin

mulighed for at lukke af og skabe et roligt og mere privat område for borgere
med handicap eller på anden vis behov for særligt tilgængelige faciliteter.
Anlægget vil etableres så det er muligt for alle badegæster i perioder, hvor
det ikke er afskærmet.
Estimerede omkostninger: Ca. 15,3 mio. kr. ekskl. moms8. for ny varmtvandstilbygning med 75 m2 varmtvandsbassin, egen adgang og venterum og samtidig tilkoblet eksisterende samt egne handicap og båreomklædningsrum. Samlet footprint 375 m2 forventes at koste ca. 11,6 mio kr. ekskl. moms i håndværkerudgift og med 15 % til uforudsete omkostninger og 15 % til omkostninger,
er budgetprisen ca. 15,3 mio. kr. ekskl. moms.

Tilbygning, terapibassin

Hvis det ovenfor beskrevne 75 m2 store varmtvandsbassin (34 grader) øges i
vandtemperatur til et terapibassin, (som historisk set spænder fra 32 til 38 grader), så øges kravene til vandbehandlingsanlægget med 100 %, idet der forudsættes en vandtemperatur over de førnævnte 34 grader.
Ventilationsanlægget skal også forøges for at bevare et tåleligt indeklima for
personalet ved terapibassinet. Det betyder at det ikke blot er muligt at hæve
rumtemperaturen til 34 grader, hvis der skal være personale eller hjælpere til
stede. Fordi rumtemperaturen skal holdes under 34 betyder det, at

8

Etableringsprisen afspejler, at man i Vojens vil være i stand til at udnytte en god del af den installerede installation og kemirummene til en
udbygning.
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fordampningen fra bassinvandet stiger, hvilket kræver, at ventilationsanlægget
skal forøges, forventeligt op til 50 % i kapacitet.
Det vil være muligt etablere byggeriet af et terapibassin i etabler, hvor der først
etableres et bassin, der fungerer som varmtvandsbassin samt ventilation, der
kan understøtte brugen af bassinet til terapibassin, men vente med at udbygge
med vandbehandlingsanlægget til senere.
Estimerede omkostninger: ca. 17,6 mio. kr. i ekskl. moms.9 for beskrivelse som
varmtvandsbassin samt tilpasning af varmebehandlingsanlæg og ventilationsanlæg. Samlet footprint 375 m2 forventes at koste ca. 13,2 mio. kr. ekskl.
moms i håndværkerudgift og med 15 % til uforudsete omkostninger og 15 %
til omkostninger, er budgetprisen ca. 17,6 mio. kr. i ekskl. moms.
Umiddelbart ikke med fornuftigt resultat – anlægget er i forvejen velfungerende, dog mangles bedre omklædning til gæster med tilgængelighedsudforOmbygning

dringer. Derudover er det nuværende varmtvandsbassin er overbelagt i øjeblikket, hvilket bedst løses med en tilbygning frem for en ombygning.
Estimerede omkostninger: Ingen

Estimerede driftsudgifter og skønnet forbrug
Driftsudgifterne er baserede på nøgletal for større svømmehaller indsamlet og udgivet af Teknologisk Institut og efterfølgende tilpasset i forhold til de aktuelle faciliteter i forhold til estimeret besøgstal og i forhold til de installerede faciliteter, samt i forhold til bygningernes tilstand. Udover de estimerede driftsomkostningerne og skønnet forbrug er der udgifter til medarbejdere, der afhænger af, hvordan driften er organiseret og hvilket serviceniveau man holder. De estimerede udgifter er baseret på Vojens Svømmehal,
som den ser ud i dag.
El

270.000 kWh/år (estimeret udgift på 540.000 kr./år ekskl. moms10)

Varme

735.000 kWh/år (estimeret udgift på afrundet 260.000 kr./år ekskl. moms11)

Vand

4.000 m3 (estimeret udgift på afrundet 230.000 kr./år ekskl. moms 12)

Merudgift ved ekstra tiltag

Ca. 340.000 kr./år ekskl. moms for varmtvandsbassin.
Ved etablering af terapibassin i stedet for et varmtvandsbassin, øges driftsudgiften skønsmæssigt fra de 340.000 kr. med 60 % ekstra.

Etableringsprisen afspejler, at man i Vojens vil være i stand til at udnytte en god del af den installerede installation og kemirummene til en
udbygning.
10
Baseret på en gennemsnitlig pris per kWh på 2,00 kr./kWh ekskl. moms, hvilket svarer til de oplyste gennemsnitspriser på elektricitet for
erhvervskunder med det angivne forbrug i Haderslev ved en søgning på www.elpris.dk.
11
Bemærk at der alene er tale om det variable bidrag på en tilsvarende fjervarmeforbrug. Prisen på 356 kr./MWh ekskl. moms er hentet fra
Haderslev Fjernvarmes Tarifblad, hvoraf der også fremgår et fast bidrag bestemt ud fra BBR-areal. Oplyst på https://www.haderslev-fjernvarme.dk/media/50864/tarifblad-2022.pdf.
12
Beregnet ud fra pris på 56,7 kr./m3 vand (for erhverv, ekskl. moms), en pris der inkluderer vandafgift, statsafgift og vandafledningsbidrag jf.
Provas’ priser oplyst på https://www.provas.dk/media/2122/takster-2022-erhverv.pdf
9
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5.4

To modeller for nye anlæg

NIRAS har udarbejdet to forskellige bud på nye anlæg med tidssvarende svømmefaciliteter som en del af de
mulige løsninger. Disse to modeller indeholder begge en række parametre, der opfylder brugernes behov. Begge
modeller imødekommer således borgernes og interessenternes behov inden for motion, talentudvikling, oplevelse, tilgængelighed og det sociale, men har hver sin profil. Den ene fokuserer særligt på talentudvikling og
motion, mens den anden har en wellnessprofil, der særligt fokuserer på behovet for oplevelse og velvære. Den
største forskel på modellerne er, at den første har flere baner, hvor den anden tilbyder spafaciliteter.
Behovsfiguren nedenfor illustrerer, hvordan de to løsningsmodeller på hver sin måde opfylder borgernes og
interessenternes behov, hvor sportsprofilen har mere fokus på talent og motion, men wellnessprofilen har mere
fokus på oplevelse og det sociale.
Løsningsmodeller over fremtidens svømmefaciliteter i Haderslev Kommune
Motion

Socialt

Talent

Tilgængelighed

Sportsprofil

Oplevelse

Wellnessprofil

Behovsfigur 8: Illustration af løsningsmodeller for, hvordan fremtidens svømmefaciliteter i Haderslev Kommune kan dække behov

Modellerne er NIRAS’ bud på indhold i to mulige svømmeanlæg, der begge opfylder borgere og interessenters
behov. De bygger på NIRAS’ viden, erfaring og kendskab til svømmeanlæg i mange andre danske byer, og er
lavet for at konkretisere og illustrere det potentielle indhold af et anlæg, der opfylder behovene, der er afdækket
i analysen. Løsningsmodellerne er designet til at opfylde flest mulige behov og indeholder grundlæggende mange
af de samme tekniske faciliteter, men kan sammensættes, indrettes og udformes meget forskelligt, når der er
truffet beslutning om hvilken vej, Haderslev Kommune ønsker at gå. Her vil behovs- og potentialeanalysen også
kunne bruges til at kvalificere et fremtidigt udbudsmateriale og illustrere de brugerbehov, der skal adresseres i
anlægget. I den forbindelse er det vigtigt, at der tages hånd om både muligheder og udfordringer, som er forbundet med de multifunktionelle anlæg, der dækker mange brugerbehov13.

13

Se https://www.loa-fonden.dk/media/9878/evalueringen-af-svoemmeanlaeg_niras_2018.pdf
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5.5

Nyt anlæg med sportsprofil

Som den ene af to muligheder for et nyt stort
anlæg foreslår NIRAS at etablere et anlæg med
en markant sportsprofil. Dette vil give særlig
plads til behovene for talentudvikling og motion,
men kan samtidig rumme behovene inden for
oplevelse, tilgængelighed og det sociale.
Det nye anlæg bygges med et 50 meter bassin
med 10 baner 2,5 m, samt en hæve-sænkebro,
der gør det muligt at opdele og adskille bassinet
i to bassiner med hver sin funktion, således at
der bliver plads til eksempelvis talenttræning og
leg på samme tid, uden de to aktiviteter generer
hinanden betydeligt.
Derudover bygges der ekstra dryland til ophold
omkring bassinet, hvilket muliggør tribuner, og
dermed afholdelse af stævner med mange tilskuere. Der gøres samtidigt ekstra ud af at etablere attraktive klublokaler for svømmeklubberne
og dem, der træner på talent- og eliteniveau.

Nyt anlæg med sportsprofil
•
•

Opfylder behov inden for
alle fem perspektiver
Særlig vægt på talentudvikling
og motion.

Faciliteter
• 10 baner a 50 m med hæve-sænkebro
• Ekstra dryland til tribuner
• Kombineret lege- og øvebassin
• Varmtvandsbassin
• Plaskebassin
• Vandrutsjebane
• Familiesauna (fælles)
• Café
• Klublokaler
Samlede omkostninger til anlæg:
Ca. 163,5 mio. inkl. 15 % UFO og 15 % OMK

Forventede udgifter til forbrug om året (ekskl. personale):
Nedenfor gives et overblik med prisoverslag og
3.270.000 kr. ekskl. moms
særlige kendetegn for dette anlæg. Efterfølgende er der indsat en tabel, som giver en teknisk beskrivelse af anlæggets indhold. For at give mulighed for let at sammenligne de to modeller for nye anlæg
er anlægget med wellnessprofil præsenteret ved siden af, men nedtonet i farven.

Figur 11: Økonomi for nyt anlæg med sportsprofil
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Basisprogram

Bassinrumsudstyr

Løsningsmodel med sportsprofil

Løsningsmodel med wellnessprofil

50 meter bassin med 10 baner a 2,5 m med hydraulisk hæve-sænkebro, der kan adskille bassinet i to bassiner med hver sin funktion (eks. træning og leg):
- 25 x 25 m bassin (2 m dyb)
- 25 x 23 m bassin (1,2 m dyb)

50 meter bassin med 6 baner a 2,5 m med hydraulisk hæve-sænkebro, der kan adskille bassinet i to bassiner med hver sin funktion (eks. træning og leg):
- 25 x 15,5 m bassin (2 m dyb)
- 23 x 15,5 m bassin (1,2 m dyb)

Ekstra dryland omkring dette bassin med tribunemulighed.

Indgår ikke

Kombineret lege- og øvebassin på 100 m2,
dybde: 0,8 m.

Kombineret lege- og øvebassin på 100 m2,
dybde: 0,8 m.

Varmtvandsbassin på 60 m2, dybde: 1,3 m

Varmtvandsbassin på 60 m2, dybde: 1,3 m

Plaskebassin på 20 m2, dybde; 0,2 m

Plaskebassin på 20 m2, dybde: 0,2 m

Vandrutchebane min. 60 m

Vandrutchebane min. 60 m

Familiesauna, 20 m2 (placeret inde i svømmehallen)

Familiesauna, 20 m2 (placeret inde i svømmehallen)

Mammutbrusere og vanddyser samt luftblæsere
i legebassin

Mammutbrusere og vanddyser samt luftblæsere
i legebassin
Dampsauna
Infrarøde saunaer

Kurbadsafsnit
(stillerum,
selvbetjent)

Indgår ikke

Finsk Sauna
Spabad, 2 stk. a 5 m2
Isbad, 5 m2
Hvilerum

Servicebygning

Estimerede
driftsudgifter og
skønnet forbrug14
Footprint

Foyer med opholdsområde og billetsalg

Foyer med loungeområde og billetsalg

Lille cafe (uden stort køkken), der er åben for
alle – både brugere, lokalområdet og besøgende

Cafe, der er åben for alle - både for brugere, lokalområdet og besøgende

Personalerum og -omklædning

Personalerum og -omklædning

Omklædningsrum

Omklædningsrum

Individuelle kombinerede familie- og handicapomklædningsrum

Individuelle kombinerede familie- og handicapomklædningsrum

Klub- og mødelokaler

Klub- og mødelokaler

Depotrum mv.

Depotrum mv.

El: 870.000 kWh/år (estimeret udgift på
1.740.000 kr./år ekskl. moms15)
Varme: 2.400.000 kWh/år (estimeret udgift på
afrundet 850.000 kr./år ekskl. moms17)
Vand: 12.000 m3 (estimeret udgift på afrundet
680.000 kr./år ekskl. moms 19)

El: 650.000 kWh/år (estimeret udgift på
1.300.000 kr./år ekskl. moms16)
Varme: 1.700.000 kWh/år (estimeret udgift på afrundet 600.000 kr./år ekskl. moms18)
Vand: 8.000 m3 (estimeret udgift på afrundet
450.000 kr./år ekskl. moms 20)

Bygninger: 4.800 m2

Bygninger 3.800 m2
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Bygningsoverslag

Anlægsoverslag

Samlet overslag

Befæstet areal: 1500 m2

Befæstet areal: 1500 m2

P-plads og køreareal (skøn): 5.500 m2

P-plads og køreareal (skøn): 5.500 m2

Håndværkerudgift ekskl. omkostninger og uforudsete omkostninger 120 mio. kr. ekskl. moms

Håndværkerudgift ekskl. omkostninger og uforudsete omkostninger 101 mio. kr. ekskl. moms

Budget med 15 % omkostninger og 15% uforudsete omkostninger = 159 mio. kr.
P-plads (ca. 100 pladser) ca. 3 mio. kr. i håndværkerudgift
Befæstet areal ca. 400.000 kr. i håndværkerudgift

Budget med 15 % omkostninger (OMK) og 15 %
uforudsete omkostninger (UFO) = 134 mio. kr.
P-plads (ca. 100 pladser) ca. 3 mio. kr. i håndværkerudgift
Befæstet areal ca. 400.000 kr. i håndværkerudgift

Samlet anlæg ekskl. byggemodning 3,4 mio. kr.
eksklusiv moms

Samlet anlæg ekskl. byggemodning 3,4 mio. kr.
eksklusiv moms

Budget med 15 % uforudsete omkostninger og
15 % omkostninger er således 4,5 mio. kr. ekskl.
moms

Budget med 15 % uforudsete omkostninger
(UFO) og 15 % omkostninger (OMK) er således
4,5 mio. kr. ekskl. moms

163,5 mio. kr. (inkl. 15 % uforudsete omkostninger og 15 % omkostninger)

138,5 mio. kr. (inkl. 15 % uforudsete omkostninger og 15 % omkostninger)

Levetidsbetragtninger
En ny stor facilitet vil have meget begrænset vedligehold de første 5 brugsår, hvorefter en løbende vedligeholdelse vil
være fordelagtig og levetidsforlængende.
Kvaliteten af anlægget er altafgørende for vedligeholdelsesniveauet, og de estimerede faciliteter tager her udgangspunkt
i velkendte og gode løsninger, som typisk giver en levetid på mindst 40 år under forudsætning af, at en løbende vedligeholdelse påbegyndes mellem 5 og 10 år henne i levetiden.
Wellnessinventar må forventes at have en kortere levetid end bassiner, men er til gengæld meget billigere at renovere
eller udskifte.
Et budget for løbende vedligehold for begge disse løsningsmodeller kunne være 500.000-1.000.000 kr. årligt fra det 5. til
det 10. år, hvorefter beløbet gradvist øges til det dobbelte følgende kommende år, afhængigt af den konstaterede belastning på huset.

Udover de estimerede driftsomkostningerne og skønnet forbrug for de enkelte faciliteter kommer udgifter til ansættelse af medarbejdere.
Disse afhænger af, hvordan man ønsker at organisere driften og hvilket serviceniveau man ønsker at holde i den enkelte facilitet. NIRAS
anbefaler, at Haderslev Kommune undersøger, hvordan kommuner med tilsvarende svømmefaciliteter har valgt at organisere og drifte disse
og beregner forventede omkostninger på baggrund heraf.
15
Baseret på en gennemsnitlig pris per kWh på 2,00 kr./kWh ekskl. moms, hvilket svarer til de oplyste gennemsnitspriser på elektricitet for
erhvervskunder med det angivne forbrug i Haderslev ved en søgning på www.elpris.dk.
16
Baseret på en gennemsnitlig pris per kWh på 2,00 kr./kWh ekskl. moms, hvilket svarer til de oplyste gennemsnitspriser på elektricitet for
erhvervskunder med det angivne forbrug i Haderslev ved en søgning på www.elpris.dk.
17
Bemærk at der alene er tale om det variable bidrag på en tilsvarende fjervarmeforbrug. Prisen på 356 kr./MWh ekskl. moms er hentet fra
Haderslev Fjernvarmes Tarifblad, hvoraf der også fremgår et fast bidrag bestemt ud fra BBR-areal. Oplyst på https://www.haderslev-fjernvarme.dk/media/50864/tarifblad-2022.pdf.
18
Bemærk at der alene er tale om det variable bidrag på en tilsvarende fjervarmeforbrug. Prisen på 356 kr./MWh ekskl. moms er hentet fra
Haderslev Fjernvarmes Tarifblad, hvoraf der også fremgår et fast bidrag bestemt ud fra BBR-areal. Oplyst på https://www.haderslev-fjernvarme.dk/media/50864/tarifblad-2022.pdf.
19
Beregnet ud fra pris på 56,7 kr./m3 vand (for erhverv, ekskl. moms), en pris der inkluderer vandafgift, statsafgift og vandafledningsbidrag jf.
Provas’ priser oplyst på https://www.provas.dk/media/2122/takster-2022-erhverv.pdf
20
Beregnet ud fra pris på 56,7 kr./m3 vand (for erhverv, ekskl. moms), en pris der inkluderer vandafgift, statsafgift og vandafledningsbidrag jf.
Provas’ priser oplyst på https://www.provas.dk/media/2122/takster-2022-erhverv.pdf
14
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5.6

Nyt anlæg med wellnessprofil

Som den anden af to muligheder for nye anlæg
foreslår NIRAS at etablere et nyt stort anlæg med
en markant wellnessprofil. Det vil give særlig plads
til behovene for oplevelse og motion, men samtidig opfylde behov inden for talentudvikling, tilgængelighed og det sociale.
Det nye anlæg bygges med et 50 meter bassin
med 6 baner a 2,5 m, samt en hæve-sænkebro,
der gør det muligt at opdele og adskille bassinet
i to bassiner med hver sin funktion, således at der
bliver plads til eksempelvis motionssvømning og
leg på samme tid, uden de to aktiviteter generer
hinanden betydeligt.
Derudover etableres der en spaafdeling med faciliteter, der tilgodeser behovet og tendensen inden for wellness og svømmehallen som socialt
samlingssted. Der lægges vægt på en større cafe
og et indbydende loungeområde. Afhængigt af
placeringen af anlægget, vil det være oplagt at
tænke nærmiljøet ind, og eksempelvis lave en
cafe, der er åben for alle, og hvor brugere sålevel
som ikkebrugere kommer på besøg og interagerer med faciliteten.

Nyt anlæg med wellnessprofil
•
•

Opfylder behov inden for alle
fem perspektiver
Særlig vægt på oplevelse og velvære

Faciliteter
• 6 baner a 50 m med hæve-sænkebro
• Kombineret lege- og øvebassin
• Varmtvandsbassin
• Plaskebassin
• Vandrutsjebane
• Familiesauna (fælles)
• Spafaciliteter: dampsauna, infrarøde saunaer, finsk
sauna, to spabade, isbad, hvilerum
• Større cafestørre cafe
Samlede omkostninger:
Ca. 138,5 mio. inkl. 15 % UFO og 15 % OMK
Forventede udgifter til forbrug om året (ekskl. personale):
2.350.000 kr. ekskl. moms

Prisoverslag og kort beskrivelse af anlæggets profil illustreres nedenfor. Derefter er indsat en tabel, der giver en
teknisk gennemgang af de elementer, der indgår i modellen. For at sammenligne de to modeller er anlæggene
også her præsenteret samlet, og sportsprofilen præsenteret ved siden af i nedtonet farve.

Figur 12: Økonomi for nyt anlæg med wellnessprofil
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Basisprogram

Bassinrumsudstyr

Løsningsmodel med sportsprofil

Løsningsmodel med wellnessprofil

50 meter bassin med 10 baner a 2,5 m med hydraulisk hæve-sænkebro, der kan adskille bassinet i to bassiner med hver sin funktion (eks. træning og leg):
- 25 x 25 m bassin (2 m dyb)
- 25 x 23 m bassin (1,2 m dyb)

50 meter bassin med 6 baner a 2,5 m med hydraulisk hæve-sænkebro, der kan adskille bassinet i to bassiner med hver sin funktion (eks. træning og leg):
- 25 x 15,5 m bassin (2 m dyb)
- 23 x 15,5 m bassin (1,2 m dyb)

Ekstra dryland omkring dette bassin med tribunemulighed.

Indgår ikke

Kombineret lege- og øvebassin på 100 m2,
dybde: 0,8 m.

Kombineret lege- og øvebassin på 100 m2,
dybde: 0,8 m.

Varmtvandsbassin på 60 m2, dybde: 1,3 m

Varmtvandsbassin på 60 m2, dybde: 1,3 m

Plaskebassin på 20 m2, dybde; 0,2 m

Plaskebassin på 20 m2, dybde: 0,2 m

Vandrutchebane min. 60 m

Vandrutchebane min. 60 m

Familiesauna, 20 m2 (placeret inde i svømmehallen)

Familiesauna, 20 m2 (placeret inde i svømmehallen)

Mammutbrusere og vanddyser samt luftblæsere
i legebassin

Mammutbrusere og vanddyser samt luftblæsere
i legebassin
Dampsauna
Infrarøde saunaer

Kurbadsafsnit
(stillerum,
selvbetjent)

Indgår ikke

Finsk Sauna
Spabad, 2 stk. a 5 m2
Isbad, 5 m2
Hvilerum

Servicebygning

Estimerede
driftsudgifter og
skønnet forbrug21
Footprint

Foyer med opholdsområde og billetsalg

Foyer med loungeområde og billetsalg

Lille cafe (uden stort køkken), der er åben for
alle - både brugere, lokalområdet og besøgende

Cafe, der er åben for alle - både for brugere, lokalområdet og besøgende

Personalerum og -omklædning

Personalerum og -omklædning

Omklædningsrum

Omklædningsrum

Individuelle kombinerede familie- og handicapomklædningsrum

Individuelle kombinerede familie- og handicapomklædningsrum

Klub- og mødelokaler

Klub- og mødelokaler

Depotrum mv.

Depotrum mv.

El: 870.000 kWh/år (estimeret udgift på
1.740.000 kr./år ekskl. moms22)
Varme: 2.400.000 kWh/år (estimeret udgift på
afrundet 850.000 kr./år ekskl. moms24)
Vand: 12.000 m3 (estimeret udgift på afrundet
680.000 kr./år ekskl. moms 26)

El: 650.000 kWh/år (estimeret udgift på
1.300.000 kr./år ekskl. moms23)
Varme: 1.700.000 kWh/år (estimeret udgift på afrundet 600.000 kr./år ekskl. moms25)
Vand: 8.000 m3 (estimeret udgift på afrundet
450.000 kr./år ekskl. moms 27)

Bygninger: 4.800 m2

Bygninger 3.800 m2
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Bygningsoverslag

Anlægsoverslag

Samlet overslag

Befæstet areal: 1500 m2

Befæstet areal: 1500 m2

P-plads og køreareal (skøn): 5.500 m2

P-plads og køreareal (skøn): 5.500 m2

Håndværkerudgift ekskl. omkostninger og uforudsete omkostninger 120 mio. kr. ekskl. moms

Håndværkerudgift ekskl. omkostninger og uforudsete omkostninger 101 mio. kr. ekskl. moms

Budget med 15 % omkostninger og 15% uforudsete omkostninger = 159 mio. kr.
P-plads (ca. 100 pladser) ca. 3 mio. kr. i håndværkerudgift
Befæstet areal ca. 400.000 kr. i håndværkerudgift

Budget med 15 % omkostninger (OMK) og 15 %
uforudsete omkostninger (UFO) = 134 mio. kr.
P-plads (ca. 100 pladser) ca. 3 mio. kr. i håndværkerudgift
Befæstet areal ca. 400.000 kr. i håndværkerudgift

Samlet anlæg ekskl. byggemodning 3,4 mio. kr.
eksklusiv moms

Samlet anlæg ekskl. byggemodning 3,4 mio. kr.
eksklusiv moms

Budget med 15 % uforudsete omkostninger og
15 % omkostninger er således 4,5 mio. kr. ekskl.
moms

Budget med 15 % uforudsete omkostninger
(UFO) og 15 % omkostninger (OMK) er således
4,5 mio. kr. ekskl. moms

163,5 mio. kr. (inkl. 15 % uforudsete omkostninger og 15 % omkostninger)

138,5 mio. kr. (inkl. 15 % uforudsete omkostninger og 15 % omkostninger)

Levetidsbetragtninger
En ny stor facilitet vil have meget begrænset vedligehold de første 5 brugsår, hvorefter en løbende vedligeholdelse vil
være fordelagtig og levetidsforlængende.
Kvaliteten af anlægget er altafgørende for vedligeholdelsesniveauet, og de estimerede faciliteter tager her udgangspunkt
i velkendte og gode løsninger, som typisk giver en levetid på mindst 40 år under forudsætning af, at en løbende vedligeholdelse påbegyndes mellem 5 og 10 år henne i levetiden.
Wellnessinventar må forventes at have en kortere levetid end bassiner, men er til gengæld meget billigere at renovere
eller udskifte.
Et budget for løbende vedligehold for begge disse løsningsmodeller kunne være 500.000-1.000.000 kr. årligt fra det 5. til
det 10. år, hvorefter beløbet gradvist øges til det dobbelte følgende kommende år, afhængigt af den konstaterede belastning på huset.

Udover de estimerede driftsomkostningerne og skønnet forbrug for de enkelte faciliteter kommer udgifter til ansættelse af medarbejdere.
Disse afhænger af, hvordan man ønsker at organisere driften og hvilket serviceniveau man ønsker at holde i den enkelte facilitet. NIRAS
anbefaler, at Haderslev Kommune undersøger, hvordan kommuner med tilsvarende svømmefaciliteter har valgt at organisere og drifte disse
og beregner forventede omkostninger på baggrund heraf.
22
Baseret på en gennemsnitlig pris per kWh på 2,00 kr./kWh ekskl. moms, hvilket svarer til de oplyste gennemsnitspriser på elektricitet for
erhvervskunder med det angivne forbrug i Haderslev ved en søgning på www.elpris.dk.
23
Baseret på en gennemsnitlig pris per kWh på 2,00 kr./kWh ekskl. moms, hvilket svarer til de oplyste gennemsnitspriser på elektricitet for
erhvervskunder med det angivne forbrug i Haderslev ved en søgning på www.elpris.dk.
24
Bemærk at der alene er tale om det variable bidrag på en tilsvarende fjervarmeforbrug. Prisen på 356 kr./MWh ekskl. moms er hentet fra
Haderslev Fjernvarmes Tarifblad, hvoraf der også fremgår et fast bidrag bestemt ud fra BBR-areal. Oplyst på https://www.haderslev-fjernvarme.dk/media/50864/tarifblad-2022.pdf.
25
Bemærk at der alene er tale om det variable bidrag på en tilsvarende fjervarmeforbrug. Prisen på 356 kr./MWh ekskl. moms er hentet fra
Haderslev Fjernvarmes Tarifblad, hvoraf der også fremgår et fast bidrag bestemt ud fra BBR-areal. Oplyst på https://www.haderslev-fjernvarme.dk/media/50864/tarifblad-2022.pdf.
26
Beregnet ud fra pris på 56,7 kr./m3 vand (for erhverv, ekskl. moms), en pris der inkluderer vandafgift, statsafgift og vandafledningsbidrag jf.
Provas’ priser oplyst på https://www.provas.dk/media/2122/takster-2022-erhverv.pdf
27
Beregnet ud fra pris på 56,7 kr./m3 vand (for erhverv, ekskl. moms), en pris der inkluderer vandafgift, statsafgift og vandafledningsbidrag jf.
Provas’ priser oplyst på https://www.provas.dk/media/2122/takster-2022-erhverv.pdf
21
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5.7

Mulige zoner for placering af nyt anlæg i Haderslev

NIRAS har med et planfagligt blik på Haderslev by udpeget tre mulige zoner for placering af nye anlæg af svømmefaciliteter, som vil give synergieffekter i forhold til de eksisterende omgivelser. Zonerne er udpeget på baggrund af den samlede analyse og udarbejdelsen af løsningsmodellerne. De tre zoner er: En vandzone, en udviklingszone og en idrætszone.
Vandzone
Placering i nærheden af vandet giver mulighed for at indarbejde netop nærheden til vandet. Det giver flere rekreative muligheder, velvære i form af udsigt til vandet samt sanselige og rolige oplevelsesmuligheder. Det vil være
oplagt at placere et nyt anlæg med wellnessprofil i denne zone for at understøtte profilen og dens faciliteter.
En stor del af vandet i Haderslev er bynært, og derfor vil en placering her være attraktiv for fodgængere og
cyklister. Adgang med offentlig transport og privat bilisme bør afklares i forbindelse med valg.
Derudover skal yderligere synergieffekter i forhold til eksisterende byggeri og oplevelser for borgere og besøgende afdækkes.
Udviklingszone
Placering i et område i udvikling, hvor der endnu ikke er bebyggelser tæt
omkring, giver mulighed for at tilføre nye kvaliteter til et område under udvikling og i udkanten af den eksisterende by. Dette kan være i et helt nyt
område eller i forbindelse med eksisterende byggeri, der står overfor at
skulle nyudvikles, som eksempelvis det nedlagte Haderslev Sygehus eller et
eksisterende boligområde. Placering af et nyt og stort svømmehalsanlæg her vil være med til at drive udviklingen
og højne områdets attraktivitet. Både et nyt anlæg med sportsprofil og et nyt anlæg med wellnessprofil kan
placeres i denne zone.
Placeringen bør have fokus på, om zonen har gode indfaldsveje, og det bør samtidigt afdækkes, om der kræves
opgradering af offentlig transport i forbindelse med anlæg i denne zone. Zonen har potentiale for at tiltrække
besøgende fra flere byer, hvis den placeres ved store trafikale indfaldsveje med attraktive faciliteter.
Idrætszone
Placering i en zone med eksisterende idrætsfaciliteter skaber mulighed for
synergier med disse og institutionerne, der er tilknyttet hertil. Det skaber
mulighed for fælles faciliteter og multifunktionelle anvendelsesmuligheder,
et flow af besøgende og potentiale for, at et nyt anlæg kan koble sig op på
eksisterende infrastruktur i form af indfaldsveje, offentlig transport og parkering. Det vil være oplagt at placere et nyt anlæg med sportsprofil i denne zone.
Styrker, udfordringer og synergier ved konkrete placeringer bør afklares i en nærmere planfaglig vurdering af
synergier mellem det valgte anlæg og den specifikke beliggenhed. Desuden bør den konkrete beliggenhed vurderes i forhold til afstand og adgang fra øvrige dele af byen og kommunen.
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5.8

Mulig inddragelse af fonde i udviklingen af anlæggene

Inddragelse af fonde kan være værdifuldt, når man står overfor at lave en større satsning og investering i svømmeanlæg. Generelt gælder det for de relevante fonde, at de navnlig bidrager til særligt nytænkende elementer,
hvor anlæggene sætter en ny standard, giver nye løsninger på aktuelle udfordringer og er forenelige med fondenes strategiske målsætninger. De store fonde er i stigende grad drevet af strategiske mål og har fokus på, at
de bidrager til særlige strategiske målsætninger. Det betyder også, at fondene i mindre grad kan ses som en kilde
til finansiering og reduktion af omkostningerne ved et nyt anlæg, men i højere grad vil være en samarbejdspartner
til at udvikle særlige innovative og markante tiltag.
For en fond som Realdania vil det eksempelvis handle om, at projektet skal være en stærk innovativ komponent;
have en bymæssig dagsorden; have en fællesskabsdagsorden og forene forskellige former for aktiviteter; eller
have en meget klar, konkret og høj grad af bæredygtighed i byggeriet.
Lokale- og Anlægsfonden er den fond, der arbejder mest målrettet med at udvikle svømmefaciliteter. Her er der
fokus på at bidrage til projekter, hvor der fokuseres på bestemte elementer eller tilføjes faciliteter, som man ikke
normalt ser i en svømmehal, og hvor særlige borgergrupper tilgodeses. Lokale- og Anlægsfonden arbejder særligt med at gøre svømmefaciliteter til spændende lokale mødesteder, at øge svømmeanlægs bæredygtighed og
at afprøve nye rammer og udfoldelsesmuligheder i svømmefaciliteterne. Lokale- og Anlægsfonden er under alle
omstændigheder en interessant sparringspartner, fordi de har en særlig ekspertise inden for svømmeanlæg.
Derudover er det oplagt, at Haderslev Kommune går i dialog med fonde, der har fokus på at bidrage positivt til
lokalområdet i og omkring Haderslev. Her er der fonde, der har fokus på at støtte sundhed og trivsel – også
blandt børn og unge. Dette gælder eksempelvis for Sydbank fonden og I.P. Nielsen fonden.
Fonde kan tilføre særlige kvaliteter til nye anlæg og fornyelse af de gamle. Hvis Haderslev Kommune skal få glæde
af dette, er det vigtigt at involvere de relevante fonde tidligt i processen således, at fondene har mulighed for at
inspirere ambitionerne og præge svømmefaciliteterne, før Haderslev Kommune udskriver arkitektkonkurrencer
og udformer udbud.
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5.9

Kommunikation og løsningsforløb

Denne behovs- og potentialeanalyse er et vigtigt skridt mod udviklingen af fremtidens svømmefaciliteter i Haderslev Kommune. Analysen viser, at Haderslev Kommune tager borgernes, brugernes og interessenternes ønsker
og behov alvorligt. Det tager borgere og interessenter godt imod, og de sætter pris på at blive spurgt og involveret i processen. Mange udtrykker et klart håb om, at undersøgelsen fører til målrettet handling, og at kommunen
investerer i at løfte udbuddet af svømmefaciliteter og -tilbud.
De eksisterende svømmefaciliteter i Haderslev er usynlige for mange borgere, og det er derfor oplagt for Haderslev Kommune at fortælle om, hvilke tilbud der eksisterer inden for kommunegrænsen i dag – både om de indendørs faciliteter i Haderslev og Vojens, men også om de udendørs faciliteter i Gram, Vedsted og langs kommunens kystlinje. Derudover er det vigtigt, at Haderslev Kommune fasterholder momentum og bevæger sig videre fra behovs- og potentialeanalysens første skridt. Det handler om løbende at kommunikere til borgerne, hvad
man gør, og hvor man er i beslutningsprocessen i forhold til eksisterende faciliteter og udviklingen af nye anlæg.
Uanset hvilken løsningsmodel Haderslev Kommune vælger, er det oplagt at kombinere flere modeller. Faserne i
forløbet skal indrettes efter, hvad Haderslev Kommune beslutter. Et oplagt faseforløb for udviklingen af fremtidens
svømmefaciliteter i Haderslev Kommune kan være at starte med at foretage det akutte vedligehold, som kræves
i Haderslev Svømmehal og Vojens Svømmehal. Dernæst at fokusere på, hvordan de eksisterende faciliteter kan
opgraderes, og dermed i højere grad imødekomme borgere, brugere og interessenters behov. Det må være op
til Haderslev Kommunes politikere at beslutte, hvilke faciliteter, der skal prioriteres, og hvordan. Men det er gennemgående i rapporten, at der er et påtrængende behov for handling, når det kommer til behovet for tilgængelighed, herunder genoptræning og pleje i vand. På dette punkt har Haderslev Kommune en oplagt mulighed for
imødekomme borgernes akutte behov ved umiddelbart at igangsætte en opgradering af Vojens Svømmehal med
enten et varmtvands- eller et terapibassin. Herefter – eller sideløbende – kan man gå videre med beslutningen
om at få bygget et ny og stort anlæg med svømmefaciliteter i Haderslev by.
Uanset i hvilken rækkefølge Haderslev Kommune tager de næste skridt, er det vigtigt at kommunikere klart og
tydeligt til borgerne, hvor langt man er i processen, hvilke beslutninger, der er truffet og hvornår borgerne kan
forvente at møde forbedringerne. Det afgørende er, at borgerne bliver informerede om, at kommunen har – og
udvikler – svømmefaciliteter til mange behov.
Borgere og interessenter har brug for at vide, at der sker noget for at tilgodese de forskellige typer behov. Flere
udtrykker, at er glade for at bidrage, fordi de håber på, at undersøgelsen vil sikre en behovsdreven handlekraft.
Vi afrunder denne rapport med afslutningsvis – igen – at give ordet til borgerne, brugerne og interessenterne:
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Borgere, brugere og interessenter får det sidste ord…
Er der overhovedet
noget i Haderslev?
Mand, 25 år,
Haderslev

Svømmefaciliteter – Er der nogen? Jo, jeg har vist hørt der er
svømmebad i Vojens, men ikke i
Haderslev. Kvinde, 55 år, Haderslev

Der måtte godt komme noget til
Haderslev, for jeg bruger ikke
dem, der er. Folk siger vandet er
koldt. Kvinde 40 år, Haderslev

Kvinde, 46 år, Haderslev

Men jeg hører også, at de unge siger, at der mangler
noget, der kan tilfredsstille dem. Større bassiner og
bedre plads og omklædning. Det er er ikke super dejligt med de omklædningsfaciliteter. Seniorsvømmerne

Hvis der var en svømmehal i nærheden, som var ordentlig, ville jeg bruge det. Jeg bor ikke langt fra svømmehallen, men det er småt og ikke spor lækkert og
befordrende for at komme. Kvinde, 69 år, Haderslev
Jeg kunne godt finde på at køre
efter det – også til Haderslev.
Der kan man også tage ud og
shoppe eller spise og gøre en
tur ud af det. Kvinde, 26 år, Gram

Jeg har faktisk aldrig været i
dem – de reklamerer ikke
særligt godt for dem.

Jeg ville bruge det, hvis det kom
til byen. For vi er afhængige af
at tage offentlig transport.
Kvinde, 48 år, Haderslev

God idé, hvis man bygger det her i Haderslev. [...] Jeg
har nogle børn, da de var små tog vi til Vojens. Men
det var langt. Jeg håber der kommer en svømmehal i
Haderslev både til børn og noget varmtvandsbassin,
når jeg bliver pensionist. Mand, 54 år, Haderslev

Men tænker jeg da også, at hvis man bygger noget nyt, så bliver
det ikke bare en hal med et bassin, men for alle målgrupper og
børn kan lege. Det er da vigtigt også for at træne de små til at
blive fortrolige med vand. Facebook

Det er vigtigt at fremme mulighederne
for at komme i vand. Det er noget du kan
have med hele livet. Mand, 38 år, Haderslev

Den skal favne hele
befolkningen – alle
generationer.
Mand 54 år, Haderslev

Hver gang nogen bygger en ny bygning,
håber min veninde og jeg at det er en
svømmehal. Kvinde, 40 år, Haderslev

Godt initiativ.

De skal bare komme i gang!

Mand 30 år, Haderslev

Mand, 38 år, Haderslev

Hvis der kommer et, så kommer
vi! Kvinde, 26 år, Gram
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Bilag 1: Teknisk gennemgang
af eksisterende faciliteter
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Teknisk gennemgang af eksisterende svømmefaciliteter
De eksisterende svømmehaller i Haderslev Kommune er generelt i gode, velfungerende og godt vedligeholdt.
Men de opfylder ikke borgernes samlede behov, som de ser ud i dag og vil komme til at se ud i fremtiden. De
opfylder dog en række vigtige funktioner og fungerer godt til det, de i dag anvendes til. Det er derfor vigtigt for
både borgere og interessenter, at de eksisterende svømmefaciliteter bevares i sin nuværende form.
Det følgende er en teknisk gennemgang af de eksisterende faciliteter. Faciliteterne gennemgås i hver sin tabel.

Haderslev Svømmehal
Haderslev Svømmehal er en lille svømmehal af ældre dato placeret i det centrale Haderslev. Svømmehallen består
af et 25 m bassin og bruges primært til motionssvømning gennem forskellige foreninger samt til svømmeundervisning. Svømmehallen er god, velfungerende og behagelig at være i, men rummer også en række uhensigtsmæssigheder i forhold til borgernes behov. Den lægger ikke op til offentlig brug, da indgangen til svømmehallen
er meget svær at se, hvis man ikke i forvejen ved, hvor man skal hen. Der er heller ikke billetsalg eller tilgængelig
information om svømmehallen, der byder udefrakommende ind.
Tidligere var der adgang via Haderslev Svømmehals hovedindgang og foyer via en hovedtrappe til svømmehalsniveau og fordelingsgang til omklædning og svømmehal. Denne adgang er nu lukket og man kommer ind ad en
bagindgang, mod syd til samme fordelingsgang. Det tidligere nedgangsrum for trappe er nu ændret til et stort
depotrum for de mange forskellige brugergrupper, der anvender denne lille svømmesal. Den smalle adgang har
et mindre trappeforløb suppleret af stejl rampe, men uegnet for borgere med særlige behov, der gør brug af
hjælpemidler.
Facilitet

Beskrivelse

Bassinrum
Fint bassin med foliebeklædning og et lyst og behageligt bassinrum. Bassinet er totalrenoveret sidst i
90’erne og forsynet med højtliggende overløbsrender og nyt vandbehandlingsanlæg.
25 x 10 m (4 baner a 2,5 m)
Bassin

Ved besigtigelse i krybekælder ses en del utæthed på bassinfolien og svigt af
bortledningspumper. Bassindug er skiftet, men bør undersøges nærmere, da
utætheder er store i både bassin og en overløbsrende.

Startskamler
Vipper

4 startskamler
1 m vippe – Bærebjælken til stabilisering af 1 meter vippen flækket som følge
af et korroderet foringsrør til ankerboltene – dette skal undersøges nærmere

Adgang til bassin

Trappeadgang og lejdere

Promenadedæksbredder

Ca. 2,5 meter, hvilket er passende til dette enkle bassin
Nærmest ingen muligheder, promenadedæk er dog afbrudt ved bagvæg af

Opholdsarealer

søjler, så man kan sidde lidt mod bagvæggen uden at genere trafik på promenadedæk – men ringe forhold. Tilsvarende udenfor: ingen faciliteter ud
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over en stol på fordelingsgangen. Meget lidt imødekommende og ingen mulighed for det sociale. Der er ikke opholdsarealer ud over i selve svømmehallen eller på fordelingsgangen.
Hjælpemidler bassinadgang

Der er en støbt god trappe til bassinadgang ud over de sædvanlige lejdere

Vandtemperatur

Ca. 27,5 grader

Luftkvalitet

Ganske rimelig – ikke noget ubehageligt at bemærke
Perfekt – der er benyttet gode svømmehalsklinker i bassinrum. Omklædnings-

Skridsikkerhed

rum er renoveret tilsvarende klinker inden for de seneste 10 år. Kun i depotrum er der oprindelige klinker, men de er i god stand.

Omklædningsrum
Forholdsvis små omklædningsrum med traditionel indretning med knager og bænke. Omklædningsrummene er nyligt renoverede med nye laminatdøre, skridsikre klinker og gode materialer – vurderes til at
kunne holde i mange år.
Indretning i forhold til
gangbesværede
Skabe eller bænke og
knage
Overflader

Ingen, der er dårlig plads og forholdene er ikke handicapvenlige
Knager og bænke
Flotte og ret nyrenoverede og deraf i god stand

Bruserfaciliteter – plads
og hjælpemidler, børn

Gode til oprindeligt brug, men ikke plads til hjælpemidler mv.

og ældre
Kørestolsplads – ekstra
plads barnevogne mv.

Nej

Toiletter

Et enkelt meget lille toiletrum i hvert omklædningsrum

Puslepladser

Ingen

Sauna

Der er en lille fin og renoveret finsk sauna i hvert omklædningsrum

Adgang
Adgangsforholdene er snævre, svømmehallen er generelt ikke handicapvenlig, men velfungerende til nuværende brug.
Der er to handicapparkeringspladser tæt på indgangen
Offentlig parkering til Haderslev hallen er 100 meter væk. Generelt svære parAfstand fra P-plads

keringsforhold i dagtimerne, hvor de nærliggende skoler anvender p-pladserne.
Nærliggende skolers parkering kan bruges, når skoletiden er ovre.
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Gangbredde
Tilgængelighed
Opholdsrum eller venteplads
Billetautomat

Meget smalt, indvendig trappe og rampe er 1 meter bred brutto hver – ikke
handicapvenligt
Ikke tilstrækkelig plads til hjælpere eller hjælpemidler.
Ikke særskilt, kun på gangarealer.
Ingen. Svømmehallen har hverken betjening eller offentlig adgang

Teknik
Generelt god stand og løbende vedligeholdt.
Anlægget fra 1996 er stadig meget velfungerende, og der er skiftet hovedpumper, kulfilter og kemirum er renoverede inden for de seneste 10 år. SandVandbehandling

filtrene er i stål med rusthæmmende belægning på indersiden. Denne oplyses
inspiceret ved seneste renovering og der var ikke alvorlige bemærkninger,
men begyndende rustdannelse anes,

Analyseresultater/tilsyn

Intet at bemærke.
25 år gammelt vandbehandlingsanlæg – Anlægget er velfungerende og lø-

Restlevetid og mulighe-

bende vedligeholdt. Bortset fra den mulige begrænsede levetid på selve filter-

der

beholderne så er anlægget fint. Filtrene forventes at have en restlevetid på ca.
10 år.

Faremomenter

Ingen, bort set fra et muligt filterskift.
Grundlæggende renoveret i 90’erne: det gamle oprindelige anlæg er ændret
til et 4-ventilators anlæg med to bæreluftventilatorer tilknyttet et nyt modulaggregat for frisklufttilførsel og afkast.
I god stand trods alderen. De to ventilatorer skal forventes skiftet indenfor 10

Ventilation

års periode. De to bæreluftventilatorer er netop blevet skiftede til helt nye
ventilatorer.
Omklædningsaggregat er samme årgang som luftskifteaggregatet og også
her er der genvinding på med krydsveksler.
Generelt en rigtig god stand på ventilation.
Aggregater er i rigtig god stand, kun de to ventilatorer i svømmehalsfriskluftanlægget må forventes udskiftet over tid.

Aggregat og kanalnet
Kanalnet er oprindeligt og med både pladekanaler og støbte kanaler og ingeniørgange som kanaler. Generelt i fin stand.
Indeklimakonditioner

Gode, intet at bemærke.

Behov for renovering og vedligehold
Bassindug

Fejlsøgning og lapning af bassindug
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Vippe

Reparation af bærebjælke for 1 meter vippe

Ventilatorer

2 ventilatorer må forventes udskriftet over tid

Estimerede omkostninger:

ca. 500.000 kr. ekskl. moms i samlede udbedringsomkostninger

Estimerede driftsudgifter og skønnet forbrug
Driftsudgifterne er baserede på nøgletal for større svømmehaller indsamlet og udgivet af Teknologisk Institut og efterfølgende tilpasset i forhold til de aktuelle faciliteter i forhold til estimeret besøgstal og i forhold til de installerede faciliteter, samt i forhold til bygningernes tilstand. Udover de estimerede driftsomkostningerne og skønnet forbrug er der udgifter til medarbejdere, der afhænger af, hvordan driften er organiseret og hvilket serviceniveau man holder.
El

160.000 kWh/år (estimeret udgift på 320.000 kr./år ekskl. moms 28)

Varme

450.000 kWh/år (estimeret udgift på afrundet 160.000 kr./år ekskl. moms 29)

Vand

1.600 m3 (estimeret udgift på afrundet 90.000 kr./år ekskl. moms 30)

Levetidsbetragtninger
Svømmehallen er velvedligeholdt i teknisk og konstruktiv forstand. Bassinets PVC-dug skal påregnes skiftet
hvert 20. år, hvilket allerede er sket ved sidste hovedrenovering. I vandbehandlingsanlægget er anvendt
stålsandfiltre, som på sigt kan frygtes gennemtærede. De er nybesigtigede, så der forventes først en eventuel udgift om 10 år. Servicefaciliteter er i velholdt stand og forholdsvist nyrenoveret. Akut vedligehold er
estimeret til kr. 500.000 jf. behov for renovering og vedligehold.
Løbende vedligehold bør være 1-2 % af nuværdien svarende til 200.000-400.000 kr. om året. Hvis der afsættes dette til løbende vedligehold – og spares op af beløbet i år, hvor der bruges mindre, så kan filterudskiftninger og folieudskiftninger rummes i vedligeholdelsesbudgettet.
Under disse forudsætninger er en levetid på mindst 20 år realistisk.

Kløvermarkhallen
En lille svømmehal af ældre dato placeret på Kløvermarkskolen i den sydlige del af Haderslev. Svømmehallen
består i et 25 m svømmebassin og bruges primært til svømmeundervisning for skoleelever og til elitetræning og
talentudvikling. Svømmehallen er god, velfungerende og især velegnet til afholdelse af svømmestævner. Den er
godt vedligeholdt, men rummer også en række uhensigtsmæssigheder i forhold til borgernes behov. Der er

Baseret på en gennemsnitlig pris per kWh på 2,00 kr./kWh ekskl. moms, hvilket svarer til de oplyste gennemsnitspriser på elektricitet for
erhvervskunder med det angivne forbrug i Haderslev ved en søgning på www.elpris.dk.
29
Bemærk at der alene er tale om det variable bidrag på en tilsvarende fjervarmeforbrug. Prisen på 356 kr./MWh ekskl. moms er hentet fra
Haderslev Fjernvarmes Tarifblad, hvoraf der også fremgår et fast bidrag bestemt ud fra BBR-areal. Oplyst på https://www.haderslev-fjernvarme.dk/media/50864/tarifblad-2022.pdf.
30
Beregnet ud fra pris på 56,7 kr./m3 vand (for erhverv, ekskl. moms), en pris der inkluderer vandafgift, statsafgift og vandafledningsbidrag jf.
Provas’ priser oplyst på https://www.provas.dk/media/2122/takster-2022-erhverv.pdf
28
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markant mangel på depotplads i bassinrummet. Derudover er der mange niveauer med adgangsniveau, promenadedæksniveau og omklædningsniveau for piger. Hallen blev tidligere kaldt for Hjortebrohallen.
Facilitet

Beskrivelse

Bassinrum
Godt og velholdt bassinrum med tribunepladser, der især gør svømmehallen velegnet til afholdelse af
svømmestævner.
Bassin

25 x 12,5 m (6 baner a ca. 2 m), dybde 1,15 til 3,9 m

Startskamler

6 nye startskamler

Vipper

1 m vippe

Adgang til bassin

Lejdere

Promenadedæksbredder

Meget fine, ca. 3 meter og stort dryland-areal foran tribune – ca. 75 m2

Opholdsarealer

Stort tribuneareal, som sjældent er brugbart til daglig

Hjælpemidler bassinadgang

Ingen

Vandtemperatur

27 grader

Luftkvalitet

Fin

Skridsikkerhed

Perfekt med nye klinker fra 2017. Epoxy belægning i omklædningsrum også
med god overflade.

Omklædningsrum
Store rum med mange brusere og god plads, men få bænke og knager
Indretning i forhold til
gangbesværede
Skabe eller bænke og
knage
Overflader
Bruserfaciliteter – plads
og hjælpemidler, børn
og ældre
Kørestolsplads – ekstra
plads barnevogne mv.

Omklædning er i to niveauer uden elevator, så ikke handicapvenlig
Det er bænke og knager og få værdibokse
Fine – klinker i barfodsarealer og epoxy i skoarealer
Rigeligt med brusere og god plads, men adgangsforhold er ringe for borgere
med handicap og behov for hjælpemidler
God plads, men ingen elevator eller lift til at klare niveauforskellene

Toiletter

2 pr. omklædning

Puslepladser

Ingen

Sauna

Der er indrettet en lille sauna i hvert omklædningsrum i tidligere læreromklædning
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Adgang
Svømmehallen er ikke handicapvenlig, da den er opdelt i niveauer, men forholdsvist velfungerende i forhold til nuværende brug.
Afstand fra P-plads

Meget lang adgang

Gangbredde

Rigelig

Tilgængelighed

Meget vanskelig, niveauopdelt men kun forbundet med trappe.

Opholdsrum eller vente-

Fælles foyer for idrætshal, gymnastiksal og svømmehal – kan anvendes til op-

plads

hold. Klublokaler i tidligere garderoberum i kælderen uden dagslysadgang.

Billetautomat

Ingen. Al svømning i hallen styres via Haderslev Svømmeklub

Teknik (renoveret af ConPro 2017 med pulverfilter og kulfilter, klorelektrolyse og syrekabinet)
Velrenoveret og moderne anlæg.
Vandbehandling

Der kan ikke umiddelbart udvides væsentligt på vandbehandlingsanlægget

Analyseresultater/tilsyn

Intet at bemærke.

Restlevetid og mulighe-

Vandbehandling og ventilationsaggregater er nyrenoverede og/eller nye og

der

har mindst 20 år endnu

Faremomenter
Ventilation
Aggregat og kanalnet
Indeklimakonditioner

Ingen umiddelbart – alle konstruktioner er renoverede og bassin synes helt
tæt.
Nyt Menerga anlæg men gamle kanaler og lidt ringe luftfordeling, især til tribune
Aggregater er nye og velfungerende, men kanalnet er oprindeligt og af middel kvalitet, men forventeligt holdbart fremover
Meget fine, intet at bemærke.

Behov for renovering og vedligehold
Anlægget er forholdsvist nyrenoveret og der er ikke umiddelbare vedligeholdelsesopgaver på anlægget.
Estimerede omkostninger:

Ingen umiddelbart

Estimerede driftsudgifter og skønnet forbrug
Driftsudgifterne er baserede på nøgletal for større svømmehaller indsamlet og udgivet af Teknologisk Institut og efterfølgende tilpasset i forhold til de aktuelle faciliteter i forhold til estimeret besøgstal og i forhold til de installerede faciliteter, samt i forhold til bygningernes tilstand. Udover de estimerede driftsomkostningerne og skønnet forbrug er der udgifter til medarbejdere, der afhænger af, hvordan driften er organiseret og hvilket serviceniveau man holder.
El

31

200.000 kWh/år (estimeret udgift på 400.000 kr./år ekskl. moms 31)

Baseret på en gennemsnitlig pris per kWh på 2,00 kr./kWh ekskl. moms, hvilket svarer til de oplyste gennemsnitspriser på elektricitet for
erhvervskunder med det angivne forbrug i Haderslev ved en søgning på www.elpris.dk.
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Varme

565.000 kWh/år (estimeret udgift på afrundet 200.000 kr./år ekskl. moms 32)

Vand

3.750 m3 (estimeret udgift på afrundet 210.000 kr./år ekskl. moms 33)

Levetidsbetragtninger
Kløvermarksskolens svømmehal er næsten nyrenoveret og der er intet akut vedligeholdelsesbehov, hverken på overflader eller de tekniske anlæg. Der er gået 5 år siden renoveringen og derfor vil det være fornuftigt at forudsætte en løbende vedligeholdelse for at holde svømmehallen på det ønskede niveau.
Løbende vedligehold bør være 1-2 % af nuværdien svarende til 350.000-700.000 kr. om året. Her i starten
vil behovet typisk være i den lave ende af budgettet, mens der efter 20 år må forventes et større vedligeholdelsesbehov.
Under disse forudsætninger er en levetid på mindst 20 år realistisk og 30 år er også opnåeligt ved systematisk vedligehold.

Vojens svømmehal
Vojens svømmehal er en mellemstor og meget velvedligeholdt svømmehal fra 1996 placeret i Vojens ved Vojens
Idrætscenter, hvor der også er en skøjtehal, idrætshal og cafeteria. Selve svømmehallen består i et 25 m bassin
med 6 baner og rummer holdsvømning, svømmeundervisning og er desuden åben for offentligheden. Svømmehallen har, som den eneste i Haderslev Kommune faciliteter, der dækker borgernes behov for oplevelse, herunder
faciliteter målrettet børn, samt et varmtvandsbassin med mulighed for genoptræning, 3 saunaer, dampbad og et
spabad.
Facilitet

Beskrivelse

Bassinrum
Meget velvedligeholdt. Et typisk kombineret svømmehal og vandland, som var klassiske i slutningen af
90’erne. Og meget vel vedligeholdt og lyst interiør. Klimaskal renoveret indenfor de senere år og spa er
udskiftet.
Svømme- og springbassin

25 x 12,5 m (6 baner a 2 m)

Vipper

1 m og 3 m vippe

Startskamler

6 startskamler

Varmtvandsbassin

Ca. 70 m2 med supplerende plaskeafsnit til de mindste ca. 45 m2

Stand på bassiner

Begge bassiner er foliebassiner. Folien er ikke umiddelbart tjenlig til udskiftning. Ingen øvrige bemærkninger.

Bemærk at der alene er tale om det variable bidrag på en tilsvarende fjervarmeforbrug. Prisen på 356 kr./MWh ekskl. moms er hentet fra
Haderslev Fjernvarmes Tarifblad, hvoraf der også fremgår et fast bidrag bestemt ud fra BBR-areal. Oplyst på https://www.haderslev-fjernvarme.dk/media/50864/tarifblad-2022.pdf.
33
Beregnet ud fra pris på 56,7 kr./m3 vand (for erhverv, ekskl. moms), en pris der inkluderer vandafgift, statsafgift og vandafledningsbidrag jf.
Provas’ priser oplyst på https://www.provas.dk/media/2122/takster-2022-erhverv.pdf
32
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Spafaciliteter

Legefaciliteter

Spabad, ca. Ø 2 m på promenadedæk
Mindre dampbad til fællesbrug i gangen mellem omklædning og bassinrum
Bredrutchebane til de mindste
Ca. 50 meter vandrutchebane med vindeltrappe og sikkerhedslanding i kar

Adgang til bassin

Lejdere og trappe til varmtvandsbassin

Promenadedæksbredder

God plads: 2,5 til 3 meter generelt
Bredt promenadedæk med plads til ophold ved plaskebassin

Opholdsarealer

Opholdsrum/venterum med indkig til svømmehal
Stor central foyer med cafeteria

Hjælpemidler bassinadgang
Vandtemperatur
Luftkvalitet
Skridsikkerhed

Bassinlift ved varmtvandsbassin
28 grader / 34 grader
Meget fin – godt velfungerende anlæg for ventilation og vandbehandling,
især klorelektrolysen bidrager til det gode indeklima.
Perfekt – der er anvendt gulvklinker til svømmehalsbrug overalt i vådzonerne.

Omklædningsrum
Fine og velholdte faciliteter, dog ikke indrettet særligt handicapvenligt.
Indretning i forhold til

God klassisk indretning og god plads, men ikke særligt indrettet for borgere

gangbesværede

med handicap.

Skabe eller bænke og
knage
Overflader
Bruserfaciliteter – plads
og hjælpemidler, børn
og ældre
Kørestolsplads – ekstra
plads barnevogne mv.

Der er skabe i en fin stand. Er renoveret.
Klinker og fliser og overalt i velvedligeholdt stand.
God plads omkring bruserinstallationen, men ikke særlige tiltag til borgere
med handicap og børn
Nej

Toiletter

2 anbragt ved bruserum, god placering

Puslepladser

Ikke observeret.

Sauna

I omklædningsrummene er der almindelig, lille sauna til hvert køn

Adgang
God plads, men ingen særlige hensyn til borgere med handicap

78

Afstand fra P-plads
Gangbredde

Ganske få meter til ankomstfoyer og fordelingsrum samt venterum.
Tydelig skiltning for svømmemulighederne.
Rigelig
God plads, men ingen særlige hensyn for borger med handicap. I gangen

Tilgængelighed

mellem omklædning og bassinrum er indrettet handicaptoilet med bruser,
som også anvendes til handicappede brugere af varmtvandsbassin med hjælper. Ret lille og adgang via ambulancedør og vej.

Opholdsrum eller venteplads
Billetautomat

God plads med stor foyer med indkig til svømmehal og til ankomstareal.
Ja (selvbetjent)

Teknik
Anlægget er i god stand og løbende vedligeholdt.
Vandbehandling
Analyseresultater/tilsyn

Originale betonstøbte tryksandfiltre til de to store bassiner (varmtvand og plaskebassin er samme anlæg) og glasfiber sandfilter til spa.
Intet at bemærke
Sandfiltre er svære at inspicere og servicere, men fungerer fint. Har forventeligt mange år endnu. Dog bør der udskiftes sand snarest – eller som minimum
foretages en prøve af sandlaget.
Der er skiftet hovedpumper og filter for spa, og kemirum står for en renovering i 2022. Man er ved at ændre bassinautomatikken, da der ikke kan fås re-

Restlevetid og muligheder

servedele til den oprindelige længere. Sidstnævnte gælder også hovedtavlen
for vandbehandling og CTS-anlæg, så der bør laves en udskiftningsplan for
denne snarest.
Det er muligt at koble endnu et bassin til de bestående kemirum og fremføre
varme, vand og el i krybekælder/ingeniørgang til et nyt bassinafsnit, hvis det
placeres vest for den eksisterende svømmehal
Der er mindre utæthed i varmtvandsbasssin, som skal tilses
Vandbehandlingens styretavle er ikke tidssvarende og reservekomponenter

Faremomenter

findes ikke længere på markedet. Tavlediagrammer er ikke fremskaffede ved
aflevering, så der mangler tavle dokumentation. Det anbefales at udskifte til en
ny styretavle med fjernstyringsmulighed.
Oprindeligt anlæg med varmegenvinding via krydsveksler. Ventilatorer er ge-

Ventilation

nerelt udskiftede i anlæggene, som i øvrigt fremstår i god og velvedligeholdt
stand.

Aggregat og kanalnet
Indeklimakonditioner

God stand generelt – et par kanalpassager og bæringer er rustne, som følge
af tidligere utætheder i dæk og bør udskiftes på sigt.
Gode – intet at bemærke

Behov for renovering og vedligehold
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Der er lidt utætheder i dugen til varmtvandsbassinet og en del bæringer i inVarmtvandsbassin

geniørgangen er meget rustne.
Estimerede omkostninger: ca. 200.000. ekskl. moms.

Styretavle for vandbehandling

Ikke tidssvarende og reservekomponenter findes ikke længere. Det anbefales
at udskifte til en ny styretavle med fjernstyringsmulighed.
Estimerede omkostninger: ca. kr. 450.000 ekskl. moms

Estimerede driftsudgifter og skønnet forbrug
Driftsudgifterne er baserede på nøgletal for større svømmehaller indsamlet og udgivet af Teknologisk Institut og efterfølgende tilpasset i forhold til de aktuelle faciliteter i forhold til estimeret besøgstal og i forhold til de installerede faciliteter, samt i forhold til bygningernes tilstand. Udover de estimerede driftsomkostningerne og skønnet forbrug er der udgifter til medarbejdere, der afhænger af, hvordan driften er organiseret og hvilket serviceniveau man holder.
El

270.000 kWh/år (estimeret udgift på 540.000 kr./år ekskl. moms 34)

Varme

735.000 kWh/år (estimeret udgift på afrundet 260.000 kr./år ekskl. moms 35)

Vand

4.000 m3 (estimeret udgift på afrundet 230.000 kr./år ekskl. moms 36)

Levetidsbetragtninger
Vojens svømmehal er meget velvedligeholdt på i teknisk og konstruktiv forstand. I bassinerne er der anvendt
PVC-dug og denne skal påregnes skiftet hvert 20. år, især i det varme bassin. Der er ikke noget synligt
behov, men det anbefales at afsætte 1 mio. kr. til dette indenfor en 10 års periode.
Der er estimeret akut vedligehold til ca. 650.000 kr. jf. behov for renovering og vedligehold. Løbende vedligehold bør være 1-2 % af nuværdien svarende til 450.000-900.000 kr. om året, men budgettet vil være i
den lave ende af estimatet, da man er konsekvente med vedligeholdelsesarbejder i tide.
Under disse forudsætninger er en levetid på mindst 20 år realistisk og 30 år er også opnåeligt ved fortsat
systematisk vedligehold.

Baseret på en gennemsnitlig pris per kWh på 2,00 kr./kWh ekskl. moms, hvilket svarer til de oplyste gennemsnitspriser på elektricitet for
erhvervskunder med det angivne forbrug i Haderslev ved en søgning på www.elpris.dk.
35
Bemærk at der alene er tale om det variable bidrag på en tilsvarende fjervarmeforbrug. Prisen på 356 kr./MWh ekskl. moms er hentet fra
Haderslev Fjernvarmes Tarifblad, hvoraf der også fremgår et fast bidrag bestemt ud fra BBR-areal. Oplyst på https://www.haderslev-fjernvarme.dk/media/50864/tarifblad-2022.pdf.
36
Beregnet ud fra pris på 56,7 kr./m3 vand (for erhverv, ekskl. moms), en pris der inkluderer vandafgift, statsafgift og vandafledningsbidrag jf.
Provas’ priser oplyst på https://www.provas.dk/media/2122/takster-2022-erhverv.pdf
34
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