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INDLEDNING OG FORORD
På baggrund af Tilstandsvurdering af oktober 2007 og Tillæg til Tilstandsvurdering af november 2007 fra Rambøll, Miljønotat af marts 2011 fra Brøndby og
Rødovre Kommunes miljømyndigheder samt notat vedr. friluftsbadets tilstand af
april 2012 fra Force Technology er nærværende hæfte udarbejdet med henblik
på at afdække forskellige løsningsmodeller for de udfordringer Vestbadet står
over for inden for nærmeste fremtid.
Dispensationer på miljøområdet udløber 31.12.2016.
Renoveringsbehovene fordeler sig på den gamle svømmehal, 50 m bassinet,
herunder omklædningsforholdene, på Friluftsbadet og på Hønen.
På efterfølgende sider skitseres to løsningsmodeller for genopretning af den
gamle svømmehal:
Model A, varmtvandsbassin og 25m bassin .
Model B, varmtvandsbassin og 25m bassin og dybvandsbassin.
Endvidere beskrives nødvendige tiltag for opfyldelse af miljømyndighedernes
krav for Friluftsbadet og Hønen.
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HVAD
Vestbad er et fælles kommunalt samarbejde mellem Brøndby Kommune og Rødovre Kommune. Det overordnede ansvar er placeret i en bestyrelse bestående
af kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de to kommuner.
Vestbad blev etableret i 1958 som et af Danmarks allerførste friluftsbade med to
bassiner, lege-område til små børn og et stort kuperet terræn til solbadning og
leg. Anlægget er siden præmieret for sin enestående udformning og udnyttelse
af arealet. I 1970 blev anlægget suppleret med et stort indendørs 50m bassin,
nye omklædningsrum, cafeteria og - som noget helt nyt - et motionscenter.
I 2006 blev seneste etape taget i brug - en leg- og morskabsafdeling, varmtvandsbassin og - igen en nyskabelse - et wellnessafsnit med kurbad. Samtidig
blev café, billetsalg og motionscenter moderniseret væsentligt.
Vestbads formål er at eje, drive og udvikle svømmeanlæg, idræts- og fritidsfaciliteter samt wellnesscenter med henblik på foreningsaktiviteter og offentlig
benyttelse. Vestbad er et stort aktiv for borgerne i både Brøndby Kommune og
Rødovre Kommune og har gennem hele sin eksistens været meget velbesøgt
med et årligt besøgstal på ca. 250.000. Efter en større driftsmæssig justering i
2010 - 2011 forventes besøgstallet i 2012 at nå op på ca. 300.000.

Jeg kommer i Vestbad to gange om ugen, og i dag har jeg været til gymnastik. Først cykler
jeg fire kilometer for at komme hertil, og når jeg er færdig med gymnastik eller pilates,
svømmer jeg næsten altid 500 meter - selvfølgelig med pauser, så jeg også har tid til at
hyggesnakke med min veninde ind imellem.
Generelt er det altså dejligt at komme her. Sammen med en veninde kommer jeg som
regel om formiddagen, hvor der er bedst plads. Måske lige med undtagelse af omklæd
ningsrummene – de er ret små. Her er et godt socialt samvær og man møder nye mennesker. Alle snakker med alle her. Instruktørerne er rigtigt gode. Berit styrer pilates-træningen med masser af indlevelse og dybde, og Pia har altid et glimt i øjet og giver os nogle
billige grin til gymnastiktræningen.
Gerda, 68 år - pensionist

HVORFOR
Vestbad står i de kommende år overfor nogle bygningsmæssige og driftsmæssige udfordringer. Den ældste del af anlægget lever ikke længere op til de krav
myndighederne stiller til bygninger og teknik. Ligeledes udvikler efterspørgslen
efter trænings- og fritidsaktiviteter sig fortsat. Dels stiger efterspørgslen efter en
stor vifte af tilbud til alle borgere “fra vugge til grav”. Individualismen trives og
bevidstheden om at kunne vælge “det gode liv” motiveres og inspireres af et
bredt og let tilgængeligt sortiment af tilbud.
Brøndby Kommune og Rødovre Kommune har, lige siden de indledte det fælles
samarbejde om Vestbad, ud- og ombygget Vestbad, så anlægget gennem tiden
har fremstået som et tidssvarende og attraktivt tilbud til kommunens borgere.

Valdemar og jeg gik til babysvømning, mens jeg var på barsel. Vi valgte at gå til babysvømning i Vestbad fordi det er godt for Valdemar, og fordi vi bor tæt på. Vi kom sammen
med andre fra min mødregruppe. Nogle gange mødtes vi lidt tidligere i cafeen og gav
vores børn mad inden svømningen startede.
Vi havde en rigtigt sød svømmetræner, og vi der kendte hinanden havde det rigtigt
hyggeligt.
I dag er min kæreste og jeg med Valdemar i friluftsbadet for første gang. Min kæreste hopper på vipperne, mens jeg sidder her og giver Valdemar mad. Jeg har også været i vandet
med Valdemar, og nu sidder vi og nyder de gode omgivelser. Der er fin plads til at sidde lidt
i fred, selvom der er mange mennesker i det dejlige vejr.
Berit, 32 år m. Valdemar - pædagog
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HVORDAN
BYGNINGSMÆSSIGE OVERVEJELSER
50m bassin, beton

Lodrette og skrå vægge er skadede og armeringen er tæret flere steder. Tæringen er så fremskredet, at lokale reparationer og forebyggelse er urentabel.

50m bassin, promenadedæk

Hele dækket delamineret, der er begyndende sætning i forskellige grader. Fliserne på promenadedækket er løse i store områder hele vejen rundt om bassinet. Kraftige skader, afskalning og korrosion under babybassinet. Promenadedækket er midlertidigt understøttet af 160 ”soldater”.

Vandbehandlingsanlæg 50 m bassin
og babybassin

Vandbehandlingsanlægget har fået dispensation frem til 2016, herefter opfylder
det ikke kravene til rensning og udskiftning af vand. Et nyt vandbehandlingsanlæg fylder nærmest det dobbelte af nuværende anlæg,.

To-løbstrappe der forbinder alle
tre etager i svømmehallen

Skal skiftes på grund af kraftige revner i beton og korrosion på armering og
gelænder.

Arbejdsmiljø i gl. teknikkælder

På grund af problematiske adgangsforhold skal meget af varemodtagelsen
foregå manuelt, f.eks. skal bassinsalt, sæbe og papirvarer omlastes manuelt.
Håndtering af kemikalier som saltsyre og flokningsmiddel (aluminiumsulfat)
foregår manuelt. Opbevaring af saltsyre og flokningsmiddel (aluminiumsulfat)
sker i åbne bakker i teknikrummet. Dossering af kemikalier til bassinvandet sker
gennem ubeskyttede trykfyldte slanger.

Arbejdsmiljø i svømmehallen

Adgangen til personalefaciliteterne foregår enten gennem svømmehallen eller
via teknikkælder, hvor der opbevares saltsyre og flokningsmiddel (aluminiumsulfat) i åbne dunke.

Friluftsbadet

Vandbehandlingen lever ikke op til kravene for legebassinet og hønen.
Hønen skal totalt rekonstrueres, fordi det nuværende anlæg indeholder asfalt.
Generel nedslidning af hele anlægget, fliser, overløbsrender, bassinkanter, udspringstårn, vipper og tribune.
Nedslidte rutsjebaner er fjernet, så der kun er en lille rutsjebane i legebassinet
tilbage. Generel nedslidning af rør og andre installationer.

Arbejdsmiljø i friluftsbadets
teknikkælder

Håndtering af saltsyre og flokningsmiddel (aluminiumsulfat) foregår manuelt.
Opbevaring af saltsyre og flokningsmiddel (aluminiumsulfat) sker i åbne bakker
i teknikrummet.
Tilsætning af kemikalier til bassinvandet sker gennem ubeskyttede trykfyldte
slanger.

Ventilation i omklædningsrum
og motionscenter

Ventilationen er utilstrækkelig i omklædningsrummene, det giver mug og skimmel på vægge og det er ikke muligt at holde en acceptabel temperatur.
Supplerende udsugning i motionscenteret er uøkonomisk.
Lever ikke op til miljømyndinghedernes krav om størrelse.
Generel nedslidning af alle overflader og installationer.

Omklædningsrum

Nedslidte profiler, punkterede termoruder - energirenovering.
Glasfacader gl. svømmehal
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To gange om ugen kommer jeg og træner i Vestbads motionscenter, og det har jeg gjort i
22 år.
Jeg fik dårlig ryg, så jeg måtte holde op med at spille fodbold og løbe, men ved at lave
mine rygøvelser hernede fik jeg det fint. Ved at træne har jeg kunnet holde mig i gang i
stedet for at blive førtidspensionist.
Nu er jeg folkepensionist og det er blevet en livsstil for mig at træne. Jeg kommer som
regel mellem kl. 9 og 12 – når jeg har læst avisen.
Tidligere kom jeg sammen med vores borgmester, men han er blevet formand for Kommunernes Landsforening og har ikke tid til det mere.
Henning, 78 år - pensionist,
foredragsholder, arr. af vinrejser

DRIFTSMÆSSIGE OVERVEJELSER

Motionssvømning, holdundervisning og leg stiller forskellige krav til faciliteterne
- både med hensyn til plads, overskuelighed, støj og fleksibilitet. Det vil være
en stor forbedring for alle gæster, at der findes flere mindre bassiner, så aktiviteterne i hallen kan disponeres efter et skiftende behov. Til daglig er der meget
brug for plads til svømmetræning, vandgymnastik, fysiurgisk træning, træning i
varmtvandsbassin og babysvømning. I weekends er der især efterspørgsel efter
plads til leg, samvær, udspring, hygge og fordybelse.

Generelt

Det store 50m bassin efterspørges af relativt få af Vestbads brugere, det er
primært rutinerede motionister, konkurrencesvømmere og triatleter. I store dele
af driftstiden (hverdage kl. 10-14 og kl. 20-22) er der overkapacitet i det store
bassin, hvor op til halvdelen af bassinet er ledigt.

25m bassin

Svømning er sammen med vægttræning i motionscenter og løb en af de store
og stadigt voksende idrætsgrene på landsplan. Vestbad tilbyder offentlig svømning i alle driftstimerne. Det er et meget attraktivt tilbud til moderne motionister uanset alder, der ønsker individuelle og fleksible træningstilbud. De fleste af
gæsterne foretrækker et 25m bassin, fordi distancen er overkommelig for selv
en urutineret svømmer.
Et 25m bassin er ideelt for Svømmeklubben Vest Brøndby, fordi hovedparten af
deres ca. 950 medlemmer er børn i svømmeskolen (6-12 år).
Et 25m bassin vil kunne benyttes til svømmetræning, vandgymnastik og andre
holdaktiviteter samt offentlig motionssvømning.
Vestbad ser, at familierne prioriterer samvær på tværs af generationer - børn,
forældre og bedsteforældre. Svømning, badning og leg i leg- og morskabsafdelingen er ideelt til alle aldersgrupper. I det 29 grader varme vand kan de fleste
holde varmen med lavt aktivitetsniveau i 30-45 minutter. Den nuværende kapacitet er udnyttet til bristepunktet og kunne med fordel udvides.

Leg og morskab

Vestbad oplever ligeledes en stigende efterspørgsel efter undervisningsaktiviteter for familier med børn på 3-7 år. Vestbadet har både kvalificerede undervisere og børnene, som i mange tilfælde er startet i badet som meget små
til babysvømning. På grund af manglende kapacitet i varmtvandsbassinet og
leg- og morskabsafdelingen er aldersgrænsen for baby- og familiesvømning i
dag 5 år, og det er i mange tilfælde med store ærgrelser, at Vestbad efter flere
års træning siger farvel til de “store” børn og deres familier.
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Dybvandsbassin

I Vestbad er der ikke mange tilbud til unge mennesker, familier med store børn
(12-16 år) og andre gæster, der ønsker udfordringer og spænding. I dag benyttes en del af 50m bassinets dybe ende til pladskrævende leg og dykning, og
ellers søger de store børn over i leg- og morskabsområdet. Et udvidet legeområde med dybvandsbassin vil kunne benyttes til undervisning i “plask og leg”,
dykning med snorkel eller iltudstyr, udspring, minikajak, undervandsrugby, leg,
badedyr og klatring.

Varmtvandsbassin

Et ekstra varmtvandsbassin vil dække behovet for mere babysvømning, hvor
Vetsbad nu har ventelister til flere hold. Samarbejdet med de omliggende kommuners fysiurgiske træningscentre om fysiurgisk træning i varmt vand vil kunne
udvides, og ventelisterne reduceres. Åbne træningshold for overvægtige, gigtplagede, diabetikere, psykisk- og fysisk handicappede vil kunne tilbydes.
Det vil være i tråd med tidsånden at kunne tilbyde flere offentlige åbningstimer
i varmtvandsbassinet, da badet i dag ikke kan følge med efterspørgslen.

Vi kommer nogle gange om året – det er især friluftsbadet der trækker, så vi kommer her
i sommermånederne. Der er jo ikke noget lignende tilbud i nærheden. Og så kommer vi
måske en enkelt gang eller to i svømmehallen.
Vi kommer altid i samlet flok. Det er hyggeligt at være her, og vi mangler ikke noget – det
skulle måske lige være flere liggestole og selvfølgelig lige en vippe, hvor man må springe
ud med badevinger på, når man hedder Yasmin og er 9 år.
Vi har ikke nogen særlige rutiner forbundet med at komme i Vestbad - det er noget vi bare
gør. Overordnet set mangler vi ikke noget. Det er sjovt at bade, og det aller-sjoveste er
rutsjebanen!

T homas, 43 år m. Nicolas og
Yasmin på 9 år - lagerassistent

Motionscenter

Efter en periode med nedgang i besøgstallet er motionscenteret igen efterspurgt. Lige nu mangler der plads til cykling, som nu gennemføres i et tilstødende mødelokale. Maskinparken er veldisponeret, men da maskinerne står
tæt, kommer gæsterne let til at genere hinanden. Motitonscenterets miljø er
meget socialt, de nuværende gæster søger kontakt med både personalet og hinanden. På grund af det gode miljø har Vestbad og Jobcenter Brøndby haft succes med et samarbejde om at aktivere psykisk skrøbelige jobsøgende ved hjælp
af fysisk træning. Flere m2 vil gøre motionscenteret i stand til at tilbyde flere af
den slags forløb samt kostvejledning, personlig træning, træning i mindre grupper, par-træning, afspænding, udstrækning og plads til individuelle frie øvelser.

Det er første gang i mange år vi er her. Vi har mest brugt legeområdet i dag. Ovre i de
store bassin svømmer de jo frem og tilbage, så vi kan ikke bruge det dybe område til
udspring.
Det kunne ellers være rart hvis der var et dybtvandsbassin, som var mere frit tilgængeligt til
udspring og sådan noget, men ellers mangler her ikke noget.
Det ser ud til, at der er de mest basale ting til alle aldre. Rutsjebanen er vist mest til børn,
men vi har prøvet den og synes, at den er sjov alligevel. Hvis vejret var bedre, ville vi sikkert
også gå udenfor.
Gideon & Hermela, 22 & 24 år
begge studerende
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Jeg træner på et genoptræningshold en gang om ugen, fordi jeg har leddegigt. Vi er otte
på holdet. Vi har det dejligt, og jeg glæder mig hver gang. Det er rart at komme ned i
vandet, hvor det er meget nemmere at bevæge sig.
Genoptræningen indeholder både styrke-, konditions- og stabilitetstræning. Det hjælper på
leddene, og jeg føler mig godt tilpas bagefter.
Omklædningsrummene kunne godt trænge til en kærlig hånd - de er noget gammeldags,
og man står meget tæt. Men ellers mangler her ikke noget. Der er jo spabad og så videre,
ikke?

Lise, 69 år - pensionist

Flere og flere borgere motionerer på trods af alder og evt. handicap i Vestbad.
Borgere motionerer med stor glæde på tværs af idrætsgrenene og på meget
forskellige niveauer.
Babymødrene, der starter til fødselforberedelse hos jordemoder, fortsætter i
Vestbad til babysvømning hos musikpædagog og efterfødselsgymnastik hos
fysioterapeut.
Børnefamilierne benytter både svømmeklubbens undervisningstilbud i
svømmeskolen, familieaktiviteterne i Kurbadet og de offentlige åbningstider i
weekends og ferier.
Voksne - svømmere, motionister, dykkere, triatleter, kvinder, mænd, unge, gamle, nybegyndere, rutinerede, handicappede, etniske minoriteter og majoriteter
- har månedskort til både svømmehal og motionscenter. Vestbads nuværende
gæster og medarbejdere nyder mangfoldigheden i Vestbads tilbud og mangfoldigheden i miljøet - og byder nye gæste velkommen

Mangfoldighed

Vest Brøndby er en stor klub med ca. 950 medlemmer, og det kræver meget planlægning
og samarbejde at give alle vores medlemmerne god og sjov træning i de to svømmehaller
vi benytter.
Vestbad er meget behjælpelige med at gøre de praktiske forhold så gode som mulige for
os. Det er vigtigt at både de små og store svømmere føler sig velkomne og trygge, når de
kommer til vores undervisning – og det gør langt de fleste i Vestbad.
Vi har mange ønsker til klubbens fremtid i Vestbad – allermest mere bassintid – gerne i
flere mindre og fleksible bassiner i stedet for det store 50m bassin. Det vil glæde de mange
børn, som vi har på venteliste til begynderhold.

Jørgen Andersen, formand
Svømmeklubben Brøndby Vest

Jeg styrketræner tre gange om ugen, og den 26/8 har jeg 10 års jubilæum. Jeg blev sendt
hertil af rygskolen og er blevet total afhængig - nu skal jeg også på bjergvandring og alt
muligt. Det er fedt at komme her for der er et fantastisk sammenhold og mange af os er
kommet i årevis. Der er en intim nærhed i forhold til andre steder jeg har prøvet.
Jeg er meget glad for personalet, og jeg ville ønske de var her i hele åbningstiden – det
giver tryghed. Ellers er faciliteterne i orden.
Min datter og jeg kommer jævnligt i Vestbads kurbad. Vi giver gerne hinanden en af
kurbadets ansigts- eller kropsbehandling i fødselsdagsgave. Der er også et fantastisk personale i kurbadet, og de passer perfekt til forkælelse.
Bodil, 57 år - førtidspensionist
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RENOVERING AF 50 M SVØMMEHAL
Bassiner
50 m bassinet opfylder ikke dagens
krav til konkurrencesvømning. Bassinet er ikke dybt nok i den lave ende
og banebredden er ikke bred nok til
de otte markerede baner - antallet af
baner må reduceres til seks.

nesslokalerne uændrede, en balkon
over omklædningrummene etableres.
Fitnessglasfacaden kan, hvis det er
ønskværdigt, føres ud og inddrage
balkonen til fitnessareal. I model B udvides eksisterende fitnessareal, så der
skabes rum for fitnessomklædning og
personalerum på 1. sal.

Model A anviser et 25 m bassin som
svømmebassin, og et varmtvandsbassin til babysvømning, familiebadning
og ikke mindst genoptræning.

For svømmehallens vedkommende
gør følgende sig generelt gældende:
Betonrenovering
Promenadedæk, trapper og bastion
skal fjernes og bortskaffes.
Det foreslås, at bassinvægge bevares
med henblik på at påstøbe på indvendig side af væggene (eksist. vægge
fungerer som forskalling). Det medfører, at bassinet ikke kan bevare samme
bredde som nuværende bassin. Der
opmures (evt. lecablokke) på udvendig
side af bassinvæggen for at standse
korrosionen af væggene.

Model B anviser et 25 m bassin som
svømmebassin, et dybvandsbassin til
spring, leg og dykning samt et varmtvandsbassin til babysvømning, familiebadning og ikke mindst genoptræning.
25 m bassinet disponeres midt i hallen, så det skalamæssigt til stadighed
fastholder det store rum.
Dybvandsbassinet placeres naturligt
i overgangen mellem den gamle hal
og morskabsbassinerne og udnytter
således den dybe del af det gamle
bassin.

Ovenstående medfører naturligvis
nye overflader på dæk og bassin. Der
regnes med gode gedigne klinker og
fliser, robuste til svømmehalsbrug i
hele svømmehallen for begge modeller - ligeledes i bassinerne.

Varmtvandsbassinet disponeres fjernest i den nordlige ende af hallen for
at skabe ro og en vis intimitet om bassinet. Bassinet vil opfattes værende i
et gennemlyst rum mellem glasfacaderne mod øst og vest. Forbundet
med en lang rampe hæves varmtvandsbassinet og 25 m bassinet 0.5
m over eksisterende dæk, så der kan
opnås en korrekt dybde til 25 m bassinet. Det hævede niveau vil forstærke
sektioneringen i hallen.

Facader
Hallens glasfacadepartier er udtjente.
Facadepartierne fra bygningens opførelse har et særdeles stort varmetab.
Det er hensigten at udskifte glaspartier med nye energirigtige profiler og
glas.
Vandbehandlingsanlæg
De nye vandbehandlingsanlæg fylder
ca. tre gange så meget som eksisterende anlæg og er samtidig højere.
Vandbehandlingsanlægget placeres
mest hensigtsmæssigt i kælderen
langs den vestlige ydervæg, hvor eksisterende bastion er placeret, både
i forhold til funktion og arealudnyttelse. Dette medfører dog, at personalerummene i kælderen skal indplaceres andetsteds.
Vandbehandlingsanlæggene vil grundet de nødvendige beholderhøjder

Omklædning
Miljømyndighederne påviser, at omklædningsrummene i nuværende
form ikke har tilstrækkelig bruseareal ift. antal brugere iht. DS477 vejledende forhold. Endvidere er omklædningsforholdende for damer og herrer
generelt særdeles nedslidte.
I begge modeller udvides omklædningsrummene med nogle meter
ud i svømmehallen. I model A er fit-
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rage op over promenadedækket. En
retablering af bastionen vil således
indgå i helheden.
Ventilationsanlæg
Der etableres nye ventilationsanlæg
for svømmehal, omklædningsrum og
fitnesscenter. De nye anlæg vil være
energibesparende ift. eksisterende anlæg.
Varme og vand
I forbindelse med renovering og ombygning af omklædningsfaciliteterne
føres nye rør til vand varme og kloak.
Der foreslås gulvvarme i omklædningsrum.
Varetransport
Varetransport til kælder foregår uhensigtsmæssigt gennem foyer og ved
anvendelse af publikumselevator og
snørklede gange i kælder. Arbejdsmiljøet forbedres ved etablering af vareelevator på bygningens vestfacade
ifm. arealet for nye vandbehandlingsanlæg.
Tilgængelighed
Ifm hovedindgangen indbygges en
karrusseldør i glasfacaden mod syd,
dermed bliver der bedre plads til handicap- og barnevognsindgang gennem
nuværende indgang. Der etableres ialt
6 handicap-/familieomklædningskabiner i et selvstændigt afsnit imod nuværende 4 kabiner. I Svømmehallen
etableres rampe i selve salen samt i
varmtvandsbassin.
Café
Med baggrund i at omklædningsrummenes indgang flyttes til en placering vis a vis billetsalget udvides
caféområde til også at omfatte glasgangen mod syd.
Alternative energikilder
Der er i nærværende program ikke taget stilling til alternative energikilder,
som solceller, solfangere, jordvarme
m.m., idet teknologien er inde i en
rivende udvikling. Bæredygtige tiltag
skal naturligvis inddrages, når endeligt
program fastlægges.
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MODEL A

KONCEPT

25 m bassin og varmtvandsbassin. Nyt vandbehandlingsanlæg i eksist. dybt bassin
(dele af 50 m bassin).

OMBYGNING

25 m bassin, varmtvandsbassin, nye promenadedæk, nye bassinvægge, nye bassindæk, nye overflader, ny balkon, nye glasfacadepartier, ombygning og udvidelse
af omklædningsrum med handicapomklædning og familiekabiner i separat sektion, handicaprampe, mulighed for åbne facader med trappeanlæg og vandgrav
mod parkanlæg, nye vandbehandlingsanlæg, nye ventilationsanlæg, ny vand og
varme ifm. ombyggede arealer, ny vareelevator.

FITNESSOMRÅDE

Eksisterende arealer bevares. Der etableres en balkon foran fitnessarealet over
udvidet omklædning mod svømmehallen.
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FORDELE:

- Nye omklædningsfaciliteter tilgodeser myndighedernes krav og øget brugervenlighed.
- Nyt varmtvandsbassin tilgodeser øgede muligheder omkring genoptræning,
babysvømning, særlige arrangementer m.m.
- Sammenhæng mellem ude- og indeareal via oplukkelig facade.
- Vandbehandlingsanlæggets placering giver mulighed for at bevare personalerum i kælderen, som er en økonomisk fordel.
- Laveste anlægsbeløb.
- Selvstændig vareelevator giver bedre arbejdsforhold, og personalet kan disponere mere hensigtsmæssigt.

ULEMPER:

- Den store disponible flade kunne være anvendt til vand-/badefunktion ift. “så
meget vand i et svømmeanlæg som muligt” - løsningen mangler en vandfunktion til de unge brugere til aflastning for leg- og morskabsafdelingen.
- Personalerum i kælderen giver stor afstand mellem administration og personale.
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MODEL A

varmtvandsbassin

rk: 0,5

trappeanlæg
m. vandgrav

25 m bassin

nyt
vandbehandlingsanlæg

ny vareelevator
rk: 0,0
babyomklædning

familie- og hc-omklædning

omklædning 1

sauna

sauna

omklædning 2

ny indgang

Stu eetag e 1 :400
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MODEL A
eksist. bassinvægge anvendes
som støbeforskalling

nyt ventanlæg

varmtvandsbassin

nyt ventanlæg
25 m bassin

eksist.
personalerum
ny vareelevator

vandbehandlingsanlæg
vandbehandlingsanlæg

k æ ld erpl an 1 :80 0

ny balkon over udvidet omklædning

eksist fitness

1. sal s p la n 1 :4 00
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MODEL B

KONCEPT

Fitnessdækket forskydes et søjlefag ind i svømmehallen. Nyt vandbehandlingsanlæg under bastion. Personalerum flyttes fra kælder til 1. sal i fitnessområdet.

OMBYGNING

25 m bassin, dybvandsbassin, varmtvandsbassin, nye promenadedæk, nye bassinvægge, nye bassindæk, nye overflader (klinker og fliser), ny balkon, nye glasfacadepartier, ombygning og renovering og udvidelse af omklædningsrum med
handicapomklædning og familiekabiner i separat sektion, handicaprampe, mulighed for åbne facader med trappeanlæg og vandgrav mod parkanlæg, nye vandbehandlingsanlæg, nye ventilationsanlæg, ny vand og varme ifm. ombyggede arealer, ny vareelevator, etablering af nye personalerum på 1. sal, ny hovedindgang.
Fitnessarealet udvides med netto 40 m2 til i alt 430 m2. ekskl. omklædning, toil.,
depot m.m.
Fitness har egen omklædning. Personalerum er indplaceret i området.

FITNESSOMRÅDE

V

E

S

T

B

A

D

17

FORDELE:

- Nye omklædningsfaciliteter tilgodeser myndighedernes krav og øget brugervenlighed.
- Nyt varmtvandsbassin tilgodeser øgede muligheder omkring genoptræning,
babysvømning, særlige arrangementer m.m.
- Dybvandsbassin aflaster leg- og morskabsafdelingen og tilfører anlægget et
stort aktiv for de unge brugere - bassinet kan anvendes i flere sammenhænge også svømmetræning.
- Sammenhæng mellem ude- og indeareal via oplukkelig facade.
- Personalerum på 1. sal ved fitness giver gode sammenhængende strukturer for
den daglige interaktion personalet imellem.
- Fitnessområdet får egen omklædning.
- Selvstændig vareelevator giver bedre arbejdsforhold, og personalet kan disponere mere hensigtsmæssigt.

ULEMPER:

V

- Dyreste anlægsbeløb
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MODEL B

varmtvandsbassin

rk: 0,5

trappeanlæg
m. vandgrav

25 m bassin

nyt
vandbe- rampe
handlingsanlæg

dybvandsbassin

eksist.
morskabsbassiner

rk: 0,0
babyomklædning

familie- og hc-omklædning

omklædning 1
wellness
sauna

sauna

omklædning 2

ny indgang

Stu eetage 1 :40 0
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MODEL B
eksist. bassinvægge anvendes
som støbeforskalling

nyt ventanlæg

varmtvandsbassin

nyt ventanlæg
25 m bassin

vandbehandlingsanlæg
ny vareelevator

dybvandsbassin

vandbehandlingsanlæg

kæl d erpl an 1:80 0
ny
balkon
over
vandbehandlingsanlæg

udvidet
areal

depot

fitness

omklædning fitness
teknik depot

personalefaciliteter

frokoststue

1 . sals p la n 1:4 00
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8

6
5

7
9

h e r re r u t e

3

damerute
6

familie- & hc-rute
alle

5

1. indgang
2. billetsalg
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

11

billetkarrusel
skift til barfodsområde
o m k l æ d n . g a rd e ro b e
bruseområde
toilet
svømmehal
babyomklædning
sauna
udgang

7

2

4

10

10

7

4

6

5

1

NYE OMKLÆDNINGSFORHOLD

Kort afstand fra billetsalg til indgangen til omklædningsrummene skaber større
overblik og bedre kontrol med rummene for personalet.
Familie-/handicapkabiner er disponeret nær indgang og nærmest svømmehallen, så afstande bliver så korte som mulig. Kabineantallet er øget med 50% ift.
nuværende situation.
Et tydeligt skifte fra fodtøj- til barfodsområde indleder herre- og dameomklædningsrummenes klare, stramme struktur baseret på en fordelingsgang med en
række “køjer” indeholdende omklædning, brusere og toiletrum. Der er disponeret 4 toiletrum mod nuværende 3 toiletrum. Saunaen er næsten fordoblet
i areal i forhold til nuværende situation. Bruse- og omklædningsområder forholder sig pladsmæssigt til hinanden.
Som noget nyt etableres et særligt fællesområde til babyomklædning, så forældreparret evt. kan klargøre børnene sammen.
Nærværende udvidelse og indretning har været drøftet med Miljøafdelingerne
i Brøndby og Rødovre Kommune. Miljøafdelingerne har tilkendegivet en positiv
holdning over for forslaget - en endelig godkendelse kan dog først finde sted i
forbindelse med ansøgning om ny miljøgodkendelse af svømmeanlægget.
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OMKLÆDNING MODEL A & B

25 m bassin

vandbehandlingsanlæg
Model A: gulvflade
Model B: dybvandsbassin

ny
vareelevator

eksist.
morskabsbassiner

Model A: åbent
Model B: overdækket

babyomklædn.

hc wc omklædn. omklædn. omklædn. omklædn. omklædn. omklædn.
m. brus m. brus m. brus m. brus
m. brus
m. brus
m. brus

familie- og hc-omklædning, 60 skabe
café
depot
ind

depot
rengøring

billetsalg
ud

omklædning 1, 120 skabe

bruseområde, 12 brusere

wc

wc

wc

wc

omskiftn. til barfodsområde

wc

wc

omskiftn. til barfodsområde

wc

wc

sauna

sauna

til wellness

omklædning 2, 120 skabe

bruseområde, 12 brusere

caféområde

ny indgang

Plan , o m kl æd n i n g stu eetag e 1:2 00
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25 m bassin

legebassin
solbadning

Hønen

Ove rsigts p lan , F ril u ftsba d
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FRILUFTSBADET

OMBYGNING

Betonarbejder, bassinoverflader og bassinudstyr
Vandbehandlingsbygning for tre anlæg, 250 m2 bygning indpasset i terræn
Ledninger i jord (bassinvand, varme, vand, kloak og el), adgangsveje og retablering
Vandbehandling: 25 m bassin og legebassin inkl. nye tanke og nye ind- og udløb.
Anlægget er forberedt til foranstaltninger for vinterbadning i legebassinet.

BORTSKAFFELSE AF FRILUFTSBAD

En alternativ løsning kunne være at fjerne friluftsbadet og drøfte nytænkning
af området, evt. i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden LOA, eller ved udskrivning af en konkurrence om forslag til nyanlæg af området inden for en på
forhånd fastsat budgetramme.
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HØNEN

OMBYGNING

Betonreparation, fjernelse af asfalt, nye overflader, vandbehandling og kunstnerisk udsmykning.

UDVIDELSE AF HØNEANLÆGGET

Eksisterende anlæg omkring Hønen kunne evt. gøres mere tidssvarende ved at
tilføre f.eks. geyserspringvand.

BORTSKAFFELSE AF HØNEN

En alternativ løsning kunne være at fjerne Hønen og retablere terrænet i dialog
med eksisterende landskabsplan eller indgå i den under Friluftsbadet omtalte nytænkning af udendørs arealerne.
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ØKONOMI
SAMLET OVERSIGT

50 M BASSIN & OMKLÆDNING
MODEL A
Nyt 25 m bassin og varmtvandsbassin (ca. 2.500 m2)

kr.

58.700.000

MODEL B
Nyt 25 m bassin, varmtvandsbassin og dybvandsbassin (ca. 3.000 m2)

kr.

65.400.000

MODEL 1
Renovering af beton og overflader, nyt vandbehandlingsanlæg,
ny vandbehandlingsbygning (ca. 1.800 m2)

kr.

22.800.000

MODEL 2
Bortskaffelse af Friluftsbad (ca. 1.800 m2)

kr.

2.600.000

Renovering af beton, nyt vandbehandlingsanlæg, ny/renov. Høne
(ca. 1.200 m2)

kr.

4.700.000

Tillæg for geyserspringvand

kr.

600.000

Bortskaffelse af Hønen (ca. 1.200 m2)

kr.

500.000

Af ovenstående kan nedenstående lånefinasieres:
Beregnede energibesparelser som giver mulighed for lånefinansiering
v. renovering/ombygning af 50 m bassin og omklædning. Nedenstående
investeringsbeløb er indeholdt i overslagene for model A og B.
Ventilation (myndighedskrav) investering
besparelse pr. år
tIlbagebetalingstid

kr.
kr.
år

4.100.000
265.000
15

Glasfacader (nødv. udskiftn.) investering
besparelse pr. år
tIlbagebetalingstid

kr.
kr.
år

1.800.000
53.000
34

FRILUFTSBAD

HØNEN

Entrepriseudgifter, øvrige omkostninger som byggeplads, vinterforanstaltninger,
UF, byggesagsgebyrer, honorar til rådgivere er indeholdt i ovennævnte overslag.
Alle overslag er excl. moms.
Evt. alternative energikilder er ikke medregnet i ovenstående overslag.
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