Fremtidens svømmehal

SMELTER SAMMEN MED HAVET
Svømning er den næststørste aktivitet blandt børn i Danmark,
mens næsten en tredjedel af danske børn aldrig har badet
i havet. Lokale og Anlægsfonden ser store potentialer i at
nytænke svømmehallen, så børn og unge får havaktivitet
og vandsport under huden.

SVØMMHALLEN SKAL LIGGE
VED HAVET

Af Anna Rex Wittig
Titel Faglig formidler, Lokale og Anlægsfonden

Vinterbadning, stand up paddle,
open water svømning, havkajak og
snorkling. De danske kyster rummer
et hav af potentialer for aktiviteter i
det fri, men for mange børn og unge
er det uvant og utrygt at bevæge sig
fra klorvand i svømmehallen til havvand. Næsten en tredjedel af danske
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Anlægsfonden (LOA) vil udvikle
svømmehallen, så vinterbadning,
kajak og stand up paddle kan foregå
side om side med banesvømning og
gøre børn og unge trygge ved kysten
og det åbne hav.

børn i alderen 2-15 år har aldrig
badet i havet, viser en kortlægning
fra Friluftsrådet. Svømning er den
anden mest populære aktivet blandt
danske børn efter fodbold, viser den
seneste undersøgelse af danskernes
motions- og sportsvaner fra Idrættens
Analyseinstitut (Idan). Lokale og

”Vi vil gerne, at alle børn og unge,
der vokser op ved kysten i Danmark,
også lærer at bruge havet – de fleste
danskere bruger det om sommeren,
men der er faktisk rigtig mange,
som, hvis ikke de er født ind i en
vandsportsfamilie, aldrig får brudt
barrieren,” siger Jens Øyås Møller,
der er udviklingskonsulent i LOA.
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Han forklarer, at svømmehallen med
sit varme vand og de kontrollerede
vejrforhold er en tryg ramme,
der kan introducere danskerne til
havaktiviteter. Dårligt vejr er blandt
danskerne den største barriere næst
efter mangel på tid for at være aktiv
på havet, og 64 pct. får ikke opfyldt
deres behov, viser en kortlægning
af havfriluftsliv fra Københavns
Universitet.
LOA har gode erfaringer med
projekter i Vejle, Ringkøbing, Vejen,
Thyborøn og Frederikssund, der
udfordrer det traditionelle firkantede
bassin med koldtvandsbassiner, sauna,
vandpolo og moderne teknologi,
men næste step er at udvikle en
facilitet med havaktiviteter.
”Ved at placere svømmehallen
med let forbindelse til havet kan
man udvide aktivitetsmulighederne,
sænke barrieren for at være med
og tilgodese mange flere brugere.
Og foreninger, selvorganiserede og
svømmegæster kan bruge havet
hele året og træne vandsikkerhed,”
siger Jens Øyås Møller og uddyber
mulighederne: ”Man starter måske
med at øve sig i det varme vand, så
padler man en tur i havet og slutter
af i saunaen – det bliver en helhedsoplevelse i naturen i stimulerende
rammer.”

dominerer med 35 pct. Ifølge Jens
Øyås Møller kan en ny type svømmehal være brobygger.

VANDSPORT FOR FLERE BØRN
OG UNGE

SVØMMEHALSBYGGERI KRÆVER
OMTANKE

Behovet for at nytænke svømmehallen
med flere aktiviteter end svømning
er kortlagt i en evaluering fra Niras,
som viser, at danskernes motiv for
at tage i svømmehallen er både leg,
motion, konkurrence, wellness og
vandsport. Men den peger også på,
at potentialet i at koble svømmefaciliteten til havet er uforløst.
Idan har set på børn og unges
deltagelse i vandidræt i alderen 7-15
år, og 1 pct. af børn og unge dyrker
kano, kajak og roning. Det gælder
også for sejlsport, wind- og kitesurf.
Mindre end 1 pct. angiver, at de
surfer, dyrker stand up paddle og
openwater svømning, mens svømning
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”Mange vandsportsaktiviteter er
fortsat nicheaktiviteter, og især
blandt børn- og unge er der
poten-tiale. Ved at koble havet
til svømme-hallen og interessen
for svømning, som er en naturlig
forudsætning for vandsport, har
vi mulighed for at få flere ud og
potentielt skabe vækst i det blå
foreningsliv,” siger
Jens Øyås Møller.

teter ud fra en bæredygtig tanke om,
at flere brugere deler. Det har skabt
bedre udnyttelse. Ved at placere
svømmehallen ved havet kan den
blive mødested for både inde- og
udeaktivitet og foreningsliv, og man
kan potentielt bygge mindre, fordi
havvandet også tæller med i bassinprogrammerne, og gavne både miljø
og økonomi.
Sammen med fem vidensaktører
undersøger Lokale og Anlægsfonden
nu og frem til 2021, hvordan man kan
udvikle fremtidens svømmekultur.

Når børn bliver teenagere,
forlader de ofte svømningen. Blandt
de 7-9-årige svømmer 50 pct., mens
det for de 13-15-årige er 17 pct.
Men for vandsportsaktiviteterne
stiger deltagelsen med alderen.
Interessen for havet er ifølge en
medlemsopgørelse fra Danmarks
Idrætsforbund stor blandt især
voksne, og fra 2018-2019 er der
i alt kommet næsten 3.000 flere
medlemmer til i foreningerne under
de seks vandsportsforbund, der er
organiseret under DGI og DIF.

Selvom mulighederne ved at nytænke
svømmehallen er mange, er det en
dyr facilitet at drifte og bygge, og man
skal derfor tænke sig rigtig godt om.
”Der kan måske ligge nogle
muligheder, som ikke er undersøgt
endnu, for at bruge noget af varmen
fra havet som energikilde. En svømmehal er en ret heftig energisluger,
så om det er en reel mulighed eller
mere et tankemæssigt alternativ skal
undersøges. Det har vi ikke kigget
nærmere ind i,” siger Jens Øyås
Møller.
Lokale og Anlægsfonden har
tidligere været med til at nytænke
svømmehaller og andre fritidsfacili-

LÆS OGSÅ:
Bliv klogere – 7 eksempler på de
største trends for svømmeanlæg.
Besøg vores online univers med
meget mere viden om at bygge
svømmeanlæg.
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