Bliv klogere:

7 EKSEMPLER PÅ DE STØRSTE
TRENDS FOR SVØMMEANLÆG
er vanskeligt at håndtere sand og snavs
Fremtidens svømmehal skal tilbyde nye aktiviteter, være
fjorden, og koblingen mellem
bæredygtig og arkitektonisk give svømmegæsterne en unik fra
inde og ude skaber udfordringer i
oplevelse – seks forskellige eksempler fra Lokale og Anlægs- den daglige brug.
Se fotos.
fonden viser, hvordan man kan nytænke svømmehaller. Og
så har vi besøgt Bornholm, der drømmer om en ny type
EN BÆREDYGTIG SVØMMEHAL
svømmehal, som smelter sammen med havet.
I THYBORØN

inde- og udevand. Man kan bygge et
bæredygtigt anlæg, hvor flere deler og
udnytte bedre, og når det salte vand
tæller med i bassinprogrammerne, kan
man potentielt nøjes med minde.
Det er oplagt at give direkte kig
fra svømmehal til havet, så brugerne
kan opleve udemiljøet helt tæt på, når
de svømmer inde i bassinet. Saunaen
skal ikke gemmes væk bagved i omklædningsrummet, men bygge bro til
udeaktiviteterne, så vinterbaderne
både kan se og mærke det kolde
vand.
I lavsæsonen om sommeren kan
svømmehallen blive turistdestination,
som kobler sig til byen, den maritime
rute lang kysten og havet som en
vigtig del af livet på Bornholm.

Thyborøn havde to tørhaller med en
kapacitet, som ikke svarede til behovet
i den lille by. Det løste de ved at
transformere den ene idrætshal til et
vådrum – en svømmehal.
Svømmehallen er mindre end en
standardsvømmehal med et 10x17
meter bassin, men har mange af de
funktioner, man ser i en standard
svømmehal med plads til leg, skolesvømning, wellness, baby- og motionssvømning samt genoptræning og
adgang for bevægelseshæmmede.
Man har fundet en bæredygtig
løsning på overkapaciteten, som
lever op til behovene i Thyborøn og
skabt ny dynamik med aktiviteterne
i den eksisterende idrætshal i et
anlæg bygget i enkle materialer
med god akustik og naturligt samspil
mellem kunst- og dagslys.
Se 3D og fotos.

HAVKIG OG HAVDYP I RINGKØBING

WELLNESS OG VINTERBAD I
VEJEN

Af Anna Rex Wittig
Titel Faglig formidler, Lokale og Anlægsfonden

Hvad er de største udfordringer, når
vi bygger svømmehaller i dag? Og
hvilke behov har brugerne? Lokale og
Anlægsfonden har samlet syv forskellige bud fra Bornholm, Ringkøbing,
Vejen, Thyborøn, Vejle, Grønland og
Lystrup som viser aktuelle trends for
svømmekulturen.
Se 3D og fotos af fem realiserede
svømmehaller og læs om Bornholm,
som håber på at bygge en ny type
svømmehal.

BORNHOLM DRØMMER OM
ET VANDKULTURHUS VED
HAVET

Svømmehallen i Rønne er slidt og lever
ikke op til brugernes behov i dag.
De drømmer derfor om at bygge et
vandkulturhus på kanten af havet og
havnebassinet i Nørrekås.
De vil have vandsport ind i
svømmehallen, så foreninger og
svømmegæster kan dyrke open
water svømning, stand up paddle,
kajak og vinterbadning i et beskyttet
miljø uafhængigt af vejr og træne
vandsikkerhed, inden de bevæger
sig ud i det salte. Læs også artiklen:
Fremtidens svømmehal smelter
sammen med havet.
Placeringen ved Nørrekås er
attraktiv, da man kan skabe tæt
visuel og funktionel kontakt mellem
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I Ringkøbing var der brug for nyt liv i
svømmehallen, og man omdannede
en helt traditionel svømmehal med
et klassisk 25-meter bassin til fleksible
vandaktivitetsområder med kig til
den smukke Ringkøbing Fjord.
Arkitektonisk har man skabt en visuel kobling mellem inde og ude, og
det er blevet en populær turistdestination. Vandpolo, klatring, leg og
fitness er rykket ind i svømmehallen.
Der er havdyp i havet, men det

I Vejen ville man imødekomme udviklingen i danskernes idrætsvaner
og udvide idrætscentrets svømmehal
med både wellness, saunagus og
vinterbadning.
Med udendørs koldtvandsbassin,
sauna og gus har man skabt en stærk
kobling mellem wellness og udevand med et mere varieret tilbud
i vand- og træningskulturen for
både nuværende og nye brugere af
idrætscentrets svømmehalsområde.

NOVEMBER 2020

Man havde en ambition om, at
crossfittere og triatleter skulle bruge
området aktivt, men den har været
svær at indfri, fordi adgangsmulighederne ikke var god og interessen
fra traitleterne manglet.
Se 3D og fotos.

DIGITAL SVØMMEHAL VEJLE

Svømmefaciliteterne i Vejle er svaret
på en topmoderne svømmehal med
digitale løsninger og fleksible bassiner,
hvor traditionel banesvømning kun
er én blandt mange oplevelser i vandet.
Med undervandskameraer, trykknapper til stafetleg, LED-lys på bunden,
så svømmerne kan konkurrere,
selvom de træner alene, styrke- og
konditionstræning på kanten og et
hot’n cold-område er svømmehallen
i Vejle et eksempel på et anlæg for
alle uanset niveau og fysisk form.
50-meterbassinnet er udviklet med
mekaniske løsninger, så svømmehallen
er fleksibel og bassinstørrelserne kan
opdeles og indrettes efter behov.
Se 3D og fotos.

NOVEMBER 2020

Lokale og Anlægsfonden besøger Bornholm for at se på potentialet
for et vandkulturhus ved kysten og havnebassinet i Nørrekås.

FRA NUL TIL NY BADEKULTUR I
GRØNLAND

I Nuuk havde man ingen badekultur,
og det barske klima i Grønland betød,
at en badetur i det iskolde hav var
udelukket. Man byggede derfor den
første grønlandske svømmehal.
Svømmehallen er et godt eksempel
på at gøre svømmeaktiviteter til for
alle, og give oplevelser og glæde i
hverdagen. Børn og unge op til 17 år
har gratis adgang. Bassinudformningen
er anderledes med en rundbane og
små nicher til ophold, leg ved vandkanten og lys der skifter farve i loftet
og sætter stemning.
Den er velbesøgt af både grønlændere og turister, som kan opleve
den barske, men smukke natur fra
vandkanten.
Se fotos.

MANGFOLDIGT FORENINGSLIV I LYSTRUP

Foreningslivet er stærkt og nytænkende
i Lystrup, men svømmehallens kapacitet og funktioner matcher slet ikke
behovet – bl.a. kan der kun foregå
én aktivitet ad gangen i 25-meter
bassinet.
Bassinerne bliver flerfunktionelle,
og svømmehallen er et eksempel på,
hvordan man kan sikre bedre udnyttelse, drift og mangfoldighed med
foreninger som omdrejningspunkt
med moderne løsninger.
Der kommer nye aktiviteter til
med mulighed for TRI, vandpolo,
vanddisco, træning på kanten og
livredning for børn.
Se fotos.
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