Procent af håndværkerudgift

DKK

Sundhed og sikkerhed (Prioritet 1)
Håndværkerudgifter
Uforudsigeligeudgifte
Byggeledelse og byggeplads
Rådgivning

25%
5%
15-40%

13,3 mio. kr.
3,3 mio. kr.
0,8 mio. kr.
3,4 mio. kr.

Miljø omkring svømmehal (Prioritet 2)
Håndværkerudgifter
Uforudsigeligeudgifter
Support fra drift
Byggeledelse og byggeplads
Rådgivning

25-30%
0-10%
5%
15%

9,9 mio. kr.
2,8 mio. kr.
11.000 kr.
0,6 mio. kr.
1,9 mio. kr.

25%
0-10%
5%
15-20%

5,9 mio. kr.
1,5 mio. kr.
0,4 mio. kr.
0,4 mio. kr.
1,1 mio. kr.

25%
10%
5%
15%

1,5 mio. kr.
0,4 mio. kr.
0,2 mio. kr.
0,1 mio. kr.
0,3 mio. kr.

Anlægsbudget

Levetider omkring svømmehal (Prioritet 3)
Håndværkerudgifter
Uforudsigeligeudgifter
Support fra drift
Byggeledelse og byggeplads
Rådgivning
Energi og miljø (Prioritet 4)
Håndværkerudgifter
Uforudsigeligeudgifter
Support fra drift
Byggeledelse og byggeplads
Rådgivning
Samlet anlægsbudget i alt ekskl. moms

47,8 mio. kr.
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GRUNDLAG

1.1

Indledning

Dato: 15-03-2020

Rudersdal Kommune ønsker udført et Bygningssyn for Birkerød Svømmehal, som indeholder:
- Oprindelig bassinsal med 25 m bassin (gamle bassinsal).
- Ny bassinsal med 25 m bassin.
- Bygning som ligger op ad oprindelig bassinsal med Bad/Omklædning – H/D på hver sin etage.
- Bygning mellem de 2 bassinsale med Varmtvandsbassin.
- Bygning mellem de 2 bassinsale med HC-bad/omklædning.
Formålet er at opstille en plan for et begrundet værdiskabende vedligehold/renovering, der inden
for de kommende 10 år skal sikre, at der er etableret et svømmebadsanlæg, der har optimal drift
og vedligehold.
Sweco har i samarbejde med Rudersdal Kommune udført:
Besigtigelse af de nuværende bygningsdele i anlægget, hvor der efterfølgende er udført:
- Beskrivelse af indhold og udformning.
- Vurdering af kapacitet og ydeevne ud fra nedennævnte lovgrundlag.
- Vurdering af restlevetid før bygningsdel skal udskiftes.
- Forslag til renovering/vedligehold med tilhørende overslag på håndværkerydelse.
- Forslag til tidsplan for renovering/vedligehold.
Detailundersøgelser i tagbelægning-/konstruktion med hjælp fra VIDA / KN Tagdækning.
Der er foretaget bygningssyn og energiscreening.
Der er ikke foretaget:
- Registrering af løst inventar.
- Beregning af udnyttelsesgrad på de bærende træ- og betonkonstruktioner.
- Undersøgelse af indeklima.
- Undersøgelse af bærende konstruktioner.

1.2

Læsevejledning/forklaring
Hovedafsnittende (5-8) er inddelt i fire kategorier ud fra prioritering. Prioritering 1: Sundhed og
sikkerhed, prioritering 2: Oplevet miljø omkring svømmehallen, prioritering 3: Levetider på øvrige
elementer og prioritering 4: Energi og miljø.

1.3

Lovgrundlag for fremtidig disponering
BEK 918 af 27. juni 2016 fra Miljøministeriet: Bekendtgørelse om Svømmebadsanlæg m.v. og
disses vandkvalitet.
DS 477, 2. udgave 13. marts 2013: Norm for Svømmebadsanlæg.
Vejledning nr. 23, okt. 2017 fra Miljøministeriet: Vejledning om godkendelse af Svømmebade
Vejledning fra Naturstyrelsen, 2013: Vejledning om kontrol med Svømmebade
DS/EN 15288-1, 3. udg. 03. september 2012: Svømmebadsanlæg – Del 1: Sikkerhedskrav ved
projektering og udformning
DS/EN 15288-2, 2. udg. 03. september 2012: Svømmebadsanlæg – Del 2: Sikkerhedskrav til
driften
Relevante anvisninger fra Dansk Svømmebadsteknisk Forening.
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Dato: 15-03-2020

CV for udført D&V fra opførelse frem til nu
Vi har fået oplyst, at der er udført følgende tiltag i svømmehallens levetid:
1968:
Opførelse af bassinsal med 25 m svømme- og springbassin og tilhørende bygning der indeholder
omklædning og bad.
2006 - 2007:
Tilbygning med bassinsal (25 m svømmebassin) og bassinsal (varmtvandsbassin) med tilhørende
HC-omklædning særligt tiltænkt til brugerne af varmtvandsbassin.
Tilbygning, 1. sal: Administration mellem eksisterende Bad/Omklædning og Bassinsal 1968.
Lokal reparation af klinker på promenadedæk i bassinsal fra 1968.
Lokal reparation af loftsplader i bassinsal fra 1968.
2009:
Udskiftning af klinkebelægning i bund af 25 m svømme- og springbassin fra 1968.
2010:
Nyt ventilationsanlæg til den gamle bassinsal.
Renovering af klor/syrerum.
2013:
Udskiftning af tagrender på bad/omklædningsbygning.
Eget nødstrømsanlæg.
2014:
Termotæppe til hver enkelt af de 3 bassiner.
2015:
Renovering af de oprindelige omklædnings- og baderum – for Damer (1. sal) og Herrer (Stuen).
2017:
Nyt nedhængt Ecophon akustikloft i bassinsal fra 1968.
Ny klinkebelægning omkring bassiner i den nye afdeling.
2019:
Nyt ventilationsanlæg til varmtvandsbassin.

1.5

Nuværende brugsmønster i åbningstid – Birkerød Svømmeskole
På birkeroedswim.dk.dk står følgende åbningstider for svømmehallen.
Alm. bassin:
Mandag:
Kl. 19.25-20.45
Onsdag:
Kl. 19.15-20.40
Varmtvandsbassin:
Mandag:
Kl. 16.00-19.45
Onsdag:
Kl. 17.15-18.45

Ny hal:
Mandag:
Kl. 16.00-19.25
Tirsdag:
Kl. 16.00-19.45
Onsdag:
Kl. 17.00-19.55
Lørdag:
Kl. 12.30-15.30
Søndag:
Kl. 10.30-14.30

Ovennævnte skema er anvendt til vurdering af kapacitet på det nuværende vandbehandlings- og
ventilationsanlæg.
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Dato: 15-03-2020

Fremtidens brugsmønster i åbningstid – Offentlig Svømning
På idræt.ruderdals.dk står følgende åbningstider for svømmehallen.
Alm. bassin samt udendørsbassin:
Mandag og onsdag:
Kl. 06.00-16.00
Tirsdag og torsdag:
Kl. 06.00-22.00
Fredag:
Kl. 06.00-19.00
Lørdag og søndag:
Kl. 08.00-16.00

Varmtvandsbassin:
Mandag og onsdag:
Kl. 06.00-10.00
Tirsdag og torsdag:
Kl. 06.00-9.30
Kl. 19.00-22.00
Fredag:
Kl. 06.00-10.00
Kl. 17.00-19.00
Lørdag og søndag:
Kl. 08.00-16.00

Ovennævnte skema er anvendt til vurdering af kapacitet på det nuværende vandbehandlings- og
ventilationsanlæg.

1.7

Fremtidens brugsmønster i åbningstid – Klub svømning
På birkeroedswim.dk.dk står følgende åbningstider for svømmehallen.
Gl. Bassin
Mandag og onsdag:
Kl. 16.00-21.00
Søndag:
Kl. 18.00-19.00
Varmtvandsbassin
Mandag:
Kl. 16.00-20.00
Onsdag
Kl. 09.00-12.00
Fredag
Kl. 12.00-14.00
Søndag:
Kl. 16.00-18.00

Nyt bassin:
Mandag og onsdag:
Kl. 06.00-08.00
Kl. 16.00- 22.00
Tirsdag:
Kl. 06.00-08.00
Kl. 16.00-22.00
Torsdag:
Kl. 06.00-08.00
Kl. 12.00-13.00
Fredag:
Kl. 06.00-08.00
Kl. 09.00-10.00
Kl. 16.00-21.00
Lørdag og søndag:
Kl. 08.00-16.00

Ovennævnte skema er anvendt til vurdering af kapacitet på det nuværende vandbehandlings- og
ventilationsanlæg. Den samlede brugstid er vurderet til at ligge i tidsrummet:
Hverdage: 6.00-22.00
Weekend: 8.00-16.00
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Dato: 15-03-2020

Tegninger m.m. af eksisterende forhold
Sweco har modtaget følgende tegninger:
- Kælderplan
- Stueplan
- Længdesnit
- Tværsnit
- Kloakplan
- Vandbehandlingsanlæg, Diagram

1.9

Overordnet indhold af Svømmehal og Bad/Omklædning
Område 1. Omklædning:
Bad/Omklædning, Herrer/Drenge: 29 m x 9 m = 261 m2
Bad/Omklædning, Damer/Piger: 29 m x 9 m = 261 m2
HC Bad/Omklædning: 13 m x 6 m = 78 m2

Område 2. Oprindelig Svømmebassin:
Svømmesal: 34 m x 21 m = 714 m2
Svømmebassin, Vandareal: 25,0m x 12,5m = 312,5 m2

Område 3. Nyere Svømmebassin og nyere Varmtvandsbassin:
3a) Svømmesal: 32 m x 16 m = 512 m2
Svømmebassin, Vandareal: 25,0m x 12,5m = 312,5 m2
3b) Varmtvandsbassin-rum: 12,5 m x 7,5 m = 94 m2
Varmtvandsbassin, Vandareal: 7,8 m x 4,0 m = 31,2 m2
Vanddybde = 1,3 m
Vandvolumen =41 m3
3c) HC-omklædning: 12,5 m x 7,5 m = 94 m2
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Eksisterende forhold - Oversigtstegninger

1

2
3c

3b

3a

Situationsplan: Birkerød Svømmehal, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød.
-

Område 1- Oprindelig langbygning mod nordvest: Bad/Omklædning H/D.
Område 2- Oprindelig bassinsal midt i komplekset med svømme-/springbassin.
Område 3- Ny bassinsal mod sydøst – sammenbygget med Varmtvandsbassinrum og HC
Bad/Omklædning.

3a
3c

3b

2

Stueplan - Bassinsale
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Kælderplan – Under bassinsale

Længdesnit
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1

Stueplan – Omklædning / Bad – Herrer

/ Administration

1

Første salsplan – Omklædning / Bad – Damer

/ Administration
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KONKLUSION OG ANBEFALING

2.1

Fremtidens Birkerød Svømmehal

Dato: 15-03-2020

Vores registreringer viser, at følgende bygningsdele har en kort restlevetid:
-

Klimaskærm/tagbelægning over den oprindelige svømmehal
Klimaskærm/facadebeklædning over den oprindelige svømmehal
Bassinkonstruktion i den oprindelige svømmehal
Bassinkonstruktion i den nye svømmehal
Klinkebelægning i begge svømmehaller
Promenadedæk i den oprindelige svømmehal
Promenadedæk i den nye svømmehal
Vandbehandlingsanlæg
Kemikalieanlæg
Vand, varme og sanitet
Ventilationsanlæg

Det vurderes hensigtsmæssigt inden for de nærmeste år, vi foreslår hen over sommeren 2023 eller
2024, at gennemføre en samlet renovering af ovennævnte bygningsdele – særligt bassinsalen med
det nye bassin, hvor klinkerne er løse- med følgende forslag til tidsplan for gennemførelse af
følgende projektfaser:
-

Forprojekt: 2 måneder
Hovedprojekt: 3 måneder
Licitation og kontrakter: 3 måneder
Udførelse: 9 måneder
Aflevering og idriftsættelse: 2 måneder

Det skønnes, at selve udførelsesfasen får et omfang, hvor svømmehallen skal holdes lukket i 9-11
måneder – optimalt hen over sommeren 2023 - inden der kan åbnes igen.
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Forslag til indhold i fremtidig renovering og tilhørende anlægsbudget
Procent af håndværkerudgift

DKK

Sundhed og sikkerhed (Prioritet 1)
Håndværkerudgifter
Uforudsigeligeudgifte
Byggeledelse og byggeplads
Rådgivning

25%
5%
15-40%

13,3 mio. kr.
3,3 mio. kr.
0,8 mio. kr.
3,4 mio. kr.

Miljø omkring svømmehal (Prioritet 2)
Håndværkerudgifter
Uforudsigeligeudgifter
Support fra drift
Byggeledelse og byggeplads
Rådgivning

25-30%
0-10%
5%
15%

9,9 mio. kr.
2,8 mio. kr.
11.000 kr.
0,6 mio. kr.
1,9 mio. kr.

Levetider omkring svømmehal (Prioritet 3)
Håndværkerudgifter
Uforudsigeligeudgifter
Support fra drift
Byggeledelse og byggeplads
Rådgivning

25%
0-10%
5%
15-20%

5,9 mio. kr.
1,5 mio. kr.
0,4 mio. kr.
0,4 mio. kr.
1,1 mio. kr.

25%
10%
5%
15%

1,5 mio. kr.
0,4 mio. kr.
0,2 mio. kr.
0,1 mio. kr.
0,3 mio. kr.

Anlægsbudget

Energi og miljø (Prioritet 4)
Håndværkerudgifter
Uforudsigeligeudgifter
Support fra drift
Byggeledelse og byggeplads
Rådgivning
Samlet anlægsbudget i alt ekskl. moms

47,8 mio. kr.
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KATEGORI: SUNDHED OG SIKKERHED – PRIORITET 1

3.1

Bærende tagkonstruktion over bade- og omklædningsrum

Dato: 15-03-2020

Observation:
Der er ikke udført udvalgt detailundersøgelse af tagpap-belægning.
VIDA ApS oplyser at der inden for de seneste år er udført en energi-renovering med supplerende
isolering og ny tagpapbelægning.
Vurderet restlevetid:
➢

15 år

Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant

3.2

Bærende tagkonstruktion over gamle bassinsal
Observation:
Underside af tagdæk-betonelementer er spartlet i 2017.
Der er ved detailundersøgelse lokalt set en enkelt revne med revnevidde på ca. 0,1 mm.
Overflader er hårdt klingende, og der ses ikke udtræk fra korruderet armering – ej heller ved
indstøbte træklodser der tidligere er anvendt til ophæng af nedhængt loft.
Det skønnes, at armering i de nuværende betondæk er sund med fuld restbæreevne.
Vurderet restlevetid:
➢

15 – 30 år.

Foreslået ændring:
Det anbefales, at der udføres stikprøvevis undersøgelse af grad på karbonatisering, og om der er
behov for at få udført en karbonatiseringsstandsende maling på den nuværede underside af
bærende betonkonstruktion.
Der kalkuleres nu med udførelse af følgende:
- At nuværende Ecophon loftsplader forsigtigt lægges i depot.
- Underside beton påføres karbonatiseringsstandsende maling.
- At nuværende Ecophon loftspalder forsigtigt genmonteres fra depot.
- Rengøring af bassinsalen.
Areal: 33m x 22m = 726 m2
Estimeret håndværkerudgift:
350.000 kr. ekskl. moms.
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3.3

Dato: 15-03-2020

Bærende tagkonstruktion over nye bassinsal
Observation:
Der er ikke foretaget detailundersøgelser af de bærende spændbeton-tagkonstruktion fra 2007.
Der er ikke udført overfladebehandling ind mod bassinsal, for at etablere god sikring mod
karbonatisering af beton.
Vurderet restlevetid:
➢

10 – 25 år.

Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant

3.4

Gamle Svømmebassin – Bærende betonkonstruktion og overflader
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Der er udsivning af bassinvand ved alle udløbsrør.
Der er massiv udsivning af bassinvand (krystalliseret) ved alle undervandsvinduer.
Der skønnes meget sandsynligt at den øvre del af alle bassinets betonvægge er styrkesvækket
ved igangværende nedbrydende korrosion af den bærende armering. Årsag er vand fra bassin der
ikke er tæt.
Vurderet restlevetid:
➢

0 – 5 år før der forekommer stor udsivning.
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Dato: 15-03-2020

Foreslået ændring:
Eksisterende 25 m svømme- og spring-bassin har små lavtliggende overløbsrender, med
vandspejl 46 cm. under overkant promenadedæk, der bevirker at vandoverfladen ikke
luftbestryges effektivt.
Naturstyrelsen har udgivet: Vejledning om kontrol med svømmebade, hvori det anbefales, at de
sundhedsskadelige trihalomethaner i den stillestående luft ”nede” i bassinerne med lavtliggende
overløbsrender, bliver fjernet ved etablering af højtliggende overløbsrender der sikrer god og
kontinuerlig udskiftning af luften i vandoverfladen.
Erfaringer fra eksisterende svømmehaller viser, at der særligt i svømmebassiner med lavtliggende
overløbsrende og kun indblæsning langs facader forekommer en utilstrækkelig udskiftning af luft
”nede” i bassinerne.
Nuværende indløb og udløb i bassinet overholder ikke de nuværende normkrav, men er udført af
PVC i 1972 der forventeligt for nuværende er af en sådan beskaffenhed, at disse må forventes at
bliver utæt (restlevetid måske 0 år) i nærmeste fremtid.
Derfor anbefales disponering med:
- Nye højtliggende overløbsrender med udløb (gravitationsrør tilsluttes udligningstank).
- Ny bund i beton med nye indløbsrør.
- Nye klinker, fuger og vandtætningsmembran designet til brug i bassinvand med et
forventet LSI-tal > -1,0.
- Ny fladedilateret klinkebelægning på fleksibel vandtætningsmembran.
Nyt bassin bliver med vanddybde som eksisterende bassin – fra ca. 1,2 m til min. 3,8 m.
Eksisterende startskamler - der kan forberedes til elektronisk tidtagning - bevares.
Eksisterende bassinlejdere udskiftes til nye.
Eksisterende termotæppe bevares.
Estimeret håndværkerudgift:
Samlet overslag ca. 4.010.000 kr. ekskl. moms.
Efter nedbrydning af promenadedæk og demonteret vandbehandling:
De- og genmontage startskamler:
6 stk. x 5.000 kr./stk. = 30.000 kr.
Nedbrydning vægklinker til sund beton:
76 lbm x 2.500 kr./lbm. = 190.000 kr.
Friskæring vertikalt og midl. understøtning:
82 lbm x 2.500 kr./lbm. = 200.000 kr.
Friskæring horisontalt og bortskaffelse:
76 lbm x 2.500 kr./lbm. = 190.000 kr.
Ny overløbsrende, beton:
50 lbm x 3.600 kr./lbm. = 180.000 kr.
Ny endeplinte, beton:
28 lbm x 1.500 kr./lbm. = 40.000 kr.
Ny 25 cm armeret betonbund med indstøbte indløbsrør: 330 m2 x 3.500 kr./m2. = 1.150.000 kr.
Katodisk beskyttelse af eksist. Beton i vægge:
50 lbm x 2.800 kr./lbm. = 140.000 kr.
Nye undervandsvinduer, hulboring:
8 stk. x 4.000 kr./stk. = 30.000 kr.
Forberedelse til membran, indløb i bund og udløb i rende: 70 stk. x 3.500 kr./stk. = 250.000 kr.
Vægge: Opretn., membran, klinker, fuger, elast. fuger:
76 lbm x 2.800 kr./lbm. = 220.000 kr.
Bund: Opretn., membran, klinker, fuger, elastiske fuger: 330 m2 x 2.200 kr./lbm. = 730.000 kr.
OLrende: Opretn., membran, klinker, fuger, elast. fuger: 50 lbm x 2.800 kr./lbm. = 140.000 kr.
Endeplinte: Opretn., membran, klinker, fuger, elast. fuger: 28 lbm x 2.800 kr./lbm. = 80.000 kr.
Bassinlejdere, lev:
6 stk. x 18.000 kr./stk. = 110.000 kr.
Undervandsvinduer, lev:
8 stk. x 8.000 kr./stk. = 60.000 kr.
Montage bøsninger til bassinudstyr til membran:
24 stk. x 8.000 kr./stk. = 190.000 kr.
Montage undervandsvinduer til membran:
8 stk. x 5.000 kr./stk. = 40.000 kr.
Rengøring af bassin og finish:
40.000 kr.
OBS: priser er ekskl. moms
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3.5

Dato: 15-03-2020

Nye Svømmebassin – Bærende betonkonstruktion
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Der kan ikke observeres udsivninger. Der er ikke udført forberedelse for etablering af katodisk
beskyttelse af armering i udvalgte kritiske tværsnit.
Vurderet restlevetid:
➢

15 – 30 år.

Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant
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3.6

Dato: 15-03-2020

Udligningstank og skyllevandstank bassiner – bærende betonkonstruktion
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Der er ikke konstateret udsivning.
Udligningstank til de oprindelige 25m bassin anbefales undersøgt.
Vurderet restlevetid:
➢

10 – 20 år.

Foreslået ændring:
Ingen på de nyere udligningstanke.
Afrensning og indvendig overfladebehandling på udligningstank til det oprindelige 25m bassin.
Estimeret håndværkerudgift:
Samlet overslag: ca. 90.000 kr. ekskl. moms.
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3.7

Dato: 15-03-2020

Promenadedæk omkring svømmebassin i gamle bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Det eksisterende promenadedæk er fra 1976, og mangler fald.
Der er ikke foretaget detailundersøgelse af, om der under promenadedæk, er etableret en form for
papmembran oven på det bærende betondæk. Dette anbefales udført, også med undersøgelse af
om der er indhold af asbest i denne tagpap.
Vurderet restlevetid:
➢

4 – 8 år.

Foreslået ændring:
Der anbefales etableret nyt promenadedæk designet med gode faldlinjer – gerne kuvertfald – med
nye gulvafløb.
Samlet areal: (34m x 22m)-(26m x 13,5m) = 395 m2
Nedbrydning til sund beton overside betondæk, evt. bevare eksisterende formodet tagpapmembran: 400 kr./m2
Nyt glidelag: 100 kr./m2
Nye svømmende gulvplader i armeret beton: 900 kr./m 2
Ny fulddækkende vandtætningsmembran med fugebånd: 400 kr./m2
Ny klinkebelægning med special cementær fuge: 1.300 kr./m2
Elastiske fuger med meget lang holdbarhed (som ArboKol 1025): 200 kr./lbm
Estimeret håndværkerudgift:
Samlet overslag: ca. 1.200.000 kr. ekskl. moms.
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3.8

Dato: 15-03-2020

Promenadedæk omkring svømmebassin i nye bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Det er oplyst at klinkebelægning er udskiftet i 2017.
Vurderet restlevetid:
➢

15 – 25 år.

Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant
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3.9

Dato: 15-03-2020

Betondæk omkring gamle bassin
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Der kan ikke umiddelbart ses tegn på nedbrydning på underside betondæk, hvilket tyder på at der
måske er etableret en for denne konstruktion beskyttende membran (måske tagpapbelægning).
Vurderet restlevetid:
➢

10 – 25 år.

Foreslået ændring:
Det skønnes, at der er behov for etablering af lokal katodisk beskyttelse af armering
Estimeret håndværkerudgift:
Samlet overslag: ca. 200.000 kr. ekskl. moms.
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3.10

Dato: 15-03-2020

Betondæk omkring nye bassin
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Der er ikke konstateret revner eller udsivninger.
Vurderet restlevetid:
➢

15 – 30 år.

Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant
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3.11

Dato: 15-03-2020

Nye Svømmebassin – Overflader
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Der er sent i forløbet oplyst os at der er konstateret skrukke klinker på kant af bassinvægge.
Derfor er dette blevet undersøgt nærmere. Undersøgelsen viste at på alle klinkerne i hjørnerne er
løse, flere af klinkerne i gavlene er løse. Der manglende dilateringsfuger på siderne og bunden
mangler fuger i dilateringen.
Det anbefales undersøgt, om rådgiver i 2007 har anvendt system vandtætbeton som
renoveringsmodel, og om der derfor ikke er etableret en fulddækkende vandtætningsmembran
(den tids epoxymembran).
Vurderet restlevetid:
0-3 år
Foreslået ændring:
I værste tilfælde skal alt skiftes, dette viser sig først når renovationen går i gang.
2023: Ny klinkebelægning i hele bassinet
Estimeret håndværkerudgift:
Samlet overslag i værste tilfælde: ca. 2.800.000 kr. ekskl. moms.

Side 23 af 81

Teknik- og bygningsgennemgang
Birkerød Idrætscenter Svømmehal
3.12

Dato: 15-03-2020

Nye Svømmebassin – Overløbsrender
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Det ser umiddelbart ud som om disse er tætte.
Vurderet restlevetid:
➢ 10 – 25 år.
Foreslået ændring:
Afhængig af resultat af ovennævnte anbefalet undersøgelse af systemvalg.
Worst case = ny klinkebelægning i begge overløbsrender.
Estimeret håndværkerudgift:
Samlet overslag: ca. 300.000 kr. ekskl. moms.
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3.13

Dato: 15-03-2020

Vægge og Døre i bad og omklædning
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Alle overflader og døre er fra 2015, og virker meget velholdt og funktionelle.
Vurderet restlevetid:
➢

20 – 30 år

Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant
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3.14

Dato: 15-03-2020

Vægge og Døre i gamle bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Parti af træ med termovinduer ind til bademesterkontor er i rimelig god stand. Rust på dør.
Vurderet restlevetid:
➢

2 – 8 år. Før der skal disponeres med udskiftning.

Foreslået ændring:
Udskiftning med pulverlakeret aluminium med isolerede fyldninger og energiglas.
Estimeret håndværkerudgift:
Samlet overslag: ca. 100.000 kr. ekskl. moms.
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3.15

Dato: 15-03-2020

Vægge og Døre i nye bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Eksisterende døre ser vedholdte ud.
Vurderet restlevetid:
➢

10 – 20 år.

Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant
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3.16

Dato: 15-03-2020

Gulve og vægge i gang til bad og omklædning
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Der er stor udtrækning af fugt i nedre del af blankt murværk i gangen fra den oprindelige
svømmehal og frem til indgang Bad Herrer / damer.
Det er ikke afklaret om årsag er:
- Vand fra bruserum
- Vand fra facadehjørne (er murerpap intakt?)
- Spuling af gulvklinker (de nuværende er svære / umulige at gøre rene)
Vurderet restlevetid:
➢

0 – 3 år.

Foreslået ændring:
Udvendig vandsikring på facade (projekt skal afklares).
Indvendigt nyt gulv på gang og på trappe (projekt måske med en helt ny trappe der kan gøres ren)
Estimeret håndværkerudgift:
Overslag: 200.000 kr. ekskl. moms.
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3.17

Dato: 15-03-2020

Gulve i bad og omklædning
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Alle overflader og inventar er fra 2015, og virker meget velholdt og funktionelle.
Vurderet restlevetid:
➢

20 – 30 år.

Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant
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3.18

Dato: 15-03-2020

Gulve i kælder
Registrering af eksisterende forhold

Observation:
Gulvet ved vandbehandling til gamle 25 m. bassin er slidt efter vandskader.
Gulvet i resterende del af vandbehandlingsrummet er beton, og ser fint ud.
Vurderet restlevetid:
Gamle 25 m. bassin: 0-3 år
Resterende vandbehandling: 5-10 år
Foreslået ændring:
Nyt epoxy gulv ved gamle vandbehandling.
Estimeret håndværkerudgift:
300.000 kr. ekskl. moms

3.19

KB-anlæg på betonkonstruktion i teknikkælder
Observation:
Der er ikke etableret anlæg for katodisk beskyttelse af armering – hverken de nyere (forberedelse)
eller de gamle bærende pladsstøbte betonkonstruktioner.

Forslået ændring:
Inspektion for anbefaling for, hvorledes KB bjælken skal håndteres.
Estimeret håndværkerudgift:
250.000 kr. ekskl. moms
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3.20

Dato: 15-03-2020

Bassinudstyr i gamle bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Springvipper

Afspærres eller fjernes. (Skarpe kanter)

Observation:
Eksisterende springvipper vurderes at være i god stand og velvedligeholdt.
Vurderet restlevetid:
➢

10 – 25 år.

Foreslået ændring:
2020: demonter ubrugt vippestander.
Estimeret håndværkerudgift:
20.000 kr. ekskl. moms
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3.21

Dato: 15-03-2020

Bassinudstyr i nye bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Eksisterende startskamler og bassinlejdere m.v. ser velholdt ud.
Opbevaringsposer i kælder til banetov er utætte.
Vurderet restlevetid:
➢

10 – 20 år.

Foreslået ændring:
Genbrug/eftergåelse hvis behov for renovering af alle klinker i bassin.
2023: Udskift opbevaringsposer til banetov.
Estimeret håndværkerudgift:
Samlet overslag på demontering og montering af bassinlejdere og startskamler: ca. 100.000 kr.
ekskl. moms.
Opbevaringsposer: 15.000 kr. ekskl. moms.
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3.22

Dato: 15-03-2020

Udeareal
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Udvendigt bassin anvendes om sommeren, og om vinteren til ”vinterbadning”.
Klinker langs kant og i bassin er af nyere dato.
Bassinet ser velholdt ud, men sort flisekant rundt har flere steder der er knækket og er meget
skarpe.
Vurderet restlevetid:
➢

10 – 20 år.

Foreslået ændring:
2020: Udskiftning af ødelagte fliser.
Retablering efter renovering af den gamle oprindelige bassinsal.
Estimeret håndværkerudgift:
2020: 20.000 kr. ekskl. moms.
Samlet overslag for retablering: ca. 150.000 kr. ekskl. moms.
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Dato: 15-03-2020

Arbejdsmiljø
Registrering af eksisterende forhold:

Placeringsforslag til fremtidig leverance af salt til klorelektrolyse samt flokningsmiddel.
Observation:
Det er observeret, at den opbevarede salt i kælderen flyttes med håndkraft fra top af kældertrappe
til bund. Dette vurderes negativt ift. arbejdsmiljø.
I vandbehandlingsrummet i kælder, blev der observeret et varmt indeklima, dette medfører ubehag
ved længere arbejdstid i rummet.
Anbefaling:
For at sikre en arbejdsmiljømæssig optimal transport af salt frem til eksisterende
klorelektrolyseanlæg i kælder, foreslås det at man fremadrettet får leveret salt med kran. Ved
oprydning af kælder er der mulighed for at opbevare 5 paller med salt.
Der er mulighed for at sænke salt ned i kælderniveau ved at fjerne ristene. Derudover er der
allerede niveaufri adgang hen til klorelektrolyserummet.
Et alternativ til ovennævnte løsning, kunne være en vareelevator i den viste skakt. Dette medfører
mulighed for al godstransport ud og ind af kælder.
I vandbehandlingsrummet anbefales det at etablere temperaturstyret ventilation, i forbindelse med
en større renovering af vandbehandlingsrum.
Estimeret udgift:
Godselevator med installation (500kg): 720.000 kr. ekskl. moms
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3.24

Dato: 15-03-2020

Druknedetektions udstyr
Registrering af eksisterende forhold:
Det er registreret at der ikke er installeret druknedetektions udstyr i form af undervandskamera
tilgængelig for vagthavende livredder for hverken ny eller gammel 25m bassin.
Foreslået ændring:
For at øge svømmehalsbrugernes sikkerhed, anbefales det at indkøbe drukneudstyr af mærket
Poolview™, Poseidon eller SwimEye til begge svømmehaller.
Estimeret indkøbs-og installations pris:
Pris: ca. 2.000.000 kr. ekskl. moms
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Dato: 15-03-2020

Nødudstyr
Registrering af eksisterende forhold:

Brandslange (Ny 25 m. bassinsal)

AED og spineboard (gammel bassinsal)

Sikkerhedstøj

Redningskrans

Nødlys

Nødudgang i gammel 25 m. bassinsal

Nødbruser med øjenskyller

AED ved indgang

Observation:
Der er observeret en del rust på brandslangerne, skabene har derudover problemer med at lukke i.
Dog er der lavet lovpligtigt eftersyn.
Der er nødbruser med øjenskyl, som er krav til syre/klorrum. Ligeledes er der tilgængeligt
sikkerhedstøj til brug i syrerummet.
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Dato: 15-03-2020

Vurderet restlevetid:
Ikke relevant
Foreslået ændring:
Opretholde serviceplan
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant

3.26

Rengøring
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Der trænger til en gennemgribende rengøring af samtlige svømmesale. Herunder promenadedæk,
døre, bassinudstyr mm.
Vurderet restlevetid:
Ikke relevant
Foreslået ændring:
Rengøring
Estimeret håndværkerudgift:
500.000 kr. ekskl. moms
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4

KATEGORI: OPLEVET MILJØ OMKRING SVØMMEHALLEN – PRIORITET 2

4.1

Ventilationsanlæg til ny bassinsal (VE01)
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Anlægget er fra Novenco (Nu forhandlet af Exhausto) fra 2006. Der er varmegenvinding med en
rotorveksler. Det er observeret at klordampene fra svømmehallen ruster veksleren hurtigere end
ønsket, hvilket vil føre til en dårligere virkningsgrad over tid. Der er installeret varmeflade med
aktive varmelognings måler fra Kamstrup. Varmelogningen er benyttet i ’Energiscreening’
dokumentet til udregning af driftsomkostninger. Der er installeret 2x EC motor/ventilatorenhed i
indblæsningen samt en AC-kammerventilator i både udsugning og indblæsning. I alt 4 ventilatorer.
Kapacitet:
27 kW ved ca. 20.000 m3/h
Vurderet restlevetid:
Ca. 10 år
Foreslået ændring:
Anlægget bør udskiftes ved renovering til et mere modstandsdygtigt materiale overfor klordampe,
da rust i både aggregathus samt rotorveksler vil føre til unødvendige høje drift-og vedligeholdelses
omkostninger over tid. Det anbefales at det nye anlæg indeholder en kryds/modstrøms veksler.
Det bør undersøges hvorvidt kammerventilatoren med AC-motor kan fjernes fra indblæsning, da
der allerede er installeret 2 nyere EC motor/ventilatorenheder fra ebmpabst med høj virkningsgrad.
Hvis den gamle kammerventilator kan fjernes, og anlægget stadig kan ramme sit optimale
driftspunkt så vil der kunne opnås driftsbesparelser.
Estimeret håndværkerudgift:
Ca. 500.000 kr. ekskl. moms.
4.2

Ventilationskanaler til ny bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Side 38 af 81

Teknik- og bygningsgennemgang
Birkerød Idrætscenter Svømmehal

Dato: 15-03-2020

Observation:
Nyere indblæsningsarmaturer (ca. 2-3 år gamle) i gulv langs vinduerne i ny bassinsal. Udsugning
foregår i væg bag rist i bygningens sydlige ende.

Vurderet restlevetid:
15-20 år.
Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant

Side 39 af 81

Teknik- og bygningsgennemgang
Birkerød Idrætscenter Svømmehal
4.3

Dato: 15-03-2020

Ventilationsanlæg til varmtvandsbassin (VE02)
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Nyt anlæg fra IV Produkt, model Flexomix. Installeret i 2019. Anlægget er bestykket med en
krydsveksler med mulighed for recirkulering af udsugningsluften og energieffektive ECmotor/ventilator enheder. Varmeforbruget er logget for dette anlæg og bruges i ’Energiscreening’
dokumentet til udregning af driftsomkostninger.
Kapacitet:
ca. 3.800 m3/h ved 3,5 kW
Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant

Side 40 af 81
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Birkerød Idrætscenter Svømmehal
4.4

Dato: 15-03-2020

Ventilationskanaler til varmtvandsbassin
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Indblæsningsarmaturer i gulv langs varmtvandsbassin rummets nordøstlige ende. Udsugning sker i
perforeret murstensvæg fra bygningens opførsel, denne løsning skaber et unødvendigt højt tryktab
hvilket fører til dårlig driftsøkonomi for ventilationsanlægget.
Vurderet restlevetid:
5-10 år
Foreslået ændring:
Udskift indblæsningsarmaturer til nyere, ligesom dem der er installeret i det nye 25m bassin.
Ny udsugningsløsning, her kan også bruges en løsning lignende fra det nye 25m bassin.
Estimeret håndværkerudgift:
Samlet overslag: ca. 100.000 kr. ekskl. moms.

Side 41 af 81

Teknik- og bygningsgennemgang
Birkerød Idrætscenter Svømmehal
4.5

Dato: 15-03-2020

Ventilationsanlæg til handicap omklædning (VE03)
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Anlæg fra Novenco (Nu forhandlet af Exhausto) fra 2006. Varmegenviding med rotorveksler med
høj varmegenvinding (ca. 80%), varmeflade er kanalmonteret men kunne ikke lokaliseres ved
besigtelsen. Der er installeret aksiale ventilatorer med AC-motorer i indblæsning/udsugning.
Kapacitet:
Ca. 4.000 m3/h ved 2,5 kW
Vurderet restlevetid:
15-20 år
Foreslået ændring:
Udskift ventilatorer til højeffektive EC-motor/ventilator enheder.
Estimeret håndværkerudgift:
Ca. 40.000 kr. ekskl. moms.
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Teknik- og bygningsgennemgang
Birkerød Idrætscenter Svømmehal
4.6

Dato: 15-03-2020

Ventilationskanaler til handicap omklædning
Registrering af eksisterende forhold:

Side 43 af 81

Teknik- og bygningsgennemgang
Birkerød Idrætscenter Svømmehal

Dato: 15-03-2020

Observation:
Indblæsning og udsugning i bad/omklædningsrum foregår via nyere Lindab RC14
rotationsarmaturer. Indblæsningen i omklædningsområdet af 2x armaturer og udsugning over bad
af 2x armaturer. Der er opsat et Lindab KSU udsugningsarmatur på toilet. Stand og kvalitet af
armaturer er god. Der skal huskes at rengøre udsugningsarmaturer for at undgå ophobning af støv.
Der er observeret et stort hul i udsugningskanaler ved ventilationsanlægget, som fører til en
betydelig lækage. Isoleringen omkring anlægget har også mangler og slitage.
Vurderet restlevetid:
15-20 år
Foreslået ændring:
Tætne hul (Kan gøres med prop eller skum).
Reparer isolering.
Opret rengøringsplan for udsugningsarmaturer i omklædningsrum.
Estimeret håndværkerudgift:
2020: 5.000 kr. ekskl. moms.

4.7

Ventilationsanlæg til gammel bassinsal (VE04)
Registrering af eksisterende forhold

Side 44 af 81

Teknik- og bygningsgennemgang
Birkerød Idrætscenter Svømmehal

Dato: 15-03-2020

Observation:
Ventilationsanlæg fra 2010 af producent IV Produkt, Model Flexopool. Varmegenvinding foregår
med en rotorveksler med mulighed for recirkulation for fugtstyring. Der er installeret
kammerventilatorer med AC-motorer i udsugning og EC-motorer i indblæsning. Rotorveksleren
viser tegn på korrosion, grundet klordampe fra bassin. Varmeflade er placeret på anlæggets
bagside. Frekvensomformeren har logget anlæggets elforbrug, der bruges i dokumentet
’Energiscreening’ til beregning af anlæggets driftsomkostninger.
Kapacitet:
Ca. 20.000 m3/h ved 18,5 kW.

Vurderet restlevetid:
Ca. 10 år grundet hurtig korrodering.
Foreslået ændring:
I forbindelse med en renovering, bør det overvejes at installere et nyt anlæg med
korrosionsbestandig krydsveksler (epoxy lakeret aluminium) for at undgå tab i varmegenvindingens
virkningsgrad over tid.
Afhængig af hvornår anlægget udskiftes, kan man overveje at udskifte AC motoren i udsugning
med en energieffektiv EC-motor/ventilator enhed for at opnå energibesparelser. Dette bør gøres
hurtigst muligt for at udnytte energibesparelserne optimalt.
Estimeret håndværkerudgift:
2020: Udskift udsugningsventilator til højeffektiv EC-enhed: Ca. 40.000 kr. ekskl. moms
2023: Nyt anlæg + installation og CTS-tilslutning: Ca. 300.000 kr. ekskl. moms
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Birkerød Idrætscenter Svømmehal
4.8

Dato: 15-03-2020

Ventilationskanaler til gammel bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Indblæsning foregår via riste i gulv hvor der er åbent til ingeniørgang i teknik rum, hvor der er
direkte indblæsning af opvarmet luft. Udsugning sker i perforeret murstensvæg fra bygningens
opførsel, denne løsning skaber et unødvendigt højt tryktab hvilket fører til dårlig driftsøkonomi for
ventilationsanlægget.
Vurderet restlevetid:
5-10 år
Foreslået ændring:
Udskift indblæsningsarmaturer til nyere, ligesom dem der er installeret i det nye 25m bassin.
Ny udsugningsløsning, her kan også bruges en løsning lignende fra det nye 25m bassin.
Estimeret håndværkerudgift:
Ca. 150.000 kr. ekskl. moms.

Side 46 af 81

Teknik- og bygningsgennemgang
Birkerød Idrætscenter Svømmehal
4.9

Dato: 15-03-2020

Ventilationsanlæg til svømmehals omklædning (VE05)
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Ventilationsanlæg fra 2010 af producent IV Produkt, Model Envistar Flex. Varmegenvinding foregår
med en rotorveksler med høj virkningsgrad. Der er installeret kammerventilatorer med EC-motorer i
indblæsning og udsugning. Der er installeret 4x zonevarmeflader i kanalsystemet.
Vi har observeret en fejl der resulterer i for høj indblæsningstemperatur til damernes baderum, der
resulterer i et meget højere varmeforbrug end ønsket i CTS-indstillingerne.
Kapacitet:
Ca. 8.000 m3/h ved 6 kW
Vurderet restlevetid:
Ca. 20 år
Foreslået ændring:
2020: Udredning af fejl på zonevarmefladen til damernes omklædningsrum. Der kan være tale om
blot en indstillingsændring, en defekt motorventil, men også en ny rørføring kan blive nødvendig.
Estimeret håndværkerudgift:
Rådgivning: 5.000 ekskl. moms
Håndværker: 10-20.000 kr. ekskl. moms.
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4.10

Dato: 15-03-2020

Ventilationskanaler til svømmehals omklædning
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Udsugning foregår i loftmonterede armaturer i brusekabinerne, mens indblæsning foregår via alu
riste i gulv og væg i omklædningsområdet. Stand og kvalitet af armaturer er god. Der skal huskes
at rengøre udsugningsarmaturer for at undgå en ophobning af støv der vil føre til dårlig
driftsøkonomi af VE05.
Vurderet restlevetid:
15-20 år.
Foreslået ændring:
Opret rengøringsplan for udsugningsarmaturer i omklædningsrum.
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant

Side 48 af 81
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Birkerød Idrætscenter Svømmehal
4.11

Dato: 15-03-2020

Vandbehandlingsanlæg til svømmebassiner (priser)
Registrering af eksisterende forhold:

Kulfiltre

Sandfiltre

Varmeveksler

Flowmåler og frekvensomformer

Side 49 af 81

Teknik- og bygningsgennemgang
Birkerød Idrætscenter Svømmehal

Dato: 15-03-2020

Grovfilter og hovedpumpe til varmtvandsbassin

Sandfilter (gammelt 25m bassin)

Ventil til gammelt bassin

Analysebord med vask

Observation:
Der er flere steder hvor der er observeret utætheder fra rør og samlinger.
Filtre skyller ujævnt. Problemer med at rense filtre til f.eks. til varmtvandsbassin.

Side 50 af 81

Teknik- og bygningsgennemgang
Birkerød Idrætscenter Svømmehal

Dato: 15-03-2020

Vurderet restlevetid:
Nyt 25 m bassin
Kulfiltre: 1-5 år
Sandfiltre: 0-3 år
Grovfiltre: 2-5 år
Hovedcirkulationspumpe: 2-5 år
Ventiler: 0-3 år
Delstrømspumpe: 2-5 år
Bundsugerpumpe: 2-5 år
Skyllevandspumpe: 2-5 år
Frekvensomformere VLT til delstrømme: 2-5 år
Varmeveksler: 2-5 år
Flowmålere: 2-5 år
Chlor og pH-målere: 4-6 år
Cirkulerende rørsystem: 0-2 år
Flowmålerer til kul: 2-4 år

Varmtvands bassin
Kulfiltre: 3-5 år
Sandfiltre: 0-3 år
Grovfiltre: 0-3 år
Hovedcirkulationspumpe: 0-3 år
Ventiler: 0-3 år
Delstrømspumpe: 1-3 år
Frekvensomformere VLT til delstrømme: 0-3 år
Varmeveksler: 1-3 år
Flowmålere: 2-4 år
Chlor og pH-målere: 4-5 år
Cirkulerende rørsystem: 0-2 år
Flowmålerer til kul: 2-3 år

Gamle 25 m bassin
Kulfiltre: 1-5 år
Sandfiltre: 0-3 år
Grovfiltre: 2-5 år
Hovedcirkulationspumpe: 2-5 år
Ventiler:0-3 år
Delstrømspumpe: 2-5 år
Frekvensomformere VLT til delstrømme: 2-5 år
Varmeveksler: 2-5 år
Flowmålere: 2-5 år
Chlor og pH-målere: 2-5 år
Cirkulerende rørsystem: 0-1 år
Flowmålere til kul: 2-3 år

Udendørsbassin
Sandfiltre: 1-3 år
Grovfiltre: 0-3 år
Hovedcirkulationspumpe: 0-3 år
Ventiler: 0-3 år
Delstrømspumpe: 2-5 år
Bundsugerpumpe: 2-5 år
Frekvensomformere VLT til delstrømme: 0-3 år
Varmeveksler: 1-3 år
Flowmålere: 0-3 år
Chlor og pH-målere: 1-3 år
Cirkulerende rørsystem: 0-2 år

Foreslået ændring:
2023: Udskiftning af ovenstående komponenter
Estimeret håndværkerudgift:
Samlet overslag: ca. 7.046.000 kr. ekskl. moms.
Nyt 25 m bassin
Forsyning -eltavle inkl. fortrådning
Rejseomkst, dokumentation mm
Rørarbejder – installation I teknik
Spædevand – påfyld - Tankaptering
Hovedpumpe-VLT-flowmåler med nyt forfilter / grovfilter
Sandfiltre
Luftskyl sandfiltre
Skyllesystem med flowmåler, hovedpumpe anvendes til skyl
Aktivt Kulfilter med delstrøm, VLT og flowmåler
VVX og temperatur regulering 100 kW
Bundsugeranlæg
Kemikaliestyring, målevand

200.000 ekskl. moms
55.000 ekskl. moms
90.000 ekskl. moms
15.000 ekskl. moms
145.000 ekskl. moms
520.000 ekskl. moms
52.000 ekskl. moms
40.000 ekskl. moms
110.000 ekskl. moms
40.000 ekskl. moms
15.000 ekskl. moms
80.000 ekskl. moms

1434
Varmtvands bassin
Demontage udført samtidigt
Forsyning -eltavle inkl. fortrådning
Rejseomkst, dokumentation mm
Rørarbejder – installation I teknik

50.000 ekskl. moms
165.000 ekskl. moms
50.000 ekskl. moms
75.000 ekskl. moms
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Spædevand – påfyld - Tankaptering
Hovedpumpe-VLT-flowmåler med nyt forfilter / grovfilter
Sandfiltre
Luftskyl sandfiltre
Skyllesystem med flowmåler, hovedpumpe anvendes til skyl
Aktivt Kulfilter med delstrøm, VLT og flowmåler
VVX og temperatur regulering 100 kW
Bundsugeranlæg
Kemikaliestyring, målevand
1068
Gamle 25 m bassin
Demontage udført samtidigt
Forsyning -eltavle inkl. fortrådning
Rejseomkst, dokumentation mm
Rørarbejder – installation I teknik
Spædevand – påfyld - Tankaptering
Hovedpumpe-VLT-flowmåler med nyt forfilter / grovfilter
Sandfiltre
Luftskyl sandfiltre
Skyllesystem med flowmåler, hovedpumpe anvendes til skyl
Aktivt Kulfilter med delstrøm, VLT og flowmåler
VVX og temperatur regulering 100 kW
Bundsugeranlæg
Kemikaliestyring, målevand
1394
Udendørsbassin
Demontage udført samtidigt
Forsyning -eltavle inkl. fortrådning
Rejseomkst, dokumentation mm
Rørarbejder – installation I teknik
Spædevand – påfyld - Tankaptering
Hovedpumpe-VLT-flowmåler med nyt forfilter / grovfilter
Sandfiltre
Luftskyl sandfiltre
Skyllesystem med flowmåler, hovedpumpe anvendes til skyl
Aktivt Kulfilter med delstrøm, VLT og flowmåler
VVX og temperatur regulering 100 kW
Bundsugeranlæg
Kemikaliestyring, målevand

Cirkulerende rørsystem til og fra bassiner inkl.
udskiftning af diverse ventiler
Styring af vandbehandlingsanlæg

Dato: 15-03-2020

15.000 ekskl. moms
80.000 ekskl. moms
420.000 ekskl. moms
48.000 ekskl. moms
35.000 ekskl. moms
88.000 ekskl. moms
35.000 ekskl. moms
15.000 ekskl. moms
80.000 ekskl. moms

60.000 ekskl. moms
200.000 ekskl. moms
55.000 ekskl. moms
110.000 ekskl. moms
15.000 ekskl. moms
125.000 ekskl. moms
460.000 ekskl. moms
60.000 ekskl. moms
40.000 ekskl. moms
110.000 ekskl. moms
50.000 ekskl. moms
15.000 ekskl. moms
80.000 ekskl. moms

25.000 ekskl. moms
125.000 ekskl. moms
40.000 ekskl. moms
30.000 ekskl. moms
15.000 ekskl. moms
55.000 ekskl. moms
310.000 ekskl. moms
30.000 ekskl. moms
20.000 ekskl. moms
88.000 ekskl. moms
20.000 ekskl. moms
15.000 ekskl. moms
80.000 ekskl. moms

800.000 ekskl. moms
1.500.000 ekskl. moms

Side 52 af 81

Teknik- og bygningsgennemgang
Birkerød Idrætscenter Svømmehal

4.12

Dato: 15-03-2020

Kemikalieanlæg til svømmebassiner
Registrering af eksisterende forhold:

Klortilsætning

Syretilsætning

Observation:
Klortilsætningsrum: Der er ingen ventilation i syre eller klorskabe. Alle komponenter er slidte og
bærer præg af at de er ældre. Der er flere steder, hvor der er belægninger fra utætheder,
pumperne er slidte, slidt gulvmembran og flokmiddel doseres utilregneligt. Om sommeren skal der
påfyldes klor til dagtankene to gange dagligt.
Syrerum: Utætte dagtanke. Slidte slangepumper og transportpumper.
Vurderet restlevetid:
0-3 år

Side 53 af 81
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Dato: 15-03-2020

Foreslået ændring:
Udskiftning af samtlige komponenter i forbindelse med udskiftning af vandbehandlingsanlæg. Ny
rørføring i syrerum og klorrum, transportpumpe, slangepumper, dagstanke, ventilation af syrerum
og klorrum, gulvmembran, vægge og dør. Det anbefales at der skiftes fra flydende klor til
klorelektrolyse.
Estimeret håndværkerudgift:
Samlet overslag ved flydende klor: ca. 590.000 kr. ekskl. moms.
Samlet overslag ved klorelektrolyse: ca. 993.000 kr. ekskl. moms.
Nyt 25 m bassin
Syrerum – Bærevand, gulvmembran
(Klorrum- Bærevand (flydende klor))

65.000 ekskl. moms
65.000 ekskl. moms

Varmtvands bassin
Syrerum – Bærevand, gulvmembran
(Klorrum- Bærevand (flydende klor))

65.000 ekskl. moms
65.000 ekskl. moms

Gamle 25 m bassin
Syrerum – Bærevand, gulvmembran
(Klorrum- Bærevand (flydende klor))

98.000 ekskl. moms
98.000 ekskl. moms

Udendørsbassin
Syrerum – Bærevand, gulvmembran
(Klorrum- Bærevand (flydende klor))

65.000 ekskl. moms
65.000 ekskl. moms

Klorelektrolyseanlæg

700.000 ekskl. moms

Side 54 af 81
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4.13

Dato: 15-03-2020

Kombi-klorelektrolyseanlæg
Observation:
Før der træffes en beslutning omkring køb af klorelektrolyseanlæg og renovering af kemikalierum,
anbefales det at medregne sikkerheds og arbejdsmiljømæssige aspekter.
Ved etablering af klorelektrolyseanlæg, anbefales det at etablere kombiklorelektrolyseanlæg, som kan dosere hypochlorsyre og natriumhydroxid adskilt.
Dermed kan man opnå den ønskede pH-værdi uden brug af syre. Ved at benytte et kombi-anlæg
kan syrerummet fjernes og ventilationsudgifter hertil ligeså.
Dette bidrager positivt til arbejdsmiljøet for personalet.
Arbejdsgangen optimeres, da der ikke er behov for påfyldning af dagtanken for hverken klor eller
syre
Vurderet restlevetid:
Ikke relevant
Foreslået ændring:
2023: Udskift flydende klor med kombi-anlæg. Dermed fjernes personalets
håndtering af stærk syre og klor og menneskelige fejl minimeres. Der opnås også en årlig
besparelse på ca. 20.000 kr./år ved at eliminere behov for syrerum og udsugning dertil.
Estimeret håndværkerudgift:
1.500.000 kr. ekskl. moms
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Dato: 15-03-2020

Udslagsvask
Registrering af eksisterende forhold:

Udslagsvask ved gl. 25m bassin og udebassin

Udslagsvask

Observation:
Udslagsvaskene er tæret.
Der mangler en udslagsvask til tømning og afvask af grovfiltre.
Vurderet restlevetid:
1-3 år
Foreslået ændring:
Udskiftning i forbindelse med nyt vandbehandlingsanlæg.
Estimeret håndværkerudgift:
15.000 kr. ekskl. moms
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Dato: 15-03-2020

Udligningstank og skyllevandstank bassiner
Observation:
Det er ikke muligt at besigtige tankene, da der ikke findes en indgang.
Skylletank til gamle bassin er omkring 40m3.
Skylletank til nye bassin er omkring 8m3. Dette er kun nok til at skylle et enkelt filter.
Udligningstanken til varmtvandsbassinet løber over ved lukket hovedpumpe.
Udligningstanken til udendørsbassinet er utæt når det når en vis højde, f.eks. pga. regn.
Hvis der f.eks. sker nedbrud af en magnetventil, fyldes kælderen med vand fra udligningstanken til
det nye bassin.
Vurderet restlevetid:
Ikke relevant
Foreslået ændring:
Skylletank til det nye bassin er ikke stor nok, denne ønskes koblet sammen med skylletanken til det
gamle bassin.
Det anbefales at reparere utæthederne på udligningstanken til udendørsbassinet.
Montering og indstilling af overløbsventil til udligningstank, samt tilkobling i CTS-anlægget.
Afrensning og indvendig overfladebehandling på udligningstank til det oprindelige 25m bassin.
Estimeret håndværkerudgift:
Pris på sammenkobling af de to skylletanke er med i priserne i pkt. 4.11.
Pris på reparation 10.000 kr. ekskl. moms
Pris på udbedring af udligningstanken til varmtvandsbassinet 100.000 kr. ekskl. moms.
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Dato: 15-03-2020

Belysningsanlæg til Bad/Omklædning
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Belysningsanlæg i hhv. herre og dame omklædning er identiske. Der er i forbindelse med
renoveringen af omklædningsfaciliteterne i 2015, blevet installeret ny LED belysning. I handicap
omklædning er belysningen udført som indbygningslamper, med lavenergipærer. Der er observeret
62 lyskilder.
Vurderet restlevetid:
Det vurderes, at belysningen har en resterende levetid på 5-10 år.
Foreslået ændring:
2020: Det anbefales at udskifte de nævnte lavenergipærer med LED lyskilder.
Estimeret håndværkerudgift:
Udgift til lyskilder:
Udgift til håndværker:
Samlet udgift:

10.000 kr. ekskl. moms
5.000 kr. ekskl. moms
15.000 kr. ekskl. moms
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Dato: 15-03-2020

Belysningsanlæg i svømmehaller
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Belysningen i hhv. ny svømmehal, gammel svømmehal og varmtvandsbassin er alle udført i nyere
LED projektører. Deres lysretning er alle mod loftet og placeret langs vægge.
Belysningen i den nye svømmehal består af 26 projektører på 25 W, der er tidsstyret og tændt i
følgende tidsrum:
Mandag-fredag: 05:30 - 22:30
Lørdage: 07:30 – 17:00
Søndag (6mdr.): 07:30 – 22:30
Ferier: 06:00 – 20:00
Belysningen i den gamle svømmehal er manuelt styret og tændt i de samme tidsrum som den nye
svømmehal, hver projektør er på 370 W.
Generelt for begge bassiner opleves lysniveauet i midten af rummene utilstrækkeligt.
Vurderet restlevetid:
Det vurderes, at nuværende belysning har en resterende levetid på 5-10 år.
Anbefaling:
Det anbefales, at belysningen i den gamle svømmehal automatiseres med tidsstyring og luxmåler. I
den nye svømmehal skal belysningen yderligere styres af en luxmåler. Dette skal være med til at
slukke lyset, når dagslys kan udgøre det nødvendige lysbehov.
Det anbefales at ændre antallet og vinklen på LED projektørerne ved det gamle bassins langsider.
Deres nuværende placering og vinkel medfører en dårlig udnyttelse af lyset. Ved at installere en
LED projektør per fag, i stedet for de nuværende to og samtidig vinkle projektørerne ud mod
midten af loftet, vil man opnå en bedre belysning samt en energibesparelse.
Ved det nye bassin anbefales det at ændre vinklen på projektørerne, for at opnå bedre lysudbytte.
Estimeret udgift:
Automatik:
Ændring af projektører:
Samlet:

15.000 kr. ekskl. moms
20.000 kr. ekskl. moms
35.000 kr. ekskl. moms
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Dato: 15-03-2020

Belysningsanlæg kælder
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
I kælderen er al belysning udført som enten lysstofrør eller lavenergipærer. Generelt er
lysarmaturer i god stand, enkelte mangler dog den transparente skærm. Der blev enkelte steder
observeret ingen eller mangelfuld belysning. Nogle steder var belysningen installeret interimistisk.
Det vurderes at lyset er tændt i svømmehallens åbningstid.
Vurderet restlevetid:
5-8 år.
Foreslået anbefaling:
Det anbefales at udskifte samtlige lyskilder til LED, udskifte lamper til LED kompatibel og etablere
belysning de steder hvor det er mangelfuldt.
Estimeret håndværkerudgift:
Udgift lyskilder:
Udgift lamper:
Udgift håndværker:
Samlet udgift:

19.000 kr. ekskl. moms
6.000 kr. ekskl. moms
10.000 kr. ekskl. moms
35.000 kr. ekskl. moms
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5.1

El-tavler

Dato: 15-03-2020

Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Der er observeret forsynings- og CTS-tavler i kælderen. Føringsvejene til og fra el-tavler er udført
på kabelbakke under loft. Generelt er tavlerne i fornuftig stand og fremstår funktionsdygtige samt
vedligeholdt. Enkelte steder mangler der afdækning i el-tavler, denne afdækning skal forhindre
direkte berøring af spændingsførende materiel. I de større fordelingstavler er der god mulighed for
udvidelse. Den lille tavle i livredderkontor, mangler afdækning og korrekt montage af låg.
Vurderet restlevetid:
De installerede el-tavler vurderes at have en resterende levetid på min. 10 år.
Foreslået ændring:
Det anbefales straks, at reetablere den manglende afdækning i el-tavler.
Estimeret håndværkerudgift:

5.2

Udgift til afdækning: 5.000 kr. ekskl. moms
El-anlæg generelt
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Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Generelt er den elektriske installation fornuftig, dog med enkle problemer med kapslingsklasse.
Samledåsen bag VE04 mangler låg. Samledåsen under loft, i gangen ved sandfilter til gammelt
svømmebassin mangler låg. Stikkontakter ved håndvaske i omklædningen, har en utilstrækkelig
kapsling ift. deres placering. Ved spuling af gulvarealer er der overhængende risiko for vandsprøjt
på stikkontakter.
Vurderet restlevetid:
Det vurderes at de nævnte installationer har en resterende levetid på 5 -10 år.
Foreslået ændring:
Det anbefales at de manglende låg til samledåser reetableres.
De installerede stikkontakter skiftes til nye med en højere kapslingsklasse eller ved en fremtidig
renovering, anbefales det at øge højden på stikkontakterne.
Estimeret udgift:
10.000 kr. ekskl. moms

5.3

CTS-anlæg
Observation:
Generel lang responstid fra styring til CTS. Defekte og manglende følere på flere anlæg. Ingen
historisk logning af nøgledata.
Vurderet restlevetid:
Ikke relevant
Anbefaling:
2023: Installation af nyt CTS-system med nye målerplaceringer, tavler, logning og styringsstrategi.
Estimeret udgift:
2.300.000 kr. ekskl. moms
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Dato: 15-03-2020

Afløbsanlæg til bassinsale
Registrering af eksisterende forhold:

Nye 25 m bassinsal

Gammel 25 m bassinsal

Varmtvandsbassinsal

Observation:
Afløb fra gulvbrønde render i promenadedæk, som er udført i svejst PE.
Få gulvafløb i gamle 25 m bassinsal
Vurderet restlevetid:
Nye 25 m bassinsal: 5-10 år
Gammel 25 m bassinsal: 2-5 år
Varmtvandsbassinsal: 5-10 år
Foreslået ændring:
2021: Videoinspektion forud for udbedringer, så det kan indgå i projektering.
Estimeret håndværkerudgift:
60.000 kr. ekskl. moms.
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Dato: 15-03-2020

Afløbsanlæg til Bad/Omklædning
Registrering af eksisterende forhold:

Dameomklædning

HC-bad

Herreomklædning

Dame-bad

Vurderet restlevetid:
Over 10 år
Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant
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Dato: 15-03-2020

Varmeinstallation i Bad/Omklædning
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Opvarmning af omklædning samt bad, sker via ventilation.
Vurderet restlevetid:
Se pkt. 4.9
Foreslået ændring:
Se pkt. 4.9
Estimeret håndværkerudgift:
Se pkt. 4.9
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Dato: 15-03-2020

Varmeanlæg
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Varmt brugsvand og el produceres af tre EC-power minikraftvarmeanlæg. Yderligere varmebehov
dækkes af fjernvarmenettet.
Vurderet restlevetid:
EC-power anlæg: 15-20 år
Foreslået ændring:
Sørg for at overholde serviceinterval på 10.000 driftstimer. Ca. hver andet år.
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant
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Dato: 15-03-2020

Vand-installation og sanitet i Bad/Omklædning
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Sanitet skiftet i 2015 og fremstår vedligeholdt og fornuftig.
Vurderet restlevetid:
Over 10 år
Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant
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Dato: 15-03-2020

Kloak-anlæg til bassinsal og Bad/Omklædning
Registrering af eksisterende forhold:
Eksisterende kloak fra 1968 oplyses at fungere tilfredsstillende.
Observation:
Der er ikke set uhensigtsmæssigheder, men det anbefales at få undersøgt tilstand af nuværende
kloak der modtager returskyllevand fra sandfiltrene.
Vurderet restlevetid:
➢

10 – 25 år.

Foreslået ændring:
Afhænger af detailundersøgelse og der skal disponeres med strømpeforing.
Estimeret håndværkerudgift:
Samlet overslag: 80.000 kr. ekskl. moms.
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Dato: 15-03-2020

Klimaskærm (tagbelægning) over gamle bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Tagflade på skrå del over dyb ende af 25m svømme- /springbassin.
Overpap skønnes at være mindst 15 år gammel, da denne ser slidt ud og beskyttelsesgranulat er
slidt af.
Underpap er fugtigt, hvilket indikerer at opbygget kondens efterår/vinter/forår ikke kan fjernes
effektivt.
75 mm tagisolering er en art skum der er meget let (kan ikke sammenlignes med Foamglass).
Der kan ikke måles fugtindhold uden at anvende tørre/veje-metoden, men det føles med hænderne
som om, at der ikke er vand akumuleret inde i skum-isoleringen.
Koldklæber oven på beton, uden dampspærre oven på de bærende beton-tagelementer.
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Der er ikke fugtigt oven på koldklæber, hvilket må betyde at denne er ”rimelig” damptryktæt.
På nedre del af taget er der under overpap udlagt en underpap, hvor der i koldklæber er ilagt
alufolie lige under underpap.
Det ser ud som om, at der oprindeligt har været udlagt et stenlag oven på underpap.
75 mm tagisolering der er sprødt, og som er lagt ned i koldklæber.
Isoleringen er våd, hvorfor isoleringsevnen er ringe.
Observation:
Eurofins har udført analyse for eventuelt indhold af asbest, med det resultat at der ikke er fundet
forekomst af asbest i:
- Skumisolering (skønnes at være brandbart) fra 1968.
- Underpap (skønnes at være en art flammespærre) fra 1968.
- Indlagt pap/alufolie fra 1968.
Vurderet restlevetid:
Restlevetid skønnes til 0 til 5 år – mest baseret på nedbrudt overflade af overpap og lidt opfugtet
isolering.
Foreslået ændring:
Samlet overslag: 1.700.000 kr. ekskl. moms
Løbende vedligehold og udskiftning: 10.000 ekskl. moms pr. år
Det vurderes fordelagtigt at udføre en energioptimeret tagrenovering opbygget kun med uorganiske
materialer - ved:
- Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende tagpapbelægning (overslag: 450 kr./m2)
- Totalrengøring ned til ren og plan overflade af eksisterende betontagelement (overslag: 100
kr./m2)
- Svejsbar alu-tagpapdampspærre (overslag: 170 kr./m2)
- 400 mm trykfast isolering m. mek. befæstigelse i betonelement (overslag: 550 kr./m2)
- Overpap og underpap (overslag: 350 kr./m2)
Estimeret håndværkerudgift:
Tagflade fra yderkanter er 43 x 22 = 946 m2
Tagkant = 2 (43+22) = 168 lbm.
Ny tagbelægning (ekskl. stillads som indregnes i facaderenovering):
- Tagflade: 946 m2 á 1.620 kr./m2 = 1.530.000 kr. ekskl. moms
- Tagkant: 168 lbm á 900 kr./m2 = 150.000 kr. ekskl. moms
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Dato: 15-03-2020

Klimaskærm (facader) over gamle bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Det vurderes, at nuværende facade er fra 1968 med meget ringe tykkelse af varmeisolering og –
sandsynligvis – ingen tæt og langtidsholdbar dampspærre.
Vurderet restlevetid:
0 – 5 år.
Foreslået ændring:
Udskiftning til en højisoleret facade med tæt dampspærre, og en udvendig klimaskærm der får
samme arkitektoniske udtryk som nuværende pladebeklædning på Bad/Omklædning.
Høj facade ud for springende: 30 lbm á 35.000 kr./lbm. (Inkl. facadestillads).
Lav facade ud for lav ende i svømmebassin: 23 lbm. á 15.000 kr./lbm. (Inkl. facadestillads).
Estimeret håndværkerudgift:
Samlet overslag: ca. 1.500.000 kr. ekskl. moms.
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Dato: 15-03-2020

Klimaskærm (tagbelægning) over nye bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Tagflade ser intakt ud.
Vurderet restlevetid:
➢

10 – 15 år før der skal udføres nyt overpap.

Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant

5.13

Klimaskærm (facader) over nye bassinsal
Observation:
Alupartier og murværk m.m. ser intakt ud.
Vurderet restlevetid:
➢

15-25 år.

Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant
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Dato: 15-03-2020

Klimaskærm - Facader ved / omkring bade- og omklædningsrum
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Facade i murværk ser intakt ud uden synlig nedbrydning.
Vurderet restlevetid:
➢

10 – 25 år.

Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant

5.15

Afvanding af tag over bad/omklædning ved svømmesal og idrætssal
Observation.
På begge sider af det lavt beliggende tag er der tagbrønde i en skotrende.
Tagflade over springdel har ensidigt fald ned mod det lavt beliggende tag, med en ”lederende” af
tagpap således at regnvand ledes til skotrende på begge sider af det lavt beliggende tag.
Vurderet restlevetid:
Det vurderes, at nuværende antal tagbrønde og størrelse er OK, baseret på det forhold at der
aldrig er konstateret vandopstuvning på tag.
Vores besigtigelse af tagfladen viser ikke for nuværende tegn på opstuvet regnvand og derved
opfugtede udhæng.
Foreslået ændring:
Renovering af eksisterende udhæng – med skjulte tagbrønde – skal være indeholdt i kommende
tagrenovering.
Estimeret udgift:
0 kr. ekskl. moms
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Dato: 15-03-2020

Loft i gamle bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Det eksisterende nedhængte Ecophon-loft er fra renovering i 2017.
Vurderet restlevetid:
➢

10 – 20 år.

Foreslået ændring:
Ingen – men selve loftspladerne skal forsigtigt de- og genmonteres fra platform når kommende
bassins-renovering skal gennemføres.
Estimeret håndværkerudgift:
Samlet overslag: ca. 130.000 kr. ekskl. moms.
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Dato: 15-03-2020

Loft i nye bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Det eksisterende nedhængte Ecophon-loft er fra renovering i 2015.
Det er ikke kontrolleret om der er anvendt rustfrit stål.
Vurderet restlevetid:
➢

15 år.

Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant

Side 75 af 81

Teknik- og bygningsgennemgang
Birkerød Idrætscenter Svømmehal
5.18

Dato: 15-03-2020

Loft i bad og omklædning
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
De eksisterende lofter er fra renovering i 2015.
Vurderet restlevetid:
➢ 10 – 20 år.
Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant
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Dato: 15-03-2020

Saunaer i Bad/Omklædning
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
De eksisterende saunaer vurderes til at være af nyere dato.
Vurderet restlevetid:
➢

5 – 15 år.

Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant
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Adgangskontrol til omklædning Herrer/Damer
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Adgangskontrolanlæg og alle overflader frem til omklædning Herrer / Damer er fra 2015.
Vurderet restlevetid:
➢

20 – 30 år

Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant
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Videoovervågning
Registrering af eksisterende forhold:
Der findes ikke videoovervågningsudstyr på nuværende tidspunkt.
Vurderet restlevetid:
Ikke relevant
Foreslået ændring:
I forbindelse med fremtidig ombygning, anbefales det at etablere overvågningsudstyr, der har til
formål at dokumentere hændelser i svømmehaller og vandbehandlingsrum. Følgende steder
foreslås at videoovervåge
• 2 kameraer i gl svømmehal (et bulletkamera til det aggressive miljø)
• 2 kameraer i ny svømmehal (et bulletkamera til det aggressive miljø)
• 2 kameraer til adgangskontrol til svømmehal (domekamera)
• 2 kameraer til varmtvandsbassin (et bulletkamera til det aggressive miljø)
• 4 kameraer til vandbehandlingsrummene (et bulletkamera til det aggressive miljø)
•
1 optager udstyr (16 kanals)
Estimeret udgift:
106.000 kr. ekskl. moms
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6.1

Termotæppe over nyere svømmebassin og varmtvandsbassin

Dato: 15-03-2020

Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Termotæppet vurderes til at være af nyere dato.
Vurderet restlevetid:
➢

10 – 20 år.

Foreslået ændring:
Ikke relevant
Estimeret håndværkerudgift:
Ikke relevant

6.2

Performancetest og idriftsætning
Anbefaling:
I forbindelse med den store ombygning, anbefales det, at der foretages en performancetest samt
hjælp til idriftsætning.
Estimeret udgift:
1.300.000 kr. ekskl. moms.
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30 års Budget
Anbefaling:
Sweco har tilbudt at belyse drifts- og vedligeholdelsesøkonomien på en 30 års plan i forbindelse
med gennemgangen af svømmehallen, samt tilhørende forslag til udbedringer. Dette for at belyse
gevinsterne ved evt. merinvesteringer i driftstekniske optimeringer allerede i udførelsen, med
henblik på at kunne opnå ”selvfinansierende merinvesteringer”.
Ved fravalget af dette, står beslutninger omkring budgetreduktioner eller fravalg uden umiddelbart
overskuelige konsekvens-belysninger, hvilket kan gøre det besværligt at træffe, oplyste
beslutninger for Rudersdal Kommune. Det er Swecos anbefaling, at der udføres 30 års
driftsbudgetter samt udarbejdes en oversigt over kritiske investeringer, ligesom der bør udarbejdes
prioriterede til og fravalgslister.
Estimeret udgift:
300.000 kr. ekskl. moms
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LÆSEVEJLEDNING
Rapportens fokus er at finde mulige optimeringer, som kan bidrage til bundlinjen og skabe et bedre
miljø, der er til gavn for brugere og personale.
Rapporten indledes med et kort resume, efterfulgt af en beskrivelse af screeningen og resultatet
heraf. Efterfølgende vil der komme et teoriafsnit omkring luftfugtighed, som skal bruges videre i
rapporten. Det næste afsnit beskriver forskellige besparelsesforslag, som er relevante for Birkerød
Svømmehal. Her kigges der bl.a. på den nuværende drift sammenlignet med en optimeret drift.
Rapporten afsluttes med en konklusion.
•

Rapporten indeholder tekst, diagrammer, tabeller og figurer, hvilket egner sig bedst til udskrift i
farver.

Priserne er dels erfaringstal og dels indhentede priser ekskl. moms.
Undervejs i rapporten, vil der forekomme antagelser baseret på tidligere screeninger, erfaringer,
energihåndbogen 2019, DS477 og Miljøministeriet: Vejledning om kontrol med svømmebade.
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RESUMÉ
Sweco Danmark A/S har på vegne af Rudersdal Kommune foretaget en gennemgang af Birkerød
Svømmehal, for at belyse hvor der kunne laves optimeringer og mulige energibesparelser.
Der er udvalgt 8 potentielle energioptimerende forslag, hvor energibesparelserne og investering er
uddybet i rapporten, så Rudersdal Kommune kan igangsætte projekterne, hvis
tilbagebetalingstiden (TBT) lever op til kommunens krav. Nedenstående tabel viser de 8 udvalgte
energioptimeringer.
Installation
1.

Ventilationsanlæg

2.

Zonevarmeflade

3.

Spildevandsmåler

4.

Belysning

5.

7.

Hovedpumpe til gl.
25 m bassin
Hovedpumpe til nyt
25m bassin
Hovedpumper

8.

CTS-system

6.

Aktion til
besparelse
Udskiftning til
nyere
energieffektive
ventilatorer
Udskiftning af
defekt
motorventil
Montering af
flowmålere til
fradragsmåling
Udskiftning til
LED armaturer
Korrekt
indstilling af flow
Korrekt
indstilling af flow
Klasse A anlæg
og natsænkning
Logning af
forbrug, ny CTSstrategi mm.

Besparelse
[kWh/år] el. (mᶟ)
23.172

Besparelse
[kr./år]
30.124

Investering
(kr.)
100.000

TBT
(år)
3,3

35.000

13.580

15.000

1,1

1.110 mᵌ

38.702

60.000

1,6

5.040 kWh/år

8.670

6.200

0,7

19.253 kWh/år

25.029

30.000

1,2

7.786 kWh/år

10.122

30.000

3

138.798 kWh/år

180.437

4.310.000

24

600.000

2.300.000

3,9

Besparelsesforslagene har en tilbagebetalingstid på mellem 0 – 24 år og kan gennemføres hver for
sig eller samlet. For at kunne modtage energitilskud skal der være en tilbagebetalingstid på over 1
år.

Side 5 af 58

Energiscreening og rentabilitet
Birkerød Idrætscenter Svømmehal

3

Dato: 15-03-2020

VIRKSOMHEDSDATA
Ejer:
Rudersdal Kommune
Øverødvej 2
2840 Holte

Lokalitet for screening:
Birkerød Idrætscenter
Bistrupvej 1
3460 Birkerød

Rådgiver og Aktør:
Sweco Danmark A/S
Kokbjerg 5
6000 Kolding
Kontaktperson: Morten Kragh
E-mail: morten.kragh@sweco.dk
Telefon: +45 82 28 14 02

4

FORBRUGSPRISER
Forbrugspriserne er baseret på indsamlede oplysninger fra Rudersdal Kommune på forbrugspriser
fra elnettet og fjernvarmepriser, samt en omkostningsberegning ud fra den målte virkningsgrad på
minikraftvarmeværket installeret i Birkerød Svømmehal.

El:

1,3 kr./kWh

Varme:

0,388 kr./kWh

Vand (med spildevandsafgift):

45 kr./m3

Gas:

0,48 kr./kWh

Spildevandsafgift:

34,88 kr./m3
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KORT OM SCREENING OG DEN VIDERE PROCES
Formålet med screeningen er at kortlægge svømmehallens energiforbrug herunder elforbrug,
varmeforbrug og vandforbrug. Desuden skal der så vidt muligt identificeres mulige
besparelsespotentialer i virksomheden.
Fremgangsmåden har været en fysisk gennemgang af svømmehallen, herunder granskning af evt.
relevant dokumentation.
Rudersdal Kommune får derved et overblik over energiforbruget samt forslag til energibesparelser,
hvor de mulige investeringer og tilbagebetalingstider med identificerede energibesparelser er
fastlagt, hvilket giver et godt beslutningsgrundlag for den videre proces.
Den videre implementering af de foreslåede energibesparelser består i udarbejdelse af en
overordnet projektbeskrivelse, eventuelt udbudsmateriale, indhentning af tilbud, valg af eventuel
leverandør sammen med kunden og gennemførelse af tilsyn med installationer, opstart og
aflevering. Sweco Danmark A/S kan assistere med alle opgaver i de nævnte faser af processen.
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RESULTATER AF SCREENING
Efter gennemgang af svømmehallen og understøttende data fra CTS-systemet samt
energiopsamlingsprogrammet Omega, har det ikke været muligt at kortlægge elforbruget,
varmeforbruget og vandforbruget for svømmehallen. Dette skyldes at hele Birkerød idrætscenter er
koblet sammen med svømmehallen og derfor kun viser et samlet energiforbrug.

7

TEORI OM LUFTFUGTIGHED
I en svømmehal spiller luftens luftfugtigheden en stor rolle, og er derfor en vigtig parameter at
regulere efter. Luftfugtigheden er et udtryk for, hvor meget vanddamp luften indeholder. Den
angives som absolut fugtighed eller som relativ fugtighed, men kan også angives som
vanddampens partialtryk i forhold til det samlede lufttryk.
7.1.1

Absolut fugtighed (X)
Luftens absolutte fugtighed den absolutte mængde vanddamp i en given luftmængde. Den opgives
ofte i g. vand pr. kg luft eller kg. vand pr. kg luft. Den absolutte luftfugtighed bliver typisk brugt i
psychrometriske beregninger i forbindelse med masseoverførsel, og vil i denne rapport blive brugt i
forbindelse med udregning af bassinernes vandfordampning.

7.1.2

Relativ fugtighed (ф)
Den relative fugtighed er den andel den aktuelle mængde vanddamp i en given luftmængde udgør
af den maksimale mængde vanddamp som luftmassen kan indeholde ved et givet temperatur- og
tryk. Tallet vil derfor altid ligge mellem 0% og 100%. Den relative luftfugtighed er højest om
vinteren, hvor den ofte kan ramme 100% som ses i form af regn og tåge. Om sommeren vil den
gennemsnitligt ligge på 75%. Grundet at luften kan indeholde meget mere vanddamp ved
sommertemperaturer, vil den absolutte luftfugtighed være lavere om vinteren selvom den relative
luftfugtighed er højere.
Mængden af vanddamp en given luftmængde kan indeholde, vil stige ved temperatur forøgelser. Af
den grund vil en luftmængdes relative fugtighed falde hvis temperaturen stiger, og omvendt vil den
stige ved faldende temperaturer. Ved fortsat nedkøling af luftmængden, vil den relative
luftfugtighed på et tidspunkt nå 100%. Dette er luftmængdens dugpunkt, og her vil vanddampen i
denne luftmængde begynde at kondensere hvis den er i kontakt med overflader med denne
temperatur. Det kan i en svømmehal ses som dug på ruderne, hvis ventilationsanlægget ikke får
fjernet fugten tilstrækkeligt.
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BESKRIVELSE AF BESPARELSESFORSLAG
Ventilationsanlæg
Overblik over estimeret forbrug for alle ventilationsanlæg i kWh og kr.:
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VE01 (Nyt 25m Bassin)
Indeklima målinger

Figur 1 - Måledata fra svømmebassin. Den røde streg indikerer CTS-setpunktet for temperatur, og den grønne
setpunktet for relativ fugtighed i udsugningen.

Ventilationsbehov
Ventilationsbehovet dimensioneres ud fra, den beregnede mængde fordampning fra
svømmebassinet til den omgivende luft. Fordampningen er givet ud fra følgende teoretiske formel:
𝑊 = 𝛽 ∙ 𝐴 ∙ (𝑃𝐵 − 𝑃𝐿 )
Hvor W er fordampningen i gram. pr time, 𝛽 er en empirisk faktor relateret til bassinets brug, A er
bassinets areal og (PB-PL) angiver forskellen i vanddampens partialtryk mellem svømmebassinets
vandmættede overflade og svømmehallens resterende luftmængde.

Når fordampningen er kendt, kan den dimensionsangivende ventilationsmængde beregnes, ud fra
den absolutte fugtighed for hhv. inde og udeluften. Til dette bruges følgende formel:
𝑉=

𝑊
𝜌 ∙ (𝑋𝑖𝑛𝑑𝑒 − 𝑋𝑢𝑑𝑒 )
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Hvor 𝜌 er massefylden for luft.

Forudsætninger
Vådt areal

Nyt Svømmebassin:

315

m²

Vandtemperatur

Nyt Svømmebassin:

27

°C

Vanddampens partialtryk

Nyt Svømmebassin:

35,4

mbar

Luft i bassinsal

29°C (56%RF) Giver partialtryk:

21,6

mbar

Empirisk Faktor

Normal anvendelse

20

Overdækket bassin

0,5

Indeluft ved 29°C og 56%RF

13,6

g/kg

Udeluft ved 15°C og 85%RF

8,9

g/kg

Massefylden for luft

1,2

kg/m3

16

h/døgn

16

h/døgn

Absolut luftfugtighed X

Lufts densitet 𝝆

Ud
fra forudsætningerne,
er der en vandfordampning
Antal
åbningstimer hverdag
Kl. 06:00-22:00 under brug på:
Antal åbningstimer weekend

Kl. 06:00-22:00
𝑔

𝑘𝑔

ℎ

ℎ

𝑚̇𝑣𝑎𝑛𝑑,𝑠𝑣ø𝑚𝑚𝑒𝑏𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛 = 20 ∙ 315m2 ∙ (35,4 mbar − 21,6 mbar) = 86.613 ≈ 87

Dette resulterer i et nødvendigt luftskifte som følge af fordampning i sommerperioden på:
86.613

𝑄̇luft =
(1,2

𝑔
ℎ

𝑘𝑔
𝑔
𝑔
∙ (13,6
− 8,9 ))
𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑚3

= 15.648

𝑚3
ℎ

Det er vurderet at VE01 har en maksimal luftmængde på 20.000 m3/h, så det er korrekt
dimensioneret i forhold til fordampningen.
Forbrug af el
Nuværende indregulering for VE01:
Normal drift:

100 % luft:

20.000 m³ pr. time

Grundventilation:

20 % luft:

4.000 m3 pr. time

Estimeret årligt gennemsnit: 50% Luft: 10.000 m3 pr. time
Det vurderes at VE01 benyttes 24 timer dagligt ved 50% luftskifte i gennemsnit. Der antages en SELværdi for anlægget på 3 kW/m3/s ved 50% luft grundet den lave effektivitet af de to installerede ACventilatorer. Det samlede årlige elforbrug estimeres da til:

𝑘𝑊ℎ𝑁𝑜𝑚𝑎𝑙,å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 3

𝑘𝑊
𝑚3
ℎ
𝑘𝑊ℎ
∙ 2,77
∙ 8.760 = 73.000
3
𝑚
𝑠
å𝑟
å𝑟
𝑠
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Forbrug af varme

Billede 1 – MWh varmeforbrug

Billede 2 - Tid

Varmeforbruget på VE01 er logget via en Kamstrup Multical varmemåler. Det årlige varmeforbrug
er beregnet til:
𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒å𝑟𝑙𝑖𝑔 =

614.136 𝑘𝑊ℎ
ℎ
𝑘𝑊ℎ
∙ 8.760 = 195.353
27.539 ℎ
å𝑟
å𝑟

Samlede forbrugsomkostninger
Nuværende årlige energiforbrug VE01
Årlige elforbrug VE01

73.000 kWh/år

Årlige varmeforbrug VE01

195.353 kWh/år
Pristakster

El

1,3 kr./kWh

Varme

38,8 øre/kWh
Samlede årlige omkostninger: 170.697 kr./år

Besparelse
Der vil kunne opnås energibesparelser ved at udskifte de to eksisterende ventilatorer med ACmotor og frekvensstyring til nyere ventilatorer med PM motor og en højere hydraulisk effektivitet.

Det er estimeret at den årlige besparelse på elforbruget ved denne udskiftning vil være 20%, og vil
koste ca. 100.000 kr. at udskifte begge ventilatorer.

Tilbagebetalingstiden vil da være:

𝑇𝐵𝑇 =

50.000 𝑘𝑟
= 5,3 å𝑟
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑟
73.000
∙ 1,3
∙ 20%
𝑘𝑊ℎ
å𝑟
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En yderligere besparelse vil kunne opnås ved historisk logning af CTS-data og en bedre styrings
strategi. Denne besparelse indgår og er beskrevet i afsnit. 8.10.

Trykforhold
Der køres med et undertryk i svømmehallen som anbefalet i DS 477.

8.1.2

VE02 (Varmtvandsbassin)
Indeklima målinger

Figur 2 - Måledata fra svømmebassin. Den røde streg indikerer CTS setpunktet for temperatur, og den grønne
setpunktet for relativ fugtighed i udsugningen.

Ventilationsbehov
Ventilationsbehovet dimensioneres ud fra, den beregnede mængde fordampning fra
svømmebassinet til den omgivende luft. Fordampningen er givet ud fra følgende teoretiske formel:
𝑊 = 𝛽 ∙ 𝐴 ∙ (𝑃𝐵 − 𝑃𝐿 )
Hvor W er fordampningen i gram. pr time, 𝛽 er en empirisk faktor relateret til bassinets brug, A er
bassinets areal og (PB-PL) angiver forskellen i vanddampens partialtryk mellem svømmebassinets
vandmættede overflade og svømmehallens resterende luftmængde.
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Når fordampningen er kendt, kan den dimensionsangivende ventilationsmængde beregnes, ud fra
den absolutte fugtighed for hhv. inde og udeluften. Til dette bruges følgende formel:
𝑉=

𝑊
𝜌 ∙ (𝑋𝑖𝑛𝑑𝑒 − 𝑋𝑢𝑑𝑒 )

Hvor 𝜌 er massefylden for luft.

Forudsætninger
Vådt areal

Nyt Svømmebassin:

42

m²

Vandtemperatur

Nyt Svømmebassin:

34

°C

Vanddampens partialtryk

Nyt Svømmebassin:

52,8

mbar

Luft i bassinsal

36°C (56%RF) Giver partialtryk:

33

mbar

Empirisk Faktor

Normal anvendelse

20

Overdækket bassin

0,5

Indeluft ved 29°C og 56%RF

20,9

g/kg

Udeluft ved 15°C og 85%RF

8,9

g/kg

Lufts densitet 𝝆

Massefylden for luft

1,2

kg/m3

Antal åbningstimer hverdag

Kl. 06:00-22:00

16

h/døgn

Antal åbningstimer weekend

Kl. 06:00-22:00

16

h/døgn

Absolut luftfugtighed X

Ud fra forudsætningerne, er der en vandfordampning under brug på:
𝑔

𝑘𝑔

ℎ

ℎ

𝑚̇𝑣𝑎𝑛𝑑,𝑠𝑣ø𝑚𝑚𝑒𝑏𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛 = 20 ∙ 42m2 ∙ (52,8 mbar − 33 mbar) = 16.602 ≈ 17

Dette resulterer i et nødvendigt luftskifte som følge af fordampning i sommerperioden på:
16.602

𝑄̇luft =
(1,2

𝑔
ℎ

𝑘𝑔
𝑔
𝑔
∙ (20,9
− 8,9 ))
𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑚3

= 1.153

𝑚3
ℎ

Det er vurderet at VE02 har en maksimal luftmængde på 3.800 m3/h, så det er korrekt
dimensioneret i forhold til fordampningen.
Forbrug af el
Nuværende indregulering for VE01:
Normal drift:

100 % luft:

3.800 m³ pr. time

Grundventilation:

20 % luft:

760 m3 pr. time

Estimeret årligt gennemsnit: 50% Luft: 1.900 m3 pr. time
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Det vurderes at VE02 benyttes 24 timer dagligt ved 30% luftskifte i gennemsnit. Der antages en SELværdi for anlægget på 1,5 kW/m3/s ved 50% luft grundet den høje effektivitet af de to installerede
EC-motor/ventilator enheder. Det samlede årlige elforbrug estimeres da til:

𝑘𝑊ℎ𝑁𝑜𝑚𝑎𝑙,å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 1,5

𝑘𝑊
𝑚3
ℎ
𝑘𝑊ℎ
∙ 0,5277
∙ 8.760 = 6.935
3
𝑚
𝑠
å𝑟
å𝑟
𝑠

Forbrug af varme

Billede 3 – MWh varmeforbrug i driftstiden

Billede 4 - Driftstid

Varmeforbruget på VE02 er logget via en Kamstrup Multical varmemåler. Det årlige varmeforbrug
er beregnet til:
𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒å𝑟𝑙𝑖𝑔 =

154.895 𝑘𝑊ℎ
ℎ
𝑘𝑊ℎ
∙ 8.760 = 49.269
27.540 ℎ
å𝑟
å𝑟
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Samlet forbrugsomkostninger
Nuværende årlige energiforbrug VE01
Årlige elforbrug VE01

6.935 kWh/år

Årlige varmeforbrug VE01

49.269 kWh/år
Pristakster

El

1,3 kr/kWh

Varme

38,8 øre/kWh
Samlede årlige omkostninger: 28.132 kr./år

Besparelse
Da anlægget er helt nyt (2019), med energieffektive ventilatorenheder, er der ikke et reelt
besparelsespotentiale på anlægget.
En eventuel besparelse vil kunne opnås ved historisk logning af CTS-data og en bedre styrings
strategi. Denne besparelse indgår og er beskrevet i afsnit. 8.10.

Trykforhold
Der køres med et undertryk i varmtvandsrummet, som anbefalet i DS 477.
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VE03 (Handicap omklædning)
I standarden DS 477, står der beskrevet at ventilationsanlægget til bad/omklædningsrummene kun
bør bruges til at fjerne fugt og sikre en god luftkvalitet og det anbefales at rumopvarmning sker via
radiator eller gulvvarme.
Når der skal ombygges, anbefales det at der laves gulvvarme i bad/omklædningsrummene, da det
nu er ventilationsanlægget der står for rumopvarmningen.

Indeklima måling

Figur 3 - Måledata fra handicapomklædning. Den røde streg indikerer CTS-setpunktet for temperatur i
udsugningen.

Dimensionering
Der skal kunne tilføres 200m3/h forvarmet friskluft til omklædningsrummet pr. bruser. Der er 3
brusere i hvert omklædningsrum, og der er to omklædningsrum. Den dimensionerende luftmængde
vil da være:
𝑚3
3
200
ℎ ∙ 6 𝐵𝑟𝑢𝑠𝑒𝑟𝑒 = 1.200 𝑚
𝑄̇𝑑𝑖𝑚 =
𝐵𝑟𝑢𝑠𝑒𝑟
ℎ
Det er vurderet at VE03 har en kapacitet på ca. 3000 m3/h så det er korrekt dimensioneret i forhold
til fugt fjernelse.
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Forbrug af el
Nuværende indregulering for VE03:
Normal drift:

100 % luft:

3.000 m³ pr. time

Grundventilation:

20 % luft:

600 m3 pr. time

Estimeret årligt gennemsnit: 30% luft: 900 m3 pr. time
Det antages at VE03 benyttes 24 timer dagligt ved 30 % luftmængde. Der antages en SEL- værdi
for anlægget på 3 kW/m3/s grundet brug af kammerventilatorer med AC-motorer uden
frekvensstyring. Det samlede årlige elforbrug beregnes til:

𝑘𝑊ℎå𝑟𝑙𝑖𝑔 = 3

𝑘𝑊
𝑚3
ℎ
𝑘𝑊ℎ
∙
0,25
∙ 8.760 = 6.570
3
𝑚
𝑠
å𝑟
å𝑟
𝑠

Forbrug af varme
Grundet at der ikke er installeret varmemåler på VE03, kan varmeforbruget ikke aflæses. Vi er
derfor nødsaget til at estimere det ud fra de estimerede luftmængder og driftsbetingelser.

Figur 4 - Årligt energiforbrug i kWh for opvarmning af 1 m3 luft pr. time i tidsrummet 00.00 - 24.00 ved drift
en dag pr. uge. Kilde: (Hvenegaard, 2007)
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Ud fra Figur 4, estimeres der et varmeforbrug på 2,8 kWh pr. m3 pr. time ved en dags drift i ugen,
dette forudsætter en indblæsningstemperatur på 27°C, varmegenvinding på 65% og en forskel på
indblæsning og udsugning på 0°C. Det samlede varmeforbrug for VE03 bliver da:

𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒å𝑟𝑙𝑖𝑔

𝑘𝑊ℎ
𝑚3
𝑑𝑎𝑔𝑒
𝑘𝑊ℎ
= 900
∙ 2,8 3 å𝑟
∙7
= 17.640
𝑚 𝑑𝑎𝑔𝑒
ℎ
𝑢𝑔𝑒
å𝑟
·
ℎ 𝑢𝑔𝑒

Samlede forbrugsomkostninger
Nuværende årlige energiforbrug VE03
Årlige elforbrug VE03

6.570 kWh/år

Årlige varmeforbrug VE03

17.640 kWh/år
Pristakster

El

1,3 kr/kWh

Varme

38,8 øre/kWh
Samlede årlige omkostninger: 15.385 kr./år

Besparelse
Der vil kunne opnås energibesparelser ved at udskifte de to eksisterende ventilatorer med ACmotor til nyere ventilatorer med PM motor og en højere hydraulisk effektivitet.

Det er estimeret at den årlige besparelse på elforbruget ved denne udskiftning vil være 20%, og vil
koste ca. 30.000 kr. at udskifte begge ventilatorer.

Tilbagebetalingstiden vil da være:

𝑇𝐵𝑇 =

30.000 𝑘𝑟
= 17,6 å𝑟
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑟
6.570
∙ 1,3
∙ 20%
𝑘𝑊ℎ
å𝑟
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VE04 (Gl. 25m bassin)
Indeklima målinger

Figur 5 - Måledata fra gammelt svømmebassin. Den røde streg indikerer CTS setpunktet for temperatur, og
den grønne setpunktet for relativ fugtighed i udsugningen. Loggeren er placeret over bassin, hvilket vil give en
højere fugtighed end målt i udsugningen.

Ventilationsbehov
Ventilationsbehovet dimensioneres ud fra, den beregnede mængde fordampning fra
svømmebassinet til den omgivende luft. Fordampningen er givet ud fra følgende teoretiske formel:
𝑊 = 𝛽 ∙ 𝐴 ∙ (𝑃𝐵 − 𝑃𝐿 )
Hvor W er fordampningen i gram. pr time, 𝛽 er en empirisk faktor relateret til bassinets brug, A er
bassinets areal og (PB-PL) angiver forskellen i vanddampens partialtryk mellem svømmebassinets
vandmættede overflade og svømmehallens resterende luftmængde.
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Når fordampningen er kendt, kan den dimensionsangivende ventilationsmængde beregnes, ud fra
den absolutte fugtighed for hhv. inde og udeluften. Til dette bruges følgende formel:
𝑉=

𝑊
𝜌 ∙ (𝑋𝑖𝑛𝑑𝑒 − 𝑋𝑢𝑑𝑒 )

Hvor 𝜌 er massefylden for luft.
Forudsætninger
Vådt areal

Gl. Svømmebassin:

315

m²

Vandtemperatur

Gl. Svømmebassin:

27

°C

Vanddampens partialtryk

Gl. Svømmebassin:

35,4

mbar

Luft i bassinsal

29°C (56%RF) Giver partialtryk:

21,6

mbar

Empirisk Faktor

Normal anvendelse

20

Overdækket bassin

0,5

Indeluft ved 29°C og 56%RF

13,6

g/kg

Udeluft ved 15°C og 85%RF

8,9

g/kg

Lufts densitet 𝝆

Massefylden for luft

1,2

kg/m3

Antal åbningstimer hverdag

Kl. 06:00-22:00

16

h/døgn

Antal åbningstimer weekend

Kl. 06:00-22:00

16

h/døgn

Absolut luftfugtighed X

Ud fra forudsætningerne, er der en vandfordampning for hvert bassin under brug på:
𝑔

𝑘𝑔

ℎ

ℎ

𝑚̇𝑣𝑎𝑛𝑑,𝑠𝑣ø𝑚𝑚𝑒𝑏𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛 = 20 ∙ 315m2 ∙ (35,4 mbar − 21,6 mbar) = 86.613 ≈ 87

Dette resulterer i et nødvendigt luftskifte som følge af fordampning i sommerperioden på:
86.613

𝑄̇𝑙𝑢𝑓𝑡 =
(1,2

𝑔
ℎ

𝑘𝑔
𝑔
𝑔
∙ (13,6
− 8,9 ))
𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑚3

= 15.648

𝑚3
ℎ

Det er vurderet at VE04 har en maksimal luftmængde på 20.000 m3/h, så det er korrekt
dimensioneret i forhold til fordampningen.
Forbrug af el

Billede 5 - Elforbrug Udsugning

Billede 6 - Elforbrug Indblæsning
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Elforbrug er logget via frekvensomformerne for VE04. Det årlige elforbrug kan beregnes til:

𝐸𝑙å𝑟𝑙𝑖𝑔 =

132.000 𝑘𝑊ℎ + 230.000 𝑘𝑊ℎ
ℎ
𝑘𝑊ℎ
∙ 8.760 = 48.388
65.535 ℎ
å𝑟
å𝑟

Forbrug af varme
Grundet at der ikke er installeret på varmemåler på VE04, kan varmeforbruget ikke aflæses. Vi er
derfor nødsaget til at estimere det ud fra de estimerede luftmængder og driftsbetingelser.

Figur 6 - Årligt energiforbrug i kWh for opvarmning af 1 m3 luft pr. time i tidsrummet 00.00 - 24.00 ved drift en
dag pr. uge. Kilde: (Hvenegaard, 2007)

Ud fra Figur 6, estimeres der et varmeforbrug på 3,5 kWh pr. m3 pr. time ved en dags drift i ugen,
dette forudsætter en indblæsningstemperatur på 33°C, varmegenvinding på 65% og en forskel på
indblæsning og udsugning på 0°C. Det antages at den årlige gennemsnitlige luftmængde for VE04
er 8.000 m3/h. Det samlede varmeforbrug for VE04 bliver da:

𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒å𝑟𝑙𝑖𝑔

𝑘𝑊ℎ
𝑚3
𝑑𝑎𝑔𝑒
𝑘𝑊ℎ
= 8.000
∙ 2,8 3 å𝑟
∙7
= 196.000
𝑚 𝑑𝑎𝑔𝑒
ℎ
𝑢𝑔𝑒
å𝑟
·
ℎ 𝑢𝑔𝑒

Samlede forbrugsomkostninger
Nuværende årlige energiforbrug VE04
Årlige elforbrug VE04

48.388 kWh/år

Årlige varmeforbrug VE04

196.000 kWh/år
Pristakster
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El

1,3 kr/kWh

Varme

38,8 øre/kWh
Samlede årlige omkostninger: 138.952 kr./år

Besparelse
Der vil kunne opnås energibesparelser ved at udskifte den eksisterende ventilator med AC-motor
og frekvensstyring i udsugningen til en nyere ventilator med PM motor og en højere hydraulisk
effektivitet.

Det er estimeret at den årlige besparelse på elforbruget ved denne udskiftning vil være 15%, og vil
koste ca. 20.000 kr. at udskifte ventilatoren.

Tilbagebetalingstiden vil da være:

𝑇𝐵𝑇 =

20.000 𝑘𝑟
= 2,1 å𝑟
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑟
48.388
∙ 1,3
∙ 15%
𝑘𝑊ℎ
å𝑟

En yderligere besparelse vil kunne opnås ved historisk logning af CTS-data og en bedre styrings
strategi. Denne besparelse indgår og er beskrevet i afsnit. 8.10.

Trykforhold
Der køres med et undertryk i svømmehallen som anbefalet i DS 477.

8.1.5

VE05 (Bad/Omklædning)
I standarden DS 477, står der beskrevet at ventilationsanlægget til bad/omklædningsrummene kun
bør bruges til at fjerne fugt og sikre en god luftkvalitet og det anbefales at rumopvarmning sker via
radiator eller gulvvarme.
Når der skal ombygges, anbefales det at der laves gulvvarme i bad/omklædningsrummene.
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Indeklima målinger

Figur 7 - Måledata fra bad/omklædning. Den røde streg indikerer CTS-setpunktet for temperatur i udsugning.
Logger er placeret nær udsugning i mændenes badeområde.

Dimensionering
Der skal kunne tilføres 200m3/h forvarmet friskluft til omklædningsrummet pr. bruser. Der er 11
brusere i hvert omklædningsrum. Den dimensionerende luftmængde vil da være:

𝑄̇𝑑𝑖𝑚

𝑚3
3
ℎ ∙ 22 𝐵𝑟𝑢𝑠𝑒𝑟𝑒 = 4.400 𝑚
=
𝐵𝑟𝑢𝑠𝑒𝑟
ℎ
200

Det er vurderet at VE05 har en kapacitet på ca. 8.000 m3/h så det er korrekt dimensioneret i forhold
til fugt fjernelse.

Forbrug af el
Nuværende indregulering for VE05:
Normal drift:

100 % luft:

8.000 m³ pr. time

Grundventilation:

20 % luft:

1.600 m3 pr. time

Gennemsnitlig årlig luftmængde: 40 % luft: 3.200 m 3 pr. time
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Det vurderes at bad/omklædning benyttes 24 timer dagligt ved 40% luftmængde i gennemsnit. Der
antages en SEL- værdi for anlægget på 2 kW/m3/s i normal drift grundet brug af effektive EC-motorer
men højt tryktab i kanalføring. Det samlede årlige elforbrug beregnes til:

𝑘𝑊ℎå𝑟𝑙𝑖𝑔 = 2

𝑘𝑊
𝑚3
ℎ
𝑘𝑊ℎ
∙
0,88
∙ 8.760 = 15.571
3
𝑚
𝑠
å𝑟
å𝑟
𝑠

Forbrug af varme
Fordi at der ikke er installeret på varmemåler på zonevarmefladerne for VE05, kan varmeforbruget
ikke direkte aflæses. Vi er derfor nødsaget til at estimere det ud fra de estimerede luftmængder og
driftsbetingelser.

Figur 8 - Årligt energiforbrug i kWh for opvarmning af 1 m3 luft pr. time i tidsrummet 00.00 - 24.00 ved drift en
dag pr. uge. Kilde: (Hvenegaard, 2007)

Ud fra Figur 8, estimeres der et varmeforbrug på 4 kWh pr. m3 pr. time ved en dags drift i ugen,
dette forudsætter en indblæsningstemperatur på 35°C, varmegenvinding på 65% og en forskel på
indblæsning og udsugning på 0°C. Det samlede varmeforbrug for VE05 bliver da:

𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒å𝑟𝑙𝑖𝑔

𝑘𝑊ℎ
𝑚3
𝑑𝑎𝑔𝑒
𝑘𝑊ℎ
= 3.200
∙ 4 3 å𝑟
∙7
= 89.600
𝑚 𝑑𝑎𝑔𝑒
ℎ
𝑢𝑔𝑒
å𝑟
·
ℎ 𝑢𝑔𝑒

Samlede forbrugsomkostninger
Nuværende årlige energiforbrug VE05
Årlige elforbrug VE05

15.572 kWh/år
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Årlige varmeforbrug VE05

89.600 kWh/år
Pristakster

El

1,3 kr/kWh

Varme

38,8 øre/kWh
Samlede årlige omkostninger: 55.000 kr/år

Besparelse
Sweco har observeret en fejl i zonevarmefladen til indblæsningen i damernes bad. Dette resulterer
i indblæsnings temperatur mellem 10°C og 20°C højere end ønsket. Vi antager, at en fjerdedel af
luftmængden går til denne zone.
Varmeenergien der går til denne unødvendige opvarmning kan beregnes ved:

𝑄𝑣𝑎𝑟𝑚𝑒 =

𝑚3
𝑠 ∙ 1,2 𝑘𝑔 ∙ 1 𝑘𝐽 ∙ 15°𝐶 ∙ 8.760 ℎ = 35.000 𝑘𝑊ℎ
4
𝑚3 𝑘𝑔 ∙ °𝐶
å𝑟
å𝑟

0,88

Hvilket har en årlig omkostning på:
𝑂𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔, å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 35.000

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑟
𝑘𝑟
∙ 0,388
= 13.580
å𝑟
𝑘𝑊ℎ
å𝑟

Vi har vurderet at det vil koste ca. 15.000 kr. at udrede og løse denne fejl. Den simple
tilbagebetalingstid bliver da:
15.000 𝑘𝑟
𝑇𝐵𝑇 =
= 1,1 å𝑟
𝑘𝑟
13.580
å𝑟
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Spildevandsmåling
Miljøstyrelsens vejledning nr. 12414 af d. 1. januar 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg
præciserer, hvornår der kan forventes fradrag for vandafledningsafgift:
Efter lovens § 2 a, stk. 4, ”beregnes vandafledningsbidraget for erhvervsejendomme efter
erhvervsejendommens vandforbrug, fratrukket den vandmængde, der medgår til produktion eller
som af anden grund ikke afledes til det offentlige spildevandsanlæg”.
For Birkerød Svømmehal omhandler det den del, der fordamper via bassinet og dermed ikke ledes
tilbage til spildevandsanlægget i Kommunen. Der er forskel på dagsdrift og natdrift, men fordi der
om natten kommer termotæppe over bassinet mindskes fordampningen så meget, at denne ikke
regnes med.
8.2.1

Besparelser
Forudsætningerne for beregningen af den årlige besparelse ved etablering af spildevandsmåler er
følgende:
Data
Fordampning

Beregnet i afsnit 7.1

190

kg/h

Antal åbningstimer hverdag

Kl. 06:00-22:00

16

h/døgn

Antal åbningstimer weekend

Kl. 06:00-22:00

16

h/døgn

34,88

kr./m³

Afledningsbidrag Rudersdal Kommune

8.2.2

Aflednings fri fordampning:
190
𝐴𝑓𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑟𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑎𝑚𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔 =

𝑘𝑔
𝑑𝑎𝑔𝑒
ℎ
· 16
∙ 365
𝑚3
ℎ
𝑑𝑎𝑔𝑒
å𝑟
= 1.110
𝑘𝑔
å𝑟
1.000 · 3
𝑚

Dette giver en årlig fritagelse på afledningsafgift på:

𝐴𝑓𝑔𝑖𝑓𝑡𝑠𝑓𝑟𝑖ℎ𝑒𝑑 𝑝𝑟. å𝑟 = 34,88

8.2.3

𝑘𝑟
𝑚3
𝑘𝑟
∙ 1.110
≈ 38.702
3
𝑚
å𝑟
å𝑟

Investering
Investeringsestimat:

8.2.4

•

Skyllesystem med flowmåler inkl. installationsomkostninger

60.000 kr.

•

I alt

60.000 kr.

Tilbagebetalingstid
𝑇𝐵𝑇 =

60.000 𝑘𝑟
≈ 1,6 å𝑟
38.702 𝑘𝑟
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Belysning
8.3.1

Forbrug
Denne tabel viser den belysning, der har et besparelsespotentiale. Tiden lyskilderne er tændt,
tager udgangspunkt i den offentlige åbningstid for hallen.
Nuværende

Lampe

Lyskilde

Watt

Antal

forbrug

Brændetid

kWh/år

(h/år)

Kælder

Lysarmatur

Lysstofrør

58

37

3.796

8.146

Kælder

Lysarmatur

Lysstofrør

36

35

3.796

4.783

Kælder

Fatningslampe

Lavenergi

11

20

3.796

835

Kælder

Lampe

Lysstofrør

40

4

3.796

607

HC omklæd

Indbygn. lampe

Lavenergi

11

64

3.796

2.673

Total

17.044

Skemaet nedenfor viser det fremtidige forbrug, hvis lyskilderne udskiftes til LED.
Fremtidigt

Lampe

Lyskilde

Watt

Antal

forbrug

Brændetid
(h/år)

Kælder

Lysarmatur

LED

25

37

3.796

3.511

Kælder

Lysarmatur

LED

12,5

35

3.796

1.660

Kælder

Fatningslampe

LED E27

4,5

20

3.796

342

Kælder

Lampe

LED

12,5

4

3.796

190

HC omklæd

Indbygn. lampe

LED

4,5

64

3.796

1.093

Total

8.3.2

kWh/år

6.800

Besparelse
Besparelsen pr. år er forskellen i de to forbrug. Ved at installere PIR sensor i kælder kan forbruget
yderligere reduceres.
𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 = 17.044

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 = 10.244
8.3.3

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
− 6.800
= 10.244
å𝑟
å𝑟
å𝑟
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑟
𝑘𝑟
∙ 1,3
= 13.317
å𝑟
𝑘𝑊ℎ
å𝑟

Investering
Investerings estimat:
For etableringsudgifter se afsnit 4.16 i Teknik- og Bygningsgennemgang.
Samlet udgift = 35.000 kr.

8.3.4

Tilbagebetalingstid
𝑇𝐵𝑇 =

35.000 𝑘𝑟
= 2,6 å𝑟
𝑘𝑟
13.317
å𝑟
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Belysning svømmehaller
I nedenstående skema redegøres der for forbruget, til belysning i svømmehallerne.
Nuværende forbrug

Lampe

Lyskilde

Watt

Antal

Brændetid

kWh/år

(h/år)
Gammel svømmehal

Projektør

LED

370

28

3.796

39.326

Ny svømmehal

Projektør

LED

25

26

3.796

2.467

Total

41.794

Ved implementering af automatisk styring af lys, vil brændetiden for belysningen reduceres. Jf.
DMI.dk var der i 2019, ca. 1700 solskinstimer. Dette tal fratrækkes den årlige brændetid for
belysningen. I nedenstående skema redegøres der for forbruget til belysning i svømmehallerne,
efter de foreslåede ændringer.
Fremtidigt forbrug

Lampe

Lyskilde

Watt

Antal

Brændetid

kWh/år

(h/år)
Gammel

Projektør

LED

370

14

2096

10.857

Projektør

LED

25

26

2096

1.362

svømmehal
Ny svømmehal
Total

8.4.1

12.219

Besparelse
Besparelsen pr. år er forskellen i de to forbrug.
𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 = 41.794

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 = 29.575

8.4.2

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
− 12.219
= 29.575
å𝑟
å𝑟
å𝑟
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑟
𝑘𝑟
∙ 1,3
= 38.447
å𝑟
𝑘𝑊ℎ
å𝑟

Investering
Investerings estimat:
For etableringsudgifter se afsnit 4.17 i Teknik- og Bygningsgennemgang.
Samlet udgift = 35.000 kr.

8.4.3

Tilbagebetalingstid
𝑇𝐵𝑇 =

35.000 𝑘𝑟
= 1,3 å𝑟
𝑘𝑟
38.447
å𝑟
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Hovedpumpe til gamle 25 m bassin
8.5.1

Forbrug
Den nødvendige cirkulerende vandmængde er beregnet ud fra omsætningstiden og volumen af
bassinet. Den maksimale omsætningstid er fastsat i svømmebadsbekendtgørelsen bilag 2 og
afhænger af bassintemperaturen og dybden på bassinet. I svømmebadsbekendtgørelsen er der
ligeledes inkluderet forudsætninger for at fastsætte den nødvendige cirkulerende vandstrøm ud fra
personbelastningen, som ligeledes varierer ud fra temperaturen. Den største volumenstrøm ud fra
de 2 beregningsmetoder er dimensionsgivende.
Flowmåleren viser en cirkulerende vandmængde på 216,8 m3/h ved 89% som svare til 44,5 Hz.

8.5.2

Faktiske behov
Nedenstående skema viser omsætningstiderne for forskellige temperaturer og personbelastning.
Dermed kan den nødvendige cirkulerende vandstrøm for 25 meters bassinet beregnes.

Da bassinet har varierende højder, og omsætningstiden er afhængig af højden på bassinet, er
volumen beregnet for både den høje del (fra 1,5 m) og den lave del (mellem 0,5-1,5 m). Dette giver
en cirkulerende vandmængde på:
𝑉̇ =

539 𝑚3 163 𝑚3
𝑚3
+
= 189,3
5ℎ
2ℎ
ℎ

Bassinkapaciteten for 25 m bassinet er beregnet til gennemsnitligt 70 personer i bassinet per time.
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Ud fra ovenstående skema, kan den cirkulerende vandmængde pr. badende beregnes:
𝑉𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡 = 70 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 · 2

𝑚3
𝑚3
= 140
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 · ℎ
ℎ

Dermed bliver volumen af bassinet den dimensionsgivende.
Trykket før og efter pumpen er aflæst på de installerede manometre til hhv. 0,1 bar og 0,4 bar

Flowmåleren som viser 216,8 m3/h, sidder efter afgrening til kulfiltre. Delstrømmen løber tilbage i
udligningstanken og vises dermed ikke på flowmåleren. Delstrømme skal dermed lægges til, da
hovedpumpen skal cirkulere den samlede mængde. Delstrøm til kulfiltre er 10 m3/h. Der tillægges 7
m3/h i usikkerhed. Dette giver et samlet flow på 234 m3/h.

Følgende værdier er beregnet eller aflæst:
•
•
•
•
•

Tryk på sugesiden: 0,1 bar = 1 mVS
Tryk på tryksiden: 0,4 bar = 4 mVs
Omdr./min ved 50 Hz: 1.450
Aflæst flow til bassin: 217 m3/h
Frekvens 44,5 Hz
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Flow til kulfiltre: 10 m3/h
Nuværende samlet flow: 217 + 10 + 7 = 234 m3/h
Beregnet flow til bassin 189 m3/h
Nyt samlet flow 189 + 10 + 7 = 206 m3/h

Driftspunktet med et flow på 234 m3 kan ikke indsættes, da dette flow er større end pumpens
normale arbejdsområde. De 3 m, som er den aflæste løftehøjde på manometrene, virker
usandsynligt lavt.
Der indsættes derfor et driftspunkt ved 227 m3 med en løftehøjde på 10,9 m og 50 Hz, som er det
maksimale der kan indtastet i programmet for denne pumpe. Da dette hverken stemmer overens
med den aflæste løftehøjde eller flow, vil der være en større usikkerhed ved de økonomiske
beregninger for denne pumpe.

Kurven viser pumpekarakteristikken ud fra den nuværende drift.
Ved at nedsætte flowet falder tryktabet i rørstrengen, filtre og ventiler. Højdeforskellen mellem
vandspejlet i udligningstanken og bassinet er målt til 1,5 m.
Så længe at der forekommer en turbulent strømning, er tryktabet i rørstrengen en konstant ganget
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med flowet i anden potens. Konstanten, som er anlæggets specifikke modstand kan bruges til at
udregne tryktabet ved nedsat flow:

𝑘=

𝐻𝑡𝑎𝑏 (10,9 − 1,5)𝑚𝑉𝑆
𝑚𝑉𝑆 · ℎ
=
≈ 0,0001824
3
2
𝑚
𝑄
𝑚3
2272
ℎ

𝐻𝑡𝑎𝑏 = 𝑘 · 𝑄2 = 0,0001824

𝑚𝑉𝑆 · ℎ
𝑚3
2
·
206
= 7,7 𝑚𝑉𝑆
𝑚3
ℎ

𝐻 = 𝐻𝑡𝑎𝑏 + 𝐻𝑔𝑒𝑜 = 7,7 𝑚𝑉𝑆 + 1,5 𝑚𝑉𝑆 = 9,2 𝑚𝑉𝑆

Kurven viser pumpekarakteristikken for korrekt indstilling af pumpen.

Nedenstående beregninger, viser både energi og pris besparelsen efter indstilling af pumpen:
𝑃𝑟𝑖𝑠

𝑚3
227
ℎ

=

8,6
ℎ
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊 · 8.760 ≈ 82.787
0,91
å𝑟
å𝑟
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𝑃𝑟𝑖𝑠

𝑚3
206
ℎ

=

6,6
ℎ
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊 · 8.760 ≈ 63.534
0,91
å𝑟
å𝑟

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑊ℎ = 82.787

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
− 63.534
= 19.253
å𝑟
å𝑟
å𝑟

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 = 19.253

8.5.3

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑟
𝑘𝑟
· 1,3
= 25.029
å𝑟
𝑘𝑊ℎ
å𝑟

Investering
Investerings estimat:

8.5.4

•

Kontrol måling af flow:

25.000 kr.

•

Indfarvningsprøve:

5.000kr.

•

I alt

30.000 kr.

Tilbagebetalingstid
𝑇𝐵𝑇 =

30000 𝑘𝑟
= 1,2 å𝑟
𝑘𝑟
25000
å𝑟

Hovedpumpe til nyt 25 m bassin
8.6.1

Forbrug
Den nødvendige cirkulerende vandmængde er beregnet ud fra omsætningstiden og volumen af
bassinet. Den maksimale omsætningstid er fastsat i svømmebadsbekendtgørelsen bilag 2 og
afhænger af bassintemperaturen og dybden på bassinet. I svømmebadsbekendtgørelsen er der
ligeledes inkluderet forudsætninger for at fastsætte den nødvendige cirkulerende vandstrøm ud fra
personbelastningen, som ligeledes varierer ud fra temperaturen. Den største volumenstrøm ud fra
de 2 beregningsmetoder er dimensionsgivende.
Flowmålerne viser en cirkulerende vandmængde på 167 m3/h ved 45,3 Hz for det nye 25 meter
bassin.
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Faktiske behov
Nedenstående skema viser omsætningstiderne for forskellige temperatur og personbelastning.
Dermed kan den nødvendige cirkulerende vandstrøm for 25 meters bassinet beregnes.

Da bassinet har varierende højder, og omsætningstiden er afhængig af højden på bassinet, er
volumen beregnet for både den høje del (fra 1,5 m) og den lave del (mellem 0,5-1,5 m). Dette giver
en cirkulerende vandmængde på:
𝑉̇ =

245 𝑚3 211 𝑚3
𝑚3
+
= 155
5ℎ
2ℎ
ℎ

Bassinkapaciteten for 25 m bassinet er beregnet til gennemsnitligt 70 personer i bassinet pr time.
Ud fra ovenstående skema, kan den cirkulerende vandmængde pr. badende beregnes:
𝑉𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡 = 70 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 · 2

𝑚3
𝑚3
= 140
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 · ℎ
ℎ

Dermed bliver volumen af bassinet den dimensionsgivende.

Trykket før og efter pumpen er aflæst på de installerede manometre til hhv. 0,1 bar og 0,5 bar.
Manometeret før pumpen er placeret før grovfilteret. Der vil være et tryktab igennem filteret, som
estimeres til 0,1 bar
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Flowmåleren som viser 167 m3/h, sidder efter afgrening til kulfiltre. Delstrømmen løber tilbage i
udligningstanken og vises dermed ikke på flowmåleren. Derfor skal disse delstrømme lægges til,
da hovedpumpen skal cirkulere den samlede mængde. Delstrømmen til kulfiltre er 10 m3/h. Der
tillægges 7 m3/h i usikkerhed. Dette giver et samlet flow på 184 m3/h.

Følgende værdier er beregnet eller aflæst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tryk på sugesiden: 0,1 - 0,1 bar = 0 mVS
Tryk på tryksiden: 0,5 bar = 5 mVs
Omdr. / min ved 50 Hz: 1.440
Aflæst flow til bassin: 167 m3/h
Frekvens 45,3 Hz
Flow til kulfiltre: 10 m3/h
Nuværende samlet flow: 167 + 10 + 7 = 184 m3/h
Beregnet flow til bassin 155 m3/h
Nyt samlet flow 155 + 10 + 7 = 172 m3/h

Driftspunktet er indtastet på Grundfos hjemmeside, med den installerede pumpes data. For at
frekvens og flow stemmer overens skal løftehøjden være 8,8 mVS og ikke de aflæste 5 mVS på
manometrene jf. nedenstående kurve.
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Kurven viser pumpekarakteristikken ud fra den nuværende drift.
Ved at nedsætte flowet falder tryktabet i rørstrengen, filtre og ventiler.
Højdeforskellen mellem vandspejlet i udligningstanken og bassinet er målt til 1,5 m.
Det gælder, at så længde der forekommer en turbulent strømning, er tryktabet i rørstrengen en
konstant ganget med flowet i anden potens. Når konstanten kendes, kan tryktabet i rørstrengen
beregnes:
𝑘=

𝐻𝑡𝑎𝑏 (8,8 − 1,5)𝑚𝑉𝑆
𝑚𝑉𝑆 · ℎ
=
= 0,0002156
3
2
𝑚
𝑄
𝑚3
1842
ℎ

𝐻𝑡𝑎𝑏 = 𝑘 · 𝑄2 = 0,0002156

𝑚𝑉𝑆 · ℎ
𝑚3
2
·
172
= 6,4 𝑚𝑉𝑆
𝑚3
ℎ

𝐻 = 𝐻𝑡𝑎𝑏 + 𝐻𝑔𝑒𝑜 = 6,4 𝑚𝑉𝑆 + 1,5 𝑚𝑉𝑆 = 7,9 𝑚𝑉𝑆
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Kurven viser pumpekarakteristikken ved korrekt indstillet af pumpen.
Nedenstående beregninger, viser prisen før og efter indstilling af pumpen:

𝑃𝑟𝑖𝑠

𝑚3
184
ℎ

=

5,2
ℎ
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊 · 8.760 ≈ 50.613
0,9
å𝑟
å𝑟

𝑃𝑟𝑖𝑠

𝑚3
172
ℎ

=

4,4
ℎ
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊 · 8.760 ≈ 42.827
0,9
å𝑟
å𝑟

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑊ℎ = 50.613

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
− 42.827
= 7.786
å𝑟
å𝑟
å𝑟

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 = 7.786

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑟
𝑘𝑟
· 1,3
≈ 10.122
å𝑟
𝑘𝑊ℎ
å𝑟
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Investering
Investerings estimat:

8.6.4

•

Kontrol måling af flow:

25.000 kr.

•

Indfarvningsprøve:

5.000kr.

•

I alt

30.000 kr.

Tilbagebetalingstid
𝑇𝐵𝑇 =

30.000 𝑘𝑟
≈ 1,5 å𝑟
𝑘𝑟
10.122
å𝑟
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Hovedpumpe til varmtvandsbassin
8.7.1

Forbrug
Den nødvendige cirkulerende vandmængde er beregnet ud fra omsætningstiden og volumen af
bassinet. Den maksimale omsætningstid er fastsat i svømmebadsbekendtgørelsen bilag 2 og
afhænger af bassintemperaturen og dybden på bassinet. I svømmebadsbekendtgørelsen er der
ligeledes inkluderet forudsætninger for at fastsætte den nødvendige cirkulerende vandstrøm ud fra
personbelastningen, som ligeledes varierer ud fra temperaturen. Den største volumenstrøm ud fra
de 2 beregningsmetoder er dimensionsgivende.
Flowmåleren viser en cirkulerende vandmængde på 102 m3/h ved en frekvens på 47,3H z.

8.7.2

Faktiske behov
Nedenstående skema viser omsætningstiderne for forskellige temperatur og personbelastning.
Dermed kan den nødvendige cirkulerende vandstrøm varmtvandsbassinet beregnes.

Bassinet er under 1,5 m i hele sin længde og har en vandtemperatur på over 34 ˚C. Dette giver en
cirkulerende vandmængde på:
𝑉̇ =

67 𝑚3
= 134 𝑚3
0,5
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Bassinkapaciteten for varmtvandsbassinet er beregnet til gennemsnitligt 14 personer i bassinet pr.
time.
Ud fra ovenstående skema, kan den cirkulerende vandmængde pr. badende beregnes:
𝑉𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡 = 14 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 · 3

𝑚3
𝑚3
= 42
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 · ℎ
ℎ

Dermed bliver volumen af bassinet den dimensionsgivende.
Fordi den nødvendige volumenstrøm, for at overholde omsætningstiden, er højere end den faktiske
volumenstrøm som pumpen leverer på nuværende tidspunkt, vil der i fremtiden være en øget udgift
til pumpedriften på varmtvandsbassinet.

Trykket før og efter pumpen er aflæst på de installerede manometre til hhv. 0,1 bar og 0,55 bar.
Manometeret før pumpen er placeret før grovfilteret. Der vil være et tryktab igennem filteret, som
estimeres til 0,1 bar.
Flowmåleren som viser 102 m3/h, sidder efter afgrening til kulfiltre. Delstrømmen løber tilbage i
udligningstanken og vises dermed ikke på flowmåleren. Derfor skal disse delstrømmen lægges til,
da hovedpumpen skal cirkulere den samlede mængde. Delstrømmen til kulfiltre er 12 m3/h. Der
tillægges 7 m3/h i usikkerhed. Dette giver et samlet flow på 121 m3/h.
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Følgende værdier er beregnet eller aflæst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tryk på sugesiden: 0,1 - 0,1 bar = 0,0 mVS
Tryk på tryksiden: 0,55 bar = 5,5 mVs
Omdr. / min ved 50 Hz: 1.440
Aflæst flow til bassin: 102 m3/h
Frekvens 47,3 Hz
Flow til kulfiltre: 12 m3/h
Nuværende samlet flow: 102 + 12 + 7 = 121 m3/h
Beregnet flow til bassin: 134 m3/h
Nyt samlet flow: 134+12+7 = 153 m3/h

Driftspunktet er indtastet på Grundfos hjemmeside, med den installerede pumpes data. For at
frekvens og flow stemmer overens skal løftehøjden være 6,4 mVS og ikke de aflæste 5,5 mVS på
manometrene jf. nedenstående kurve. Dette stemmer også overens med løftehøjden vist på
frekvensomformeren.
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Kurven viser pumpekarakteristikken for nuværende drift.

Side 43 af 58

Energiscreening og rentabilitet
Birkerød Idrætscenter Svømmehal

Dato: 15-03-2020

𝑘=

𝐻𝑡𝑎𝑏 (6,4 − 1,5)𝑚𝑉𝑆
𝑚𝑉𝑆 · ℎ
=
= 0,0003347
3
𝑚
𝑄2
𝑚3
1212
ℎ

𝐻𝑡𝑎𝑏 = 𝑘 · 𝑄2 = 0,0003347

𝑚𝑉𝑆 · ℎ
𝑚3
2
·
153
= 7,8 𝑚𝑉𝑆
𝑚3
ℎ

𝐻 = 𝐻𝑡𝑎𝑏 + 𝐻𝑔𝑒𝑜 = 7,8 𝑚𝑉𝑆 + 1,5 𝑚𝑉𝑆 = 9,3 𝑚𝑉𝑆
Da den installerede pumpe ikke er stor nok til at levere det nødvendige flow, indsættes
driftspunktet på pumpekarakteristik for en NB 100-200/219 pumpe i stedet:

Kurven viser pumpekarakteristikken ved ny pumpe.
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Nedenstående beregninger, viser prisen før og efter indstilling af pumpen, som i dette tilfælde vil
kræve installation af en ny pumpe:

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝑚3
153
ℎ

2,5
ℎ
kWh
𝑘𝑊 · 8.760 = 24.333
0,9
å𝑟
ℎ

=

4,6
ℎ
kWh
𝑘𝑊 · 8.760 = 44.773
0,9
å𝑟
å𝑟

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑊ℎ = 24.333

kWh
kWh
𝑘𝑊ℎ
− 44.773
= −20.440
ℎ
å𝑟
å𝑟

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 = 20.440

8.7.3

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑟
𝒌𝒓
· 1,3
= −𝟐𝟔. 𝟓𝟕𝟐
å𝑟
𝑘𝑊ℎ
å𝒓

Investering
Det koster ca. 26.500 kr. om året i driftsomkostninger og øge den cirkulerende vandmængde til det
korrekte. Ydermere skal der tillægges ca. 70.000 kr. i engangsbeløb til ny pumpe der skal kunne
levere det nødvendige flow.

Hovedpumpe til udebassin

8.8.1

Forbrug
Den nødvendige cirkulerende vandmængde er beregnet ud fra omsætningstiden og volumen af
bassinet. Den maksimale omsætningstid er fastsat i svømmebadsbekendtgørelsen bilag 2 og
afhænger af bassintemperaturen og dybden på bassinet. I svømmebadsbekendtgørelsen er der
ligeledes inkluderet forudsætninger for at fastsætte den nødvendige cirkulerende vandstrøm ud fra
personbelastningen, som ligeledes varierer ud fra temperaturen. Den største volumenstrøm ud fra
de 2 beregningsmetoder er dimensionsgivende.
Flowmålerne viser en cirkulerende vandmængde på 83 m3/h ved 41,7 Hz for ude bassinet.
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Faktiske behov
Nedenstående skema viser omsætningstiderne for forskellige temperatur og personbelastning.
Dermed kan den nødvendige cirkulerende vandstrøm udebassinet beregnes.

Bassinet er under 1,5 m i hele sin længde og har en vandtemperatur på under 29 ˚C. Dette giver
en cirkulerende vandmængde på:

𝑉̇ =

125 𝑚3
𝑚3
= 62,5
2ℎ
ℎ

Bassinkapaciteten for udebassinet er beregnet til gennemsnitligt 62 personer i bassinet pr time.
Ud fra ovenstående skema, kan den cirkulerende vandmængde pr. badende beregnes:

𝑉𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡 = 62 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 · 2

𝑚3
𝑚3
= 124
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 · ℎ
ℎ

Dermed bliver personbelastningen den dimensionsgivende. Fordi den nødvendige volumenstrøm,
for at overholde omsætningstiden, er højere end den faktiske volumenstrøm som pumpen leverer
på nuværende tidspunkt, vil der i fremtiden være en øget udgift til pumpedriften på
varmtvandsbassinet.
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Trykket før og efter pumpen er aflæst på de installerede manometre til hhv. 0,05 bar og 0,55 bar.
Manometeret før pumpen er placeret efter grovfilteret.

Der tillægges 7 m3/h til den cirkulerende vandmængde som usikkerhed, hvilket giver et samlet flow
på 90 m3/h

Følgende værdier er beregnet eller aflæst:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tryk på sugesiden: 0,05 bar = 0,5 mVS
Tryk på tryksiden: 0,55 bar = 5,5 mVs
Omdr. / min ved 50 Hz: 1.440
Aflæst flow til bassin: 83 m3/h
Frekvens 41,7 Hz
Nuværende samlet flow: 83 + 7 = 90 m3/h
Beregnet flow til bassin 124 m3/h
Nyt samlet flow 124 +7 = 131 m3/h

Driftspunktet er indtastet på Grundfos hjemmeside, med den installerede pumpes data. For at
frekvens og flow stemmer overens skal løftehøjden være 6,4 mVS og ikke de aflæste 5 mVS på
manometeret jf. nedenstående kurve.
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Kurven viser pumpekarakteristikken for den nuværende drift.
𝑘=

𝐻𝑡𝑎𝑏 (6,4 − 1,5)𝑚𝑉𝑆
𝑚𝑉𝑆 · ℎ
=
= 0,0006049
3
2
𝑚
𝑄
𝑚3
902
ℎ

𝐻𝑡𝑎𝑏 = 𝑘 · 𝑄2 = 0,0006049

𝑚𝑉𝑆 · ℎ
𝑚3
2
·
131
= 10,4 𝑚𝑉𝑆
𝑚3
ℎ

𝐻 = 𝐻𝑡𝑎𝑏 + 𝐻𝑔𝑒𝑜 = 10,4 𝑚𝑉𝑆 + 1,5 𝑚𝑉𝑆 = 11,9 𝑚𝑉𝑆

Da pumpen ikke kan levere det nødvendige flow ved den store løftehøjde, indsættes driftspunktet
for en NB 100-200/211
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Kurven viser pumpekarakteristikken ved ny pumpe.
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

90

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝑚3
ℎ

=

2,1
ℎ
kWh
𝑘𝑊 · 8.760 = 20.440
0,9
å𝑟
å𝑟

𝑚3
ℎ

=

5,1
ℎ
kWh
𝑘𝑊 · 8.760 = 49.640
0,9
å𝑟
å𝑟

131

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑊ℎ = 20.440

kWh
kWh
𝑘𝑊ℎ
− 49.640
= −29.200
å𝑟
å𝑟
å𝑟

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 = −29.200

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑟
𝑘𝑟
· 1,3
= −37.960
å𝑟
𝑘𝑊ℎ
å𝑟
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Investering
Det koster ca. 38.000 kr. om året i driftsomkostninger og øge den cirkulerende vandmængde til det
korrekte. Ydermere skal der tillægges ca. 70.000 kr. i engangsbeløb til ny pumpe der skal kunne
levere det nødvendige flow.

Energi til hovedpumper ved nyt anlæg
8.9.1

Besparelse
Ved etablering af nyt vandbehandlingsanlæg anbefales det at dimensionere og udføre rørføring,
filtre og ventiler så tryktabet i anlægget mindskes jf. DS 477 vejledning omkring energiforbrug pkt.
8.17. Det anbefales at anlægget konstrueres så det opnår en klasse A jf. DS 477 tabel 8.4

Bekendtgørelsen for svømmebadsanlæg §10 stk. 4 foreskriver følgende ”I svømmebadsanlæg, jf.

stk. 1, kan bassinvandets omsætningstid dog sættes op uden for åbningstiden og ind til 1 time før
åbning, hvis det er teknisk og hygiejnisk forsvarligt. Den cirkulerende vandstrøm skal dog altid være
minimum 70 % af de normale driftskrav”. Vejledningen om kontrol med svømmebade anbefaler at man
først sænker flowet 1 time efter svømmehallen har lukket. Åbnings og lukketiderne følger teknik og
bygningsgennemgangs rapporten for fremtidige åbningstider. Der benyttes den maksimale effekt pr.
pumpe ud fra et klasse A anlæg.

Hovedpumpen på det gl. 25 m bassinet bruger på nuværende tidspunkt 82.787 kWh pr. år ved et
flow på 227 m3. Det er korrekte flow er 206 m3/h. Ved at konstruere et anlæg med natsænkning,
mindre tryktab, mindre geometrisk løftehøjde, bedre virkningsgrader og korrekt flow, så det opnår
en klasse A, vil besparelsen være følgende:
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑁𝑎𝑡 = 0,0167

𝑘𝑊
𝑚3
𝑑𝑎𝑔𝑒
ℎ
kWh
· 206
· 70% · 365
· 6,5
= 5.713
3
𝑚
ℎ
å𝑟
𝑑𝑎𝑔𝑒
å𝑟
ℎ

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑎𝑔 = 0,0167

𝑘𝑊
𝑚3
𝑑𝑎𝑔𝑒
ℎ
kWh
· 206
· 365
· 17,5
= 21.974
3
𝑚
ℎ
å𝑟
𝑑𝑎𝑔𝑒
å𝑟
ℎ

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 = 21.974

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
+ 5.713
= 27.687
å𝑟
å𝑟
å𝑟

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑊ℎ = 82787

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
kWh
− 27687
= 55.100
å𝑟
å𝑟
å𝑟
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𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑠 = (55100

kWh
𝑘𝑟
𝑘𝑟
· 1,3
) = 71.630
år
𝑘𝑊ℎ
å𝑟

Hovedpumpen til det nye 25m bassin bruger på nuværende tidspunkt 50.613 kWh pr. år ved 184
m3/h. Det korrekte flow er 172 m3/h.

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑁𝑎𝑡 = 0,0167

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑎𝑔 = 0,0167

𝑘𝑊
𝑚3
𝑑𝑎𝑔𝑒
ℎ
kWh
·
172
· 70% · 365
· 6,5
= 4.770
3
𝑚
ℎ
å𝑟
𝑑𝑎𝑔𝑒
å𝑟
ℎ

𝑘𝑊
𝑚3
𝑑𝑎𝑔𝑒
ℎ
kWh
·
172
· 365
· 17,5
= 18.347
3
𝑚
ℎ
å𝑟
𝑑𝑎𝑔𝑒
å𝑟
ℎ

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 = 18.347

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑊ℎ = 50.613

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
+ 4.770
= 23.117
å𝑟
å𝑟
å𝑟
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
kWh
− 23.117
= 27.496
å𝑟
å𝑟
år

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑠 = (27.496

kWh
𝑘𝑟
𝑘𝑟
· 1,3
) = 35.744
å𝑟
𝑘𝑊ℎ
å𝑟

Hovedpumpen til varmtvandsbassinet kan ikke levere det nødvendige flow, derfor vil forbruget stige
og der tages dermed udgangspunkt i forbruget ved det korrekte flow når besparelsen, ved at
etablere et nyt anlæg der overholder klasse A, skal beregnes. Pumpen vil skulle bruge 44.733 kWh
pr. år ved et flow på 151 m3/h.

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑁𝑎𝑡 = 0,0167

𝑘𝑊
𝑚3
𝑑𝑎𝑔𝑒
ℎ
kWh
·
153
· 70% · 365
· 6,5
= 4.243
𝑚3
ℎ
å𝑟
𝑑𝑎𝑔𝑒
å𝑟
ℎ

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑎𝑔 = 0,0167

𝑘𝑊
𝑚3
𝑑𝑎𝑔𝑒
ℎ
kWh
·
153
· 365
· 17,5
= 16.321
𝑚3
ℎ
å𝑟
𝑑𝑎𝑔𝑒
å𝑟
ℎ

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 = 16.321

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑊ℎ = 44.733

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
+ 4.243
= 20.564
å𝑟
å𝑟
å𝑟
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
− 20.564
= 24.169
å𝑟
å𝑟
å𝑟

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑠 = (24.169 · 1,3

𝑘𝑟
𝑘𝑟
) = 31.420
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ

Hovedpumpen til udebassinet kan ikke levere det nødvendige flow, derfor vil forbruget stige og der
tages dermed udgangspunkt i forbruget ved det korrekte flow når besparelsen, ved at etablere et
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nyt anlæg der overholder klasse A, skal beregnes. Pumpen vil skulle bruge 49.640 kWh pr. år ved
et flow på 131 m3/h.

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑁𝑎𝑡 = 0,0167

𝑘𝑊
𝑚3
𝑑𝑎𝑔𝑒
ℎ
kWh
·
131
· 70% · 365
· 6,5
= 3.633
3
𝑚
ℎ
å𝑟
𝑑𝑎𝑔𝑒
å𝑟
ℎ

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑎𝑔 = 0,0167

𝑘𝑊
𝑚3
𝑑𝑎𝑔𝑒
ℎ
kWh
·
131
· 365
· 17,5
= 13.974
3
𝑚
ℎ
å𝑟
𝑑𝑎𝑔𝑒
å𝑟
ℎ

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 = 13.974

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑊ℎ = 49.640

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
+ 3.633
= 17.607
å𝑟
å𝑟
å𝑟
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
− 17.607
= 32.033
å𝑟
å𝑟
å𝑟

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑠 = (32.033

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑟
𝑘𝑟
· 1,3
) = 41.643
å𝑟
𝑘𝑊ℎ
å𝑟

Den samlede besparelse på hovedpumperne ved at etablere et nyt vandbehandlingsanlæg med
mindre tryktab kan beregnes til:

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 = 71.630 𝑘𝑟 + 35.744 𝑘𝑟 + 31.420 𝑘𝑟 + 41.643 = 180.437 𝑘𝑟
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Investering
Investerings estimat:

8.9.3

•

Cirkulerende rørsystem til og fra bassiner inkl. dyser:

800.000 kr.

•

Demontering

195.000 kr.

•

Sandfiltre

1.710.000 kr.

•

Grovfilter/forfilter, VLT og hovedpumpe

405.000 kr.

•

Rejseomkostninger, dokumentation mm.

200.000 kr.

•

Uforudseelige udgifter

1.000.000 kr.

•

I alt

4.310.000kr.

Tilbagebetalingstid
𝑇𝐵𝑇 =

4.310.500 𝑘𝑟
= 24 å𝑟
𝑘𝑟
180.437
å𝑟
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CTS-system
Det anbefales at der laves en strategi for hvordan forbruget registreres for hele Birkerød
Svømmehal. Udover at forbruget kan bruges til at lave valide driftsbudgetter, kan målingerne også
bruges til at fejlfinde samt benchmarking. I en strategi for forbrugsmåling, anbefales det at der
monteres målere på hver enkelt installation, som har en given forbrugsmængde, f.eks., ventilation,
vandbehandling, vandforbrug og varmeveksler. Ved at montere målere strategisk korrekt, kan det
bruges som et værktøj, der er med til at driften bliver så optimal som muligt.
8.10.1

Observation
Ved gennemgang af det nuværende CTS-system, konstateres der følgende mangler for at drifte
optimalt og derved sikre en så positiv driftsøkonomi som muligt:
• Der findes ingen historiske logninger på nøgledata i CTS-systemet.
• Manglende målere og manglende opkobling på mange af de højt forbrugende komponenter.
Ved rette placering af bi-målere og korrekte indstillinger samt historiske logninger af nøgledata, kan
CTS-systemet bruges til hurtigt at skabe et overblik over unødige udsving, fejl, og
optimeringspotentialer.

8.10.2

Anbefaling
Det anbefales, at der optimeres på CTS-systemet og der installeres bi-målere. Ydermere skal
personalet oplæres i brugen af CTS, benchmarking, logninger, og fejlfinding.

8.10.3

Forbrug
Swecos vurdering er, at der årligt bruges 2,5-3 mio. på driften af Birkerød Svømmehal.

8.10.4

Besparelse
En komplet udskiftning og indstilling af CTS-systemet, samt opsætning af forbrugsmålere vil
bidrage til en helhedsorienteret drift, hvor der konstant er fokus på forbrug, optimeringer og på
hvilken måde bygningen driftes på. Erfaringsmæssigt kan dette give en besparelse på omkring
20%, hvis der udarbejdes en driftsstrategi med oplæring af medarbejder.

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 = 3.000.000 𝑘𝑟 ∙ 20% ≈ 600.000

8.10.5

𝑘𝑟
å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡

Investering
Det anbefales at der laves en strategi der fremadrettet understøtter driften, såsom ekstra
målepunkter nødvendige logninger og oplæring af driftspersonale. Sweco bistår meget gerne med
en sådan strategi.
Investeringsestimat:
•

Nyt CTS-system:

2.000.000 kr.
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•

Målerplacering og strategi:

300.000 kr.

•

I alt:

2.300.000 kr.

Tilbagebetalingstid
𝑇𝐵𝑇 =

2.300.000 𝑘𝑟
= 3,8 å𝑟
𝑘𝑟
600.000
å𝑟
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KONKLUSION
Rudersdal Kommune har igangsat denne screening for at skabe fokus på den helhedsorienterede
drift i deres svømmehaller. Under besøget i Birkerød Svømmehal, blev der observeret flere
energioptimeringsmuligheder, hvilket vi har fremlagt og beskrevet i denne rapport. Samtidig blev
der også fundet områder, hvor en ændring i den daglige drift vil kunne bidrage positivt til både
indeklima, miljø samt bundlinjen uden at bryde gældende krav og lovgivning på området, samt
brugernes ønsker.

Side 56 af 58

Energiscreening og rentabilitet
Birkerød Idrætscenter Svømmehal

10

Dato: 15-03-2020

CITEREDE VÆRKER
Elforsk 335-04. (2008). Udvikling af elbesparende reguleringsstrategier og optimering af
ventilationsanlæg og varmepumper i svømmehaller. Dansk Energi.
Hvenegaard, C. M. (2007). Den lille blå om Ventilation. Dansk Energi.

Side 57 af 58

15-03-2020

Omkostningsestimat for Birkerød Idrætscenter Svømmehal
Tidsinterval
Kategori

Reference

Prioritet / Forklaring

Bærende konstruktioner
De
bærende konstruktioner udgør et kritisk element
for personsikkerheden i svømmehaller.
Integriteten af denne må ingelunde
tilsidesættes.
Bærende konstruktioner

3.2

1. Prioritet er tiltag omkring sundhed og sikkerhed jf.
DS477.
Bærende tagkonstruktion over gamle bassinsal

Bærende konstruktioner

3.6

Bærende konstruktioner

3.7

Bærende konstruktioner
Indvendige overflader Personsikkerhed,
hygiejne, rengøringsvenlighed og mange andre
kritiske faktiorer afhænger af denne.
Indvendige overflader
Indvendige overflader
Indvendige overflader
Indvendige overflader
Indvendige overflader
Indvendige overflader
Indvendige overflader
Indvendige overflader
Arbejdsmiljøtiltag
Vigtigheden i medarbejdernes arbejdsvilkår og
svømmehallernes indretning. Her skal tunge
løft, dårlige arbejdsstillinger, vareleverancer og
farligt arbejde overvejes i forhold til driften.

3.9
3.11

Gamle Svømmebassin – Bærende betonkonstruktion og
overflader
Udligningstank og skyllevandstank bassiner – bærende
betonkonstruktion
Promenadedæk omkring svømmebassin i gamle
bassinsal
Betondæk omkring bassiner
Nye Svømmebassin – Overflader

3.12
3.14
3.16
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23

Nye Svømmebassin – Overløbsrender
Vægge og Døre i gamle bassinsal
Gulve og vægge i gang til bad og omklædning
Gulve i kælder
KB-anlæg på betonkonstruktion i teknikkælder
Bassinudstyr i gamle bassinsal
Bassinudstyr i nye bassinsal
Udeareal
Arbejdsmiljø

Drukne Detektions Udstyr
Assistance for livredderfunktionen i
svømmehallerne samt dokumentation til brug i
uheldssituationer
Rengøring
Overordnet rengøring af alle svømmehallens
redskaber og nedrensning af overflader, med
henblik på sikker og hygejnisk drift, og undgå
overbelastning af driftpersonalet

3.24

Drukne detektions udstyr

3.26

Grundrengøring som udbedrende vedligehold

Sundhed & Sikkerhed

3.4

Oplevet miljø omkring svømmehallen

Akut (0-1)

1-3 år

Alle priser er i DKK ekskl. Moms
4-5 år

Uforudseelige udgifter

Support fra drift

Byggeledelse og
byggeplads

Rådgivning

Linjesummering

350,000 kr.

350,000 kr.

25%

87,500 kr.

0%

-

kr. 5%

21,875 kr. 15%

65,625 kr.

525,000 kr.

4,010,000 kr.

4,010,000 kr.

25%

1,002,500 kr.

0%

-

kr. 5%

250,625 kr. 15%

751,875 kr.

6,015,000 kr.

90,000 kr.

90,000 kr.

25%

22,500 kr.

0%

-

kr. 5%

5,625 kr. 15%

16,875 kr.

135,000 kr.

1,200,000 kr.

25%

300,000 kr.

0%

-

kr. 5%

75,000 kr. 15%

225,000 kr.

1,800,000 kr.

200,000 kr.
2,800,000 kr.

25%
25%

50,000 kr.
700,000 kr.

0%
0%

-

kr. 5%
kr. 5%

12,500 kr. 15%
175,000 kr. 40%

37,500 kr.
1,400,000 kr.

300,000 kr.
5,075,000 kr.

115,000 kr.
150,000 kr.
720,000 kr.

300,000 kr.
100,000 kr.
200,000 kr.
300,000 kr.
250,000 kr.
20,000 kr.
115,000 kr.
170,000 kr.
720,000 kr.

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

75,000 kr.
25,000 kr.
50,000 kr.
75,000 kr.
62,500 kr.
5,000 kr.
28,750 kr.
42,500 kr.
180,000 kr.

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

-

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

56,250 kr.
18,750 kr.
37,500 kr.
56,250 kr.
46,875 kr.
3,750 kr.
21,563 kr.
31,875 kr.
135,000 kr.

450,000 kr.
150,000 kr.
300,000 kr.
450,000 kr.
375,000 kr.
30,000 kr.
172,500 kr.
255,000 kr.
1,080,000 kr.

2,000,000 kr.

2,000,000 kr.

25%

500,000 kr.

0%

-

kr. 5%

125,000 kr. 15%

375,000 kr.

3,000,000 kr.

500,000 kr.

25%

125,000 kr.

0%

-

kr. 5%

31,250 kr. 15%

93,750 kr.

750,000 kr.

500,000 kr.

500,000 kr.

25%

125,000 kr.

0%

-

kr. 5%

31,250 kr. 15%

93,750 kr.

750,000 kr.

100,000 kr.

100,000 kr.
40,000 kr.
5,000 kr.
340,000 kr.
150,000 kr.
25,000 kr.

25%
25%
25%
25%
25%
25%

25,000 kr.
10,000 kr.
1,250 kr.
85,000 kr.
37,500 kr.
6,250 kr.

0%
0%
0%
0%
0%
0%

-

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

6,250 kr.
2,500 kr.
313 kr.
21,250 kr.
9,375 kr.
1,563 kr.

15%
15%
15%
15%
15%
15%

18,750 kr.
7,500 kr.
938 kr.
63,750 kr.
28,125 kr.
4,688 kr.

150,000 kr.
60,000 kr.
7,500 kr.
510,000 kr.
225,000 kr.
37,500 kr.

7,046,000 kr.

7,046,000 kr.

30%

2,113,800 kr.

0%

-

kr. 5%

457,990 kr. 15%

1,373,970 kr.

10,991,760 kr.

590,000 kr.
993,000 kr.

590,000 kr.
993,000 kr.

25%
25%

147,500 kr.
248,250 kr.

0%
0%

-

kr. 5%
kr. 5%

36,875 kr. 15%
62,063 kr. 15%

110,625 kr.
186,188 kr.

885,000 kr.
1,489,500 kr.

1,500,000 kr.
15,000 kr.
110,000 kr.

1,500,000 kr.
15,000 kr.
110,000 kr.
15,000 kr.
35,000 kr.
35,000 kr.

25%
25%
25%
25%
25%
25%

375,000 kr. 0%
3,750 kr. 0%
27,500 kr. 0%
3,750 kr. 10%
8,750 kr. 10%
8,750 kr. 10%

93,750 kr.
938 kr.
6,875 kr.
938 kr.
2,188 kr.
2,188 kr.

281,250 kr.
2,813 kr.
20,625 kr.
2,813 kr.
6,563 kr.
6,563 kr.

2,250,000 kr.
22,500 kr.
165,000 kr.
24,375 kr.
56,875 kr.
56,875 kr.

1,200,000 kr.
200,000 kr.
2,800,000 kr.

300,000 kr.
100,000 kr.
200,000 kr.
300,000 kr.
250,000 kr.
20,000 kr.
20,000 kr.

Håndværksudgif
ter

500,000 kr.

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

18,750 kr.
6,250 kr.
12,500 kr.
18,750 kr.
15,625 kr.
1,250 kr.
7,188 kr.
10,625 kr.
45,000 kr.

2. Prioritet er det oplevede miljø for personer i
svømmehallen, idet hele formålet med en
svømmehal er gode brugeroplevelser jf. DS477.

Indeklimaregulerende anlæg Indeklimaet er
essentielt ift. opholdet i en svømmehal.
Desuden er flere indeklimaparametre kritiske i
forhold til sundhed og sikkerhed i en
svømmehal.
Indeklimaregulerende anlæg
Indeklimaregulerende anlæg
Indeklimaregulerende anlæg
Indeklimaregulerende anlæg
Indeklimaregulerende anlæg
Indeklimaregulerende anlæg

4.1

Ventilationsanlæg til ny bassinsal (VE01)

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Ventilationskanaler til varmtvandsbassin
Ventilationsanlæg til handicap omklædning (VE03)
Ventilationskanaler til handicap omklædning
Ventilationsanlæg til gammel bassinsal (VE04)
Ventilationskanaler til gammel bassinsal
Ventilationsanlæg til svømmehals omklædning (VE05)

Vandbehandlingsanlæg
Vandbehandlingsanlægget står for at give alle
brugerne en god oplevelse og sikre
overholdelse af krav til badevand, og er derfor
en essentielt del af svømmehallen.
Vandbehandlingsanlæg*
Vandbehandlingsanlæg**

4.11

Vandbehandlingsanlæg til svømmebassiner

4.12
4.12

Kemikalieanlæg til svømmebassiner (flydende klor)

Vandbehandlingsanlæg***
Vandbehandlingsanlæg
Vandbehandlingsanlæg
Vandbehandlingsanlæg
Belysningsanlæg
Belysningsanlæg
Levetider for øvrige bygningselementer

4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18

Kemikalieanlæg til svømmebassiner (klorelektrolyse)
Kombi-klorelektrolyseanlæg
Udslagsvask
Udligningstank og skyllevandstank bassiner
Belysningsanlæg til Bad/Omklædning
Belysningsanlæg i svømmehaller
Belysningsanlæg kælder
3. Prioriteten er at de opførte anlæg har en lang
levetid, idet omkostninger forbundet med
svømmehaller er store og driften af disse er meget
dyr jf. DS477.

40,000 kr.
5,000 kr.
40,000 kr.

300,000 kr.
150,000 kr.

25,000 kr.

15,000 kr.
35,000 kr.
35,000 kr.

- kr.
- kr.
- kr.
1,875 kr.
4,375 kr.
4,375 kr.

5%
5%
5%
5%
5%
5%

5%
5%
5%
5%
5%
5%

15%
15%
15%
15%
15%
15%
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Omkostningsestimat for Birkerød Idrætscenter Svømmehal
Tidsinterval
Kategori

Tekniske anlæg
De
tekniske anlæg er ansvarlige for den meget
dyre drift der er i svømmehallerne og levetiden
af disse er kritisk at balancere så nedetider og
store renoveringer undgås.
Tekniske anlæg
Tekniske anlæg
Tekniske anlæg
Tekniske anlæg
Øvrige bygningsdele
Levetiden af de
øvrige bygningsdele der ikke indgår specifikt i
de øvrige prioriteringer skal indgå som en
samlet helhed for svømmehallernes
levetidsvurdering.
Øvrige bygningsdele
Øvrige bygningsdele
Øvrige bygningsdele
Energi og miljøtiltag

Energiforbedrende tiltag
Investeringer med tilbagebetalingstider,
kalkuleret i energiscreeningen og anbefalet
gennemført med henblik på optimeret drift.
Test og idriftsætning
30 års Budget

Reference

Prioritet / Forklaring

5.1

El-tavler

5.2
5.3
5.4
5.9
5.10

El-anlæg generelt
CTS-anlæg

5.11
5.16
5.21

Akut (0-1)

1-3 år

Alle priser er i DKK ekskl. Moms
4-5 år

5,000 kr.

Håndværksudgif
ter

Uforudseelige udgifter

Support fra drift

5,000 kr.

25%

Afløbsanlæg til bassinsale
Kloak-anlæg til bassinsal og Bad/Omklædning
Klimaskærm (tagbelægning) over gamle bassinsal

2,300,000 kr.
60,000 kr.
80,000 kr.
1,700,000 kr.

10,000 kr.
2,300,000 kr.
60,000 kr.
80,000 kr.
1,700,000 kr.

25%
25%
25%
25%
25%

2,500 kr.
575,000 kr.
15,000 kr.
20,000 kr.
425,000 kr.

Klimaskærm (facader) over gamle bassinsal
Loft i gamle bassinsal
Videoovervågning

1,500,000 kr.
130,000 kr.
106,000 kr.

1,500,000 kr.
130,000 kr.
106,000 kr.

25%
25%
25%

375,000 kr. 0%
32,500 kr. 10%
26,500 kr. 10%

-

kr.

25%

1,300,000 kr.

25%

200,000 kr.

25%

10,000 kr.

1,250 kr. 10%

10%
10%
10%
10%
0%

Byggeledelse og
byggeplads

625 kr. 0%

1,250 kr.
287,500 kr.
7,500 kr.
10,000 kr.
- kr.

5%
5%
5%
5%
5%

- kr. 5%
16,250 kr. 5%
13,250 kr. 5%

Rådgivning

Linjesummering

938 kr.

7,813 kr.

15%
15%
15%
20%
20%

1,875 kr.
431,250 kr.
11,250 kr.
20,000 kr.
425,000 kr.

16,250 kr.
3,737,500 kr.
97,500 kr.
135,000 kr.
2,656,250 kr.

93,750 kr. 10%
8,125 kr. 15%
6,625 kr. 15%

187,500 kr.
24,375 kr.
19,875 kr.

2,156,250 kr.
211,250 kr.
172,250 kr.

-

-

-

kr. 15%

625 kr.
143,750 kr.
3,750 kr.
5,000 kr.
106,250 kr.

4. Prioritet er at drifte en svømmehal så
energioptimalt som muligt, idet ressourceforbruget
er enormt stort for denne type bygning jf. DS477.

Energiscreening og Der er fundet energiforbedrende tiltag i Birkerød der kan
føre til en besparelse på 907.000 kr/år. Se
Rentabilitet Energiscreening dokumentet for yderligere detaljer.
Birkerød
6.2
6.3

Performancetest og idriftsætning i forbindelse med
obygning
Belysning af drifts- og vedligeholdsøkonomien

SUM ****

1,300,000 kr.
200,000 kr.
4,140,000 kr.

Udgiftssummering:

24,172,000 kr.

2,320,000 kr.

30,632,000 kr.

-

kr. 10%

325,000 kr. 10%
50,000 kr. 10%
8,010,300 kr.

-

kr. 5%

162,500 kr. 5%
25,000 kr. 5%
534,500 kr.

-

kr. 15%

81,250 kr. 15%
12,500 kr. 15%
1,931,803 kr.

kr.

kr.

243,750 kr.

2,112,500 kr.

37,500 kr.

325,000 kr.

6,688,845 kr.

17,165,448 kr.

Ydelsessummering:
Total - Incl. alle

47,797,448 kr.

* Hvis dette pkt. vælges (flydende klor og kemi) ses bort fra udgifterne i pkt. 4.12** og 4.13***
** Hvis dette pkt. vælges (Klorlektrolyse og kemi), ses bort fra udgift i pkt. 4.12* og 4.13***
*** Hvis dette pkt. vælges (Klorlektrolyse og kemi), ses bort fra udgift i pkt. 4.12* og 4.12**
**** Summen er forudsat valg af kombi-klorelektrolyseanlæg. Ved valg af kemirum og flydende klor er summen ca. 900.000 kr. mindre. Ved valg af kemirum og nyt klorelektrolyseanlæg er summen ca. 500.000 kr. mindre.
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Indstilling til godkendelse af svømmeanlæg
Herunder følger en liste over oplysninger, til brug for udarbejdelse af miljøgodkendelse for svømmehallen i
Birkerød Idrætscenter, Rudersdal Kommune.
Listen tager udgangspunkt i Teknologisk Instituts liste over ideelle oplysninger til udarbejdelse af
miljøgodkendelse af 7. maj 2019.
Oplysningerne er relevante uddrag, af udarbejdede teknik og bygningsgennemgange samt
energiscreeninger, udført for Rudersdal Kommune, ift. dialog med miljømyndigheden.

1 – Samlet indretningsplan over svømmeanlægget

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

Omklædningsrum (FARVE)
o Der er to hovedomklædningsrum fordelt på to planer (Damer/Herrer) i forbindelse med
svømmehallen, samt en handicapomklædning placeret i mellemgangen mellem nyt og
gammelt 25m bassin. Hovedomklædningsrum areal: 336 m2. Handicapomklædning areal:
42 m2. Samlet areal på 378 m2.
o Der er 90 skabe i omklædningsrummet for damer og tilsvarende 90 skabe i
omklædningsrummet for herrer. Der er ét handicap omklædningsrum for både damer og
herrer. Det svarer nogenlunde til bassinkapaciteten for begge 25 meter bassiner, uden at
tage højde for skiftehold.
Toiletter (FARVE)
o Der er installeret 10 toiletter i forbindelse med svømmehallen. 8 toiletter i
hovedomklædningsområdet og to i forbindelse med handicapomklædningen. Samlet areal
på 20 m2.
Baderum (antal brusere) (FARVE)
o Der er 4 baderum i forbindelse med svømmehallen. To placeret i forbindelse med
hovedomklædningen i to plan, samt to i handicapomklædningen. Areal i
hovedomklædning: 110 m2, areal i handicapomklædningen 20 m2. Samlet areal på 130 m2.
Saunaer mm. (FARVE)
o Der er to saunaer placeret i forbindelse med hovedomklædningsområdet på to plan.
Samlet areal på 18 m2.
Barfodsarealer (markeres skraveret)
o Omkring bassiner samt gennemgangsareal.
Eventuelle vandruchebaner, vandfontæner, bassinbrusere, fodskyllebassiner m.m. med bassinvand
o Ingen
Adgang til udebrusere for friluftsbad
o Der er ingen udebrusere installeret.
Placering af skilte med baderegler (FARVE)
o Baderegler er placeret i alle omklædningsrum og er markeret på plantegningen.
Bassiner (FARVE)
o Der er et nyt 25m bassin (330 m2), gammelt 25m bassin (330 m2), varmtvands-/terapi
bassin (37 m2) og et udendørsbassin (125 m2). Samlet bassinareal på 697 m2.
o Arealer er aflæst på mål fast plantegning og ikke opmålt.
Teknik rum med filterteknik (FARVE)

•

•

•

•

o Placeret i kælder og er markeret på plantegning.
Kemikalierum (FARVE)
o Opdelt i syrerum og klorrum, opbevaring af klor har eget rum. Adgang fra teknik rum.
Overholder relevante standarder for sikkerhed og arbejdsmiljø.
Afkastet fra udsugninger fra kemikalierum
o Der er to afkastskanaler med hver sin ventilator. Der afkastes til det fri og kanalvejen er
markeret på plantegningen med en rød pil.
Prøvebord (FARVE)
o Placeret midt i teknikrummet og kaldet værksted på plantegningen. Der foretages 4
manuelle målinger om dagen.
Instrumenter for automatisk kemikalietilsætning
o I klor / syrerum. Se pkt. 4.12 i teknik- og bygningsgennemgangen for Birkerød.

2 – Oplysninger om
•

Badebelastningen af bassiner (bassinkapacitet)
o Gl. svømmebassin: 70 personer
o Ny svømmebassin: 70 personer
o Varmtvandsbassin: 12 personer
o Udendørsbassin: 62 personer

•

Anlægskapacitet (jf. DS477_4.2)
o Gl. svømmebassin: 140 personer
o Ny svømmebassin: 140 personer
o Varmtvandsbassin: 24 personer
o Udendørsbassin: 124 personer

•

Antal bassiner, størrelse, vanddybder og temperatur, målsat snit- og plantegning o Totale
vandmængder i anlægget eller anlæggene. (Dimensioner er målte værdier)
o Gl. svømmebassin: 702m3 - 312,5m2 – 25m x 12,5m – 27°C – 3,9m og 1m dyb
o Ny svømmebassin: 458m3 - 312,5m2 – 25m x 12,5m – 27°C – 1,8m og 1,2m dyb
o Varmtvandsbassin: 31,2m2 – 7,8m x 4m – 41m3 – 34°C - 1,3m dyb
o Udendørsbassin: 156,25m2 – 12,5m x 12,5m – 125m3 – 0,8m dyb – følger udetemp.

•

Omsætningstider, evt. natsænkning
o Gl. svømmebad: 5 timer
o Ny svømmebad: 5 timer
o Varmtvandsbassin: 1 time
o Udendørsbassin: 2 timer

•

Overløbsrender (omfang og antal udløb)
o Ny svømmebassin: der er 6 udløb pr. langside, udført som en højtliggende overløbsrende
langs langsider.
o Varmtvandsbassin: der er 3 udløb pr. langside, udført som en højtliggende overløbsrende
langs langsider.

o

o

Gl. svømmebassin: Udført som lavtliggende overløbsrende langs langsider, der er 14
udløbsrør pr. langside, 173cm imellem hver og udført i 75mm plastrør. Udført i 60mm
plastrør med en indbyrdes afstand på 2,5m.
Udendørsbassin: Udført som lavtliggende overløbsrende langs alle sider, der er 4 udløbsrør
pr. side (i alt 16).

•

Indløbsdyser (antal og placering)
o Ny svømmebassin: 35 styk fordelt på 7 rørstrenge placeret i bunden af bassin. 3,5m afstand
mellem dyser på langs af bassin og 2,6m imellem dyser på rørstreng
Gl. svømmebassin: der er i alt 26 indløbsrør, 9 pr. langside og 4 i hver ende.
o Varmtvandsbassin: 15 styks fordelt på 5 rørstrenge placeret i bunden af bassin. 1,4m
mellem dyser på rørstreng.
o Udendørsbassin: Der er installeret 8 indløbsrør, 2 pr. side.

•

Bundsugningsanlæg
o Der er installeret bundsugningspumper i kælder, for hhv. indendørs- og udendørsbassiner
o Der bundsuges automatisk hver nat på de to svømmebassiner (25m), den automatiske
bundsuger har filterposer installeret, der tømmes hver morgen.
o Der bundsuges manuelt i de to svømmebassiner (25m) 1-2 gange om ugen.
o Der bundsuges manuelt i varmtvandsbassin hver morgen.
o Der bundsuges i udendørsbassin ca. 1-2 gange om måneden.
o Vandet fra den manuelle bundsugning, suges via en pumpe i kælderen til udligningstanken,
hvor vandet behandles og genbruges i bassin.

•

Overdækning af bassiner, type og metode
o Der er installeret termotæppe på de tre indendørsbassiner

3 – Oplysninger om vandbehandlingen
•

Diagram/principtegning over vandbehandling
o Nej – Vi har forespurgt efter fremsendelse af principtegning.

•

Indretning af separate kemikalierum, klor/syre
o Der forefindes følgende rum: syrerum for opbevaring og dosering, kloropbevaringsrum og
klor doseringsrum

•

Udsugning fra kemikalierum, riste for erstatningsluft
o Der er installeret mekanisk udsugning i alle tre kemikalierum. Der er to afkasts kanaler med
hver sin ventilator.
o Der er ingen riste i dørene til rummet. I klorrummet er der et åbent rør til erstatningsluft, i
syre og kloropbevaringsrum er der ikke tænkt erstatningsluft ind og der er derfor et
undertryk i rummet.

•

Udsugning og afkast fra evt. kemikalietank til det fri

o

Opbevaringstanke til syre og klor har begge udluftningsrør til det fri. Begge kemikalierum
har installeret mekanisk udsugning til det fri.

•

Ved kemikalietank, størrelse, kemikaliepåfyldningspladsens indretning og rørføring, godkendte
påfyldningsstudse, overløbsalarm m.m.
o Påfyldning af flydende klor og syre, foregår i udendørs trappeskakt, godkendt
påfyldningsstuds er placeret i låst skab. Rørføring foregår synligt, udført i PVC materiale.
Begge tanke har overløbsalarm installeret.

•

Udligningstanke (størrelser og adgangsmulighed for rengøring)
o Der er adgang til alle udligningstanke. Tanke er integreret i bygningen.
o Ny svømmebad: udligningstank ca. 20m3
o Varmtvandsbassin: udligningstank ca. 4m3
o Gl. svømmebad: udligningstank: ca. 40m3
o Udendørsbassin: udligningstank: placeret i kælder ca. 9m3

•

Filtertyper, kapacitet og filterhastighed
o 1xKulfilter varmtvandsbassin: filterhastighed er 0,9 m/h og filterkapacitet på 1170 L
o 2xSandfilter varmtvandsbassin: filterhastighed er 17 m/h
o 2xKulfilter gl. svømmebassin: filterhastighed er 7,5 m/h og filterkapacitet på 150 L
o 3xSandfilter gl. svømmebassin: filterhastighed er 19 m/h, total sandmængde 5760kg
o 2xkulfilter ny svømmebassin: filterhastighed er 2,2 m/h og 1,9 m/h, kapacitet 1170L
o 4xSandfilter ny svømmebassin: filterhastighed er 14 m/h, total sandmængde 5550 kg
o 1x sandfilter udendørsbassin: filterhastighed er 19,9 m/h total sandmængde 6230 kg
o Grov-filter for hvert bassin

•

Filterskylningsteknik, vandværksvand/bassinvand, skyllevandstank, forsinkelsestank
o Filtre returskylles med vand fra returskylletanke. Frisk vand tilsættes i udligningstanke ved
vandmangel

•

Flowmeter til kontrol af omsætningstider og filterskyl
o Der er installeret digitale flowmålere for hvert bassin. Der er ingen flowmålere til returskyl.

•

Automatisk kemikalietilsætning og kontinuerligt måleudstyr
o Klor, syre og flokningsmiddel doseres automatisk i alle bassiner.

•

Dagtanke, klor, syre og flokning, deres størrelse og forbrugstid pr. opfyldning
o Dagtanke opfyldes 1-2 gange pr. døgn, alt efter belastning.
o Klor dagtank udendørs bassin: 50 L
o Klor dagtank: 25 L
o Klor opbevaringstank: 1.500 L
o Syre dagtank udendørs bassin: 10 L

o
o
o
o

Syre dagtank: 25 L
Syre opbevaringstank: 1.100 L
Flok dagtank: 1,2 L
Flok opbevaringstank: 25kg dunk

•

Kemikaliedunke, i adskilte rum for klor/syre med opsamlingsbassin/kar uden afløb til kloak,
ventilation hvis ikke kemikalierne opbevares i kemikalierum
o Kemikalierne opbevares i kemikalierum med tilhørende udsugning og opsamlingskar uden
afløb.

•

Udstyr til automatisk klor- og pH-regulering (type)
o Måling af klor og pH: SIEMENS DEPOLUX
o Doseres automatisk
Udstyr til manuel måling af klorindhold og pH-værdi (type og målemetode)
Der foretages måling af klor og pH værdi for alle fire bassiner, det gøres fire gange dagligt, kl.
05:30, 10:30, 16:00 og 22:00. Testen foretages med en CHEMATEST 25. Prøven tilsættes nogle
prøvedråber og belyses i testapparat. Værdi aflæses digitalt på apparat. Målte værdier noteres i
skema.

•

4 – Oplysninger om forhold med betydning for hygiejnen
•

•

•

Våde arealers fald mod afløb DS477-6.2.3.
o Vi vurderer at faldet på de våde arealer generelt er hensigtsmæssige i Birkerød. Der er dog
et problem i mellemgangen mellem bad og omklædning hvor vandet ikke kan falde mod
dræn og derfor akkumulerer.
Gulv og vægoverflader (materialer) i omklædning og våde omgivelser
o Generelt er overflader og materialer fortsat i god stand, da bl.a. afvanding fungerer
hensigtsmæssigt. Nogle overflader i den gamle bassinsal er dog slidte og bør udskiftes ved
renovering.
Foranstaltninger mod legionella.
o Svømmehal, varmtvandsbassin:
▪ Kort opholdstid i rørnettet grundet konstant cirkulation
▪ Desinfektion ved klorering
o Brugsvand:
▪ Kræver yderligere dybdegående inspektion af brugsvandsinstallationer for at
komme med en klar udmelding om dette. Vi er i dialog omkring dette med
Rudersdal kommune.

5 – Oplysninger om driftsforhold
•

•

Er der udført farveprøve af bassincirkulation?
o Vi er ikke bekendt med nogle udførte farveprøver for bassincirkulation for Birkerød
svømmehal.
Vedligeholdelsesprogram
▪ Daglig:
• Kontrol af kemikaliedoseringsanlæg, blødgøringsanlæg.
• Påfyldning af dagtanke i syrerum

o

• Påfyldning af salt i klorelektrolyse / blødgøringsanlæg
• Protokol vedr. driftsparametre og måleraflæsninger
• Eftersyn m.h.t. utætheder, støj og lugt.
• (Rensning af grovfiltre)
▪ Ugentlig:
• Kalibrering af kemikaliedoseringsanlæg
• Returskylning af sandfiltre
• Rensning af grovfiltre
• Påfyldning af salt i klorelektrolyse samt i blødgøringsanlæg
▪ Hver anden uge:
• Returskylning af kulfiltre
▪ Månedlig:
• Rengøring og pleje af rørinstallationer m.v.
• Test af alarmer
• Påfyldning af lagertanke for kemikalier
• Kontrol af blødgøringsanlæg
Generelt:
▪ Rørsystem m.v. plejes med jævne mellemrum. Dette gøres ved afvaskning med
sæbevand og efterfølgende aftørring
▪ PVC-rør og fittings efterbehandles med cockpit Silicon (fra Wurth).
▪ Pumper, beslag, bolte og andre metaldele aftørres med olieklud eller sprayes
tilsvarende.

Vi indsamler stadig data for de nedenstående punkter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rengøringsprogram
Rengøringsplan for bundsugning og rengøring af bassiner
Uddannelse af personale (dokumentation for kursus/uddannelse)
Opsyn med baderegler
Handleplan for overskridelser af vandkvaliteten
Program for chokklorering og genopretning til normal vandkvalitet o Program for svømmebadets
egen tilsyn og kontrol
Teknisk brugsanvisning og instrukser for drift af evt. spabassin
Drifts- og vedligeholdelsesplaner for vandbehandlingsanlæg
Instruks for modtagelse af kemikalier og afprøvning af alarmer og Teknisk eftersyn ved særlig
sagkyndig person
Egenkontrol kemiske målinger, udstyr og omsætningstid
Egenkontrol, akkrediteret laboratorium
Driftsjournaler
Alarmeringsplan og evakueringsplan
Håndtering af opkast og fækale uheld
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