














Anlægsbudget Procent af håndværkerudgift DKK 

 
Sundhed og sikkerhed (Prioritet 1)   

Håndværkerudgifter   46,3 mio. kr. 
Uforudsigeligeudgifter 25% 11,6 mio. kr. 
Byggeledelse og byggeplads 5% 2,9 mio. kr. 
Rådgivning  15-40% 9,6 mio. kr.  
   
Miljø omkring svømmehal (Prioritet 2)   

Håndværkerudgifter  10,6 mio. kr. 
Uforudsigeligeudgifter  25-30% 2,9 mio. kr. 
Support fra drift  0-10% 42.000 kr. 
Byggeledelse og byggeplads  5% 0,7 mio. kr. 
Rådgivning  15% 2 mio. kr.  
   
Levetider omkring svømmehal (Prioritet 3)   

Håndværkerudgifter  4,0 mio. kr. 
Uforudsigeligeudgifter  25% 1,0 mio. kr. 
Support fra drift 10% 0,5 mio. kr. 
Byggeledelse og byggeplads  5% 0,3 mio. kr. 
Rådgivning  15% 0,7 mio. kr.  
   
Energi og miljø (Prioritet 4)   

Håndværkerudgifter  1,6 mio. kr. 
Uforudsigeligeudgifter 25% 0,4 mio. kr. 
Support fra drift  10% 0,2 mio. kr. 
Byggeledelse og byggeplads 5% 0,1 mio. kr. 
Rådgivning 15% 0,2 mio. kr.  
   
Samlet anlægsbudget i alt ekskl. moms  95,6 mio. kr.  
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1 GRUNDLAG 
 

1.1 Indledning 
 
Rudersdal Kommune ønsker udført et bygningssyn for Rundforbihallen (svømmehal og 
idrætshal med dertil hørende bad/omklædning og depotrum). 
 
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 svømmebads-anlæg der har 
en 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 ift. nedennævnte lovgrundlag. 
- Vurdering af restlevetid før bygningsdel skal udskiftes.  
- Forslag til renovering/vedligehold med tilhørende overslag på håndværkerydelse. 
- Forslag til tidsplan for renovering og vedligehold. 
- Omkostningsestimat 
 
Detailundersøgelser i tagbelægning-/trækonstruktion med hjælp fra VIDA/KN Tagdækning.  
 
Detailundersøgelse lokalt på det lave tag, hvor der har været vandskade lokalt ved et utæt 
ovenlys. 
 
Detailundersøgelser af indeklima i bad/omklædning (lave bygning) er udført.  
Der er ikke fundet forekomst af skadelig skimmelsvamp indvendigt i arealer hvor der er 
personale/gæster. 
 
Energiscreening er udført. 
 
Miljøgodkendelse af Svømmehal er under udarbejdelse. 

 
 
Der er ikke foretaget: 
 
- Registrering af løst inventar. 
- Registrering af eventuel styrkesvækkelse på de bærende træ- og betonkonstruktioner. 
- Beregning af udnyttelsesgrad på de bærende træ- og betonkonstruktioner. 
- Detailundersøgelse af det nu producerede cirkulerende bassinvand set i forhold til de 

anvendte klinkefugers materialeresistens. 
 

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.   
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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 
 
 

1.4 CV for udført D&V fra opførelse frem til nu 
 
Vi har fået oplyst, at der udført følgende tiltag i svømmehallens levetid: 
 
1966: Opførelse. 
 
2008 - 2009: Renovering bassiner og tilhørende vandbehandlingsanlæg samt 
promenadedæk. Nye ventilationsanlæg og kanalføring. 
 

1.5 Fremtidens brugsmønster i åbningstid – Offentlig Svømning 
 
På idræt.ruderdals.dk står følgende åbningstider for svømmehallen. 
 
Mandag og onsdag: 
Kl. 06.30-12.00 
Kl. 14.00-20.00 
 
Tirsdag, torsdag og fredag: 
Kl. 06.30-12.00 
Kl. 14.00-16.00 
 
Lørdag og søndag: 
Kl. 08.00-16.00 

 
Ovennævnte skema er anvendt til vurdering af kapacitet på det nuværende 
vandbehandlings- og ventilationsanlæg. 
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1.6 Fremtidens brugsmønster i åbningstid – Klub Svømning 
 
Sweco har modtaget følgende tidsskema for ugentlig anvendelse af bassiner til Klub 
Svømning. 
 
Tirsdag, torsdag og fredag: 
Kl. 16.00-22.00 
 
Lørdag og søndag: 
Kl. 16.00-20.00 

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

1.7 Fremtidens brugsmønster i åbningstid – Rundforbihallen 
 
På rudersdal.dk står følgende åbningstider for Rundforbihallen. 
 
Mandag til fredag: 
Kl. 08.00-22.00 
 
Lørdag og søndag: 
Kl. 08.00-18.00 

 
1.8 Tegninger m.m. af eksisterende forhold 

 
Sweco har modtaget følgende tegninger: 
- Kælderplan 
- Stueplan 
- Længdesnit 
- Tværsnit 
- Kloakplan 
- Vandbehandlingsanlæg, Diagram 
 
Det kan konstateres, at nuværende tilgængeligt tegningsmateriale fra opførelsen, ikke 
svarer til faktisk udført. Dette særligt for oversigt over bærende trækonstruktion over 
bad/omklædning/klublokaler. 
 
 

1.9 Overordnet indhold af Svømmehal og Bad/Omklædning 
 
Bassinsal: 25m x 44m = 1.100 m2 

 
Svømme- og springbassin: 
Vandareal: 25,0m x 12,5m = 312 m2  Vanddybde = 4,0m, 2,5m og 1,5m 
 

Varmtvandsbassin: 
Vandareal: 12,0m x 8,0m = 96 m2 Vanddybde = 0,9m 
 

Spabassin: 
Vandareal: Ø2,2 m = 4 m2  Vanddybde = 0,7m 

 
Bad/Omklædning: 48m x 18m = 547 m2 
 
Personale/Depot: 6m x 12m = 72 m2 

 

Gangareal ved svømmesal: 51m x 4m + 45m x 2m = 294 m2 
 
Fællesområde med toiletter, kontor, Café og Mødelokaler: 19m x 13m + 27m x 30m = 1.057 
m2 

 
Idrætssal: 25m x 49m = 1.225 m2 
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Træningshal / Depot: 21m x 13m = 273 m2 
 
Bad/Omklædning: 39m x 13m = 507 m2 

 

Gangareal ved idrætshal: 51m x 4m = 204 m2 
 
SNIK´s klubrum / Personalerum / redskaber: 19m x 13m = 247 m2 
 
 

1.10 Eksisterende forhold – Oversigtstegninger 

Situationsplan: Rundforbihallen, Egebækvej 118, 2850 Nærum. 
 



Teknik- og bygningsgennemgang 

Rundforbi Idrætscenter Dato: 15-03-2020 

 Side 10 af 88 

 
 
Rundforbihallen: 
- Samlet areal i stueplan i BBR: 5.300 m2. 
- Samlet areal i kælder: 3.375 m2. 
 
Svømmehal mod nordøst. 
 
Foyer med administration og Café midt mellem Svømmehal og Idrætshal. 
 
Idrætshal mod sydvest. 
 
Langbygning (lav bygning) mod nordvest med: 
- Bad/Omklædning til Svømmehal mod nordøst. 
- Bad/Omklædning til Idrætshal mod sydvest. 
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Rundforbihallen, Stueplan:  
 
- Svømmehal med tilhørende bad/omklædning m.m. mod nordøst 
- Idrætshal med tilhørende bad/omklædning, klublokale m.m. mod sydvest 
 

 
 
Rundforbihallen, Kælderplan: 
 
- Teknikrum til vandbehandlingsanlæg til Svømmehal med udligningstanke. 
- Ingeniørgang rundt om bassiner. 
- Forbindelsesgang med ventilationskanaler fra teknikrum 
- Teknikrum til ventilationsanlæg til Svømmehal. 
- Teknikrum til ventilationsanlæg til idrætshal. 
- Depotrum til Svømmehal 
- Stor skydebane 

 
- Terrændæk under Idrætshal 
- Terrændæk under forbindelsesgang i idrætshal 
- Teknikrum til vand- og varmeanlæg for Svømmehal og for Idrætshal. 
- Depotrum til Idrætshal 
- Modeltog klub 
- Lille Skydebane 
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Stueplan - Svømmehal 

 
Stueplan – Midterbygning 
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Stueplan Idrætshal 
        

Svømmehal – med forbindelsesgang ind til bad/omklædning. 
 

Svømmehal – Ankomstgang ind til bad/omklædning. 
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Midterbygning - med café og mødelokaler 

    
Idrætshal – med forbindelsesgang ind til bad/omklædning 
 

 
Oversigt over destruktive undersøgelser udvendigt i tagbelægning på klimaskærm 
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2 KONKLUSION OG ANBEFALING 
 

2.1 Fremtidens Rundforbihal - Svømmehal og Idrætshal 
 
Vores registreringer viser, at følgende bygningsdele har en kort restlevetid: 
 
- Gulv og væg i bad til svømmehal 
- Gulv, væg, og loft i bad/omklædning til idrætshal. 
- Overflader i svømmebassin 
- Gulv i kælderen 
- Ventilationskanaler i idrætshal, idrætshal omklædning og foyer. 
- Vandbehandlingsanlæg til svømmebassin, varmtvandsbassin og spa 

- Kemikalie-anlæg 

- Klorelektrolyse-anlæg til svømmebassin 

- Udligningstanke og skyllevandstanke  

- Belysningsanlæg 

- Afløbsanlæg 

- El-radiatorer 

- Vand-installation og sanitet i bad/omklædning ved bassinsal og idrætssal 

- Tap 

- Tagpaptaget for omklædning og baderum 

Det vurderes hensigtsmæssigt at gennemføre en samlet renovering af ovennævnte 
bygningsdele med følgende forslag til tidsplan hvor der gennemføres følgende projektfaser: 
 
- Afklaring af plan for renovering – evt. rokadeplan 
- Anlægsbevilling 
- Eventuelt totalrådgivingsudbud 
- Forprojekt 
- Hovedprojekt 
- Licitation og kontrakter 
- Udførelse 
- Aflevering og idriftsættelse 
 
Det vurderes, at udførelsesfasen får et omfang iht. nedenstående: 
- Svømmehallen skal lukkes i 5 - 8 måneder. 
- Idrætshallen skal lukkes i 5 - 8 måneder 
Dette måske med partiel renovering af mindre dele til svømmehallen og idrætshallen. 
 
 

  



Teknik- og bygningsgennemgang 

Rundforbi Idrætscenter Dato: 15-03-2020 

 Side 16 af 88 

2.2 Forslag til indhold i fremtidig renovering og tilhørende anlægsbudget 
Entreprenørydelser: 
 
 

Anlægsbudget Procent af håndværkerudgift DKK 

 
Sundhed og sikkerhed (Prioritet 1)   

Håndværkerudgifter   46,3 mio. kr. 
Uforudsigeligeudgifter 25% 11,6 mio. kr. 
Byggeledelse og byggeplads 5% 2,9 mio. kr. 
Rådgivning  15-40% 9,6 mio. kr.  
   
Miljø omkring svømmehal (Prioritet 2)   

Håndværkerudgifter  10,6 mio. kr. 
Uforudsigeligeudgifter  25-30% 2,9 mio. kr. 
Support fra drift  0-10% 42.000 kr. 
Byggeledelse og byggeplads  5% 0,7 mio. kr. 
Rådgivning  15% 2 mio. kr.  
   
Levetider omkring svømmehal (Prioritet 3)   

Håndværkerudgifter  4,0 mio. kr. 
Uforudsigeligeudgifter  25% 1,0 mio. kr. 
Support fra drift 10% 0,5 mio. kr. 
Byggeledelse og byggeplads  5% 0,3 mio. kr. 
Rådgivning  15% 0,7 mio. kr.  
   
Energi og miljø (Prioritet 4)   

Håndværkerudgifter  1,6 mio. kr. 
Uforudsigeligeudgifter 25% 0,4 mio. kr. 
Support fra drift  10% 0,2 mio. kr. 
Byggeledelse og byggeplads 5% 0,1 mio. kr. 
Rådgivning 15% 0,2 mio. kr.  
   
Samlet anlægsbudget i alt ekskl. moms  95,6 mio. kr.  
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3 KATEGORI: SUNDHED OG SIKKERHED – PRIORITET 1 
 

3.1 Bærende facade- og tagkonstruktion over svømmehal og idrætshal 
 
Registrering af eksisterende forhold: 
 

           
 
Udvendigt kan der ses mindre revner i den nedre del af betonkonstruktion, hvilket indikerer: 
 
1) At der måske er pågået en karbonatisering i et sådant omfang, at fronten nu er nået ind til 
armeringen, hvorved denne er i gang med af ruste / nedbrydes. 

 
2) At regnvand måske er trængt fra utæt indstøbt støbejernstagnedløb ud i 
betonkonstruktion. 
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Tagafvanding af den høje del - ud mod den lave bygning - er etableret således, at regnvand 
ledes fra tagflade ud på facadeflade – og derfra direkte ud på tagfladen på den lave del. 

 

 
Tagafvanding af den høje del - ud mod boldspilbaner - er etableret ned i opsamlingskar 
oven på en elementsammenstøbning, hvori der er udført et indstøbt nedløbsrør i støbejern. 
VIDA A/S har oplyst til os, at de inden for de seneste 3 år har været med til at udføre 
strømpeforing og renovering af tagflade ned i tagbrønd.  

 

 
Den bærende konstruktion i klimaskærm er udført af præfabrikerede betonelementer, der 
hver især i 1966 på byggepladsen er støbt sammen til en 2-charnier-ramme konstruktion – 
formentlig udført med et charnier ved top af fundament. 
 

 
Indvendigt ses ikke revner i den nedre del af betonelementer / betonudstøbning, hvilket 
skønnes at indikere, at armering i elementer og i sammenstøbning stadig må være intakt 
efter 53 års påvirkning af fugtig luft – og især korrosiv luft i svømmehallen. 
 
Vi har ikke fået tilsendt de i 1966 udførte statiske beregninger af den sammensatte bærende 
betonkonstruktion, hvorfor der ikke er udført en gennemgang af sikkerhedsniveau for den 
nuværende bærende betonkonstruktion. 
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Vurderet restlevetid: 
 
Restlevetid af bærende facade- og tagkonstruktion i armeret beton skønnes umiddelbart at 
være høj – måske 20 – 30 år. 
 
 
Anbefaling: 
 
Det anbefales, at der udføres EKP/EKM-måling af armering i bærende betonkonstruktionen 
ved de udvalgte kritiske tværsnit, hvor der er sammenhængende armering - ved: 
- Primært af udført sammenstøbningsarmering, og 
- Sekundært af armering i selve betonelementet. 
 
Med det formål, at få afklaret om der for nuværende er igangværende – eller snart kommer 
– korrosion/styrkesvækkelse i den for hallernes konstruktionen bærende armering. 
 
Estimeret udgift: 
 
Der anbefales afsat 150.000 kr. til detailundersøgelser af den bærende betonkonstruktion 
der bærer klimaskærm og loft + termotæppe til 25m bassin. 
 
0 kr. ekskl. moms - dog afhængig af udfald af ovennævnte detailundersøgelser. 
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3.2 Bærende tagkonstruktion over foyer, indgangsparti, bade- og omklædningsrum 

Registrering af eksisterende forhold: 
 
Der henvises til fotos tilhørende punkt 5.13-5.14. 
 
Observation: 
 
Efter gennemgang af tag, samt gennemgang af tidligere vurderinger er vores vurdering at 
taget er medtaget af den opstigende fugt indvendigt fra bygningen: Primært på skyggesiden 
af taget, den ikke ventilerede tagflade og tagmembran, den ikke fungerende dampspærre, 
samt det relativt fugtige undertag.  
 
Der er ved de stikprøvevise detailundersøgelser i tagkonstruktion over bade- og 
omklædning ikke fundet tegn på styrkesvækkelse af de bærende trægitterspær og ej heller 
på træunderlag af brædder med fer- og not der bærer tagpapbelægning. 
Der er fundet indhold af træfugt i trægitterspær og i træunderlag, der er lidt højere end 
normalt forekommende i en koldtagskonstruktion. 
 
Da dampspærre ikke er udført tilstrækkelig lufttæt, kan der strømme betydelige mængder 
rumluft op i tagkonstruktionen gennem revner og sprækker. Den termiske opdrift i rumluften 
gør, at der normalt er overtryk under loftet og undertryk i taghulrummet. Den nødvendige 
trykforskel til at trække inde luft op i tagkonstruktionen er derfor til stede. Når rumluften 
strømmer op i taget, medbringes der samtidig en betydelig mængde fugt, idet rumluften har 
et vist fugtindhold.  
 
Vurderet restlevetid: 
 
Skønnes til 0 – 3 år. 
 
Anbefaling: 
 
Det anbefales, at størstedelen af taget bør udskiftes, ca. 1.700 m2, omhandlende delvis 
tagkonstruktion for skyggesiden, (efter afklaring af skader) samt der hvor der er indvendige 
tagnedløb. Tagbelægning, undertag, tagrygningsudluftning / tagudluftning langs kant af 
bygning, at der etableres supplerende udluftning af eksisterende koldtagskonstruktion, 
isolering (samt ekstra isolering, dampspærre, samt indvendige overflader/komplementering 
og tekniske installationer). 
 
Estimeret udgift: 
 
Løsningsforslag 1 er en minimumsløsning, som bør laves her og nu for at opretholde et 
funktionsdueligt tag.  
 
Løsningsforslag 2 er en komplet udskiftning af tagpaptaget mv.  
 
Der er beskrevet 2 løsningsforslag. Løsningsforslag 2 anbefales, på baggrund af en 
helhedsbetragtning omhandlende samlet økonomi og levetid.  
 
Økonomi for løsningsforslag 2 er ca. anslået til ca. 17.4 mio. kr. ekskl. moms. 
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3.3 Svømmebassin – Bærende betonkonstruktion  
 
Registrering af eksisterende forhold: 
 
Der kan ikke ses udsivninger i bassinvæg og bassinbund. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Skønnes til 20 – 30 år. 
    
Estimeret udgift: 

Ikke relevant 

 

3.4 Varmtvandsbassin – Bærende betonkonstruktion  
 
Registrering af eksisterende forhold: 
 

      
 
Observation: 
 
Lokalt på nordlige bassinvæg er der udsivninger. 
Årsag skønnes at være over revet vandtætningsmembran grundet stor revnedannelse i 
betonkonstruktion 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Skønnes fra 20 til 30 år 
 
Anbefaling: 
 
2020: Katodisk beskyttelse lokalt, kabling og opgradering/ny ensretter. 
 
Estimeret udgift: 
 
200.000 kr. ekskl. moms  
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3.5 Udligningstanke og skyllevandstank – Bærende betonkonstruktion  
 
Registrering af eksisterende forhold: 

 
Observation: 
 
De oprindelige filtre og råvandstanke fra 1966 er udført i system vandtæt beton. I 2009 er 
funktion ændret til nye udligningstanke for varmtvandsbassin og for svømme- springbassin. 
 
Der kan ikke konstateres utætheder, og ej heller synlige tegn på korrosion af armering ud 
mod teknikum. 
 
Anbefaling: 
 
Det anbefales, at der udføres EKP/EKM-undersøgelse for afklaring af om der er 
begyndende korrosion / styrkenedsættelse af armering  
 
Vurderet restlevetid: 
 
Skønnes fra 20 til 30 år 
 
Anbefaling: 
 
2020: Katodisk beskyttelse lokalt. 
 
Estimeret udgift: 
 
100.000 kr. ekskl. moms  
 
 

  



Teknik- og bygningsgennemgang 

Rundforbi Idrætscenter Dato: 15-03-2020 

 Side 23 af 88 

3.6 Promenadedæk omkring bassin i svømmehal 
 
Registrering af eksisterende forhold: 
 

              
 
Observation: 
 
Promenadedæk fra 2009 har enkelte/få klinker der er revnet.  
Der er ikke konstateret store revner – ej heller skrukke partier. 
Driften har efterfølgende oplyst om revnedannelse mellem varmtvandsbassin og spa-bad. 
Dette punkt skal analyseres og medtages i den samlede renovering. Der afsættes et 
rammebeløb for denne ydelse. 
 
Faldforhold og skridsikkerhed er OK. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Skønnes fra 15 til 25 år. 
  
Estimeret udgift: 
 
500.000 kr. ekskl. moms 
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3.7 Betondæk omkring bassiner  
 
Registrering af eksisterende forhold: 

 
Observation: 
 
En stor del af det eksisterende bærende betondæk (støbt på træbeton) er i 2009 bevaret. 
 
Det ser ud som om, at der lokalt er udført katodisk beskyttelse i ny pladsstøbt 
betonkonstruktion. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Skønnes fra 20 til 30 år 
 
Anbefaling 
 
2020: Katodisk beskyttelse lokalt 
 
Estimeret udgift: 
 
100.000 kr. ekskl. moms. 
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3.8 Svømmebassin – Overflader 
 
Registrering af eksisterende forhold: 

 
Observation: 
 
Det er ikke oplyst om det renoverede bassin i 2009 er projekteret og udført efter system 
fulddækkende vandtætningsmembran, men det vurderes som sandsynligt.  
Der er udført elastiske fuger for etablering af fladedilatering i hjørner. 
 
Klinker, fuger og elastiske fuger ser intakte ud, uden nævneværdig nedslidning fra det 
cirkulerende bassinvand. 
Driften har observeret flere fliser og defekte fuger, som skal undersøges nærmere, for at 
vurdere omfanget.  
20 -30% af de øverste klinker der er løse i den lave ende og 15% i den dybe ende.  
 
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 siderne i bassinet er 
omkring 20% af klinkerne i højden mellem 0-2 m løse, 10-15% af klinkerne er løse i højden 
2-4 m og i bunden, primært på den skrå side, er 5-10% af klinkerne løse.  
Der skønnes, at der ikke er etableret fladedilatering af klinkebelægning. 
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 

 
Anbefaling: 
 
2020: Dykkerinspektion  
2023: Ny klinkebelægning i hele bassinet  
 
Estimeret udgift: 
 
Dykkerinspektion: 10.000 kr. ekskl. moms 
Udskiftning af klinker i bassin: 2.800.000 kr. ekskl. moms 
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3.9 Svømmebassin – Bassinudstyr i bassiner 
 
Registrering af eksisterende forhold: 
 

      
 
Nye velholdte Malmsten startskamler til elektronisk tidtagning. 
Velholdte springvipper med fæste i rustfrit stål udstøbt med beton og Duraflexbrædder. 
Velholdte trapper og håndlister i rustfrit stål (bejset og elektropoleret). 
 

 
Afstand fra bassinkant til kant af øverste trin i bassinlejder er 45 mm. 
Denne må max. være 8 mm i h.t. EN 13451 – 2. Der er risiko for at få en fod i klemme. 
 
Banetov med hæfte i dråbebeslag (bejset og elektropoleret).  Lidt udtræk langs kanter. 
 
Driften har observeret defekte dyser, som udskiftes i nødvendigt omfang. Antaget 50 stk. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Skønnes fra 20 til 30 år med rettidigt vedligehold og god drift som nuværende. 
  
Anbefaling: 
 
2020: Lovliggørelse af bassinlejdere.  
2020: Udskiftning af dyser.                           
 
Estimeret udgift: 
 
Lovliggørelse af bassinlejdere: 70.000 kr. ekskl. moms 
Indløbsdyser isat bestående rør 50 stk.: 55.000 kr. ekskl. moms 
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3.10 Varmtvandsbassin – Overflader 
 
Registrering af eksisterende forhold: 

 
Observation: 
 
Det er ikke oplyst om det renoverede bassin i 2009 er projekteret og udført efter system 
fulddækkende vandtætningsmembran, men det vurderes som sandsynligt. Der er udført 
elastiske fuger for etablering af fladedilatering i hjørner. 
 
Klinker, fuger og elastiske fuger ser intakte ud uden nævneværdig nedslidning fra det 
cirkulerende bassinvand. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Skønnes fra 20 til 30 år. 
 
Estimeret udgift: 
 
0 kr. ekskl. moms 
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3.11 Spabassin 
 
Registrering af eksisterende forhold: 
 

 
 
Præfabrikeret Spabassin – etableret i 2009 
 
Observation: 
 
Overflader og dyser ser pæne ud uden synlig overfladenedbrydning. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Spabassin i coatet glasfiber: Skønnes fra 5 – 10 år. 
    
Estimeret udgift: 
 
0 kr. ekskl. moms 
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3.12 Væg og loft i bassinsal 
 
Registrering af eksisterende forhold: 

       
Observation: 
 
Akustisk regulering / udsmykning i træ / isolering er mekanisk befæstet med forzinket stål 
(ikke rustfrit stål) og hårdlegerede skruer. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Skønnes fra 10 til 20 år. 
 
Estimeret udgift: 
 
Nu: 0 kr. ekskl. moms. 
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3.13 Døre i bassinsal 
 
Registrering af eksisterende forhold:  

Observation: 
 
Pulverlakerede dør-/vindueselementer etableret op mod den bærende betonkonstruktion er 
af nyere dato. Det ser ud som om, at der er udført montage ud for kuldebroadskillelse i 
facade-betonelement. 
 
De elastiske fuger er uden fugeslip. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Skønnes fra 15 – til 25 år. 
 
Estimeret udgift: 
 
0 kr. ekskl. moms. 
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3.14 Vægge, døre, loft og gulv i idrætshal 
 

Registrering af eksisterende forhold: 

 
Observation: 
 
Vægge er murede med puds og maling. 
Adgang til idrætshal er via dobbelt-branddøre i træ / stål med dørpumpe 
Det nuværende loft er udført som det nuværende nedhængte loft i bassinsalen. 
Trægulv på strøer der ser ud til at fungere tilfredsstillende – og at dette er lakeret for nylig. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Vægge: Skønnes fra 5 til 20 år. 
Døre: Skønnes fra 10 til 20 år. 
Loft: Skønnes til 15 – 25 år. 
Gulv: Skønnes fra 15 år til 20 år. 
 
Estimeret udgift: 
 
0 kr. ekskl. moms 
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3.15 Vægge, døre, loft, og gulv i bad og omklædning tilhørende svømmehal 
 
Registrering af eksisterende forhold: 
 

    

 
Rumhøjde er fra ca. 2,2 m til ca. 2,5 m med lofter af gips med spartlet og malet overflade. 
Fladerne – og deres design - ser rengøringsvenlige ud.  

 Gulve i baderum har alle et utilstrækkeligt fald til gulvafløb.  
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Der er pletter på de skridsikre gulvklinker, grundet vanskelig rengøring. 
 
 
Observation: 
 
Luftmåling inde i rum med personale og gæster i svømmehallen viser, at der ikke er målt 
skadeligt omfang af myselier – på den varme side af dampspærren. 
 
Der er målt stort indhold af fugt inde bagved malet gips og malet pudset murværk. 
Det skønnes, at der er risiko for at der snart dannes gennemslag af skimmelsvamp – særligt 
med grobund i pap på gipsvæg. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Skønnes fra 0 til 10 år. 
Gulv: Skønnes fra 0 til 10 år alt efter tolerance for hvornår rengøring bliver umulig af udføre. 
 
Anbefaling: 
 
Det anbefales, at eksisterende ruminddeling bevares. Der skal undersøges om der skal 
etableres ny bad/omklædning under den eksisterende bærende trætagkonstruktion – med 
nyt/nye: 
- Loft med optimal rumhøjde og tæt dampspærre 
- Efterisolering af tagrum 
- Synlige malede ventilationskanaler 
- Væg-overflader. 
- Gulv-overflader. 
- Gulvafløb og øvrigt afløb – alt til nyt. 
- Vandinstallation - alt til nyt. 
- Varmeinstallation - alt til nyt. 

 
 

Estimeret udgift: 
 
Samlet areal: ca. 463 m2 
 
Det skønnes at en totalrenovering af eksisterende rum (nedbrydning og genopbygning – 
med genbrug af omklædningsskabe - efter krav/standard i dag) kan gennemføres for ca. 
25.000 kr. /m2. 
Den estimerede pris inkluderer opbrydning af eksisterende gulv og etablering af gulvvarme. 
 
Under forudsætning af at der vælges områder ovenfor som beskrevet, bliver samlet 
anlægsudgift for håndværkerudgifter på ca. 11.500.000 kr. ekskl. moms.  
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3.16 Vægge, døre, loft og gulv i bad og omklædning tilhørende idrætshal 
 
Registrering af eksisterende forhold: 
 

   

 
Observation: 
 
Rumhøjde er fra ca. 2,2 m til ca. 2,5 m med lofter af gips med spartlet og malet overflade. 
 
Vægge er murede med puds og maling. 
Døre er vådrumsdøre i træ. 
Gulve er de oprindelige klinkegulve med meget lidt fald og meget få gulvafløb. 
Det vurderes svært at foretage en god og effektiv rengøring. 
 
Fladerne – og deres design - ser rengøringsvenlige ud.  
 
Luftmåling inde i rum med personale og gæster i svømmehallen viser, at der ikke er målt 
skadeligt omfang af myselier – på den varme side af dampspærren. 
 
Der er målt stort indhold af fugt inde bag ved malet gips og malet pudset murværk. 
Det skønnes, at der er risiko for at der snart dannes gennemslag af skimmelsvamp. 
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Vurderet restlevetid: 
 
Vægge: Skønnes fra 0 til 10 år. 
Døre: Skønnes fra 5 til 10 år. 
Gulve: Skønnes fra 5 til 10 år. 
 
Anbefaling: 
 
Det anbefales, at eksisterende ruminddeling bevares. Der skal undersøges om der skal 
etableres ny bad/omklædning under den eksisterende bærende trætagkonstruktion – med 
nyt / nye: 
- Loft med optimal rumhøjde og tæt dampspærre 
- Efterisolering af tagrum 
- Synlige malede ventilationskanaler 
- Væg-overflader. 
- Gulv-overflader. 
- Gulvafløb og øvrigt afløb – alt til nyt. 
- Vand installation - alt til nyt. 
- Varme installation - alt til nyt. 
 
Estimeret udgift: 
 
Samlet areal: ca. 430 m2. 

 
Det skønnes at en totalrenovering af eksisterende rum (nedbrydning og genopbygning – 
med genbrug af omklædningsskabe og adgangskontrol - efter krav / standard i dag) kan 
gennemføres for ca. 25.000 kr. /m2. Den estimerede pris inkluderer opbrydning af 
eksisterende gulv og etablering af gulvvarme. 
 
 
Under forudsætning af at der vælges områder ovenfor som beskrevet, bliver samlet 
anlægsudgift for håndværkerudgifter på ca. 10.750.000 kr. ekskl. moms. 
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3.17 Gulve i kælderen 

Registrering af eksisterende forhold: 

           
Observation: 

Gulvet i vandbehandlingsrummet er slidt og flere steder afskallet pga. vandskader. 
 
Vurderet restlevetid: 

Ikke relevant 
 
Foreslået ændring: 
 
2022: Nyt epoxy gulv 
 
Estimeret håndværkerudgift: 
 
300.000 kr. ekskl. moms 
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3.18 Inventar i bassinsal 
 
Registrering af eksisterende forhold: 
 
Se billede 
 
Observation: 
 
Ophæng af rumadskillelsesnet er udført i rustfrit stål. 
Der er risiko for pludseligt brud. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Skønnes fra 0 år til 5 år. 
 
Anbefaling: 
 
2020: Personsikring med nye varmforzinkede beslag og klæbeankre. 
 
Estimeret udgift: 
 
25.000 kr. ekskl. moms.  
 
 

3.19 Inventar til Bad/Omklædning tilhørende svømmehal 
 
Registrering af eksisterende forhold: 

Nyere kompactlaminatskabe med elektronisk nøglelås via armbånd. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
15 år - Udskiftning i 2035. 
Anbefaling: 
 
De- og genmontage i forbindelse med totalrenovering 
 
Estimeret udgift: 
 
60.000 kr. ekskl. moms 
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3.20 Udeareal 
 
Registrering af eksisterende forhold: 
 

 
 
Terrasse i betonsten/elementer - Luftindtag/luftafkast i pladsstøbt beton. 
 
Vurderet restlevetid: 

Skønnes fra 15 til 20 år før større vedligehold er påkrævet. 
 

3.21 Arbejdsmiljø 

Registrering af eksisterende forhold:  
 

 Placeringsforslag til fremtidig leverance af salt.  
 
 
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: 
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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: 
 
Vareelevator: 600.000 kr. ekskl. moms 
Ventilation: 300.000 kr. ekskl. moms 

 

3.22 Druknedetektions udstyr 

Registrering af eksisterende forhold: 
 
Det er registreret at der ikke er installeret druknedetektions udstyr i form af 
undervandskamera tilgængelig for vagthavende livredder. 
 
Foreslået ændring: 

For at øge svømmehalsbrugernes sikkerhed, anbefales det at indkøbe druknedetektions 
udstyr af mærket Poolview™, Poseidon eller SwimEye. 
 
Estimeret indkøbs- og installations pris: 
 
Pris: ca. 1.000.000 kr. ekskl. moms  
 
 

3.23 Rengøring 

Registrering af eksisterende forhold: 
 
Der trænger til en gennemgribende rengøring af samtlige svømmesale. Herunder 
promenadedæk, døre, bassinudstyr mm. 
 
Foreslået ændring: 

Rengøring 
 
Estimeret håndværkerudgift: 
 
Pris: ca. 500.000 kr. ekskl. moms  
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4 KATEGORI: OPLEVET MILJØ OMKRING SVØMMEHALLEN – PRIORITET 2 
 

4.1 Ventilationsanlæg til idrætssal (VE01) 
 
Registrering af eksisterende forhold: 

 
Nyere anlæg fra Novenco (Nu Exhausto) etableret i forbindelse med renoveringen i 2008. 
Rotorveksler med høj varmegenvinding (ca. 80%), varmeflade med motorventil og Grundfos 
cirkulationspumpe. Der er installeret EC-motorer fra ebmpabst. Service udført af PACCO i 
januar 2020. 
 
Kapacitet: 
 
13.510 m3/h ved 15 kW 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Ca. 20 år 
 
Anbefaling: 
 
Udskiftning af batteri på eksisterende Kamstrup Multical 601 varmemåler på varmefladen. 
Er ikke blevet skiftet siden installationen i 2008. 

 
Estimeret udgift: 
 
1.000 kr. ekskl. moms 
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4.2 Ventilationskanaler i / til idrætssal 
 
Registrering af eksisterende forhold: 
 

 

Nyere kanaler i ventilationsrum opsat i forbindelse med renovering i 2008. Originale 
armaturer fra opførelsen i 1966 i brug i idrætssalen. Udsugning i vestlige side og 
indblæsning i østlige side. 
 
Observation: 
 
Der er betydelige problemer med kondensdannelse på afkastet i ventilationsrummet. Vandet 
vil skade både gulv og eksisterende isolering.  
 
Armaturerne i idrætssal er af ældre dato og mangler rengøring. Bør udskiftes i forbindelse 
med renovering. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Originale (orange) armaturer: < 5 år  
 
Anbefaling: 
 
Installering af kondensisolering på afkast kanal i ventilationsrum. 
 
Demonter og udskift armaturer i idrætssalen i forbindelse med renovering. 

 
Estimeret udgift: 
 
1.500.000 kr. ekskl. moms 
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4.3 Ventilationsanlæg til bassinsal (VE02) 
 
Registrering af eksisterende forhold: 
 

   
 
 
 
 

 

 

Observation: 

 
VE02 er placeret i et hermetisk lukket rum med mulighed for recirkulering i rummet af 
udsugningsluften for at fugtstyre svømmebassinet. Der er installeret krydsveksler der oftest 
kører med en lav temperaturgenvinding grundet høj recirkulering. Anlægget er drevet af fire 
aksiale ventilatorer af mærket Novax fra producent Novenco (Nu Exhausto). 
Kapacitet: 
 
Ca. 30.000 m3/h ved 30 kW 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Ca. 20 år 
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Anbefaling: 
 
Forbedring af fugtstyringssystemet for at udnytte varmegenvindingen i krydsveksleren 
bedre. 
 
Udskiftning af batteri på eksisterende Kamstrup Multical 601 varmemåler på varmefladen. 
Er ikke blevet skiftet siden installationen i 2008. 
Montering af varmeisolering nær varmemåler og motorventil.  

 
Estimeret udgift: 
 
100.000 kr. ekskl. moms 
 

4.4 Ventilationskanaler i bassinsal 
 
Registrering af eksisterende forhold: 

 
Observation: 
 
De originale orange armaturer fra 1966 bliver ikke brugt i bassinsal. Indblæsningen foregår 
fra gulvriste i gulvet med indbyggede reguleringsspjæld i den østlige side. Udsugning 
foregår i den modsatte side via riste i trappen i den vestlige side af bassinsalen. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
15-20 år. 
 
Anbefaling: 
 
Demontering af originale orange armaturer. 

 
Estimeret udgift: 
 
200.000 kr. ekskl. moms 
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4.5 Ventilationsanlæg til Foyer (VE03) 
 
Registrering af eksisterende forhold:  

 
Nyere Novenco anlæg fra 2007, installeret i forbindelse med renovering i 2008. Der er 
installeret vandbåren varmeflade og rotorveksler med mulighed for høj temperatur 
genvinding.  
 
Observation: 
 
Anlægget har været i ingen eller lav drift under besigtigelse. 
Kapacitet: 
 
Ca. 8000 m3/h ved 4,8 kW 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Ca. 20 år 
 
Anbefaling: 
 
Udskiftning af batteri på eksisterende Kamstrup Multical 601 varmemåler på varmefladen. 
Er ikke blevet skiftet siden installationen i 2008. 

 
Estimeret udgift: 
 
1.000 kr. ekskl. moms 
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4.6 Ventilationskanaler i Foyer 
 
Registrering af eksisterende forhold: 

 
Originale armaturer fra opførelsen i 1966 er brugt til indblæsning og udsugning. 
Indblæsningen foregår i den østlige side og udsugningen i den vestlige. 
 
Observation: 
 
Armaturer er af ældre dato og mangler rengøring for at undgå tilstopning. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
under 5 år 
 
Anbefaling: 
 
Lav rengøringsplan af armaturer for at undgå tilstopning. 
De ældre armaturer bør demonteres og udskiftes i forbindelse med en kommende 
renovering. 

  
Estimeret udgift: 
 
1.000.000 kr. ekskl. moms 
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4.7 Ventilationsanlæg til Svømmehal omklædning (VE04) 
 
Registrering af eksisterende forhold: 
 

 
Observation: 
  
Nyere anlæg fra 2007 af producent Novenco (Nu Exhausto), installeret i forbindelse med 
renoveringen i 2008. Installeret med varmeflade og en krydsveksler for at undgå unødig 
fugtoverførsel. Varmegenvinding på ca. 70%.  

 
Kapacitet: 
 
Ca. 13.510 m3/h ved 15 kW. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Ca. 20 år 

 

Anbefaling: 
 
Udskiftning af batteri på eksisterende Kamstrup Multical 601 varmemåler på varmefladen. 
Er ikke blevet skiftet siden installationen i 2008. 

 
Estimeret udgift: 
 
1.000 kr. ekskl. moms 
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4.8 Ventilationskanaler i Svømmehalsomklædning  
 
Registrering af eksisterende forhold: 

 
 Observation: 

  
Udsugningsarmaturer er placeret i bruserum i nedsænket loft. Indblæsning foregår i 
væggene i omklædningsrummene og i gennemgangsrum. Armaturer er af nyere dato, 
formentligt fra 2008. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
15-20 år 

 

Anbefaling: 
 
Ingen 

 
Estimeret udgift: 
 
0 kr. ekskl. moms 

 
4.9 Ventilationsanlæg til Administration (VE05) 

 
Registrering af eksisterende forhold: 
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Observation: 
  
Nyere anlæg fra 2007 af producent Novenco (Nu Exhausto), installeret i forbindelse med 
renoveringen i 2008. Installeret med varmeflade og en rotorveksler. Varmegenvinding på op 
til ca. 80%.  
 
Kapacitet: 
 
Ca. 8.000 m3/h ved 6 kW 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Ca. 20 år 
 
Anbefaling: 
 
Udskiftning af batteri på eksisterende Kamstrup Multical 601 varmemåler på varmefladen. 
Er ikke blevet skiftet siden installationen i 2008. 

 
Estimeret udgift: 
 
1.000 kr. ekskl. moms 
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4.10 Ventilationskanaler i Administration  
 
Registrering af eksisterende forhold: 

 
 

Observation: 
 
Armaturer og kanaler af nyere dato. Opsat i forbindelse med renoveringen i 2008. 
Indblæsning/udsugning foregår i hver side af rummet.  
 
Observation: 
 
Der er kondensdannelse på afkastkanalen i ventilationsrummet. 
 
Der kunne ikke findes ventilation installeret i kontorlokalerne i hovedbygningens vestlige 
side (Til højre når man kommer ind ad hovedindgangen). 

 
Vurderet restlevetid: 
 
15-20 år. 
 
Anbefaling: 
 
Installation af kondensisolering på afkastet for at undgå ødelæggelse af eksisterende 
isolering samt fugtskader. 
 
Installation af ventilation i vestlige kontorlokaler for at få bedre indeklimaforhold. 
Eksisterende anlæg burde have tilstrækkelig kapacitet, så der skal blot installeres 
kanalføring og armaturer. 

  
Estimeret udgift: 
 
300.000 kr. ekskl. moms 
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4.11 Udsugningsanlæg til køkken (VE06) 

Registrering af eksisterende forhold: 
 
Der er opsat udsugningsventilation i køkkenet. 
 
Kapacitet: 
 
Ca. 1.000 m3/h ved 1 kW 
 
Vurderet restlevetid:  
 
15-20 år 
 
Anbefaling: 
 
Ingen 
 
Estimeret udgift: 
 
0 kr. ekskl. moms 
  

 
4.12 Ventilationsanlæg til skydebane (VE07) 

 
Registrering af eksisterende forhold: 
Nyere anlæg fra 2007 af producent Novenco (Nu Exhausto), installeret i forbindelse med 
renoveringen i 2008. Installeret med varmeflade og en krydsveksler. Varmegenvinding på 
op til ca. 70%.  
 
Kapacitet: 
 
Ca. 8.000 m3/h ved 6 kW 

 

Vurderet restlevetid:  
 
Ca. 20 år 
 
Anbefaling: 
 
Udskiftning af batteri på eksisterende Kamstrup Multical 601 varmemåler på varmefladen. 
Er ikke blevet skiftet siden installationen i 2008. 
 
Estimeret udgift: 
 
1.000 kr. ekskl. moms 
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4.13 Ventilationskanaler i skydebane 

Registrering af eksisterende forhold: 

 
Ind og udsugningsarmatur i nedsænkede loftplader. Indblæsning og udsugning foregår i 
hver sin ende af rummet.  
 
Observation: 
 
Den eksisterende varmeisolering på indblæsningen er ved at falde af, og fungerer som en 
varmebro. 
 
Vurderet restlevetid:  
 
15-20 år 

 

Anbefaling: 
 
Reparer den eksisterende isolering, for at mindske varmetabet. 
 
Estimeret udgift: 
 
10.000 kr. ekskl. moms 
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4.14 Ventilationsanlæg til idrætsomklædninger (VE08) 

Registrering af eksisterende forhold: 
 

Nyere anlæg fra 2014 af producent Systemair. Installeret med varmeflade, indbygget 
brandautomatik og en rotorveksler med varmegenvinding på ca. 80%.  
 
Kapacitet: 
 
Ca. 8.000 m3/h ved 7 kW 
 
Vurderet restlevetid:  
 
20-25 år. 
 
Anbefaling: 
 
Udskiftning af batteri på eksisterende Kamstrup Multical 601 varmemåler på varmefladen. 
Er ikke blevet skiftet siden installationen. 
 
Estimeret udgift: 
 
1.000 kr. ekskl. moms 
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4.15 Ventilationskanaler i idrætsomklædninger 

Registrering af eksisterende forhold: 

 
Der er installeret indblæsning og udsugningsarmaturer i alle omklædningsrum. Der 
indblæses i omklædningsrum og udsuges i bruserummene. 
 
Observation: 
 
Eksisterende armaturer er af ældre dato, og generelt ret slidte. 
 
Vurderet restlevetid:  
 
< 5 år 
 
Anbefaling: 
 
Eksisterende armaturer og ældre kanaler bør udskiftes i forbindelse med renovering. 
 
Estimeret udgift: 
 
100.000 kr. ekskl. moms 
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4.16 Vandbehandlingsanlæg til svømmebassin, varmtvandsbassin og spa 
 
Registrering af eksisterende forhold: 

 Sandfiltre (8 stk. fra 2009) 
Enkelte vandbehandlingsrør vibrerer kraftigt – mangler fast indspændt ophæng. 

Sandfilter – SPA                                    Kulfiltre (6stk. fra 2009) 

Hovedpumpe – 25m bassin                                      Grovfilter – 25m bassin 
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Observation: 
 
Kompact rørføring til/fra det præfabrikerede spabassin. 
Kulfiltre: 2 filtre til spa, 2 filtre til varmtvandsbassin og 2 filtre til 25 m svømmebassin.  
Sandfiltre: 2 filtre til spa, 3 filtre til varmtvandsbassin og 3 filtre til 25 m svømmebassin. 
Der er problemer med at returskylle kulfiltre.   

 
Vurderet restlevetid: 
 
Kulfiltre 2 stk. (1400L Ø 1000mm): 0-2 år 
Kulfiltre 4 stk. (2600L Ø 1200mm): 0-2 år 
Sandfiltre 2 stk. (125m3/h): 1-2 år 
Sandfiltre 6 stk. (200m3/h): 1-2 år 
Grovfiltre 3 stk.: 2-8 år 
Hovedcirkulationspumpe spa (4kW): 2-5 år. 
Hovedcirkulationspumpe retur (7,5kW): 2-5 år 
Hovedcirkulationspumpe 25m bassin (11kW): 2-5 år 
Hovedcirkulationspumpe varmtvandsbassin (11kW): 2-5 år 
Frekvensomformere VLT til hovedpumper (4 stk.): 2-8 år 
Delstrømspumpe spa (0,37kW): 1-2 år 
Delstrømspumpe 25m bassin (26,4m3/h- h: 3,8m): 1-2 år 
Delstrømspumpe varmtvandsbassin (26,4m3/h- h: 3,8m): 1-2 år 
Bundsugerpumpe 25m bassin (1,1kW): 1-3 år 
Bundsugerpumpe varmtvandsbassin (1,1kW): 1-3 år 
Pumpe til kemirum 25m bassin (8,01m3/h- h: 5,49m): 1-2 år 
Pumpe til kemirum varmtvandsbassin (7,9/h- h: 5,9m): 1-2 år 
Pumpe til kemirum spa (7,48m3/h- h: 5,80m): 1-2 år 
Aktivitetspumpe spa (1,5kW): 1-2 år 
Aktivitetsblæser spa: 2-5 år 
Frekvensomformere VLT til delstrømme (3 stk.): 2-8 år 
Varmeveksler: 3-9 år 
Varmeveksler-pumpe spa (5,5m3/h- h: 4,69m): 1-3 år  
Varmeveksler-pumpe 25m bassin (TP 50-60/2B): 1-3 år  
Varmeveksler-pumpe varmtvandsbassin (TP 40-60/2B): 1-3 år  
Flowmålere (4 stk): 2-5 år 
Chlor og pH-målere: 1-2 år 
Cirkulerende rørsystem i PVC: 2-8 år 
Manometre (20-30stk): 2-5 år 
 
 
Anbefaling: 
 
2022: Udskiftning af ovenstående komponenter.  

  
Estimeret udgift: 
 
Total ca. 5.676.000 kr. ekskl. moms 
 
Spa: 
Demontering udført samtidig 25.000 kr. ekskl. moms 
Forsyning - eltavle inkl. fortrådning 125.000 kr. ekskl. moms 
Rejseomkostning, dokumentation mm 40.000 kr. ekskl. moms 
Rørarbejder – installation i teknik 30.000 kr. ekskl. moms 
Spædevand – påfyld - tankaptering 15.000 kr. ekskl. moms 
Nyt forfilter/grovfilter og hovedpumpe  55.000 kr. ekskl. moms 
Sandfiltre  255.000 kr. ekskl. moms 
Luftskyl sandfiltre 30.000 kr. ekskl. moms 
Skyllesystem med flowmåler (hovedpumpe anvendes til skyl)  20.000 kr. ekskl. moms 
Aktivt kulfilter Ø1000, delstrøm + VLT 45.000 kr. ekskl. moms 
VVX og temperatur regulering 100 kW 20.000 kr. ekskl. moms 
Kemikaliestyring, målevand 80.000 kr. ekskl. moms 
 
25m bassin: 
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Demontering udført samtidig 60.000 kr. ekskl. moms 
Forsyning - eltavle inkl. fortrådning 200.000 kr. ekskl. moms 
Rejseomkostning, dokumentation mm 55.000 kr. ekskl. moms 
Rørarbejder – installation i teknik 110.000 kr. ekskl. moms 
Spædevand – påfyld - tankaptering 15.000 kr. ekskl. moms 
Nyt forfilter/grovfilter og hovedpumpe 125.000 kr. ekskl. moms 
Sandfiltre  460.000 kr. ekskl. moms 
Luftskyl sandfiltre 60.000 kr. ekskl. moms 
Skyllesystem med flowmåler, hovedpumpe anvendes til skyl  40.000 kr. ekskl. moms 
Aktivt kulfilter Ø1000, delstrøm + VLT 110.000 kr. ekskl. moms 
VVX og temperatur regulering 100 kW 50.000 kr. ekskl. moms 
Bundsugeranlæg 15.000 kr. ekskl. moms 
Kemikaliestyring, målevand 80.000 kr. ekskl. moms 
 
Varmtvandsbassin: 
Demontering udført samtidigt 60.000 kr. ekskl. moms 
Forsyning - eltavle inkl. fortrådning 200.000 kr. ekskl. moms 
Rejseomkostning, dokumentation mm 55.000 kr. ekskl. moms 
Rørarbejder – installation i teknik 90.000 kr. ekskl. moms 
Spædevand – påfyld - tankaptering 15.000 kr. ekskl. moms 
Nyt forfilter/grovfilter og hovedpumpe 145.000 kr. ekskl. moms 
Sandfiltre  520.000 kr. ekskl. moms 
Luftskyl sandfiltre 52.000 kr. ekskl. moms 
Skyllesystem med flowmåler, hovedpumpe anvendes til skyl  40.000 kr. ekskl. moms 
Aktivt kulfilter Ø1000, delstrøm + VLT 94.000 kr. ekskl. moms 
VVX og temperatur regulering 100 kW 40.000 kr. ekskl. moms 
Bundsugeranlæg 15.000 kr. ekskl. moms 
Kemikaliestyring, målevand 80.000 kr. ekskl. moms 

  
Cirkulerende rørsystem til og fra bassiner inkl.  
udskiftning af diverse ventiler  800.000 kr. ekskl. moms. 
 
Styring til vandbehandling 1.500.000 kr. ekskl. moms  
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4.17 Kemikalie-anlæg 
 
Registrering af eksisterende forhold: 

       
Observation: 
 
Der findes kun udsugning i syrerummet, ingen ventilation i syre skabene. Gulvet er gammelt 
og defekt. Nogle af dagtankene mangler mærkning. Lagertankene skal udskiftes. Pumper 
og rør skal udskiftes. Døren er defekt. Der mangler en rist på udsugningen.  
 
Vurderet restlevetid: 
  
0-3 år 
 
Anbefaling: 
 
2020: Nye lagertanke 
 
2022: Udskiftning af resterende komponenter i forbindelse med udskiftning af 
vandbehandlingsanlæg. Ny rørføring i syrerum, transportpumpe, slangepumper, dagstank, 
ventilation af syrerum, gulvmembran, vægge og dør. (Kan undlades ved udskiftning til 
kombi-klorelektrolyseanlæg, se pkt. 4.20) 

  
Estimeret udgift: 
 
2020: 15.000 kr. ekskl. moms 
2022: 230.000 kr. ekskl. moms 
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4.18 Flokningsmiddel 
 
Registrering af eksisterende forhold:  

 
Observation: 
 
Tilsætning af flokningsmiddel og syre til lagertanke i kælder, sker i et depotrum på 
stueetage, som også bruges til opbevaring af diverse ting, bl.a. service, madvarer og 
fadølsanlæg. Transportpumpe til tilsætning af flokningsmiddel er defekt. Døren er defekt. 
Der er ikke installeret en nødbruser eller spuleslange i nærheden. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Ikke relevant 
 
Anbefaling: 
 
2020: Rummet må kun bruges til syre tilsætning og alt andet overflødigt skal flyttes, jf. DS 
477 afsnit 9.2.  
Ny dør og transportpumpe. 
Etablering af nødbruser ved depotrum 

  
Estimeret udgift: 
 
26.000 kr. ekskl. moms 
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4.19 Klorelektrolyse-anlæg til svømmebassin 
 
Registrering af eksisterende forhold: 
 

       
Observation: 
 
Der er et TS 250 anlæg til spaen og et TS 500 anlæg til 25m-og varmtvandsbassinet. 
Udsugning i rummet larmer højlydt og der mangler rist på udsugningen. Gulvmembran er 
slidt. Der var på besigtigelsestidspunkt ikke nogen belysning i dette rum. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
2-6 år 
 
Anbefaling: 
 
2022: Udskiftning til nye klorelektrolyseanlæg. (Kan undlades ved udskiftning til kombi- 
klorelektrolyseanlæg, se pkt. 4.20)  

  
 Lyddæmper og rist på udsugning. 
 

Estimeret udgift: 
 
650.000 kr. ekskl. moms 
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4.20 Kombi-klorelektrolyseanlæg til svømmebassin 
 
Registrering af eksisterende forhold: 
 

          
Observation: 
 
Før der træffes en beslutning omkring køb af nye klorelektrolyseanlæg og renovering af 
kemikalierum, anbefales det at medregne sikkerheds og arbejdsmiljømæssige aspekter.  
Ved etablering af et nye klorelektrolyseanlæg, anbefales det at etablere to kombi- 
klorelektrolyseanlæg, som kan dosere hypochlorsyre og natriumhydroxid adskilt, i stedet for  
natriumhypochlorit, som det nuværende anlæg doserer til vandet.   
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 dagstanken. 
 
Vurderet restlevetid: 
  
Ikke relevant 

 
Anbefaling: 
 
2022: Udskift nuværende klorelektrolyseanlæg til kombi-anlæg. Dermed fjernes personalets  
håndtering af stærk syre og menneskelige fejl minimeres. Der opnås også en årlig 
besparelse på ca. 20.000 DKK/år ved at eliminere behov for syrerum og udsugning dertil.   
 
Estimeret udgift: 
 
1.250.000 kr. ekskl. moms  
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4.21 Udligningstanke og skyllevandstanke  
 
Registrering af eksisterende forhold: 

Udligningstank - SPA 
          
Observation:  
 
Udligningstank og skyllevandstank er integreret i bygningen. Det er ikke muligt at besigtige 
dem, da der ikke findes indgang. Det er muligt at skylle 5 filtre af 4 min på en opfyldning. 
Udligningstank til spa er for lille, som medfører luft i systemet. Problemer med at nuværende 
styring overfylder tanke.  
  
Vurderet restlevetid: 
 
2-5 år  

 
Foreslået ændring:  
 
2020: Som noteret i pkt. 3.6 anbefales det at få lavet en undersøgelse af tankene for at 
vurdere deres stand og restlevetid. Dette gøres inden renovering af 
vandbehandlingsrummet.  
 
2022: Større udligningstank til Spa (4 m3). 
 
Estimeret håndværkerudgift: 

 
2022: 62.000 kr. ekskl. moms 
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4.22 Belysningsanlæg i bassinsal 
 
Registrering af eksisterende forhold: 
 

 

Observation: 
 
Der findes 12 belysningsstandere langs bassinkanten, hver stander indeholder to LED 
projektører på hver 60 W. Der er observeret mangelfuld belysning i midten af 
svømmehallen. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Det vurderes, at de nævnte LED projektører har en resterende levetid på 2-5 år, vurderet ud 
fra lysdiodens levetid. 
 
Anbefaling: 
 
Det anbefales at installere lignende LED projektører, der vendes for at belyse loftet. Denne 
løsning giver et bedre lysudbytte i hele rummet 

  
Estimeret udgift: 
 
40.000 kr. ekskl. moms  
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4.23 Belysningsanlæg til bad/omklædning ved svømmesal 
 
Registrering af eksisterende forhold: 

 
 
 

Observation: 
 
Belysningen i omklædningsrummene, består af loftsmonterede lamper. Hver lampe 
indeholder en lavenergi lyskilde på 9 W. Der er i alt ca. 150 lamper i omklædning og 25 
lamper i forbindelsesgang mod svømmebad, få af disse lamper er gamle og lavet af metal. 
Enkelte lamper er uden frontglas og er derfor ikke lovlige, da lampens afskærmning mod 
direkte berøring af elektriske ledere, er fjernet.  
 
Vurderet restlevetid: 
 
Der vurderes, at de nuværende lamper af plastik, har en resterende levetid på 3-6 år.  
 
Anbefaling: 
 
2020: Det anbefales, at de enkelte lamper uden front, udskiftes med tilsvarende lamper.  
2022: I forbindelse med en fremtidig renovering, udskiftes alt belysning i omklædning og 
dertilhørende gangarealer, til LED. 

  
Estimeret udgift: 
 
2020: 4.000 kr. ekskl. moms 
2022: 180.000 kr. ekskl. moms   
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4.24 Belysningsanlæg i idrætshal 
 
Registrering af eksisterende forhold: 

 
Observation: 
 
Belysningen i idrætshallen er udskiftet til LED lysstofrør. Der er i alt 70 lamper. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Ved en brændetid på 14 timer/døgn er levetiden vurderet til 2-5 år. 
 
Anbefaling: 
 
Ikke relevant 

  
Estimeret udgift: 
 
Ikke relevant 
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4.25 Belysningsanlæg i bad/omklædning ved idrætssal 
 
Registrering af eksisterende forhold: 

 
Observation: 
 
Belysningen i både herre og dame afdelingerne består enten af nyere lamper med LED 
lyskilde, ældre lamper med enten lavenergi lyskilder eller glødepærer. I sauna er der to 
glødelyskilder på 40 W, disse lamper mangler glas for beskyttelse af lyskilde.  
I herreomklædning er lampeudtag på væg uden dæksel, dette medfører fare for indirekte 
berøring af elektriske ledere. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Størstedelen af lamperne er ældre metal lamper, der vurderes en levetid på 1-3 år. 
 
Anbefaling: 
 
2020: Montere glas på lamper i sauna 
2020: Montere dæksler på diverse elinstallationer 
2022: I forbindelse med en fremtidig renovering, udskiftes alt belysning i omklædning og 
dertil hørende gangarealer til LED. 
  
Estimeret udgift: 
 
2020: 4.000 kr. ekskl. moms 
2022: 150.000 kr. ekskl. moms  
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5 KATEGORI:  LEVETIDER PÅ ØVRIGE ELEMENTER – PRIORITET 3 
 
5.1 El-anlæg generelt 

 
Registrering af eksisterende forhold: 
 

 

 
Observation: 
 
I syrerummet i kælder er doseringspumpen til flokningsmiddel i SPA, tilkoblet en interimistisk 
kabeltromle, stikproppen til doseringspumpen er ulovligt samlet. Der mangler aflastning af 
kabel og bagkappe der beskytter mod direkte berøring af spændingsførende materiel. 
Utilsigtet frakobling af doseringspumpe er sandsynlig, da denne er tilsluttet stikkontakt ved 
rummets indgang. 
 
Det eksisterende forsyningskabel til doseringspumpen nævnt tidligere, ligger med blottede 
ledere, og sikkerhedsafbryder er slukket. Ved indkobling er der mulighed for kortslutning.  
 
I vandbehandlingsrummet bag sandfilter 2/2 spa, er to vægudtag uden dæksel. Dette 
medfører mulighed for berøring af elektriske ledere og dermed personskade. 
 
I forbindelsesgangen til den tørre del af svømmehallen, er den viste el-radiator uden dæksel 
til termostat. Dette medfører mulighed for berøring af elektriske ledere og dermed 
personskade. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Det vurderes, at de installerede el-radiatorer har en resterende levetid på 1-3 år.  
 
Anbefaling: 
 
Det anbefales yderligere, at de nævnte fejl, udbedres straks med henblik på 
personsikkerhed. 

  
Estimeret udgift: 

 
2020: Udbedring af fejl: 5.000 kr. ekskl. moms 
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5.2 El-tavler 
 
Registrering af eksisterende forhold: 

 
Observation: 
 
Generelt for alle el-tavler: Mangel på afdækning og opmærkning, jf. DS_EN 61439-1, kapitel 
8.4.4 pkt. e, hvor der står at alle tavler skal være udstyret med barrierer der beskytter mod 
utilsigtet berøring af spændingsførende dele, hvis der er adgang uden brug af værktøj. 
 
Opmærkning af overstrømsbeskyttelsesudstyr skal angive den største tilladte mærkestrøm 
for en sikring jf. installationsbekendtgørelsen §30 og §31 
 
Foran el-tavlen i varmecentralen (se billede th.) er der placeret en vaskemaskine, jf. 
installationsbekendtgørelsen §29 stk. 2, her står at der skal være frit 1 meter ud fra tavlens 
længste fremspring. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
El-tavlernes generelle stand er god og der vurderes en restlevetid på 3-8 år 
 
Anbefaling: 
 
2020: Det anbefales, med henblik på personsikkerhed, at udbedre den manglende 
afdækning i diverse el-tavler og etablere opmærkning af diverse sikringsgrupper. 
Yderligere skal vaskemaskinen i varmecentralen flyttes, for adgang til el-tavle. Det vurderes 
at der ikke kræves nogle tekniske ændringer til denne flytning. 

  
Estimeret udgift: 
 
2020: 8.000 kr. ekskl. moms 
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5.3 CTS-anlæg 
 

Observation: 
 
For lang responstid fra styring til CTS, som medfører at der kommer for meget klor i spaen. 
Defekte og manglende følere rundt omkring. Ingen historisk logning af nøgledata. Fejlstyring 
af bl.a. vandpåfyldning.  
  
Vurderet restlevetid: 
 
Ikke relevant 
 
Anbefaling: 
 
2022: Installation af nyt CTS-system med nye målerplaceringer, logning, tavler og 
styringsstrategi. 

  
Estimeret udgift: 
 
3.500.000 kr. ekskl. moms 

 
 
5.4 Afløbsanlæg til bassinsal 

 
Registrering af eksisterende forhold: 
 

 
Observation: 
 
Afløb fra gulvbrønde render i promenadedæk, som er udført i svejst PE. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
 5 -10 år 

 

Anbefaling: 
 
2021: Videoinspektion forud for udbedringer, så det kan indgå i projektering.  
 
Estimeret udgift: 
 
60.000 kr. ekskl. moms.  
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5.5 Afløbsanlæg til bad/omklædning ved bassinsal 
 
Registrering af eksisterende forhold:  
 

Tæret faldstamme  
 
Observation: 
 
For få gulvafløb i flere af rummene. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
3-8 år 
 
Anbefaling: 
 
2022: Udskiftning og etablering af flere gulvafløb i forbindelse med renovering. Udskiftning 
af faldstamme. 

  
Estimeret udgift: 
 
Se pkt. 3.16 
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5.6 Afløbsanlæg til bad/omklædning ved idrætssal 
 
Registrering af eksisterende forhold: 
 

 
Observation: 
 
For få gulvafløb i flere af rummene. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
3-8 år 
 
Anbefaling: 
 
2022: Udskiftning og etablering af flere gulvafløb i forbindelse med renovering.  

  
Estimeret udgift: 
 
Se pkt. 3.17 
 
 

5.7 Varmeinstallation i bad/omklædning ved bassinsal og idrætssal 
 
Registrering af eksisterende forhold: 

 
 
Observation: 
 
Der blev observeret i alt 3 radiatorer i omklædningsrummene, derudover er det 
ventilationsanlæggene som bidrager med opvarmning af rummene.  Problemer med 
indeklima i mange af rummene.  
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Vurderet restlevetid: 
 
Over 10 år.  
 
Anbefaling: 

 
I forbindelse med en fremtidig renovering anbefales det at etablere gulvvarme i alle 
omklædningsfaciliteter. Denne løsning medvirker til bedre varmefordeling i rummet samt 
bedre komfort for de badende gæster. 
 
Estimeret udgift: 

 
 Se pkt. 3.16 og 3.17 

 
 

5.8 Varmeinstallation i gang foran bassinsal omklædning  

Registrering af eksisterende forhold: 

 
Observation: 
 
Der er 6 el-radiatorer installeret. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
1-3 år 
 
Anbefaling: 
 
2022: Det anbefales at de eksisterende el-varmekilder, i den lange forbindelsesgang, 
udskiftes til 3 stk. vandbårne radiator og opkobles på centralvarmesystemet i forbindelse 
med renoveringen.  

 

Estimeret udgift: 
 
2022: 50.000 kr. ekskl. moms, prisen er inkl. Materialer og håndværksudgifter 
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5.9 Varmeanlæg 
 
Registrering af eksisterende forhold: 

Gasfyret kedler (1990)                                                      

Varmepumpe 
 
 
 
 

EC-power 
 
Observation:  
 
Til producering af varmt vand, findes der to kedler af ældre data, tre EC-power 
(minikraftværker) og en varmepumpe. 
Den sammenlagte produktion af varme kendes ikke nøjagtig.  
 
Vurderet restlevetid: 
 
Kedler: 2-7 år 
EC-power: over 10 år 
Varmepumpe: over 10 år 
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Anbefaling: 
 
Kedlerne er af ældre dato, derfor anbefales det at få en fra Danstoker ud og undersøge 
standen af kedlerne, for at se om det kan betale sig at udskifte dem. 
Det anbefales at montere målere til produktion af varme og videredele dataene i 
energiforbrugsprogrammet: Omega. 

  
Estimeret udgift: 
 
Inspektion af kedler: 10.000 kr. ekskl. moms 
CTS-opkobling og bimåler installation: 30.000 kr. ekskl. moms 
 
 

5.10 Vand-installation og sanitet i bad/omklædning ved bassinsal og idrætssal 
 
Registrering af eksisterende forhold:  

Bad omklædning – ved hal      Bad omklædning – ved svømmehal  
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Observation: 
 
Der er problemer med temperaturen på vandet flere steder. Automatiske armaturer virker 
ikke alle steder. Der er observeret utætheder på afløbsrør under håndvaske. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
2-6 år 
 
Anbefaling: 
 
2022: Udskiftning af alle toiletter i omklædningsrum. Udskiftning af alle brusere og 
vandhaner. 
 
Estimeret udgift: 
 
Se pkt. 3.16 og 3.17 
  
 

5.11 Kloak-anlæg til bassinsal, idrætssal og bad/omklædning 
 

Observation: 
 
Der er ikke udført detailundersøgelse for at klarlægge tilstand. Levetiden fra ny, anslås til at 
være ca. 50-60 år.  
 
Vurderet restlevetid: 
 
Det skønnes, at nuværende kloak (fra 1971) har en restlevetid på maks. 10 år.  
 
Anbefaling: 
 
2021: Videoinspektion forud for udbedringer, så det kan indgå i projektering. 

  
Estimeret udgift: 
 
50.000 kr. ekskl. moms 
 
 

5.12 Klimaskærm (tag- og facadebeklædning) over svømmesal, idrætssal 

 
Oversigt over detailundersøgelser 
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Registrering af eksisterende forhold: 

 
Lokalitet 1: Høje del ved tagkant over Svømmehal og Hall 
 
Lokalitet 3: Høje del ved tagkant over Idrætshal 
 
Tagbelægning (koldtagskonstruktion) består af: 
- 1 lag overtagpap (sandsynligvis udført omkring år 2000). 
- 2 lag tagpap (udført ved opførelsen omkring år 1968). 
- 19 mm krydsfiner (træfugt-% = 20, Er OK i h. t. normal træfugt-% = 21 for årstiden) 
- 100 mm hulrum til ventilation af koldtagskonstruktion. 
- 100 mm blød stenuldsisolering.  
- Flydende asfalt med indbygget alufolie. 
- Overside af bærende betonkonstruktion er intakt (fast) – og er ikke opfugtet. 
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2 mm Alutagpap som dampspærre, der synes intakt (med god Pam-værdi) efter nu pågået 
53 års påvirkning af et drivende damptryk op gennem den bærende betonkonstruktion. 
 
Fjernet lokalt stykke med alupap er retableret med genklæbning af det udtagne stykke og 
nyt svejsbart papstykke oven på dette. 
 
 
Lokalitet 2: Høje del på midten af tag over Svømmehal og Hall 
 
Lokalitet 4: Høje del på midten af tag over Idrætshal 
 
Tagbelægning (koldtagskonstruktion) består af: 
- 1 lag overtagpap (sandsynligvis udført omkring år 2000). 
- 2 lag tagpap (udført ved opførelsen omkring år 1968). 
- 19 mm krydsfiner (træfugt-% = 18, Er OK i h. t. normal træfugt-% = 21 for årstiden) 
- Ca. 40 mm hulrum over isolering til ventilation (ikke meget i f. til nuværende standard). 
- Ca. 40 mm blød stenuldsisolering (ikke meget i forhold til nuværende standard).  
- Flydende asfalt med indbygget alufolie (dampspærre). 
- Overside af bærende betonkonstruktion er intakt (fast) – og er ikke opfugtet. 
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Udluftning af hulrum under tagbelægning er udført med taghætter – kun i kip.   

 
Lokalitet 11: Lave del – tag op mod facade på bassinsal 
 
Facadebelægning (koldtagskonstruktion) består af: 
- 1 lag overtagpap (dette lag er sandsynligvis udført omkring år 2000). 
- 2 lag tagpap (udført år 1968) fuldklæbet på krydsfiner. 
- 19 mm krydsfiner (træfugtprocent = 18, Er OK) 
- Ca. 30 - 50 mm hulrum over isolering til ventilation af koldtagskonstruktion. 
- Ca. 100 mm blød stenuldsisolering.  
- Flydende asfalt med indbygget alufolie (dampspærre). 
- Overside af bærende betonkonstruktion er intakt (fast) – og er ikke opfugtet. 
 
Udluftning af hulrum under facadebelægning er ikke udført. 

 
Vurderet restlevetid: 
 
Det vurderes at den høje del ved tagkant over Svømmehal og Hall, med tagbelægning 
(koldtagskonstruktion) skønnes at have restlevetid fra 10 til 25 år. Nuværende overpap 
skønnes at have en restlevetid på 10 til 15 år. 
 
Den lave del – tag op mod facade på bassinsal er økonomisk slået sammen med bade og 
omklædningsrum, da det vurderes at skulle udskiftes indenfor 0 – 3 år. 

 
Anbefaling: 
 
Energirenovering med udskiftning af nuværende tagbelægning til nyt der overholder BR 
2020 er ikke kalkuleret, og skønnes som ikke at være en rentabel investering grundet meget 
lang tilbagebetalingstid. 
 
Estimeret udgift: 
 
0 kr. inden for de kommende 10 år. 
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5.13 Klimaskærm (tagbelægning) over foyer, indgangsparti, bade- og omklædningsrum  
 
Registrering af eksisterende forhold: 

 
Oversigt over detailundersøgelser 
 
Observation: 
 
Taget er udført med tagpap som vurderes til at være udskiftet / nyt overpap for ca. 10 år 
siden, som ser ud til at være i god stand. Efter gennemgang af tag, samt gennemgang af 
tidligere vurderinger er vores vurdering at taget er medtaget af den opstigende fugt 
indvendigt fra bygningen: Primært på skyggesiden af taget, den ikke ventilerede tagflade og 
tagmembran, den ikke fungerende dampspærre, samt det relativt fugtige undertag.  
 
Der er ved de stikprøvevise detailundersøgelser i tagkonstruktion over bade- og 
omklædning ikke fundet tegn på styrkesvækkelse af de bærende trægitterspær og ej heller 
på træunderlag af brædder med fer- og not der bærer tagpapbelægning. 
Der er fundet indhold af træfugt i trægitterspær og i træunderlag, der er lidt højere end 
normalt forekommende i en koldtagskonstruktion. 
 
Da dampspærre ikke er udført tilstrækkelig lufttæt, kan der strømme betydelige mængder 
rumluft op i tagkonstruktionen gennem revner og sprækker. Den termiske opdrift i rumluften 
gør, at der normalt er overtryk under loftet og undertryk i taghulrummet. Den nødvendige 
trykforskel til at trække indeluft op i tagkonstruktionen er derfor til stede. Når rumluften 
strømmer op i taget, medbringes der samtidig en betydelig mængde fugt, idet rumluften har 
et vist fugtindhold. 
 

Lokalitet 5 over baderum til svømmesal – og lokalitet 6 over gang ind bassinsal.  
 
Bemærk de 2 – nu tillukkede - oprindelige ovenlys efter konstateret lokal vandindtrængning 
og deraf følgende lokal udbedring af styrkesvækket træunderlag med råd. 
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Bemærk manglende ventilation af koldtagskonstruktionen via spalte /(fisk) i facade og/eller 
hætter (RF-hætter) der sørger for ventilering af hver enkelt del af tagrum adskilt af 
ventilationskanaler. 
 
Lokalitet 5: Lave del – tag over baderum til svømmesal 

 
Træfugt-% = 19 i træunderlag for tagpap og 17 i bærende træspærkonstruktion, der er OK i 
h. t. normal træfugt-% ligevægt = 21 for årstiden. 
 
Isoleringstykkelse = 200 mm med ståltråd under dette. 
 
Rimelig god tværventilering mellem hvert spær – og tagrum i øvrigt. 
Ventilation fra tagudhæng til hulrum i koldtagskonstruktion må være udført. 
 
Dampspærre udført med en art papir uden tapede overlæg, der ikke skønnes helt tæt – til 
funktionsdygtig dampspærre der kan modstå en blowerdoortest. 
 
Bemærk udført isolering op mod skjult ventilationskanal i tagrum, og dampspærre der ikke 
er sammenhængende rundt om ventilationskanalen, hvilket betyder at fugtig luft fra de 
underliggende rum let kan komme op i tagrum. 
 
Lokalitet 6: Lave del – tag over forbindelsesgang ind til svømmesal 

 
Træfugt-% = 26 i træunderlag (3 lag tagpap), Ikke OK i h. t. årstidens træfugt-% ligevægt = 
21. 
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Træfugt-% = 20 i bærende træspærkonstruktion, OK i h. t. årstidens træfugt-% ligevægt = 
21. 
Isoleringstykkelse = 200 mm med ståltråd under dette. 
 
Dårlig tværventilering mellem hvert spær – og i det ventilerede spalterum. 
Der er ikke etableret ventilation fra tagudhæng til hulrum i koldtagskonstruktion. 
 
Dampspærre udført med en art papir uden tapede overlæg, der ikke skønnes helt tæt – til 
funktionsdygtigt dampspærre der kan modstå en blowerdoortest. 
 
Lokalitet 8: Lave del – tag over træningssal 
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Ventileret tag rum mellem håndfabrikerede trægitterspær. Stållaskesamling ved vederlag. 
Ikke synlig luftspalte ved facade til ventilering af tagrum i koldtagskonstruktionen. 

 Træfugt-% = 17 i træunderlag (3 lag tagpap), OK i h. t. årstidens træfugt-% ligevægt = 21. 
Træfugt-% = 25 - 27 i bær. Træspærkonstr., Ikke OK i h. t. årstidens træfugt-% ligevægt = 
21. 
 
Isoleringstykkelse = 100 mm med ståltråd under dette fastgjort på US-spærfod. 
 
Dårlig tværventilering mellem hvert spær – og i det ventilerede spalterum. 
Der er ikke etableret ventilation fra tagudhæng til hulrum i koldtagskonstruktion. 
 
Dampspærre udført med en art papir uden tapede overlæg, der ikke skønnes helt tæt – til 
funktionsdygtig dampspærre der kan modstå en blowerdoortest. 
 
 
 
Lokalitet 9: Lave del – tag over baderum til idrætshal 
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Træfugt-% = 19 i træunderlag (3 lag tagpap), OK i h. t. årstidens træfugt-% ligevægt = 21. 
Træfugt-% = 23 i bær. Træspærkonkonstr. Næsten OK i h. t. årstidens træfugt-% ligevægt = 
21. 
 
Isoleringstykkelse = 100 mm med ståltråd under dette fastgjort på US-spærfod. 
 
God tværventilering mellem hvert spær – og i det ventilerede spalterum. 
Der er ikke etableret ventilation fra tagudhæng til hulrum i koldtagskonstruktion. 
 
Dampspærre udført med en art papir uden tapede overlæg, der ikke skønnes helt tæt – til 
funktionsdygtig dampspærre der kan modstå en blowerdoortest. 
 
Lokalitet 10: Lave del – tag over SNIK´s klublokale 

 
Træfugt-% = 22 i træunderlag (3 lag tagpap), OK i h. t. årstidens træfugt-% ligevægt = 21. 
Træfugt-% = 17 - 19 i bær. træspærkonstr., OK i h. t. årstidens træfugt-% ligevægt = 21. 
 
Isoleringstykkelse = 100 mm med ståltråd under dette fastgjort på US-spærfod. 
 
God tværventilering mellem hvert spær – og i det ventilerede spalterum. 
Der er ikke etableret ventilation fra tagudhæng til hulrum i koldtagskonstruktion. 
 
Dampspærre udført med en art papir uden tapede overlæg, der ikke skønnes helt tæt – til 
funktionsdygtig dampspærre der kan modstå en blowerdoortest. 
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Lokalitet 7: Lave del – tag over Foyer/indgang 
 

       
Der er stor lunke med vand ud for hver af de fire ”skjulte / indfældede” tagbrønde. 
 

    
Der er etableret en form for varmtagskonstruktion – ved: 
- 3 lag tagpap (mekanisk befæstigelse var ikke synlig i det opskårne hul). 
- 100 mm trykfast glasuldisolering. 
- 2 lag oprindelig tagpapbelægning (ikke synligt perforeret i det opskårne hul). 
- 200 mm trykfast polystyren (ingen fugt på oversiden) 
- Asfalt med ilagt alufolie. 
- Spændbetontagelementer.  
 
Vurderet restlevetid: 
 
Nuværende tagbelægning (koldtagskonstruktion) skønnes at have restlevetid fra til 0 – 3 år. 
 
Anbefaling: 
 
Det anbefales, at størstedelen af taget bør udskiftes omhandlende ca. 1700 m2 
omhandlende delvis tagkonstruktion for skyggesiden, (efter afklaring af skader) samt der 
hvor der er indvendige tagnedløb. Tagbelægning, undertag, tagrygningsudluftning / 
tagudluftning langs kant af bygning, at der etableres supplerende udluftning af eksisterende 
koldtagskonstruktion, isolering (samt ekstra isolering, dampspærre, samt indvendige 
overflader/komplementering og tekniske installationer. Det anbefales desuden at der 
etableres fald på tagflade således at lunker med vand bliver fjernet. 
 
Der er beskrevet 2 løsningsforslag. Løsningsforslag 2 anbefales, på baggrund af en 
helhedsbetragtning omhandlende samlet økonomi og levetid. 
Løsningsforslag 1 er en minimumsløsning, som bør laves her og nu for at opretholde et 
funktionsdueligt tag.  
 
Løsningsforslag 2 er en komplet udskiftning af tagpaptaget mv.  
 
Estimeret udgift: 
 
Økonomi for løsningsforslag 2 er ca. anslået til ca. 17.4 mio. kr. ekskl. moms. Se pkt. 3.2 
 
Energirenovering med udlægning af ekstra isolering – udført nedefra - der overholder BR 
2020 skønnes som at være en rentabel investering. 
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5.14 Klimaskærm (facader) ved bade- og omklædningsrum til svømmehal og idrætshal 
 
Registrering af eksisterende forhold: 
 

   
Observation: 
 
De eksisterende murede facader er ikke undersøgt, men formodes at være intakte med 
hulmursisolering. 
 
Store dele af mørtelfuger er intakte og uden revner / fugeslip / overfladenedbrydning. Der er 
afskalling enkelte steder. 
 
Overfladebehandling (ser ud som en art diffusionsåben maling) er ikke undersøgt. 
 
Det anbefales at der udføres specifik undersøgelse af om der er behov for etablering af 
hulmursisolering – og eventuelt en overfladebehandling / udvendig efterisolering med 
stenuldsisolering med indfarvet puds. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Skønnes fra 5 til 10 år. 
 
Anbefaling: 
 
Det anbefales at få foretaget en gennemgang af fuger og sokler, for afskallinger. 
 
Estimeret udgift: 
 
50.000 kr. ekskl. moms 
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5.15 Afvanding af tag over bad/omklædning ved svømmesal og idrætssal 
 
Observation. 
 
Nuværende tagflade over både bassinsal og Idrætssal leder regnvand til facader, hvor 
vandet ledes: 
- Ned til og i opsamlingsbrønde i facade mod græsplæne. 
- Ned på tagflade over forbindelsesgange og Bad/Omklædning samt Indgangsparti. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Det er oplyst at tagvands-opsamlingsbrønde ud mod græsplæne alle er renoveret 
(strømpeforet) inden for de seneste år (dette er ikke kontrolleret for hver enkelt) 
 
Det anbefales undersøgt om kapacitet i de nuværende tagvandsbrønde (mod græsplænen 
og på det lave tag) er tilstrækkeligt store til optag af fremtidige prognoser for 
nedbørsmængder.  
Det anbefales desuden at få foretaget en kamerainspektion af brønde, efter strømpeforring. 
Estimeret udgift er afsat hertil. 
 
Estimeret udgift: 
 
20.000 kr. ekskl. moms 
 
 

5.16 Saunaer til bade- og omklædningsrum tilhørende svømmehal 
 
Registrering af eksisterende forhold: 
 

 
 
Observation: 
 
Træbeklædning er lidt slidt. 
Gulve har fald ud til gulvafløb i baderum og fungerer tilfredsstillende. 

 

Vurderet restlevetid: 
 
Skønnes fra 10 til 20 år. 
 
Estimeret udgift: 
 
0 kr. ekskl. moms. 
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5.17 Adgangskontrolanlæg – til bade- og omklædningsrum tilhørende svømmehal 
 
Registrering af eksisterende forhold: 

   
Adgangskontrolanlæg og billetautomat til Svømmehal. 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Skønnes til 15 – til 20 år med servicebesøg. 
 
Anbefaling: 
 
Det anbefales i forbindelse med en større renovering at udskifte adgangskontrollen til 
svømmehal. Den nye kontrol muliggør adgang for handicappede og fremstår mere 
transparent og tidssvarende (se billede). Denne løsning er kun specificeret med hardware, 
det vurderes at nuværende billetteringssystem skal inkorporeres. 

 
 
Estimeret udgift: 
 
Udgiften til denne løsning, er ekskl. software og glasværn til siderne 
 
180.000 kr. ekskl. moms. 
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5.18 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 Rundforbihallen. Følgende steder foreslås at 
videoovervåge 

• 2 kameraer i svømmehal (et bulletkamera til det aggressive miljø) 

• 2 kameraer i idrætshal 

• 1 kamera i foyer 

• 1 kamera til adgangskontrol til svømmehal 

• 2 kameraer til at dække gangarealer mod svømmehal og idrætshal 

• 1 kamera til vandbehandlingsrum (et bulletkamera til det aggressive miljø) 

• 1 optager udstyr (16 kanals)  

   
Estimeret håndværkerudgift:  
 
75.000 kr. ekskl. moms 

 
 

6 KATEGORI: ENERGI OG MILJØ – PRIORITET 4 
 
6.1 Termotæppe over svømme- og varmtvands-bassin og HC-lift 

 
Registrering af eksisterende forhold: 

 Termotæppe med tilhørende styretavle i bassinsal                                  HC-lift i bassinsal 
 
Vurderet restlevetid: 
 
Restlevetid skønnes fra 10 - 20 år. 
 
Estimeret udgift: 
 
Nu: 0 kr. ekskl. moms. 
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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. 
      
 

6.3 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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1 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 resumé, efterfulgt af en beskrivelse af screeningen og resultatet 

heraf. Det efterfølges af et teoriafsnit omkring luftfugtighed, som skal bruges videre i rapporten. Det 

næste afsnit beskriver forskellige besparelsesforslag, som er relevante for Rundforbihallen.  Der 

ses 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 samt indhentede priser ekskl. moms. 

Undervejs i rapporten, vil der forekomme antagelser baseret på tidligere screeninger, erfaringer, 

energihåndbogen 2019, DS 477 og Miljøministeriets: Vejledning om kontrol med svømmebade. 
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2 RESUMÉ 

Sweco Danmark A/S har på vegne af Rudersdal Kommune foretaget en gennemgang af 

Rundforbihallen for at belyse, hvor der kunne laves optimeringer og mulige energibesparelser.  

Der er udvalgt 10 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 10 udvalgte 

energioptimeringer.  

 
Installation Aktion til 

besparelse 
Besparelse 

[kWh/år] el. [mᶟ] 
Besparelse 

[kr./år] 
Investering 

[kr.] 
TBT 
[år] 

1. Ventilationsanlæg Udskift til nyere 
energieffektive 

ventilatorer 

40.840 kWh/år 53.092 340.000 6,4 

2. Spildevandsmåler Montering af 
flowmålere til 
påfyldning og 
spildevand for 
fradragsmåling 

814 mᵌ 29.580 60.000 2 

3. Belysning Udskiftning til LED 8.480 kWh/år 11.024 19.000 1,7 

4. Klorgenerator Regulering af pH-
værdi 

6.044 kWh 13.977 10.000 0,7 

5. Hovedpumpe 
25m bassin  

Indstilling af korrekt 
flow 

14.984 kWh/år 19.484 30.000 1,6 

6. Hovedpumpe 
Varmtvandsbassin 

Indstilling af korrekt 
flow og ny motor 

34.009 kWh/år 49.079 45.000 0,9 

7. Hovedpumpe  
Spa 

Indstilling af korrekt 
flow  

8.350 kWh/år 10.855 30.000 2,8  

8. Hovedpumper  Klasse A anlæg og 
natsænkning 

91.495 kWh/år 115.000 2.143.000 18,6 

9. El-radiatorer Udskift el-radiatorer 
til væske 

konvektorer 

- 8.689 50.000 5,8 

10. CTS-system Logning af forbrug, 
ny CTS-strategi 

mm. 

- 800.000 3.500.000 4,4    

 

Besparelsesforslagene har en tilbagebetalingstid på mellem 0,7 – 18,6 år og kan gennemføres 

hver for sig eller samlet. For at kunne modtage energitilskud skal der være en tilbagebetalingstid 

på over 1 år. 
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3 VIRKSOMHEDSDATA 

Ejer: 

         Rudersdal Kommune 

         Øverødvej 2 

         2840 Holte 

 

Lokalitet for screening: 

         Rundforbihallen 

         Egebækvej 118 

         2850 Nærum 

 

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 
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4 FORBRUGSPRISER 

Forbrugspriserne er baseret på indsamlede oplysninger fra Rudersdal Kommune og en 

omkostningsberegning ud fra den målte virkningsgrad på gaskedel, samt minikraftvarmeværk i 

Rundforbihallen.  

 

El: 1,3 kr./kWh 

Varme: 0,4375 kr./kWh 

Vand (med spildevandsafgift): 45 kr./m3 

Gas: 0,48 kr./kWh 

Spildevandsafgift: 34,88 kr./m3 

5 KORT OM SCREENING OG DEN VIDERE PROCES 

Formålet med screeningen er at kortlægge idrætshallens energiforbrug bestående af elforbrug, 

varmeforbrug og vandforbrug. Desuden skal der så vidt muligt identificeres mulige 

besparelsespotentialer i Rundforbihallen. 

Fremgangsmåden har været en fysisk gennemgang af idrætshallen, 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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6 RESULTATER AF SCREENING 

Efter gennemgang af Rundforbihallen og understøttende data fra CTS-systemet samt 

energiopsamlingsprogrammet Omega, har det ikke været muligt at kortlægge det præcise årlige el, 

varme og vandforbrug. Dette skyldes at der ikke er tilstrækkeligt med energimålere installeret, og 

det er ikke er tydeligt indikeret i Omega hvad de forskellige målere faktisk måler. Egenproduktion af 

el og varme ved brug af minikraftvarmeværker gør denne opgave yderligere vanskelig.  

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 er 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 procentdel, den aktuelle mængde vanddamp i en luftmængde udgør 

af den maksimale mængde vanddamp, som luftmassen kan indeholde ved en given 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%.  Da 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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8 BESKRIVELSE AF BESPARELSESFORSLAG 

8.1 Ventilationsanlæg 

Overblik over estimeret forbrug for alle ventilationsanlæg i kWh og kr.: 

1.552.050 kWh

40.840 kWh 241.530 kWh

Årligt energiforbrug i kWh for ventilation - Rundforbihallen

Varme Besparelsespotentiale El

679.022 kr.53.092 kr.

313.989 kr.

Årligt energiforbrug i DKK for ventilation - Rundforbihallen

Varme Besparelsespotentiale El
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8.1.1 VE01 (Idrætssal) 

Indeklima målinger 

 

Figur 1 - Måledata fra idrætssal. Den røde streg indikerer CTS-setpunktet for temperatur i 
udsugningen. Loggeren er placeret nær udsugningen. 
 

Dimensionering 

Der skal kunne tilføres 3 l/s forvarmet friskluft til idrætssalen pr. m2 gulvareal. Idrætssalen er ca. 

1000 m2. Den dimensionerende luftmængde vil da være: 

 

3
𝑙

𝑠 ∙ 𝑚2
∙ 1.000𝑚2 = 3.000

𝑙

𝑠
= 10.800

𝑚3

ℎ
 

 

Det nuværende anlæg har en estimeret maks. kapacitet på 13.510 m3/h, så anlægget er 

tilstrækkeligt dimensioneret. 

 

Forbrug af el 

Nuværende indregulering for VE01: 

Normal drift:  100 % luft:      13.510 m³ pr. time 

Grundventilation:  20 % luft: 2.702 m3 pr. time 

Estimeret årligt gennemsnit: 50% Luft: 8.000 m3 pr. time 

Det vurderes at VE01 benyttes 24 timer dagligt ved 50% luftskifte i gennemsnit. Der antages en SEL- 

værdi for anlægget på 1,5 kW/m3/s ved 50% luft, da der er EC-motorer installeret. Det samlede årlige 

elforbrug estimeres til: 
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𝑘𝑊ℎ𝑁𝑜𝑚𝑎𝑙,å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 1,5
𝑘𝑊

𝑚3

𝑠

∙  2,22
𝑚3

𝑠
∙ 8.760

ℎ

å𝑟
= 29.171

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
  

 

Forbrug af varme 

Da der ikke er blevet skiftet batteri på varmemåleren for VE01 siden 2008, kan varmeforbruget ikke 

aflæses. Vi er derfor nødsaget til at estimere det ud fra de beregnede luftmængder og estimerede 

driftsbetingelser. 

 

 

Figur 2 - 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 2, estimeres der et varmeforbrug på 3,3 kWh pr. m3 pr. time ved en dags drift i ugen, 

dette forudsætter en indblæsningstemperatur på 30°C, varmegenvinding på 65% og en forskel på 

indblæsning og udsugning på 0°C. Det samlede varmeforbrug for VE01 bliver da: 

 

𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 8.000
𝑚3

ℎ
∙ 3,3

𝑘𝑊ℎ
å𝑟

𝑚3

ℎ
·

𝑑𝑎𝑔𝑒
𝑢𝑔𝑒

∙ 7
𝑑𝑎𝑔𝑒

𝑢𝑔𝑒
= 184.800

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
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Samlede forbrugsomkostninger 

Nuværende årlige energiforbrug VE01 

Årlige elforbrug VE01                                                                29.171 kWh/år 

Årlige varmeforbrug VE01                                                 184.800 kWh/år 

Pristakster 

El 1,3 kr./kWh 

Varme 43,75 øre/kWh 

Samlede årlige omkostninger: 118.772 kr./år 

  

Besparelse 

VE01 indeholder allerede højeffektive EC-motorer og er behovsstyret efter temperatur. En 

besparelse vil kunne opnås ved historisk logning af CTS-data og en bedre styringsstrategi. Denne 

besparelse indgår og er beskrevet i afsnit. 8.10. 

 

8.1.2 VE02 (Svømmehal) 

Indeklima målinger 
  

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

 

Hvor 𝜌 er massefylden for luft.  

 

Fordampning 

Forudsætninger 

Vådt areal Svømmebassin: 325 m² 

Øvebassin: 92,5 m² 

Spa: 5 m² 

Vandtemperatur Svømmebassin: 28 °C 

Øvebassin: 34 °C 

Spa: 40 °C 

Vanddampens partialtryk Svømmebassin: 37,5 mbar 

Øvebassin: 52,8 mbar 

Spa: 73,2 mbar 

Lufttemperatur 29°C (56%RF) Giver partialtryk: 22,3 mbar 

Empirisk Faktor Normal anvendelse 20 mbar 

Overdækket bassin 0,5 mbar 

Absolut luftfugtighed X Indeluft ved 29°C og 56%RF 14 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 

  

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



Energiscreening og rentabilitet 

Rundforbi Idrætscenter Dato: 15-03-2020 

 

Side 14 af 61 
 

�̇�𝑣𝑎𝑛𝑑,𝑠𝑣ø𝑚𝑚𝑒𝑏𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛 = 20 ∙ 325m2 ∙ (37,5 mbar − 22,3 mbar) = 99.078
𝑔

ℎ
≈ 99

𝑘𝑔

ℎ
 

�̇�𝑣𝑎𝑛𝑑,ø𝑣𝑒𝑏𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛 = 20 ∙ 92,5m2 ∙ (52,8 −  mbar − 22,3 mbar) = 56.463
𝑔

ℎ
≈ 56,5

𝑘𝑔

ℎ
 

�̇�𝑣𝑎𝑛𝑑,𝑠𝑝𝑎 = 20 ∙ 5m2 ∙ (73,2 mbar − 22,3 mbar) = 5.090
𝑔

ℎ
≈ 5

𝑘𝑔

ℎ
 

�̇�𝑣𝑎𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 99
𝑘𝑔

ℎ
+ 56,6

𝑘𝑔

ℎ
+ 5

𝑘𝑔

ℎ
= 160,6

𝑘𝑔

ℎ
 

   

 Dette resulterer i et nødvendigt luftskifte i åbningstiden på: 

 

�̇�luft =
160.600

𝑔
ℎ

(1,2
𝑘𝑔
𝑚3 ∙ (14

𝑔
𝑘𝑔

− 8,9
𝑔

𝑘𝑔
))

= 26.666
𝑚3

ℎ
 

 

Det er vurderet at VE02 har en maksimal luftmængde på 30.000 m3/h, så det er korrekt 

dimensioneret i forhold til fordampningen. 

 

Forbrug af el 

Nuværende indregulering for VE02: 

Normal drift:  100 % luft:      30.000 m³ pr. time 

Grundventilation:  20 % luft: 6.000 m3 pr. time 

Estimeret årligt gennemsnit: 50% Luft: 15.000 m3 pr. time 

 

Det vurderes at VE02 benyttes 24 timer dagligt ved 50% luftskifte i gennemsnit. Der antages en 

SEL- værdi for anlægget på 4 kW/m3/s ved 50% luft på grund af den lave effektivitet af den 

installerede ventilator. Det samlede årlige elforbrug estimeres da til: 

 

𝑘𝑊ℎ𝑁𝑜𝑚𝑎𝑙,å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 4
𝑘𝑊

𝑚3

𝑠

∙  4,16
𝑚3

𝑠
∙ 8.760

ℎ

å𝑟
= 146.000

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
  

 

Forbrug af varme 

Da der ikke er blevet skiftet batteri på varmemåleren for VE02 siden 2008, kan varmeforbruget ikke 

aflæses. Vi er derfor nødsaget til at estimere det ud fra de beregnede luftmængder og estimerede 

driftsbetingelser. 
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Ud fra Figur 2 i Afsnit 8.1.1 antages der en lav virkningsgrad på 35% for krydsveklseren fordi der 

primært køres med recirkulation, og dermed lav virkningsgrad, samt en temperatur difference 

mellem rum og udsugning på 0°C. Indblæsningstemperaturen er aflæst fra CTS til at være 45°C, 

hvilket ligger udenfor området, så vha. en lineær approksimation antages det at der skal bruges 

9,75 kWh til opvarmning af 1 m3 luft i timen.  

 

 Det årlige varmeforbrug kan da beregnes til: 

𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 15.000
𝑚3

ℎ
∙ 9,75

𝑘𝑊ℎ
å𝑟

𝑚3

ℎ
·

𝑑𝑎𝑔𝑒
𝑢𝑔𝑒

∙ 7
𝑑𝑎𝑔𝑒

𝑢𝑔𝑒
= 1.023.750

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

 

Samlede forbrugsomkostninger 

Nuværende årlige energiforbrug VE02 

Årlige elforbrug VE02                                                                     146.000 kWh/år 

Årlige varmeforbrug VE02                                                1.023.750 kWh/år 

Pristakster 

El 1,3 kr./kWh 

Varme 43,75 øre/kWh 

Samlede årlige omkostninger: 637.691 kr./år 

 

Besparelse 

Der vil kunne opnås energibesparelser ved at udskifte den eksisterende Novax ventilator med AC-

motor og frekvensstyring til en nyere ventilator med EC-motor og en højere hydraulisk effektivitet. 

 

Det er estimeret at den årlige besparelse på elforbruget ved denne udskiftning vil være 20%, og det 

vil koste ca. 200.000 kr. at udskifte alle fire ventilatorer. 

 

Tilbagebetalingstiden vil da være: 

 

𝑇𝐵𝑇 =
200.000 𝑘𝑟

146.000
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
∙ 1,3

𝑘𝑟
𝑘𝑊ℎ

∙ 20%
≈ 5,26 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. 
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8.1.3 VE03 (Foyer) 

Indeklima målinger 

 

Figur 4 - Måledata fra foyer. Der er intet CTS-setpunkt på udsugningstemperaturen. Der køres med 
en konstant indblæsningstemperatur på 24°C. 

 

Dimensionering 

Der skal kunne tilføres 54 m3/h forvarmet friskluft til Foyer pr. person. Vi vurderer, at der skal 

dimensioneres efter 100 personer. Den dimensionerende luftmængde vil da være: 

 

�̇�𝑑𝑖𝑚 =
54

𝑚3

ℎ
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛

∙  100 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 = 5.400
𝑚3

ℎ
 

 

Det nuværende anlæg har en estimeret maks. kapacitet på ca. 8.000 m3/h, så anlægget er 

tilstrækkeligt dimensioneret. 

 

Forbrug af el 

Nuværende indregulering for VE03: 

Normal drift:  100 % luft:      8.000 m³ pr. time 

Grundventilation:  20 % luft: 1.600 m3 pr. time 
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Estimeret årligt gennemsnit: 50% Luft: 4.000 m3 pr. time 

 

Det vurderes at VE03 benyttes 24 timer dagligt ved 50% luftskifte i gennemsnit. Der antages en SEL- 

værdi for anlægget på 3 kW/m3/s ved 50% luft da der er AC-motorer med frekvensstyring installeret. 

Det samlede årlige elforbrug estimeres til: 

𝑘𝑊ℎ𝑁𝑜𝑚𝑎𝑙,å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 3
𝑘𝑊

𝑚3

𝑠

∙  1,11
𝑚3

𝑠
∙ 8.760

ℎ

å𝑟
= 29.175

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
    

Forbrug af varme 

Da der ikke er blevet skiftet batteri på varmemåleren for VE03 siden 2008, kan varmeforbruget ikke 

aflæses. Vi er derfor nødsaget til at estimere det ud fra de beregnede luftmængder og estimerede 

driftsbetingelser. 

 

Ud fra Figur 2 i Afsnit 8.1.1 antages der en gennemsnitlig virkningsgrad på 65% for rotorveksleren, 

samt en temperatur difference mellem rum og udsugning på 0°C. Indblæsningstemperaturen er 

aflæst fra CTS til at være 24°C. Varmebehovet vil da være 2,4 kWh pr. m3/h pr driftsdag i ugen. 

 

 Det årlige varmeforbrug beregnes til: 

𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 4.000
𝑚3

ℎ
∙ 2,4

𝑘𝑊ℎ
å𝑟

𝑚3

ℎ
·

𝑑𝑎𝑔𝑒
𝑢𝑔𝑒

∙ 7
𝑑𝑎𝑔𝑒

𝑢𝑔𝑒
= 67.200

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

 

Samlede forbrugsomkostninger 

Nuværende årlige energiforbrug VE03 

Årlige elforbrug VE03                                                                    29.175 kWh/år 

Årlige varmeforbrug VE03                                                 67.200 kWh/år 

Pristakster 

El 1,3 kr./kWh 

Varme 43,75 øre/kWh 

Samlede årlige omkostninger: 67.327 kr./år 

 

Besparelse 

Der vil kunne opnås energibesparelser ved at udskifte de eksisterende ventilatorer med AC-motor 

og frekvensstyring til en nyere ventilator med PM motorer og en højere hydraulisk effektivitet. 

 

Det er estimeret at den årlige besparelse på elforbruget ved denne udskiftning vil være 20%, og det 

vil koste ca. 60.000 kr. at udskifte begge ventilatorer. 

 

Tilbagebetalingstiden vil da være: 
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𝑇𝐵𝑇 =
60.000 𝑘𝑟

29.175
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
∙ 1,3

𝑘𝑟
𝑘𝑊ℎ

∙ 20%
≈ 8 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. 

 

8.1.4 VE04 (Svømmehals 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.   

I hvert af omklædningsrummene er der en radiator som fungerer som rumopvarmning. I 

baderummene er radiatoren fjernet grundet tæring, dermed er det ventilationsanlægget der her 

bruges som rumopvarmning samt radiatoren placeret i omklædningsrummet.  

Når der skal ombygges, anbefales det at der laves gulvvarme i bad/omklædningsrummene, da 

opsætning af en ny radiator i baderummene på sigt igen vil tære.  

Indeklima målinger 

Figur 5 - Måledata fra svømmehals omklædning. Der er ingen CTS-setpunkter i udsugningen. Der 
køres med en konstant indblæsningstemperatur på 22°C. 
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Dimensionering 

Der skal kunne tilføres 200 m3/h forvarmet friskluft til omklædningen pr. bruser i 

omklædningslokalerne. Vi vurderer at der skal dimensioneres efter 44 brusere. Den 

dimensionerende luftmængde vil da være: 

 

�̇�𝑑𝑖𝑚 =
200

𝑚3

ℎ
𝐵𝑟𝑢𝑠𝑒𝑟

∙  44 𝐵𝑟𝑢𝑠𝑒𝑟𝑒 = 8.800
𝑚3

ℎ
 

 

Det nuværende anlæg har en estimeret maks. kapacitet på ca. 13.000 m3/h, så anlægget er 

tilstrækkeligt dimensioneret. 

 

Forbrug af el 

Nuværende indregulering for VE04: 

Normal drift:  100 % luft:      13.000 m³ pr. time 

Grundventilation:  20 % luft:  2.600 m3 pr. time 

Estimeret årligt gennemsnit: 50% Luft: 6.500 m3 pr. time 

 

Det vurderes at VE04 benyttes 24 timer dagligt ved 50% luftskifte i gennemsnit. Der antages en 

gennemsnitlig SEL- værdi for anlægget på 2 kW/m3/s ved 50% luft da der er nyere EC-motorer 

installeret. Det samlede årlige elforbrug estimeres til: 

 

𝑘𝑊ℎ𝑁𝑜𝑚𝑎𝑙,å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 2
𝑘𝑊

𝑚3

𝑠

∙  1,8
𝑚3

𝑠
∙ 8.760

ℎ

å𝑟
= 31.500

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
  

 

Forbrug af varme 

Da der ikke er blevet skiftet batteri på varmemåleren for VE04 siden 2008, kan varmeforbruget ikke 

aflæses. Vi er derfor nødsaget til at estimere det ud fra de beregnede luftmængder og estimerede 

driftsbetingelser. 

 

Ud fra Figur 2 i Afsnit 8.1.1 antages der en gennemsnitlig virkningsgrad på 65% for krydsveksleren, 

samt en temperaturdifference mellem rum og udsugning på 0°C. Indblæsningstemperaturen er 

aflæst fra CTS til at være 22°C. Varmebehovet vil da være 2 kWh pr. m3/h pr. driftsdag i ugen. 

 

 Det årlige varmeforbrug beregnes til: 

𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 6.500
𝑚3

ℎ
∙ 2

𝑘𝑊ℎ
å𝑟

𝑚3

ℎ
· 7

𝑑𝑎𝑔𝑒
𝑢𝑔𝑒

∙ 7
𝑑𝑎𝑔𝑒

𝑢𝑔𝑒
= 91.000

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
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Samlede forbrugsomkostninger 

Nuværende årlige energiforbrug VE04 

Årlige elforbrug VE04                                                                     31.500 kWh/år 

Årlige varmeforbrug VE04                                                 91.000 kWh/år 

Pristakster 

El 1,3 kr./kWh 

Varme 43,75 øre/kWh 

Samlede årlige omkostninger: 80.763 kr./år 

  

Besparelse 

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. 7.10. 

 

8.1.5 VE05 (Administration) 

Indeklima målinger 

Figur 6 - Måledata fra administrationsrummet, den røde streg indikerer CTS-setpunktet for 
temperatur i udsugningen. 
  

Dimensionering 

Der skal kunne tilføres 108 m3/h forvarmet friskluft til administrationslokalerne pr. person der er 

plads til. Vi vurderer, at der er plads til 50 personer. Den dimensionerende luftmængde vil da være: 
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�̇�𝑑𝑖𝑚 =
108

𝑚3

ℎ
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛

∙ 50 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 = 5.400
𝑚3

ℎ
 

 

Det nuværende anlæg har en estimeret maks. kapacitet på ca. 8.000 m3/h, så anlægget er 

tilstrækkeligt dimensioneret. 

 

Forbrug af el 

Nuværende indregulering for VE05: 

Normal drift:  100 % luft:      8.000 m³ pr. time 

Grundventilation:  20 % luft:  1.600 m3 pr. time 

Estimeret årligt gennemsnit: 30% Luft: 2.400 m3 pr. time 

 

Det vurderes at VE05 benyttes 24 timer dagligt ved 30% luftskifte i gennemsnit. Der antages en 

gennemsnitlig SEL- værdi for anlægget på 2 kW/m3/s ved 30% luft da der installeret AC motorer. Det 

samlede årlige elforbrug estimeres til: 

 

𝑘𝑊ℎ𝑁𝑜𝑚𝑎𝑙,å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 2
𝑘𝑊

𝑚3

𝑠

∙  0,66
𝑚3

𝑠
∙ 8.760

ℎ

å𝑟
= 11.680

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
  

 

Forbrug af varme 

Da der ikke er blevet skiftet batteri på varmemåleren for VE05 siden 2008, kan varmeforbruget ikke 

aflæses. Vi er derfor nødsaget til at estimere det ud fra de beregnede luftmængder og estimerede 

driftsbetingelser. 

 

Ud fra Figur 2 i Afsnit 8.1.1 antages der en gennemsnitlig virkningsgrad på 65% for rotorveksleren, 

samt en temperaturdifference mellem rum og udsugning på 0°C. Indblæsningstemperaturen er 

aflæst fra CTS til at være 35°C, hvilket ligger udenfor område, så vha. en lineær approksimation 

antages det at der skal bruges 4 kWh til opvarmning pr. m3/h pr driftsdag i ugen. 

 

 Det årlige varmeforbrug beregnes til: 

𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 2.400
𝑚3

ℎ
∙ 4

𝑘𝑊ℎ
å𝑟

𝑚3

ℎ
·

𝑑𝑎𝑔𝑒
𝑢𝑔𝑒

∙ 7
𝑑𝑎𝑔𝑒

𝑢𝑔𝑒
= 67.200

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

 

Samlede forbrugsomkostninger 

Nuværende årlige energiforbrug VE05 

Årlige elforbrug VE05                                                           11.680 kWh/år 

Årlige varmeforbrug VE05                                               67.200 kWh/år 
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Pristakster 

El 1,3 kr./kWh 

Varme 43,75 øre/kWh 

Samlede årlige omkostninger: 44.584 kr./år 

  

Besparelse 

Der vil kunne opnås energibesparelser ved at udskifte de eksisterende ventilatorer med AC-motor 

og frekvensstyring til en nyere ventilator med PM motorer og en højere hydraulisk effektivitet. 

 

Det er estimeret at den årlige besparelse på elforbruget ved denne udskiftning vil være 20%, og vil 

koste ca. 40.000 kr. at udskifte begge ventilatorer. 

 

Tilbagebetalingstiden vil da være: 

 

𝑇𝐵𝑇 =
40.000 𝑘𝑟

11.680
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
∙ 1,3

𝑘𝑟
𝑘𝑊ℎ

∙ 20%
≈ 13 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. 
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8.1.6 VE07 (Skydebane) 

Indeklima målinger 

 

Figur 7 - Målingsdata fra skydebanen placeret nær udsugning. Der er ingen temperatur setpunkt i 
CTS-systemet. 

 

Dimensionering 

Skydebanen bliver dimensioneret tilsvarende en bowlingbane. Der skal kunne tilføres minimum 

0,004 m3/h forvarmet friskluft til skydebanen pr. m2 gulvareal. Der er ca. 1000 m2 gulvareal i 

skydebaneklubben. Den dimensionerende luftmængde vil da være: 

 

�̇�𝑑𝑖𝑚 =
0,004

𝑚3

ℎ
𝑚2

∙ 1000 𝑚2 = 4.000
𝑚3

ℎ
 

 

Det nuværende anlæg har en estimeret maks. kapacitet på ca. 8.000 m3/h, så anlægget er 

tilstrækkeligt dimensioneret. 

 

Forbrug af el 

Nuværende indregulering for VE07: 
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Normal drift:  100 % luft:      8.000 m³ pr. time 

Grundventilation:  20 % luft:  1.600 m3 pr. time 

Estimeret årligt gennemsnit: 30% Luft: 2.400 m3 pr. time 

 

Det vurderes at VE07 benyttes 24 timer dagligt ved 30% luftskifte i gennemsnit, da anlæg slukkes 

når der ingen aktivitet er i rummet. Der antages en gennemsnitlig SEL- værdi for anlægget på 3 

kW/m3/s ved 30% luft da der er installeret AC motorer med frekvensstyring, og anlægget sjældent 

kører i sit optimale driftspunkt. Det samlede årlige elforbrug estimeres til: 

 

𝑘𝑊ℎ𝑁𝑜𝑚𝑎𝑙,å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 3
𝑘𝑊

𝑚3

𝑠

∙  0,66
𝑚3

𝑠
∙ 8.760

ℎ

å𝑟
= 17.344

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
  

 

Forbrug af varme 

Da der ikke er blevet skiftet batteri på varmemåleren for VE07 siden 2008, kan varmeforbruget ikke 

aflæses. Vi er derfor nødsaget til at estimere det ud fra de beregnede luftmængder og estimerede 

driftsbetingelser. 

 

Ud fra Figur 2 i Afsnit 8.1.1 antages der en gennemsnitlig virkningsgrad på 65% for krydsveksleren, 

samt en temperatur difference mellem rum og udsugning på 0°C. Indblæsningstemperaturen er 

aflæst i CTS-systemet til at være 20°C. Der bruges derfor 2 kWh til opvarmning pr. m3/h pr 

driftsdag i ugen. 

 

 Det årlige varmeforbrug beregnes til: 

𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 2.400
𝑚3

ℎ
∙ 2

𝑘𝑊ℎ
å𝑟

𝑚3

ℎ
·

𝑑𝑎𝑔𝑒
𝑢𝑔𝑒

∙ 7
𝑑𝑎𝑔𝑒

𝑢𝑔𝑒
= 33.600

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
  

 

Samlede forbrugsomkostninger 

Nuværende årlige energiforbrug VE07 

Årlige elforbrug VE07                                                                     17.344 kWh/år 

Årlige varmeforbrug VE07                                                 33.600 kWh/år 

Pristakster 

El 1,3 kr./kWh 

Varme 43,75 øre/kWh 

Samlede årlige omkostninger: 37.247 kr./år 

Besparelse 

Der vil kunne opnås energibesparelser ved at udskifte de eksisterende ventilatorer med AC-motor 

og frekvensstyring til en nyere ventilator med PM motorer og en højere hydraulisk effektivitet. 
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Det er estimeret at den årlige besparelse på elforbruget ved denne udskiftning vil være 20%, og vil 

koste ca. 40.000 kr. at udskifte begge ventilatorer. 

 

Tilbagebetalingstiden vil da være: 

 

𝑇𝐵𝑇 =
40.000 𝑘𝑟

17.344
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
∙ 1,3

𝑘𝑟
𝑘𝑊ℎ

∙ 20%
≈ 9 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. 

 

8.1.7 VE08 (Idræts omklædninger) 

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.   

I hvert af omklædningsrummene er der en radiator som fungerer som rumopvarmning. I 

baderummene er radiatoren fjernet grundet tæring, dermed er det ventilationsanlægget der her 

bruges som rumopvarmning samt radiatoren placeret i omklædningsrummet.  

Når der skal ombygges, anbefales det at der laves gulvvarme i bad/omklædningsrummene, da 

opsætning af en ny radiator i baderummene på sigt igen vil tære.  
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Indeklimamålinger 

Figur 8 - Måledata fra idrætsomklædning. Anlægget er trykstyret ved 300 Pa i udsugning med en 
konstant indblæsningstemperatur på 24°C. 

 

Dimensionering 

Der skal kunne tilføres 200m3/h forvarmet friskluft til omklædningsrummet pr. bruser. Der er 42 

brusere i omklædningsrummene. Den dimensionerende luftmængde vil da være: 

 

�̇�𝑑𝑖𝑚 =
200

𝑚3

ℎ
𝐵𝑟𝑢𝑠𝑒𝑟

∙ 42 𝐵𝑟𝑢𝑠𝑒𝑟𝑒 = 8.400
𝑚3

ℎ
 

 

Det nuværende anlæg har en estimeret maks. kapacitet på ca. 8.000 m3/h, så anlægget er 

underdimensioneret, dog ikke i et tilstrækkeligt omfang til at overveje udskiftning. 

 

Forbrug af el 

Nuværende indregulering for VE03: 

Normal drift:  100 % luft:      8.000 m³ pr. time 

Grundventilation:  20 % luft:  1.600 m3 pr. time 

Estimeret årligt gennemsnit: 60% Luft: 4.800 m3 pr. time 
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Det vurderes at VE08 benyttes 24 timer dagligt ved 60% luftskifte i gennemsnit, da anlæg er 

trykstyret og konstant i drift. Der antages en gennemsnitlig SEL- værdi for anlægget på 1,5 

kW/m3/s ved 60% luft da der er installeret EC motorer, og anlægget kører konstant i sit optimale 

driftspunkt. Det samlede årlige elforbrug estimeres til: 

 

𝑘𝑊ℎ𝑁𝑜𝑚𝑎𝑙,å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 1,5
𝑘𝑊

𝑚3

𝑠

∙  1,33
𝑚3

𝑠
∙ 8.760

ℎ

å𝑟
= 17.500

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
  

 

Forbrug af varme 

Da der ikke er blevet skiftet batteri på varmemåleren for VE08 siden 2008, kan varmeforbruget ikke 

aflæses. Vi er derfor nødsaget til at estimere det ud fra de beregnede luftmængder og estimerede 

driftsbetingelser. 

 

Ud fra Figur 2 i Afsnit 8.1.1 antages der en gennemsnitlig virkningsgrad på 65% for rotorveksleren, 

samt en temperatur difference mellem rum og udsugning på 0°C. Indblæsningstemperaturen er 

aflæst fra CTS til at være 24°C. Der skal derfor bruges 2,5 kWh til opvarmning pr. m3/h pr driftsdag 

i ugen. 

 

 Det årlige varmeforbrug beregnes til: 

𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 4.800
𝑚3

ℎ
∙ 2,5

𝑘𝑊ℎ
å𝑟

𝑚3

ℎ
·

𝑑𝑎𝑔𝑒
𝑢𝑔𝑒

∙ 7
𝑑𝑎𝑔𝑒

𝑢𝑔𝑒
= 84.000

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

 

Samlede forbrugsomkostninger 

Nuværende årlige energiforbrug VE08 

Årlige elforbrug VE08                                                                   17.500 kWh/år 

Årlige varmeforbrug VE08                                                 84.500 kWh/år 

Pristakster 

El 1,3 kr./kWh 

Varme 43,75 øre/kWh 

Samlede årlige omkostninger: 59.718 kr./år 

  

Besparelse 

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. 7.10. 

8.2 Spildevand 

Miljøstyrelsens vejledning nr. 12414 af d. 1. januar 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg 

præciserer, hvornår der kan forventes fradrag for vandafledningsafgift: 
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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 Rundforbihallen 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 da 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 7.1 160,6 kg/h 

Antal åbningstimer hverdag Kl. 06:30-22:00 15,5 h/døgn 

Antal åbningstimer weekend Kl. 08:00-20.00 12 h/døgn 

Afledningsbidrag Rudersdal Kommune 34,88 kr./m³ 

  

8.2.2 Afledningsfri fordampning:  

𝐴𝑓𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑟𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑎𝑚𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 ℎ𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑒 =
160,6

kg
ℎ

· 15,5
𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟
𝑑𝑎𝑔

∙ 260 𝑑𝑎𝑔𝑒 

1.000 
𝑘𝑔
𝑚3

= 647
𝑚3

å𝑟
 

𝐴𝑓𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑟𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑎𝑚𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 =
160,6

kg
ℎ

· 12
𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟
𝑑𝑎𝑔

∙ 104 𝑑𝑎𝑔𝑒 

1.000 
𝑘𝑔
𝑚3

= 201
𝑚3

å𝑟
 

 

Dette giver en årlig fritagelse på afledningsafgift på: 

𝐹𝑟𝑖𝑡𝑎𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑎𝑓 𝑎𝑓𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑓𝑔𝑖𝑓𝑡 = 34,88
𝑘𝑟

𝑚3
∙ (201

𝑚3

å𝑟
+ 647

𝑚3

å𝑟
) ≈ 𝟐𝟗. 𝟓𝟖𝟎

𝒌𝒓

å𝒓
 

8.2.3 Investering 

Investeringsestimat: 

• Skyllesystem med flowmåler inkl. Installationsomkostninger  60.000 kr.  

• I alt     60.000 kr. 

8.2.4 Tilbagebetalingstid 

𝑇𝐵𝑇 =
60.000 𝑘𝑟

29.580 𝑘𝑟
≈ 2 å𝑟 
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8.3 Belysning 

8.3.1 Forbrug 

Forbruget er beregnet ud fra et estimat af brændetid for den enkelte lyskilde, alle årets dage 

undtagen helligdage.  

Placering Lampe Lyskilde Watt Antal Brændetid 
(h/døgn) 

Dage kWh/år 

Omklædning og 
gangareal 

Loftslampe Lav- energi 9 250 14 350 11.000 

Svømmehal  Standere LED 2x60 12 11,5 350 5.800 

Pool Projektør LED 60 10 11,5 350 2.400 

Idrætshal Armatur LED N/A 70 16 350 -  

Cafe Fatning Glødepære 40 39 6 350 3.300 

Forhal Armatur 
Hvide downlight 

Lysstofrør 
Halogen 

28 
20 

7 
11 

16 350 2.300 

Diverse Standere foyer LED 2x60 8 16 350 5.400 

Kælder Armatur Lysstofrør 58 30 16 350 975 

Vandbehandling Armatur Lysstofrør 28 
36 

10 
30 

14 
 

350 6.666 

Total       37.840 

 

8.3.2 Besparelse 

 Lampe Lyskilde Watt Antal Brændetid 
(h/døgn) 

Dage kWh/år 

Omklædning og 
gangareal 

Loftslampe LED (E27) 5,5 250 14 350 6.740 

Svømmehal  Standere LED 2x60 12 11,5 350 5.800 

Pool Projektør LED 60 10 11,5 350 2.400 

Idrætshal Armatur LED N/A 70 16 350 - 

Cafe Fatning LED 5,5 39 6 350 450 

Forhal Armatur 
Hvid downlight 

Lysrør LED 
Halogen 

16,5 
20 

7 
11 

16 350 1.875 

Diverse Standere foyer LED 2x60 8 16 350 5.400 

Kælder Armatur Lysstofrør 
LED T8 

19,1 30 16 350 3.200 

Vandbehandling Armatur Lysstofrør 
LED T8 & 
T5 

17 
18 

10 
30 

14 
 

350 3.480 

Total       29.360 

 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑊ℎ = 37.840
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
− 29.360

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
= 8.480

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑟 = 8.480
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
· 1,3

𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
≈ 𝟏𝟏. 𝟎𝟐𝟒

𝒌𝒓

å𝒓
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8.3.3 Investering 

Investerings estimat: 

• LED lyskilde samt LED-starter: 14.000 kr. 

• Håndværker udgifter:   5.000kr. 

• I alt    19.000 kr. 

 

8.3.4 Tilbagebetalingstid 

𝑇𝐵𝑇 =
19.000 𝑘𝑟

11.024
𝑘𝑟
å𝑟

≈ 1,7 å𝑟 

8.4 Klorelektrolyseanlæg  

8.4.1 Forbrug 

Klorgenerering sker ved hjælp af blødgjort vand der tilsættes salt, som via elektrolyse producerer 

natriumhypochlorit. Der er installeret et TS 500 og TS 250 klorelektrolyseanlæg. 

TS 500 anlægget kan producere 500 g klor pr. time og optager en elektrisk effekt på 5 kW. 

Ligeledes kan TS 250 anlægget producere 250 g klor pr. time og optager 2,5 kW. Til produktion af 

1 kg ren chlor medgår der 3 kg salt. Prisen for salt er 3 kr. pr. kg. Den benyttede elpris er 1,3 pr. 

kWh.  

 

De årlige driftsomkostninger til klorelektrolyseanlægget, ekskl. omkostninger til vedligehold, 

beregnes ud fra de overståede priser på salt og elektricitet. Til beregningen af den nødvendige 

mængde tilsatte chlor, benyttes gennemsnittet fra DS477’s vejledende værdier på 1-2 g chlor pr. 

m3 cirkulerede vandmængde. Der foretages kun en enkelt beregning af prisen pr. gram produceret 

chlor da der benyttes den halve mængde energi til at fremstille den halve mængde chlor på TS 250 

anlægget. 

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑡.500𝑔𝐶𝑙2
= 3

𝑘𝑟

𝑘𝑔𝑠𝑎𝑙𝑡

· 3
𝑘𝑔𝑠𝑎𝑙𝑡

𝑘𝑔𝐶𝑙2

· 0,5 𝑘𝑔𝐶𝑙2
= 4,5 𝑘𝑟 
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𝑃𝑟𝑖𝑠𝑝𝑟.𝑔𝑟𝑎𝑚 𝐶𝐿2
=

4,5 𝑘𝑟 + (5 𝑘𝑊 · 1ℎ · 1,3
𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
)

500 𝑔
= 0,22

𝑘𝑟

𝑔
 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝐶𝐿2
 𝑝𝑟. 𝑡𝑖𝑚𝑒. = (220 + 180 + 60)

𝑚3

ℎ
· 1,5

𝑔

𝑚3
= 690 

g

h
 

 

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑟. å𝑟 = 690
𝑔

ℎ
· 8.760

ℎ

å𝑟
· 0,022

𝑘𝑟

𝑔
= 132.977

𝑘𝑟

å𝑟
 

 

For at overholde gældende krav for cirkulerende bassinvand, jf. BEK. 918 af 27 juni 2016, bruges 

der flydende svovlsyre for justering af pH-værdien. Natriumhypochlorit genereret af 

elektrolyseanlægget benyttes til justering af klor indholdet. Systemet for dosering af klor og syre 

viser, en pH-værdi svingende mellem 7,20-7,30. 

 

8.4.2 Faktiske behov 

Da hypochlorsyre er et meget kraftigere desinfektionsmiddel end hypochlorit, kan man øge 

effektiviteten af klor ved at sænke pH-værdien. Det anbefaledes derfor at sænke pH-værdien til 7 jf. 

diagram 1. 

 

En sænkning af pH-værdien med ca. 0,2 - 0,3 vil gøre den frie klor mellem 5% - 15% mere effektiv, 

og dermed give en besparelse på ca. 5 - 15 %.  

Ud over besparelsen, vil der også være gevinster i form af mindre klor biprodukter som chloraminer 

(bundet klor) og trihalomethaner (THM). Dette giver et bedre komfortmiljø, og belaster de aktive 

kulfiltre mindre. Jf. DS 477 er den tilladelige minimums pH-værdien i svømmebade 6,8. At sænke 

pH-værdien til 7,0 stiller dermed et krav for måleudstyrets tolerance for kemikaliedosering på maks. 

Diagram 1 - Kurven viser hvor effektiv chlor er ift. pH-værdien i det cirkulerende 
bassinvand. Indlagt rød og blå streg viser nuværende pH-værdi. Indlagt grøn streg viser 
anbefalet pH-værdi. 
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0,1pH. I pkt. 4.5 i Teknik- og Bygningsgennemgangs Rapporten er der planlagt udskiftning af 

doseringsudstyr. Der forventes at denne udskiftning overholder tolerancekravet til måleudstyret. 

 

8.4.3 Besparelse 

Besparelsen beregnes ud fra de årlige omkostninger til klorelektrolyseanlægget og gennemsnittet 

af den procentvise effektivitetsforøgelse ved at ændre til en konstant pH på 7.  

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 = 132.977
𝑘𝑟

å𝑟
· 10 % = 𝟏𝟑. 𝟗𝟕𝟕

𝒌𝒓

å𝒓
 

8.4.4 Investering 

Investeringsestimat: 

• Ny indstilling af pH-værdi og øget kontrol i en periode:   10.000 kr. 

• I alt      10.000 kr. 

 

8.4.5 Tilbagebetalingstid 

𝑇𝐵𝑇 =
10.000 𝑘𝑟

13.977
𝑘𝑟
å𝑟

≈ 0,7 å𝑟 

8.5 Hovedpumpe til 25m 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.   

 

Flowmålerne viser en cirkulerende vandmængde på 220 m3/h ved 42,1 Hz for 25 meter bassinet. 
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8.5.2 Faktiske behov 

Nedenstående skema viser omsætningstiderne for forskellige temperaturer og personbelastninger.  

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: 

 

�̇� =
738,4 𝑚3

5ℎ
+

98,2 𝑚3

2ℎ
= 197

𝑚3

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

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 · ℎ
 = 140

𝑚3

ℎ
 

 

Dermed bliver volumen af bassinet den dimensionsgivende. 

Trykket før og efter pumpen er aflæst på de installerede manometre til hhv. 0,15 bar og 0,75 bar. 
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Flowmåleren som viser 220 m3/h, sidder efter afgrening til delstrømmene til kulfiltre og syre/klor 

tilsætning. Delstrømmene til kulfilter 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 12 m3/h. Der tillægges yderligere 5 m3/h i usikkerhed på 

målerne. Det giver et samlet flow på 238 m3/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende værdier er beregnet eller aflæst: 

• Tryk på sugesiden: 0,15 bar = 1,5 mVS 

• Tryk på tryksiden:  0,75 bar = 7,5 mVs 

• Omdr./min ved 50 Hz: 1.460 

• Aflæst flow til bassin: 220 m3/h 

• Frekvens 42,1 Hz 

• Flow til kulfiltre: 12 m3/h 

• Nuværende samlet flow 220 + 12+ 5 = 238m3/h 

• Beregnet flow til bassin 197 m3/h 

• Nyt samlet flow 197 + 12 + 5 = 214m3/h 
 

Omregning af frekvens til omdr./min sker ved følgende formel: 

p = polpar 

f = frekvens (41Hz) 

𝑛 =
60 · 𝑓

𝑝
 

 

1.460 omdr./min betyder at motoren er en asynkron motor, med 4 poler og dermed 2 polpar. 

Drejefeltets omdr./min i driftssituationen kan beregnes til: 

𝑛 =
60 · 41 

2
= 1.230 𝑜𝑚𝑑𝑟/𝑚𝑖𝑛  

 

Asynkronmotorer har et slip, som er den procentvise forskel mellem drejefeltets og rotors 

omdrejningshastighed. Slippet ved fuldlast beregnes og benyttes herefter til at finde 

rotorhastigheden ved dellast:  
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𝑠 =
𝑛1 − 𝑛2

𝑛1

· 100 =
1.500 − 1.460

1.500
· 100 ≈ 2,7% 

 

𝑛2𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡
= 1.230 · (1 − 0,027)  = 1.197 𝑜𝑚𝑑𝑟/𝑚𝑖𝑛  

 

Løftehøjden beregnes som differencen mellem de aflæste manometertryk: 

Δ𝑝 = 7,5𝑚𝑉𝑆 − 1,5 𝑚𝑉𝑆 = 6 𝑚𝑉𝑆 

 

Ved et flow på 238 m3/h viste manometrene en løftehøjde på ca. 6 mVS. Desmis, som er 

pumpefabrikant, har udviklet et program: Desmis winpsp, til at indsætte driftpunkter på 

pumpekarakteristik for den installerede pumpe.   

 

  

Som det ses på overstående graf og nedenstående tabeller, passer driftspunktet med de 6 meters 

løftehøjde og 238 m3/h ikke med pumpekarakteristikken. Ved 1.179 omdr./min og 238 m3/h ligger 

driftspunktet med en løftehøjde på 8,3 meter. Dette tilskrives tildeles usikkerhed i manometre, 

flowmåler, frekvensomformer og tiderne mellem værdierne er aflæst.  

Nedenstående tabeller er data importeret fra Desmis winpsp til Excel. Tallene der kommer 

nærmest driftspunktet er markeret med grønt.  
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NSL200-265 

Hastighed: 1197 omdr. 

Løbehjulsdia.: 242,0 mm 

Vægtfylde: 1,000 kg/l 

Q [m3/h]  P [kW] H [mVS] η [%] 

0,0 4,4 13,0 -0,2 

32,3 4,8 12,6 23,1 

64,6 5,3 12,2 40,5 

96,9 5,8 11,8 54,0 

129,2 6,1 11,3 64,7 

161,5 6,5 10,7 72,5 

193,8 6,7 9,9 77,1 

226,1 7,0 8,8 77,8 

258,4 7,1 7,5 74,0 

290,7 7,0 5,8 65,4 

323,0 6,3 3,8 52,7 

 

Ved at nedsætte flowet falder tryktabet i rørstrengen, filtre og ventiler. Højdeforskellen mellem 

vandspejlet i udligningstanken og bassinet er ukendt, men sættes som et konservativt bud til 1,5 m. 

Det gælder at så længde der forekommer en turbulent strømning, er tryktabet i rørstrengen en 

konstant gange flowet i anden potens. Man kan beregne denne konstant, som er anlæggets 

specifikke modstand og efterfølgende finde tryktabet ved nedsat flow: 

 

𝑘 =
𝐻𝑡𝑎𝑏

𝑄2
=

(8,3 − 1,5)𝑚𝑉𝑆

2382 𝑚3

ℎ

= 0,000120
𝑚𝑉𝑆 · ℎ

𝑚3
 

 

𝐻𝑡𝑎𝑏 = 𝑘 · 𝑄2 = 0,000120
𝑚𝑉𝑆 · ℎ

𝑚3
· 2142

𝑚3

ℎ
 = 5,5𝑚𝑉𝑆 

 

𝐻 = 𝐻𝑡𝑎𝑏 + 𝐻𝑔𝑒𝑜 = 5,5 𝑚𝑉𝑆 + 1,5 𝑚𝑉𝑆 = 7 𝑚𝑉𝑆 
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NSL200-265 
Hastighed: 1110 omdr. 

Løbehjulsdia.: 242,0 mm 

Vægtfylde: 1,000 kg/l 

Q [m3/h]  P [kW] H [mVS] η [%] 

0,0 3,5 11,2 -0,2 

30,0 3,8 10,8 23,1 

59,9 4,2 10,5 40,5 

89,9 4,6 10,1 54,0 

119,8 4,9 9,7 64,7 

149,8 5,2 9,2 72,5 

179,7 5,4 8,5 77,1 

209,7 5,6 7,6 77,8 

239,6 5,7 6,4 74,0 

269,6 5,6 5,0 65,4 

299,6 5,0 3,2 52,7 

 

8.5.3 Besparelse 

En elmotors virkningsgrad falder med belastningen af motoren. Overstående graf viser 

effektiviteten, som funktionen af belastningen på motoren, for en 4 polet 11 kW asynkron motor. 

Det er denne type/størrelse motor, der er installeret på pumperne til varmtvands- og 25 meter 

bassinet. Nedenstående beregning viser dellasten i procent, ved hhv. 238 m3/h og 214 m3/h 

volumenstrømning: 

𝐷𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡240 𝑚3 =
7,0 𝑘𝑊

11 𝑘𝑊
· 100 ≈ 65 % 

 

𝐷𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡220𝑚3 =
5,6 𝑘𝑊

11 𝑘𝑊
· 100 ≈ 51% 

 

I nedenstående graf, ses en rød-og blå streg, som viser virkningsgraden for hhv. 238 m3/h og 214 

m3/h volumenstrømning ud fra dellasten. 
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Virkningsgraden aflæses til 84% og 86%. Besparelsen kan dermed beregnes: 

 

 

𝑃𝑟𝑖𝑠
240

𝑚3

ℎ

=
7,0

0,86
𝑘𝑊 · 8.760

ℎ

å𝑟
≈ 71.302

kWh

år
 

 

𝑃𝑟𝑖𝑠
220

𝑚3

ℎ

=
5,4

0,84
𝑘𝑊 · 8.760

ℎ

å𝑟
≈ 56.314

kWh

å𝑟
 

 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑊ℎ = 71.302
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
− 56.314

kWh

å𝑟
= 14.988

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 = 14.988
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
· 1,3

𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
= 𝟏𝟗. 𝟒𝟖𝟒

𝒌𝒓

å𝒓
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8.5.4 Investering 

Investeringsestimat: 

• Akkrediteret måling   25.000 kr. 

• Indfarvningsprøve:  5.000 kr. 

• I alt    30.000 kr. 

 

8.5.5 Tilbagebetalingstid 

𝑇𝐵𝑇 =
30.000 𝑘𝑟

19.484
𝑘𝑟
å𝑟

≈ 1,6 å𝑟 

 

8.6 Hovedpumpe til varmtvandsbassin 

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 

desuden 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 180 m3/h for varmtvandsbassinet. 
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8.6.2 Faktiske behov 

Nedenstående skema viser omsætningstiderne for forskellige temperaturer og personbelastninger.  

 

Varmtvandsbassinet har en dybde på mellem 0,5-1,5 meter og den ønskede temperatur på vandet 

er 31,5˚C. Det betyder at ved en temperatur på 29-34˚C skal den cirkulerende vandmængde for 

varmtvandsbassinet være: 

 

�̇�𝑁𝑦 =
90𝑚3

1ℎ
 = 90

𝑚3

ℎ
 

 

 Det maksimale antal personer, der må benytte varmtvandsbassinet inden for en time er 40 stk. 

Dette giver en cirkulerende vandmængde på: 

�̇�𝑁𝑦𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡
= 40 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 · 2,5

𝑚3

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 · ℎ
= 100

𝑚3

ℎ
 

 

 Dermed er det personbelastningen der er den dimensionsgivende.  

Den cirkulerende vandmængde for varmtvandsbassinet, kan dermed nedsættes fra de nuværende 

180 m3/h til 100 m3/h. Dette bidrager positivt til driftsøkonomien, bl.a. med et lavere forbrug på 

hovedpumpen, lavere delstrømme til kulfiltrene, som giver en længere levetid på filtrene og 

nedsætter klorforbruget.  
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Trykket før og efter pumpen er aflæst på de installerede manometre til hhv. 0,1 bar og 0,6bar. 

 

Flowmåleren som viser 180 m3/h, sidder efter afgrening til delstrømmene til kulfiltre. Delstrømmene 

til kulfiltre løber tilbage i udligningstanken og indgår dermed ikke på flowmåleren. Derfor skal disse 

delstrømme lægges til, da hovedpumpen skal cirkulere den samlede mængde. Delstrømmen til 

kulfiltre er 11 m3/h. Der tillægges yderligere 5 m3/h i usikkerhed på målerne. Dette giver et flow på 

196 m3/h. 
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Følgende værdier er aflæst eller beregnet: 

• Tryk på sugesiden: 0,1 bar = 1 mVS 

• Tryk på tryksiden:  0,6 bar = 6 mVs 

• Omdr./min ved 50 Hz: 1460 

• Aflæst flow til bassin: 180 m3/h 

• Frekvens 40,4 Hz 

• Aflæst flow til kulfiltre: 11 m3/h 

• Nuværende samlet flow: 180 + 11 + 5 = 196 m3/h 

• Beregnet flow til bassin: 100 m3/h 

• Nyt samlet flow: 100 + 11 + 5 = 116 m3/h 
 

 Omregning af frekvens til omdr./min sker ved følgende formel: 

p = polpar 

f = frekvens 

𝑛 =
60 · 𝑓

𝑝
 

 

1.460 omdr./min betyder at motoren er en asynkron motor, med 4 poler og dermed 2 polpar. 

Drejefeltets omdr./min i driftssituationen kan beregnes til: 

𝑛 =
60 · 40,4

2
= 1.212 𝑜𝑚𝑑𝑟/𝑚𝑖𝑛 

 

Asynkronmotor har et slip, som er den procentvise forskel mellem drejefeltets og rotors 

omdrejningshastighed. Slippet ved fuldlast beregnes og benyttes herefter til at finde 

rotorhastigheden ved dellast.  

𝑠 =
𝑛1 − 𝑛2

𝑛1

· 100 =
1.500 − 1.460

1.500
· 100 ≈ 2,7% 

 

𝑛2𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡
= 1.212 · (1 − 0,027) = 1.179 𝑜𝑚𝑑𝑟/𝑚𝑖𝑛 

 

Løftehøjden beregnes som differencen mellem de aflæste manometertryk 

 

Δ𝑝 = 6𝑚𝑉𝑆 − 1 𝑚𝑉𝑆 = 5 𝑚𝑉𝑆 

 

Ved et flow på 196 m3/h har pumpen en aflæst løftehøjde på ca. 5mVS. Desmis, som er 

pumpefabrikat, har udviklet et program: Desmis winpsp, til at indsætte drift punkter på 

pumpekarakteristik for den installerede pumpe.  

Nedsættes flowet til 116 m3/h kan omdr./ min nedsættes til 745. 

Som det kan ses i nedenstående graf, vil en reduktion af flowet betyde en reduktion i nødvendig 

effekt til pumpen. 
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Som det kan ses af overstående graf samt nedenstående tabeller, passer driftspunktet på de 5 

meters løftehøjde og 196 m3/h, ikke med pumpekarakteristikken. Ved 1.179 omdr./ min og 196 

m3/h ligger driftspunktet med en løftehøjde på 6,7 meter. Dette tilskrives usikkerhed i manometre, 

flowmåler, frekvensomformer og tiderne mellem værdierne er aflæst.  

Nedenstående tabeller er data importeret fra Desmis winpsp til Excel. Tallene der kommer 

nærmest driftspunktet er markeret med grønt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved at nedsætte flowet falder tryktabet i rørstrengen, filtre og ventiler. Højdeforskellen mellem 

vandspejlet i udligningstanken og bassinet er ukendt, men sættes som et konservativt bud til 1,5 m. 

NSL150-265 

Hastighed: 1.179 omdr. 

Løbehjulsdia.: 235,0 mm 

Vægtfylde: 1,000 kg/l 

Q [m3/h]  P [kW] H [mVS] η [%] 

0,0 2,8 11,2 0,2 

24,4 3,2 11,2 23,6 

48,8 3,5 11,1 42,8 

73,2 3,8 10,9 57,4 

97,6 4,1 10,5 67,9 

122,0 4,4 9,9 74,5 

146,4 4,7 9,1 77,8 

170,8 4,9 8,2 77,9 

195,1 5,0 7,0 74,4 

219,5 5,0 5,5 66,4 

243,9 4,9 3,8 51,8 
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Det gælder, at så længe der forekommer en turbulent strømning, er tryktabet i rørstrengen en 

konstant gange flowet i anden potens. Man kan beregne denne konstant, som er anlæggets 

specifikke modstand og efterfølgende finde tryktabet ved nedsat flow.  

 

𝑘 =
𝐻𝑡𝑎𝑏𝑟ø𝑟 − 𝐻𝑔𝑒𝑜

𝑄2
=

(7 − 1,5)𝑚𝑉𝑆

1972 𝑚3

ℎ

  = 0,0001417 
𝑚𝑉𝑆 · ℎ

𝑚3
 

 

𝐻𝑡𝑎𝑏 = 𝑘 · 𝑄2 = 0,0001417
𝑚𝑉𝑆 · ℎ

𝑚3
· 1162

𝑚3

ℎ
= 1,9 𝑚𝑉𝑆 

 

𝐻𝑝𝑢𝑚𝑝𝑒 = 𝐻𝑡𝑎𝑏 + 𝐻𝑔𝑒𝑜 = 1,9  𝑚𝑉𝑆 + 1,5 𝑚𝑉𝑆 = 3,4 𝑚𝑉𝑆 

 

NSL150-265 

Hastighed: 745 omdr. 

Løbehjulsdia.: 235,0 mm 

Vægtfylde: 1,000 kg/l 

Q [m3/h]  P [kW] H [mVS] η [%] 

0,0 0,7 4,5 0,2 

15,4 0,8 4,5 22,6 

30,8 0,9 4,4 40,9 

46,2 1,0 4,3 54,9 

61,7 1,1 4,2 64,9 

77,1 1,2 4,0 71,3 

92,5 1,2 3,6 74,4 

107,9 1,3 3,3 74,5 

123,3 1,3 2,8 71,2 

138,7 1,3 2,2 63,5 

154,1 1,3 1,5 49,6 

 

8.6.3 Besparelse 

En elmotors virkningsgrad falder med belastningen af motoren. Nedenstående graf viser effektivitet 

som funktion af belastningen på motoren, for en 4 polet 11 kW asynkron motor. Det er denne type 

og størrelse motor, der er installeret på pumperne til varmtvands-og 25 meters bassinet. 

Nedenstående beregninger viser dellasten i procent ved hhv. 200 m3/h og 110 m3/h 

volumenstrømning: 

𝐷𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡196𝑚3 % =
5 𝑘𝑊

11 𝐾𝑊
· 100 = 45% 

 

𝐷𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡116 𝑚3 =
1,3 𝑘𝑊

11 𝑘𝑊
· 100 ≈ 12% 

I nedenstående graf, ses en rød-og blå streg, som viser virkningsgraden for hhv.196 m3/h og 116 

m3/h ud fra dellasten. 
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Virkningsgraden aflæses til 65% og 85%. Besparelsen kan dermed beregnes:  

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
196

𝑚3

ℎ

=
5

0,85
𝑘𝑊 · 8.760

ℎ

å𝑟
≈ 51.529

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
116

𝑚3

ℎ

=
1,3

0,65
𝑘𝑊 · 8.760

ℎ

å𝑟
= 17.520

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑊ℎ = 51.529
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
− 17.520

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 = 34.009

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 = 34.009
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
· 1,3

𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
≈ 𝟒𝟒. 𝟐𝟏𝟐

𝒌𝒓

å𝒓
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Da elmotoren kører med dårlig virkningsgrad, ved under 50% af sin max belastning. Skal det 

udregnes hvad der kan spares. ved at installere en ny motor med bedre virkningsgrad, som der 

passer til det mindre flow: 

 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒𝑠𝑒𝑘𝑊ℎ = 17.520 −
1,3 

0,9
· 8.760 ≈ 4.867

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 = 5.241
𝑘𝑟

å𝑟
· 1,3

𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
 = 𝟔. 𝟖𝟏𝟑

𝒌𝒓

å𝒓
 

 

Den samlede besparelse lyder dermed på: 

 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒𝑠𝑒𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 = 44.212
𝑘𝑟

å𝑟
+ 6.813

𝑘𝑟

å𝑟
= 𝟓𝟏. 𝟎𝟐𝟓

𝒌𝒓

å𝒓
 

 

8.6.4 Investering 

Investerings estimat: 

• Akkrediteret måling:  25.000 kr. 

• Indfarvningsprøve:  5.000 kr. 

• Ny elmotor med montage:  15.000 kr. 

• I alt    30.000 kr. 

 

8.6.5 Tilbagebetalingstid 

𝑇𝐵𝑇 =
45.000 𝑘𝑟

51.025
𝑘𝑟
å𝑟

≈ 0,9 å𝑟 
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Da en elmotor kører med dårlig virkningsgrad ved under 50% af sin max belastning kan der spares 

ca. 6.000 kr. ved at installere en motor, der passer til det mindre flow. 

 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒𝑠𝑒𝑘𝑊ℎ = 22.852
kWh

å𝑟
−

1,8 

0,85
𝑘𝑊 · 8.760 ℎ = 4.302

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 = 4.302
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
· 1,3

𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
= 𝟓. 𝟓𝟗𝟐

𝒌𝒓

å𝒓
 

 

8.7 Hovedpumpe til spa 

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 

desuden 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 80 m3/h for varmtvandsbassinet. 
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8.7.2 Faktiske behov 

Nedenstående skema viser omsætningstiderne for forskellige temperaturer og personbelastninger.  

 

Spabade har en omsætningstid på 0,1 timer uanset dybde. Det betyder at den nødvendige 

cirkulerende vandmængde for varmtvandsbassinet er: 

 

1,12 · 𝜋 · 0,7 = 𝜋 · 0,847 ≈ 2,7 𝑚3 

 

�̇�𝑁𝑦 =
2,7 𝑚3

0,1 ℎ
 = 27 

𝑚3

ℎ
 

 

 Det maksimale antal personer, der må opholde sig i spabadet på samme tid er 10. Disse personer 

må maksimal opholde sig i badet i 15 min. herefter skal luftindblæsningen stoppes i 15min, hvor 

alle personer skal forlade badet.  

�̇�𝑁𝑦𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡
= 20 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 · 3

𝑚3

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 · ℎ
= 60 

𝑚3

ℎ
 

 

 Dermed er det personbelastningen, der er den dimensionsgivende.  

Den cirkulerende vandmængde for spa, kan dermed nedsættes fra de nuværende 80 m3/h til 60 

m3/h. Dette bidrager positivt til driftsøkonomien, bl.a. med et lavere forbrug på hovedpumpen, 

lavere delstrømme til kulfiltrene, som giver en længere levetid på filtrene og nedsætter klor 

forbruget.  
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Trykket før og efter pumpen er aflæst på de installerede manometre til hhv. 0,2 bar og 0,6 bar.   

 

Flowmåleren som viser 80 m3/h, sidder efter afgrening til kulfiltre. Delstrømmen løber tilbage i 

udligningstanken og indgår dermed ikke på flowmåleren. Derfor skal delstrømmen lægges til, da 

hovedpumpen skal cirkulere den samlede mængde. Delstrømmen til kulfiltre er 4 m3/h. Der 

tillægges yderligere 5 m3/h i usikkerhed på målerne. Dette giver et samlet flow på 89 m3/h. 
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Følgende værdier er aflæst eller beregnet: 

• Tryk på sugesiden: 0,2 bar = 2 mVS 

• Tryk på tryksiden:  0,6 bar = 6 mVs 

• Omdr./min ved 50 Hz: 1460 

• Aflæst flow til bassin: 80 m3/h 

• Frekvens 35,1 Hz 

• Aflæst flow til kulfiltre: 4 m3/h 

• Nuværende samlet flow: 80 + 4 + 5 = 89 m3/h 

• Beregnet flow til bassin: 60 m3/h 

• Nyt samlet flow: 60 + 4 + 5 = 69 m3/h 
 

 Omregning af frekvens til omdr./min sker ved følgende formel: 

p = polpar 

f = frekvens 

𝑛 =
60 · 𝑓

𝑝
 

 

1.460 omdr./min betyder at motoren er en asynkron motor, med 4 poler og dermed 2 polpar. 

Drejefeltets omdr./min i driftssituationen kan beregnes til: 

𝑛 =
60 · 35,1

2
= 1.053 𝑜𝑚𝑑𝑟/ 𝑚𝑖𝑛 

 

Asynkronmotor har et slip, som er den procentvise forskel mellem drejefeltets og rotors 

omdrejningshastighed. Slippet ved fuldlast beregnes og benyttes herefter til at finde 

rotorhastigheden ved dellast.  

𝑠 =
𝑛1 − 𝑛2

𝑛1

· 100 =
1.500 − 1.460

1.500
· 100 ≈ 2,7% 

 

𝑛2𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡
= 1053 · (1 − 0,027) = 1.025 𝑜𝑚𝑑𝑟/𝑚𝑖𝑛 

 

Løftehøjden beregnes som differencen mellem de aflæste manometertryk: 

 

Δ𝑝 = 6𝑚𝑉𝑆 − 2 𝑚𝑉𝑆 = 4 𝑚𝑉𝑆 

 

Ved et flow på 89 m3/h har pumpen en aflæst løftehøjde på ca. 4mVS. Desmis, som er 

pumpefabrikat, har udviklet et program: Desmis winpsp, til at indsætte drift punkter på 

pumpekarakteristik for den installerede pumpe.  

Nedsættes flowet til 69 m3/h kan omdr./ min nedsættes til 840 omdr/ min. 

Som det kan ses i nedenstående graf, vil en reduktion af flowet betyde en reduktion i nødvendig 

effekt til pumpen. 
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Som det kan ses af overstående graf samt nedenstående tabeller, passer driftspunktet på de 4 

meters løftehøjde og 89 m3/h, ikke med pumpekarakteristikken. Ved 1.025 omdr./ min og 89 m3/h 

ligger driftspunktet med en løftehøjde på 5,6 meter. Dette tilskrives usikkerhed i manometre, 

flowmåler, frekvensomformer og tiderne mellem værdierne er aflæst.  

Nedenstående tabeller er data importeret fra Desmis winpsp til Excel. Tallene der kommer 

nærmest driftspunktet er markeret med grønt.  

NSL125-215 

Hastighed: 1025 omdr. 

Løbehjulsdia.: 215,0 mm 

Vægtfylde: 1,000 kg/l 

Q [m3/h]  P [kW] H [mVS] η [%] 

0,0 1,2 7,9 0,2 

12,0 1,3 7,9 20,2 

24,0 1,3 7,8 39,1 

36,1 1,4 7,6 54,5 

48,1 1,5 7,4 65,5 

60,1 1,6 7,1 72,3 

72,1 1,7 6,6 75,5 

84,1 1,8 6,1 75,7 

96,1 1,9 5,3 73,2 

108,2 1,9 4,4 67,4 

120,2 1,9 3,3 56,3 

 

 

 
Ved at nedsætte flowet falder tryktabet i rørstrengen, filtre og ventiler. Højdeforskellen mellem 

vandspejlet i udligningstanken og bassinet er ukendt, men sættes som et konservativt bud til 1,5 m. 

Det gælder at så længde der forekommer en turbulent strømning, er tryktabet i rørstrengen en 
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konstant gange flowet i anden potens. Man kan man beregne denne konstant, som er anlæggets 

specifikke modstand og efterfølgende finde tryktabet ved nedsat flow.  

 

𝑘 =
𝐻𝑡𝑎𝑏𝑟ø𝑟 − 𝐻𝑔𝑒𝑜

𝑄2
=

(5,6 − 1,5)𝑚𝑉𝑆

892 𝑚3

ℎ

  = 0,0005176 

𝐻𝑡𝑎𝑏 = 𝑘 · 𝑄2 = 0,0005176 · 692
𝑚3

ℎ
= 2,5

𝑚3

ℎ
 

 

𝐻𝑝𝑢𝑚𝑝𝑒 = 𝐻𝑡𝑎𝑏 + 𝐻𝑔𝑒𝑜 = 2,5  𝑚𝑉𝑆 + 1,5 𝑚𝑉𝑆 = 4 𝑚𝑉𝑆 

 

NSL125-215 

Hastighed: 840 omdr. 

Løbehjulsdia.: 215,0 mm 

Vægtfylde: 1,000 kg/l 

Q [m3/h]  P [kW] H [mVS] η [%] 

0,0 0,7 5,3 0,2 

9,8 0,7 5,3 19,8 

19,7 0,7 5,2 38,2 

29,5 0,8 5,1 53,2 

39,4 0,8 5,0 64,0 

49,2 0,9 4,8 70,6 

59,1 1,0 4,5 73,8 

68,9 1,0 4,1 74,0 

78,8 1,1 3,6 71,5 

88,6 1,1 3,0 65,8 

98,5 1,1 2,2 55,0 

 

8.7.3 Besparelse  

 
En elmotors virkningsgrad falder med belastningen af motoren. Nedenstående graf viser effektivitet 

som funktion af belastningen på motoren, for en 4 polet 11 kW asynkron motor. Motoren installeret 

på hovedpumpen til spa er en 4 polet 4 kW. Forskellen har minimal betydning og der benyttes 

derfor nedenstående graf.  

Nedenstående beregninger viser dellasten i procent ved hhv. 89 m3/h og 69 m3/h 

volumenstrømning: 

𝐷𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡89𝑚3 =
1,9 𝑘𝑊

4 𝑘𝑊
· 100 = 47,5 % 

 

𝐷𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡69 𝑚3 =
1 𝑘𝑊

4 𝑘𝑊
· 100 = 25 % 

I nedenstående graf, ses en rød-og blå streg, som viser virkningsgraden for hhv. 89 m3/h og 69 

m3/h ud fra dellasten. 
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Virkningsgraden aflæses til 25% og 47,5%. Besparelsen kan dermed beregnes:  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
89

𝑚3

ℎ

=
1,9

0,85
𝑘𝑊 · 8.760

ℎ

å𝑟
= 19.581 

kWh

år
 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
69

𝑚3

ℎ

=
1

0,78
𝑘𝑊 · 8.760

ℎ

å𝑟
= 11.231

kWh

å𝑟
 

 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑊ℎ = 19.581
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
− 11.231

kWh

å𝑟
 = 8.350

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 = 8.350
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
· 1,3

𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
= 𝟏𝟎. 𝟖𝟓𝟓

𝒌𝒓

å𝒓
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8.7.4 Investering 

Investeringsestimat: 

• Akkrediteret måling:  25.000 kr. 

• Indfarvningsprøve:  5.000 kr. 

• I alt    30.000 kr. 

 

8.7.5 Tilbagebetalingstid 

𝑇𝐵𝑇 =
30.000 𝑘𝑟

10.855
𝑘𝑟
å𝑟

≈ 2,8 å𝑟 
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8.8 Energi til hovedpumper ved nyt anlæg 

8.8.1 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 25 m bassinet bruger på nuværende tidspunkt 71.302 kWh pr. år ved et 

flow på 238 m3, det korrekte flow er 214 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

ℎ

· 214
𝑚3

ℎ
· 70% · 365

𝑑𝑎𝑔𝑒

å𝑟
· 6,5

ℎ

𝑑𝑎𝑔𝑒
= 5.935

kWh

å𝑟
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑎𝑔 = 0,0167
𝑘𝑊

𝑚3

ℎ

· 214
𝑚3

ℎ
· 365

𝑑𝑎𝑔𝑒

å𝑟
· 17,5

ℎ

𝑑𝑎𝑔𝑒
= 22.828

kWh

å𝑟
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 = 22.828 
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
+ 5.935

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
= 28.763 

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑊ℎ = 71302
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
− 28763

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
= 42.539

kWh

å𝑟
 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑠 = (42.539 
kWh

år
· 1,3

𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
) = 𝟓𝟓. 𝟑𝟎𝟏 

𝒌𝒓

å𝒓
 

Hovedpumpen på varmtvandsbassinet bruger på nuværende tidspunkt 51.529 kWh pr. år ved 197 

m3/h. Det korrekte flow er 116 m3/h. 

  



Energiscreening og rentabilitet 

Rundforbi Idrætscenter Dato: 15-03-2020 

 

Side 56 af 61 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑁𝑎𝑡 = 0,0167
𝑘𝑊

𝑚3

ℎ

· 116
𝑚3

ℎ
· 70% · 365

𝑑𝑎𝑔𝑒

å𝑟
· 6,5

ℎ

𝑑𝑎𝑔𝑒
= 3.217

kWh

å𝑟
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑎𝑔 = 0,0167
𝑘𝑊

𝑚3

ℎ

· 116
𝑚3

ℎ
· 365

𝑑𝑎𝑔𝑒

å𝑟
· 17,5

ℎ

𝑑𝑎𝑔𝑒
= 12.374

kWh

å𝑟
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 = 12.374 
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
+ 3.217

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
= 15,591 ·

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
= 15.591

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑊ℎ = 51.529
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
− 15.591

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
= 35.938 

kWh

år
 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑠 = (35.938
kWh

å𝑟
· 1,3

𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
) = 𝟒𝟔. 𝟕𝟏𝟗

𝒌𝒓

å𝒓
 

 

Hovedpumpen til Spa bruger på nuværende tidspunkt 19.581 kWh pr. år ved 89 m3/h. Det korrekte 

flow er 69 m3/h 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑁𝑎𝑡 = 0,0167
𝑘𝑊

𝑚3

ℎ

· 69
𝑚3

ℎ
· 70% · 365

𝑑𝑎𝑔𝑒

å𝑟
· 6,5

ℎ

𝑑𝑎𝑔𝑒
= 1.914 

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑎𝑔 = 0,0167
𝑘𝑊

𝑚3

ℎ

· 71,5
𝑚3

ℎ
· 365

𝑑𝑎𝑔𝑒

å𝑟
· 17,5

ℎ

𝑑𝑎𝑔𝑒
= 7.627

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 = 7.627 
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
+ 1.914

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
= 9.541

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑊ℎ = 19581
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
− 9541

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
= 10.040

kWh

år
 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑠 = (10.040 · 1,3
𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
) = 𝟏𝟑. 𝟎𝟓𝟐

𝒌𝒓

𝒌𝑾𝒉
 

Den samlede besparelse på hovedpumperne ved at etablere et nyt vandbehandlingsanlæg med 

mindre tryktab kan beregnes til: 

 

55.301 𝑘𝑟 + 46.719 𝑘𝑟 + 13.052𝑘𝑟 = 𝟏𝟏𝟓. 𝟎𝟕𝟐 𝒌𝒓 

8.8.2 Investering 

Investeringsestimat: 

• Cirkulerende rørsystem til og fra bassiner inkl. dyser:  800.000 kr. 

• Demontering     145.000 kr. 

• Sandfiltre      1.235.000 kr. 
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• Grovfilter/forfilter og hovedpumpe   32.000 kr. 

• Rejseomkostninger, dokumentation mm.   150.000 kr. 

• Rådgivning og extra udgifter   600.000 kr. 

• I alt      2.143.000kr. 

 

8.8.3 Tilbagebetalingstid 

𝑇𝐵𝑇 =
2.143.000 𝑘𝑟

115.072
𝑘𝑟
å𝑟

≈ 18,6 å𝑟 

8.9 El-radiatorer 

Der er 6 el-radiatorer i forgangen til svømmehallens omklædningsrum på hver 1.400 W.  

 

8.9.1 Forbrug 

Til opvarmning af gangareal, kræves der 155 kWh/m2/år. Gulvarealet for denne gang er 65 m². 

Dette medfører en påkrævet varmeenergi pr. år på 10.075 kWh 

 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 = 65𝑚2 · 155
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 · å𝑟
= 10.075

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

 

8.9.2 Faktisk behov 

Det faktiske energibehov til opvarmningen vil stadigvæk være 10.075 kWh da en udskiftning til 

vandbårne radiatorer ikke nedsætter energibehovet, men blot nedsætter omkostningerne til 

energien, da denne overgår fra elektricitet til gas. 

  

8.9.3 Besparelse 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 10.075
kWh

å𝑟
∙ (1,3

𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
− 0,4375

𝑘𝑟

𝑘𝑊ℎ
) = 𝟖. 𝟔𝟖𝟗

𝒌𝒓

å𝒓
 

 

8.9.4 Investering 

Investeringen er at betragte som et overslag, se Teknik- og Bygningsgennemgang afsnit 5.8  

Investeringsestimat: 50.000 kr. ekskl. moms 

 

8.9.5 Tilbagebetalingstid 

  

𝑇𝐵𝑇 =
50.000 𝑘𝑟

8.689
𝑘𝑟
å𝑟

≈ 5,8 å𝑟 
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8.10 CTS-system 

Det anbefales at der laves en strategi for hvordan forbruget registreres for hele Rundforbihallen. 

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 er ingen historisk logning på visse nøgledata i CTS-systemet. 

Manglende målere, og manglende opkobling på mange af de højt forbrugende komponenter. 

Ved rette placering af bimålere, korrekte indstilling samt historisk logning 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 3-4 mio. på driften af Rundforbi hallen.   

 

8.10.4 Besparelse 

En komplet udskiftning og indstilling af CTS-systemet, samt opsætning af forbrugsmålere, vil kunne 

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 = 4.000.000 𝑘𝑟 ∙ 20% ≈ 𝟖𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎
𝒌𝒓

å𝒓𝒍𝒊𝒈𝒕
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8.10.5 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:   3.000.000 kr. 

• Målerplacering og strategi:  500.000 kr. 

• I alt:   3.500.000 kr. 

 

8.10.6 Tilbagebetalingstid 

𝑇𝐵𝑇 =
3.500.000 𝑘𝑟

800.000
𝑘𝑟
å𝑟

≈ 4,4 å𝑟 
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9 KONKLUSION 

Rudersdal Kommune har igangsat denne screening for at skabe fokus på den helhedsorienterede 

drift i deres svømmehaller og Rundforbihallen. Under besøget på Rundforbihallen, 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.  
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15-03-2020 Omkostningsestimat for Rundforbihallen

Akut (0-1) 1-3 år 4-5 år Håndværksudgifter Linjesummering

Sundhed & Sikkerhed 1. Prioritet er tiltag omkring sundhed og sikkerhed jf. 

DS477.
Bærende konstruktioner

De bærende konstruktioner udgør et kritisk 

element for personsikkerheden i 

svømmehaller. Integriteten af denne må 

ingelunde tilsidesættes.

3.2 Bærende tagkonstruktion over foyer, indgangsparti, 

bade- og omklædningsrum

17,400,000 kr.             17,400,000 kr.                      25% 4,350,000 kr.   0% -  kr.           5% 1,087,500 kr.   15% 3,262,500 kr.   26,100,000 kr.                 

Bærende konstruktioner 3.4            Varmtvandsbassin – Bærende betonkonstruktion 200,000 kr.              200,000 kr.                           25% 50,000 kr.        0% -  kr.           5% 12,500 kr.        15% 37,500 kr.        300,000 kr.                       
Bærende konstruktioner 3.5 Udligningstanke og skyllevandstank – Bærende 

betonkonstruktion 

100,000 kr.              100,000 kr.                           25% 25,000 kr.        0% -  kr.           5% 6,250 kr.          15% 18,750 kr.        150,000 kr.                       

Bærende konstruktioner 3.6 Promenadedæk omkring bassin i svømmesal 500,000 kr.              500,000 kr.                           25% 125,000 kr.      0% -  kr.           5% 31,250 kr.        15% 93,750 kr.        750,000 kr.                       
Indvendige overflader Personsikkerhed, 

hygiejne, rengøringsvenlighed og mange 

andre kritiske faktiorer afhænger af 

denne.

3.7 Betondæk omkring bassiner 100,000 kr.              100,000 kr.                           25% 25,000 kr.        0% -  kr.           5% 6,250 kr.          15% 18,750 kr.        150,000 kr.                       

Indvendige overflader 3.8 Svømmebassin – Overflader 10,000 kr.                2,800,000 kr.               2,810,000 kr.                        25% 702,500 kr.      0% -  kr.           5% 175,625 kr.      40% 1,405,000 kr.   5,093,125 kr.                   
Indvendige overflader 3.9 Svømmebassin – Bassinudstyr i bassiner 125,000 kr.              125,000 kr.                           25% 31,250 kr.        0% -  kr.           5% 7,813 kr.          15% 23,438 kr.        187,500 kr.                       
Indvendige overflader 3.15 Vægge, døre, loft, og gulv i bad og omklædning 

tilhørende svømmehal

11,500,000 kr.             11,500,000 kr.                      25% 2,875,000 kr.   0% -  kr.           5% 718,750 kr.      15% 2,156,250 kr.   17,250,000 kr.                 

Indvendige overflader 3.16 Vægge, døre, loft og gulv i bad og omklædning 

tilhørende idrætshal

10,750,000 kr.             10,750,000 kr.                      25% 2,687,500 kr.   0% -  kr.           5% 671,875 kr.      15% 2,015,625 kr.   16,125,000 kr.                 

Indvendige overflader 3.17 Gulve i kælderen 300,000 kr.                  300,000 kr.                           25% 75,000 kr.        0% -  kr.           5% 18,750 kr.        15% 56,250 kr.        450,000 kr.                       
Indvendige overflader 3.18 Inventar i bassinsal 25,000 kr.                25,000 kr.                             25% 6,250 kr.          0% -  kr.           5% 1,563 kr.          15% 4,688 kr.          37,500 kr.                         
Indvendige overflader 3.19 Inventar til Bad/Omklædning tilhørende svømmehal (De- 

og genmontage)

60,000 kr.                    60,000 kr.                             25% 15,000 kr.        0% -  kr.           5% 3,750 kr.          15% 11,250 kr.        90,000 kr.                         

Arbejdsmiljøtiltag

Vigtigheden i medarbejdernes arbejdsvilkår 

og svømmehallernes indretning. Her skal 

tunge løft, dårlige arbejdsstillinger, 

vareleverancer og farligt arbejde overvejes 

ift. driften

3.21 Arbejdsmiljø (vareelevator og ventilation) 900,000 kr.                  900,000 kr.                           25% 225,000 kr.      0% -  kr.           5% 56,250 kr.        15% 168,750 kr.      1,350,000 kr.                   

Drukne detektions udstyr

Assistance for livredderfunktionen i 

svømmehallerne samt dokumentation til 

brug i uheldssituationer

3.22 Drukne detektions udstyr 1,000,000 kr.               1,000,000 kr.                        25% 250,000 kr.      0% -  kr.           5% 62,500 kr.        15% 187,500 kr.      1,500,000 kr.                   

Rengøring

Overordnet rengøring af alle 

svømmehallens redskaber og nedrensning 

af overflader, med henblik på sikker og 

hygiejnisk drift, og undgå overbelastning af 

driftpersonalet

3.23 Grundrengøring som udbedrende vedligehold 500,000 kr.              500,000 kr.                           25% 125,000 kr.      0% -  kr.           5% 31,250 kr.        15% 93,750 kr.        750,000 kr.                       

Oplevet miljø omkring svømmehallen 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.

4.1 Ventilationsanlæg til idrætssal (VE01) 1,000 kr.                  1,000 kr.                               25% 250 kr.             0% -  kr.           5% 63 kr.               15% 188 kr.             1,500 kr.                           

Indeklimaregulerende anlæg 4.2 Ventilationskanaler i / til idrætssal 1,500,000 kr.               1,500,000 kr.                        25% 375,000 kr.      0% -  kr.           5% 93,750 kr.        15% 281,250 kr.      2,250,000 kr.                   
Indeklimaregulerende anlæg 4.3 Ventilationsanlæg til bassinsal (VE02) 100,000 kr.                  100,000 kr.                           25% 25,000 kr.        0% -  kr.           5% 6,250 kr.          15% 18,750 kr.        150,000 kr.                       
Indeklimaregulerende anlæg 4.4 Ventilationskanaler i og frem til bassinsal 200,000 kr.                  200,000 kr.                           25% 50,000 kr.        0% -  kr.           5% 12,500 kr.        15% 37,500 kr.        300,000 kr.                       
Indeklimaregulerende anlæg 4.5 Ventilationsanlæg til Foyer (VE03) 1,000 kr.                      1,000 kr.                               25% 250 kr.             0% -  kr.           5% 63 kr.               15% 188 kr.             1,500 kr.                           
Indeklimaregulerende anlæg 4.6 Ventilationskanaler til Foyer 1,000,000 kr.               1,000,000 kr.                        25% 250,000 kr.      0% -  kr.           5% 62,500 kr.        15% 187,500 kr.      1,500,000 kr.                   
Indeklimaregulerende anlæg 4.7 Ventilationsanlæg til Svømmehal omklædning (VE04) 1,000 kr.                  1,000 kr.                               25% 250 kr.             0% -  kr.           5% 63 kr.               15% 188 kr.             1,500 kr.                           

Indeklimaregulerende anlæg 4.9 Ventilationsanlæg til Administration (VE05) 1,000 kr.                  1,000 kr.                               25% 250 kr.             0% -  kr.           5% 63 kr.               15% 188 kr.             1,500 kr.                           
Indeklimaregulerende anlæg 4.10 Ventilationskanaler i Administration 300,000 kr.                  300,000 kr.                           25% 75,000 kr.        0% -  kr.           5% 18,750 kr.        15% 56,250 kr.        450,000 kr.                       
Indeklimaregulerende anlæg 4.12 Ventilationsanlæg til skydebane (VE07) 1,000 kr.                  1,000 kr.                               25% 250 kr.             0% -  kr.           5% 63 kr.               15% 188 kr.             1,500 kr.                           
Indeklimaregulerende anlæg 4.13 Ventilationskanaler til skydebane 10,000 kr.                    10,000 kr.                             25% 2,500 kr.          0% -  kr.           5% 625 kr.             15% 1,875 kr.          15,000 kr.                         
Indeklimaregulerende anlæg 4.14 Ventilationsanlæg til idræts omklædninger (VE08) 1,000 kr.                  1,000 kr.                               25% 250 kr.             0% -  kr.           5% 63 kr.               15% 188 kr.             1,500 kr.                           
Indeklimaregulerende anlæg 4.15 Ventilationskanaler til Idræt omklædninger (VE08) 100,000 kr.                  100,000 kr.                           25% 25,000 kr.        0% -  kr.           5% 6,250 kr.          15% 18,750 kr.        150,000 kr.                       
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.

4.16 Vandbehandlingsanlæg til svømmebassin, 

varmtvandsbassin og spa

5,676,000 kr.               5,676,000 kr.                        30% 1,702,800 kr.   0% -  kr.           5% 368,940 kr.      15% 1,106,820 kr.   8,854,560 kr.                   

Vandbehandlingsanlæg 4.17* Kemikalie-anlæg 15,000 kr.                230,000 kr.                  245,000 kr.                           25% 61,250 kr.        0% -  kr.           5% 15,313 kr.        15% 45,938 kr.        367,500 kr.                       
Vandbehandlingsanlæg 4.18 Flokningsmiddel 26,000 kr.                    26,000 kr.                             25% 6,500 kr.          0% -  kr.           5% 1,625 kr.          15% 4,875 kr.          39,000 kr.                         
Vandbehandlingsanlæg 4.19* Klorelektrolyse-anlæg til svømmebassin 650,000 kr.                  650,000 kr.                           25% 162,500 kr.      0% -  kr.           5% 40,625 kr.        15% 121,875 kr.      975,000 kr.                       
Vandbehandlingsanlæg 4.20** Kombi-klorelektrolyseanlæg til svømmebassin 1,250,000 kr.               1,250,000 kr.                        25% 312,500 kr.      0% -  kr.           5% 78,125 kr.        15% 234,375 kr.      1,875,000 kr.                   
Vandbehandlingsanlæg 4.21 Udligningstanke og skyllevandstanke 62,000 kr.                    62,000 kr.                             25% 15,500 kr.        0% -  kr.           5% 3,875 kr.          15% 11,625 kr.        93,000 kr.                         
Belysningsanlæg 4.22 Belysning i svømmehal 40,000 kr.                    40,000 kr.                             25% 10,000 kr.        0% -  kr.           -  kr.             15% 7,500 kr.          57,500 kr.                         
Belysningsanlæg 4.23 Belysningsanlæg til bad/omklædning ved svømmesal 4,000 kr.                  180,000 kr.                  184,000 kr.                           25% 46,000 kr.        10% 23,000 kr.     5% 11,500 kr.        15% 34,500 kr.        299,000 kr.                       
Belysningsanlæg 4.25 Belysningsanlæg i bad/omklædning ved idrætssal 4,000 kr.                  150,000 kr.                  154,000 kr.                           25% 38,500 kr.        10% 19,250 kr.     5% 9,625 kr.          15% 28,875 kr.        250,250 kr.                       

Kategori Prioritet / Forklaring

Tidsinterval

Uforudseelige udgifter Support fra drift
Byggeledelse og 

byggeplads
Rådgivning

Reference

Alle priser er i DKK ekskl. Moms

1 / 2
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Akut (0-1) 1-3 år 4-5 år Håndværksudgifter Linjesummering
Kategori Prioritet / Forklaring

Tidsinterval

Uforudseelige udgifter Support fra drift
Byggeledelse og 

byggeplads
Rådgivning

Reference

Alle priser er i DKK ekskl. Moms

Levetider på øvrige bygningselementer 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.
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.

5.1                                  El-anlæg generelt 5,000 kr.                  5,000 kr.                               25% 1,250 kr.          10% 625 kr.          5% 313 kr.             15% 938 kr.             8,125 kr.                           

Tekniske anlæg 5.2 El-tavler 8,000 kr.                  8,000 kr.                               25% 2,000 kr.          10% 1,000 kr.       5% 500 kr.             15% 1,500 kr.          13,000 kr.                         
Tekniske anlæg 5.3 CTS-anlæg 3,500,000 kr.               3,500,000 kr.                        25% 875,000 kr.      10% 437,500 kr.   5% 218,750 kr.      15% 656,250 kr.      5,687,500 kr.                   
Tekniske anlæg 5.4 Afløbsanlæg til bassinsal 60,000 kr.                    60,000 kr.                             25% 15,000 kr.        10% 7,500 kr.       5% 3,750 kr.          15% 11,250 kr.        97,500 kr.                         
Tekniske anlæg 5.8 Varmeinstallation 50,000 kr.                    50,000 kr.                             25% 12,500 kr.        10% 6,250 kr.       5% 3,125 kr.          15% 9,375 kr.          81,250 kr.                         
Tekniske anlæg 5.9 Varmeanlæg 40,000 kr.                    40,000 kr.                             25% 10,000 kr.        10% 5,000 kr.       5% 2,500 kr.          15% 7,500 kr.          65,000 kr.                         
Tekniske anlæg 5.11 Kloak-anlæg til bassinsal, idrætssal og bad/omklædning 50,000 kr.                    50,000 kr.                             25% 12,500 kr.        10% 6,250 kr.       5% 3,125 kr.          15% 9,375 kr.          81,250 kr.                         

Øvrige bygningsdele

Levetiden af de øvrige bygningsdele der 

ikke indgår specifikt i de øvrige prioriteringer 

skal indgå som en samlet helhed for 

svømmehallernes levetidsvurdering.    

5.15 Afvanding af tag over bad/omklædning ved svømmesal 

og idrætssal

20,000 kr.                    20,000 kr.                             25% 5,000 kr.          10% 2,500 kr.       5% 1,250 kr.          15% 3,750 kr.          32,500 kr.                         

Øvrige bygningsdele 5.17 Adgangskontrolanlæg – til bade- og omklædningsrum 

tilh. svømmehal

180,000 kr.                  180,000 kr.                           25% 45,000 kr.        10% 22,500 kr.     5% 11,250 kr.        10% 22,500 kr.        281,250 kr.                       

Øvrige bygningsdele 5.18 Videoovervågning 75,000 kr.                    75,000 kr.                             25% 18,750 kr.        10% 9,375 kr.       5% 4,688 kr.          15% 14,063 kr.        121,875 kr.                       
Energi og miljøtiltag 4. Prioritet er at drifte en svømmehal så 

energioptimalt som muligt, idet ressourceforbruget 

er enormt stort for denne type bygning jf. DS477.

Energiforbedrende tiltag                 

Investeringer med tilbagebetalingstider, 

kalkuleret i energiscreeningen og anbefalet 

gennemført med henblik på optimeret drift.             

Energiscreening og 

Rentabilitet - 

Rundforbi

Der er fundet energiforbedrende tiltag i Birkerød der kan 

føre til en besparelse på 1.110.000 kr/år. Se 

Energiscreening dokumentet for yderligere detaljer.

-  kr.                                   25% -  kr.              10% -  kr.           5% -  kr.             15% -  kr.              -  kr.                                

Test og idriftsætning 6.2 Performancetest og idriftsætning i forbindelse med 

obygning

1,300,000 kr.               1,300,000 kr.                        25% 325,000 kr.      10% 162,500 kr.   5% 81,250 kr.        10% 162,500 kr.      2,031,250 kr.                   

30 års Budget 6.3 Belysning af drifts- og vedligeholdsøkonomien 300,000 kr.                  300,000 kr.                           25% 75,000 kr.        10% 37,500 kr.     5% 18,750 kr.        10% 37,500 kr.        468,750 kr.                       
Kolonnesum            1,586,000 kr.              60,880,000 kr.          -   kr. 

Udgiftssum: Ydelsessum:62,466,000 kr.                            33,078,685 kr. 

 Total - Incl. alle                                 95,544,685 kr. 

                                           15,900,300 kr.             740,750 kr.           3,915,815 kr.            12,521,820 kr. 
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Indstilling til godkendelse af svømmeanlæg 

 

Herunder følger en liste over oplysninger, til brug for udarbejdelse af miljøgodkendelse for svømmehallen i 

Rundforbi 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 9 separate omklædningsrum i forbindelse med svømmehallen. Samlet areal på 335 

m2. 

• Toiletter (FARVE) 

o Der er installeret 14 toiletter i forbindelse med svømmehallen. Samlet areal på 24 m2. 

• Baderum (antal brusere) (FARVE) 

o Der er 5 baderum i forbindelse med svømmehallen. Samlet areal på 112 m2. 

• Saunaer mm. (FARVE) 

o Der er to saunaer i forbindelse med svømmehallen. Samlet areal på 15 m2. 

• Barfodsarealer (markeres skraveret) 

o Samlet areal på 643 m2. 

• Eventuelle vandruchebaner, vandfontæner, bassinbrusere, fodskyllebassiner m.m. med bassinvand 

o Ingen 

• Placering af skilte med baderegler (FARVE) 

o Baderegler er placeret ved indgang til brusserum og er markeret på plantegningen. 

• Bassiner (FARVE) 

o Der er et 25m bassin (303 m2), varmtvandsbassin (93 m2) og et spabassin (3,8 m2). Samlet 

bassinareal på 400 m2. 

• Teknik rum med filterteknik (FARVE) 

o Placeret i kælder og er markeret på ovenstående plantegning. 

• Kemikalierum (FARVE) 



 

 

o Opdelt i syrerum og flokningsrum. Adgang fra teknik rum og gang. 

• Afkastet fra udsugninger fra kemikalierum 

o Afkasts kanalen er markeret med rød pil 

o Der er installeret riste i dørene til hhv. syre og flokningsrum. 

• Prøvebord (FARVE) 

o Placeret midt i teknik/filter rummet. Der foretages 4 manuelle målinger om dagen pr. 

bassin. 

• Instrumenter for automatisk kemikalietilsætning 

o I klor / syrerum. Se pkt. 4.17 i teknik- og bygningsgennemgangen for Rundforbi. 

2 – Oplysninger om 
• Badebelastningen af bassiner (bassinkapacitet) 

o 25m bassin: 70 personer 

o Varmtvandsbassin: 38 personer 

o Spa: 5 personer 

 

• Anlægskapacitet (jf. DS477_4.2) 

o 25m bassin: 140 personer 

o Varmtvandsbassin: 76 personer 

o Spa: 10 personer 

 

• Antal bassiner, størrelse, vanddybder og temperatur, målsat snit- og plantegning o Totale 

vandmængder i anlægget eller anlæggene 

o 25m bassin: 836,6m3 - dybde på 4m og 1,5m - 27°C - 25m x 12,5m – 312,5m2 

o Varmtvandsbassin: 90m3 – dybde 0,9m – 31,5°C – 12m x 8m – 96m2 

o Spa: 2,7m3 – dybde 0,7m – 40°C – Ø2200mm  

 

• Omsætningstider, evt. natsænkning 

o 25m bassin: 5 timer 

o Varmtvandsbassin: 1 time 

o Spa: 0,1 time 

o Der er natsænkning, der er indstillet til 5 minutter før åben og 5 minutter efter luk. 

 

• Overløbsrender (omfang og antal udløb) 

o 25m bassin: Der er 8 udløb pr. langside. Er konstrueret som højtliggende overløbsrende. 

Rørstørrelse går fra 110mm til 315mm. 

o Varmtvandsbassin: Højtliggende overløbsrende, 6 afløb pr. langside. Rør er 110mm tykke. 2 

sugeudtag placeret i hver bassingavl, 160mm tykke. 

 

• Indløbsdyser (antal og placering) 

o 25m bassin: der er 20 indløbsdyser i den dybe del af bassin, fordelt på 5 rørstrenge. Hver 

rørstreng har en rørtykkelse på 90mm. I den lave del af bassin er der 15 indløbsdyser fordelt 

på 3 rørstrenge, hver rørstreng har en rørtykkelse på 110mm. 



 

 

o Varmtvandsbassin: Der er 33 indløbsdyser fordelt på 7 rørstrenge, rørtykkelse på 90mm. 

Der er yderligere 4 massagedyser i bassingavl. 

 

• Bundsugningsanlæg 

o Der er installeret bundsugningsanlæg til både 25m- og varmtvandsbassin 

o Bassinerne er hver især forsynet med et centralt bundsugersystem bestående af en pumpe, 

motorventil, rørsystem med koblinger under vand i bassinvæg samt fjernbetjening via 

panel i bassin-rum. Vand fra bundsugning kan valgfrit ledes til recirkulation eller til kloak via 

manuel ventilindstilling. 25m bassin har 4 bundsugningsudtag og varmtvandsbassin har 2 

bundsugningsudtag 

o 25m bassin: bundsuges hver nat, filterpose skiftes hver morgen. 

o Varmtvandsbassin: Bundsuges manuelt hver morgen. 

o Spa: skrubbes hver morgen, for at løsgøre partikler. 

o Overløbsrender skrubbes hver anden dag, for at løsgøre partikler. 

 

 

• Evt. overdækning af bassiner, type og metode 

o 25m og varmtvandsbassin er begge overdækket med termotæppe 

 

3 – Oplysninger om vandbehandlingen 
• Diagram/principtegning over vandbehandling 

o Nej – vi afventer svar fra kommunen. 

 

• Indretning af separate kemikalierum, klor/syre 

o Flokningsmiddel og syre opbevares i samme rum, mens klorelektrolyse behandles i separat 

rum.  

 

• Udsugning fra kemikalierum, riste for erstatningsluft 

o Der forefindes mekanisk udsugning i både klor- og syrerum. Døre til både klor- og syrerum 

indeholder riste for erstatningsluft 

 

• Udsugning og afkast fra evt. kemikalietank til det fri 

o Afkastningsluften fra de to kemikalierum føres begge til det fri. Opbevaringstank til syre 

indeholder udluftningsrør til det fri 

 

• Ved kemikalietank, størrelse, kemikaliepåfyldningspladsens indretning og rørføring, godkendte 

påfyldningsstudse, overløbsalarm m.m. 

o Syretank for opbevaring, påfyldes i separat rum med dør til det fri, rørføring er udført i ca. 

50mm PVC-rør, ført synligt i kælder, overløbsalarm i både opbevaringsrum og 

påfyldningsrum. Godkendt påfyldningsstuds.  

o Flokningsmiddeltank, påfyldes i samme rum som syre, pumpes fra 25L dunke i 50mm PVC-

rør til opbevaringstank, rør ført synligt i kælder, ingen overløbsalarm. 

     

• Udligningstanke (størrelser og adgangsmulighed for rengøring) 



 

 

o Tanken har ikke adgangsmulighed for rengøring/inspektion. Tankens størrelse er ukendt. 

Den er integreret i bygningen. 

o Udligningstank for spa kan inspiceres/rengøres. Tankens størrelse er ca. 2m3. 

 

• Filtertyper, kapacitet og filterhastighed 

o 2xKulfilter 25m bassin: hastighed er 5,1 m/h og filterkapacitet på 1064L kul 

o 2xKulfilter varmtvandsbassin: hastighed er 4,2 m/h 

o 1xKulfilter spabassin: hastighed er 8,8 m/h og filterkapacitet på 691L kul   

o 3xSandfilter 25m bassin: hastighed 18,6 m/h  

o 3xSandfilter varmtvandsbassin: hastighed 15,3 m/h 

o 2xSandfilter Spa: hastighed er 16 m/h 

o Grovfilter:  

 

• Filterskylningsteknik, vandværksvand/bassinvand, skyllevandstank, forsinkelsestank 

o Returskylletank er integreret i bygningen, der kan returskylles 5 filtre af 4 min. på en 

opfyldning. Friskvand påfyldes i udligningstank ved mangel. 

  

• Flowmeter til kontrol af omsætningstider og filterskyl 

o Der forefindes digitale flowmålere til hvert bassin, der er ikke installeret flowmålere til 

returskyl   

 

• Automatisk kemikalietilsætning og kontinuerligt måleudstyr 

o Klor, syre og flokningsmiddel tilsættes automatisk i alle tre bassiner. 

 

• Dagtanke, klor, syre og flokning, deres størrelse og forbrugstid pr. opfyldning 

o Dagstanke opfyldes hver morgen, fredag fyldes den yderligere til aften. 

o Syre opbevaringstank: 1.500 L 

o Flokning opbevaringstank: 450 L 

o Klor: 500 kg i anlæg. 

o Syre dagtank: 20 L 

o Flokning dagtank: 2 L½ 

 

• 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 Elclozid Klorelektrolyse TS250 og TS500 

 

• Udstyr til manuel måling af klorindhold og pH-værdi (type og målemetode)  

o Der foretages manuel måling af klor og pH værdi for alle bassiner, det gøres tre gange 
dagligt. Testen foretages med en CHEMATEST 25. Prøven tilsættes nogle prøvedråber og 
belyses i testapparat. Værdi aflæses digitalt på apparat. Målte værdier noteres i skema.  

o Kalibrering af udstyr hver mandag. 



 

 

o Der aflæses værdier hver 6. time. 
 
 

 

• Evt. teknik til genbrug af returskyllevand 

o Nej 

4 – Oplysninger om forhold med betydning for hygiejnen 
• Våde arealers fald mod afløb  

o Vores vurdering er at det nuværende gulv ikke fungerer hensigtsmæssigt mht. afvanding af 

gulvet grundet fald. Dette ses i form af flere områder med stillestående vandmængder, 

samt høj slitage og ruhed af materialerne hvilket besværliggør den daglige rengøring. 

• Gulv og vægoverflader (materialer) i omklædning og våde omgivelser 

o Generelt dårlig stand med stor slitage og ikke rengøringsvenlig. Vi anbefaler en 

totalrenovering i nærmeste fremtid. 

• 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 farveprøver af bassincirkulation for Rundforbi svømmehal. 

• Vedligeholdelsesprogram 

▪ Daglig:  

• Kontrol af kemikaliedoseringsanlæg, blødgøringsanlæg. 

• Påfyldning af dagtanke i syrerum 

• 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 

o 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 

• Alarmeringsplan og evakueringsplan 

• Håndtering af opkast og fækale uheld 
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