Procent af håndværkerudgift

DKK

Sundhed og sikkerhed (Prioritet 1)
Håndværkerudgifter
Uforudsigeligeudgifter
Support fra drift
Byggeledelse og byggeplads
Rådgivning

25%
0-10%
5%
15-40%

3,4 mio. kr.
0,85 mio. kr.
0,2 mio. kr.
0,2 mio. kr.
0,5 mio. kr.

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

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

4,4 mio. kr.
1,1 mio. kr.
0,3 mio. kr.
0,3 mio. kr.
0,85 mio. kr.

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

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

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

25%
0-10%
5%
15%

0,9 mio. kr.
0,2 mio. kr.
0,1 mio. kr.
50.000 kr.
0,15 mio. kr.

Anlægsbudget

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

20 mio. kr.

Trørød Skole Svømmehal
Teknik- og Bygningsgennemgang
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1

GRUNDLAG

1.1

Indledning

Dato: 15-03-2020

Rudersdal Kommune ønsker udført et Bygningssyn for Trørød Skoles Svømmehal med de
tilhørende bad-/omklædningsrum.
Formålet er at opstille en plan for en begrundet værdiskabende vedligehold / renovering, der inden
for de kommende 10 år skal sikre, at der er etableret et svømmebads-anlæg der har optimal drift
og vedligehold.
Sweco har i samarbejde med Rudersdal Kommune udført:
Besigtigelse af de nuværende bygningsdele i anlægget, hvor der efterfølgende er udført:
- Beskrivelse af indhold og udformning.
- Vurdering af kapacitet og ydeevne ud fra nedennævnte lovgrundlag.
- Vurdering af restlevetid før bygningsdel skal udskiftes.
- Forslag til renovering / vedligehold med tilhørende overslag på håndværkerydelser.
- Forslag til tidsplan for renovering / vedligehold.
Indfarvningsprøve i 25m bassin er udført i september 2019 af Rudersdal Kommune.
Registrering af fugt i bassinsal og baderum over én dag med/uden brugere er udført.
Detailundersøgelser i tagbelægning er udført med hjælp fra VIDA & HN Tag.
Energiscreening er udført.
Miljøgodkendelse er udført.
Straks-udbedring af forhold krævet af Miljøafdelingen i Rudersdal Kommune er udført.
Der er ikke foretaget:
- Registrering af løst inventar.
- Undersøgelse af indeklima.
- 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

Lovgrundlag for fremtidig disponering
BEK 918 af 27. juni 2016 fra Miljøministeriet: Bekendtgørelse om Svømmebadsanlæg m.v. og
disses vandkvalitet.
DS 477, 2. udgave 13. marts 2013: Norm for Svømmebadsanlæg.
Vejledning nr. 23, okt. 2017 fra Miljøministeriet: Vejledning om godkendelse af Svømmebade
Vejledning fra Naturstyrelsen, 2013: Vejledning om kontrol med Svømmebade
DS/EN 15288-1, 3. udg. 03. september 2012: Svømmebadsanlæg – Del 1: Sikkerhedskrav ved
projektering og udformning
DS/EN 15288-2, 2. udg. 03. september 2012: Svømmebadsanlæg – Del 2: Sikkerhedskrav til
driften
Relevante anvisninger fra Dansk Svømmebadsteknisk Forening
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1.3

Dato: 15-03-2020

CV for udført D&V fra opførelse frem til nu
Vi har fået oplyst, at der er udført følgende tiltag i svømmehallens levetid:
1973: Opførelse.
2003: Renovering af bassin og tilhørende vandbehandlingsanlæg.
2010: Supplerende isolering og tagpap - oven på eksisterende oprindelig tagbelægning.
2017: Nyt ventilationsanlæg til Bassinsal.
2017: Nyt ventilationsanlæg til Bad/Omklædning.

1.4

Fremtidens brugsmønster i åbningstid – Offentlig Svømning
Der er ikke Offentlig Svømning i Trørød Svømmehal.

1.5

Fremtidens brugsmønster i åbningstid – Klub Svømning
Sweco har modtaget følgende tidsskema for ugentlig anvendelse af bassin til skole- og
foreningssvømning:
Mandag til fredag:
kl. 06.00-08.00 Foreningssvøm
kl. 08.00-16.00 Skolesvøm
kl. 16.00-22.00 Foreningssvøm
Weekend:
Kl. 06.00-22.00 Foreningssvøm

1.6

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

1.7

Overordnet indhold af Svømmehal og Bad/Omklædning
Svømmesal: 32 m * 17,5 m = 144 m2
Svømmebassin, Vandareal: 25,0m * 12,5m = 312 m2

Vanddybde: Fra 0,9 m til 2,0 m

Bad/Omklædning, Herrer/Drenge: 17,5 m * 8,5 m = 149 m2
Bad/Omklædning, Damer/Piger: 17,5 m * 8,5 m = 149 m2
Depotrum mellem Bad/Omklædning: 3,5 m * 8,5 m = 30 m2
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1.8

Dato: 15-03-2020

Nuværende indretning og flow for brug af Svømmehal med Bad/Omklædning

Stueplan:
Gul streg = Fodtøjsområde og adgangsvej (Toiletter og Omklædning).
Grøn streg = Barfodsområde og adgang til svømmehal (Toiletter og Bad).
Rød streg = Udelukkende forbeholdt driftspersonale (Aflåst Depot, Ikke tilgængeligt for brugerne).
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1.9

Dato: 15-03-2020

Eksisterende forhold - Oversigtstegninger

Situationsplan: Trørød Skoles Svømmehal, Gl. Holtevej 2, 2950 Vedbæk.
Svømmehallen – med de 2 shed-ovenlys - er beliggende øst for parkeringspladsen.

Stueplan: Indretning med
- Undervisningslokaler (rum 1, 2, 22, og 23) øst og vest for bassinsal.
- Bad/Omklædning (rum 24 og rum 25).
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Rumfortegnelse

Dato: 15-03-2020

Indgang til svømmehal via skolens hovedindgang

Kælderplan – med terrændæk under den vestlige del
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Dato: 15-03-2020

Vandbehandlingsanlæg fra 2003 med 2 x 10 stk. indløb i nedre del af langside bassinvægge.

1.10

Eksisterende forhold – Oversigtsbilleder

Tagflade over svømmehal med afledning af regnvand til tagbrønd/nedløb ved facader.
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25m bassin – set mod nord

Omklædning, Rum 26 – Omklædning, Drenge

Dato: 15-03-2020

25m bassin – set mod syd (ved indfarvningstest)

Bad, Rum 18 – Baderum, Drenge
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2

KONKLUSION OG ANBEFALING

2.1

Fremtidens Trørød Skoles Svømmehal

Dato: 15-03-2020

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

Vandbehandlingsanlæg
Kemikalieanlæg
Vand, Varme og Sanitet
Skjulte ventilationskanaler over nedstroppet loft
Klinkegulve i bad/omklædning

Det vurderes hensigtsmæssigt inden for de nærmeste år – forslag Sommer 2021, at gennemføre
en samlet renovering af ovennævnte bygningsdele med følgende forslag til tidsplan for
gennemførelse af følgende projektfaser:
-

Forprojekt
Hovedprojekt
Licitation og kontrakter
Udførelse
Aflevering og idriftsættelse

Det skønnes, at selve udførelsesfasen får et omfang hvor Svømmehallen skal holdes lukket i 5
måneder – hen over sommeren 2021 - inden den kan åbne igen.
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2.2

Dato: 15-03-2020

Forslag til indhold i fremtidig renovering og tilhørende anlægsbudget
Procent af håndværkerudgift

DKK

Sundhed og sikkerhed (Prioritet 1)
Håndværkerudgifter
Uforudsigeligeudgifter
Support fra drift
Byggeledelse og byggeplads
Rådgivning

25%
0-10%
5%
15-40%

3,4 mio. kr.
856.000 kr.
198.000 kr.
214.000 kr.
505.000 kr.

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

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

4,4 mio. kr.
1,2 mio. kr.
285.000 kr.
306.000 kr.
853.000 kr.

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

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

4,4 mio. kr.
1,1 mio. kr.
316.000 kr.
276.000 kr.
478.000 kr.

25%
0-10%
5%
15%

900.000 kr.
175.000 kr.
88.000 kr.
44.000 kr.
131.000 kr.

Anlægsbudget

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

20,4 mio. kr.
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3

KATEGORI: SUNDHED OG SIKKERHED – PRIORITET 1

3.1

Bærende tagkonstruktion over bassinsal

Dato: 15-03-2020

Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Alle bærende træ- og stålkonstruktioner er placeret på den varme side af eksisterende
dampspærre, der er placeret oven på træunderlag af træbrædder.
Enkelte bærende limtræsbjælker har udtalt store horisontale revner.
Disse anbefales injiceret med egnet trælim udført af specialistfirma.
Der er fugtskjolder på alle limtræbjælker – kun på det sted hvor der er et shedlys.
Dette indikerer, at der på et tidspunkt kan have været et meget stort fugtindhold i bassinsal, der
kan have sin årsag i et tidligere nedslidt ventilationsanlæg, der har resulteret i kondensdannelse.
Eller måske stammer disse skjolder fra et tidligere utæt tag der er stoppet via udført renovering af
tagbelægning.
Fast overflade på bærende limtræbjælker viser, at træet er intakt uden styrkesvækkelse.
Bærende underlag for tagbelægning er træbrædder med fer og not der hviler på
overfladebehandlede stålbjælker og træveksler mellem disse. Der er besigtiget lokal fugtplamage
ved den sydlige ende af shedlys, der kan have sin årsag i ovennævnte forhold.
Vurderet restlevetid:
Restlevetid af bærende limtræsbjælker, stålbjælker og bærende træunderlag skønnes til ca. 25 år,
under forudsætning af at tagbelægning er tæt mod indtrængende regnvand.
Foreslået ændring:
2020: Injektion af horisontale revner i limtræsbjælker
Estimeret håndværkerudgift:
80.000 kr. ekskl. moms.
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3.2

Dato: 15-03-2020

Bærende tagkonstruktion over bade- og omklædningsrum
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Bærende limtræsbjælker ser intakt ud.
Der er ikke udført detailundersøgelse ved nedtagning af nedhængt loft for undersøgelse af tilstand
af det bærende tagunderlag mellem hver limtræsbjælke.
Gennemført undersøgelse af tagbelægning – og det forhold at der ikke nu kan ses skjolder på
træloft - indikerer, at der ikke i bygningens levetid har været vandindtrængning
Vurderet restlevetid:
Skønnes til 30 – 40 år – måske mere.
Foreslået ændring:
2020: Lokal undersøgelse af det bærende tagunderlag
Estimeret håndværkerudgift:
15.000 kr. ekskl. moms
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3.3

Dato: 15-03-2020

Svømmebassin – Bærende betonkonstruktion
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Der siver korrosivt vand ud fra bassinet ved underside af bundplade etableret i 1977.
Der siver lokalt korrosivt vand fra overløbsrende / promenadedæk ud gennem nederste del af
påstøbning - etableret i 1977.
Tilgængeligt eksisterende tegningsmateriale viser ikke om der er disponeret med system vandtæt
beton – eller system fulddækkende vandtætningsmembran bag ved klinkebeklædning.
Det vurderes, at der i 2003 er disponeret med system fulddækkende vandtætningsmembran bag
ved nuværende klinkebeklædning, og der er svigt i dennes udførelse der betyder at bassinet ikke
er tæt.
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Dato: 15-03-2020

Ud fra tegning - fra 1977 - af den bærende betonkonstruktion ses, at bassinvæg – og primært
betonkonstruktion der indeholder overløbsrende - er understøttet af betonvæg pr. ca. 3,3 m.
Vurderet restlevetid:
Det skønnes, at der for nuværende er et stort indhold af klorider i bundplade af bassin og lokalt i
kant af betondæk der bærer promenadedæk.
EKP/EKM-måling på de kritiske bærende betontværsnit i betondæk, vil vise om nuværende KBanlæg har standset nedbrydning, eller om der er nedbrydning / styrkesvækkelse af armering, der
betyder at der skal etableres betonrenovering eller opgradering af det nuværende KB-anlæg.
Det anbefales undersøgt, om der er behov for etablering af opgradering / udvidelse af nuværende
anlæg for katodisk beskyttelse.
Der er ikke udsivning ved bassinvægs indspændingstværsnit i bundpladen (det kritiske tværsnit)
Det skønnes, at der – selv med besigtiget udsivning i bundplade – og med et velfungerende KBanlæg - er en restlevetid af betonkonstruktion – på måske 30 år.
Foreslået ændring:
Der henvises til foreslået ændring, beskrevet nedenfor under afsnit 3.5, betondæk, KB-anlæg på
armering.
Estimeret håndværkerudgift:
Der henvises til foreslået ændring, beskrevet i afsnit 3.5.
3.4

Promenadedæk omkring svømmebassin i bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Side 17 af 56

Teknik- og bygningsgennemgang
Trørød Skole Svømmehal

Dato: 15-03-2020

Observation:
Promenadedæk er etableret med ensidigt fald til RF-rende, ilagt en PVC-rist af type som anvendt i
overløbsrende.
Render er fint rengjort og ser ud til at virke fint for afledning af rengøringsvand og bassinvand til
kloak.
Klinker på gulv er af skridsikker type, og er intakte.
Fuger ser ud til at være af cementær type, og er intakte.
Der er ikke konstateret revner eller skrukke partier.
Vurderet restlevetid:
Det skønnes, at promenadedæk – og tilhørende render - omkring bassin har en restlevetid på 20 –
30 år.
Estimeret håndværkerudgift:
Nu: 0 kr. ekskl. moms.
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3.5

Dato: 15-03-2020

Betondæk omkring bassin, KB-anlæg på armering
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Lokalt – ca. midt ud for 25m bassin er der flere revner i betondæk med udsivninger.

Der er lokalt på underside af betondæk – af Krüger Aquacare - etableret anlæg for katodisk
beskyttelse af armering ved indborede anoder.
Design af anlæg (zoneinddeling) – med de etablerede komponenter – forefindes ikke i
teknikkælder, og er ej heller udleveret af Rudersdal Kommune.
Det kunne ikke konstateres på stedet, om der for nylig er udført kontrol om indstilling af KBanlægget for nuværende er korrekt til det nuværende behov.
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Teknik- og bygningsgennemgang
Trørød Skole Svømmehal

Dato: 15-03-2020

I kant af betondæk – rundt om bassinets overløbsrende - er der etableret katodisk beskyttelse ved
indborede anoder.
Det anbefales afklaret om det p.t. etablerede KB-anlæg dækker det virkelige behov for at sikre den
eksisterende betonkonstruktion en lang levetid.
Vurderet restlevetid:
Restlevetid af betondæk – med et velfungerende KB-anlæg - skønnes til måske 30 år.
Foreslået ændring:
2020: Kontrolmåling beton og eftergå/opgradere eksisterende KB-anlæg
Estimeret håndværkerudgift:
150.000 kr. ekskl. moms.

3.6

Svømmebassin – Overflader
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Klinkebelægning i bassin – fra 2003.
Ø32 mm indløb i langside af bund af bassinvæg pr. 4 m – i alt 10 stk. i hver side.
Fuger i bassin og i overløbsrende er faste, hvor der ikke kan anes begyndende nedbrydning.
Vurderet restlevetid:
Det skønnes, at restlevetid af klinkebelægning – og indløb samt udløb - er 25 – 30 år.
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Trørød Skole Svømmehal

Dato: 15-03-2020

Estimeret håndværkerudgift:
Nu: 0 kr. ekskl. moms.

3.7

Svømmebassin – Overløbsrender
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Klinkebeklædt overløbsrende på fulddækkende vandtætningsmembran.
Vurderet restlevetid:
Det skønnes, at restlevetid af klinkebelægning er 25 – 30 år.
Estimeret håndværkerudgift:
Nu: 0 kr. ekskl. moms.
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Teknik- og bygningsgennemgang
Trørød Skole Svømmehal
3.8

Dato: 15-03-2020

Vægge og Døre i bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Langs yderkant af bassinsal er udført opkant af klinker, hvorpå der er etableret træelementer
(gående døre og faste vinduer) med 2 lags energiruder.
Der er ikke konstateret klor-lugt i gange uden om bassinsal.
Derfor vurderes det, at der fra underside af tagkonstruktion er etableret en lufttæt samling op mod
underside bræddebeklædning der bærer tagbelægning.
Det vurderes, at bassinsal i dag har sin egen veldefinerede klimazone.
Vurderet restlevetid:
Det skønnes, at træelementer (gående døre og faste vinduer) har en restlevetid på 15 – 20 år.
Dette under forudsætning af at der etableres løbende vedligehold – særligt overfladebehandling af
træ ud mod bassinsal.
Estimeret håndværkerudgift:
Nu: 0 kr. ekskl. moms.

Side 22 af 56
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Trørød Skole Svømmehal

3.9

Dato: 15-03-2020

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

Observation:
Vinduer er af nyere dato og ser velholdte ud.
Glaserede fliser på vægge er af nyere dato med intakt cement fuge.
Synlige bruserarmaturer er af nyere dato.
Sæbeautomater er af nyere dato.
Alle bygningsdele er fint rengjort – uden ret meget kalkslør.

Døre er malet træ-laminat med malet trækarm, hvor malet overflade er delvist nedbrudt og enkelte
steder er der begyndende råd i den nedre del af dørblad og trækarm.
Vurderet restlevetid:
Udvendige vinduer skønnes fra 15 til 20 år – måske mere – under forudsætning af at der er udført
vedligehold.
Fliser skønnes fra 15 til 20 år.
Vådrumsdøre skønnes fra 0 til 5 år.
Foreslået ændring:
2021: Udskiftning af 17 stk. vådrumsdøre (ikke BD-døre)- indebærer:
- Udtagning af eksisterende trædøre.
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Teknik- og bygningsgennemgang
Trørød Skole Svømmehal
-

Dato: 15-03-2020

Lokal reparation langs kant hvis behov.
Nye vådrumsdøre som type Baludan med alukarm.

Estimeret håndværkerudgift:
120.000 kr. ekskl. moms

3.10

Gulve i bad og omklædning
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Alle nuværende klinkegulve er fra opførelsen i 1973.
Fugerne er mange steder nedslidte og fald til afløb er dårligt / ikke eksisterende.
Der er udført enkelte straks-udbedringer ”for at tage det mest nødvendige”.

Klinkegulv i omklædning er fra opførelsen i 1973.
Gulvet er udlagt stort set uden fald og kun med ét gulvafløb midt i rummet.
Vurderet restlevetid:
Skønnes til 0 til 4 år.
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Trørød Skole Svømmehal

Dato: 15-03-2020

Der er behov for totalomlægning af klinkebelægning med veldefinerede fald til gulvafløb og et
design der svarer til let/simpel rengøring og som opfylder krav om sikkerhed.
Foreslået ændring:
2021: Nyt klinkegulv med tilhørende sokkel-hulkehl-klinke – ca. 275 m2- indebærer:
- Skæring / frihugning / bortkørsel af sokkelklinker.
- Nedbrydning / bortkørsel af klinkebelægning ned til overkant bærende betondæk.
- Gulvvarme (indgår ikke i nedenstående pris - se afsnit 5.6)
- Nye gulvafløb med membranflange.
- Nyt afretningslag med fald til de nye gulvafløb.
- Ny fuldækkende vandtætningsmembran.
- Ny klinkebelægning med resistent fuge i f. t. rengøringsplan.
- Ny sokkelklinke
Tilstand af eksisterende betondæk skal afklares efter afsluttet nedbrydning, for efterfølgende
afklaring af om der er behov for etablering af katodisk beskyttelse af armering i det bærende
betondæk.
Materialer til klinkearealer skal vælges efter krav til skridsikkerhed og krav til rengøringsvenlighed.
Estimeret håndværkerudgift:
820.000 kr. ekskl. moms
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3.11

Dato: 15-03-2020

Gulve i kælderen
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Gulve er defekte efter vandskader og afskaller.

Vurderet restlevetid:
Ikke relevant
Foreslået ændring:
2021: Nyt epoxy gulv.
Estimeret håndværkerudgift:
40.000 kr. ekskl. moms
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3.12

Dato: 15-03-2020

Bassinudstyr i bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Startskamler og Stander for vendetov er udført i rustfrit stål der er bejset og elektropoleret.
Enkelte steder er der ”overfladerust” grundet spaltekorrosion (hulrum til klinker) og svært
tilgængelige hulrum, der kræver afrensning og eftergåelse af specialistfirma.

Afstand fra bassinkant til kant af øverste trin er 45 mm.
Denne må max. være 8 mm i h.t. EN 13451 – 2. Der er risiko for fod i klemme.
Vurderet restlevetid:
Det skønnes, at nuværende basinudstyr har en restlevetid på 20 år.
Foreslået ændring:
2021: Eftergåelse og lovliggørelse af bassinudstyr:
Estimeret håndværkerudgift:
150.000 kr. ekskl. moms.
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Trørød Skole Svømmehal
3.13

Dato: 15-03-2020

Drukne detektions udstyr
Registrering af eksisterende forhold:
Det er registreret at der ikke er installeret drukne detektions udstyr i form af undervandskamera
tilgængelig for vagthavende livredder.
Foreslået ændring:
For at øge svømmehalsbrugernes sikkerhed, anbefales det at indkøbe drukneudstyr af mærket
Poolview™, Poseidon eller SwimEye.
Estimeret indkøbs-og installations pris:
Pris: ca. 1.000.000 kr. ekskl. moms

3.14

Rengøring
Observation:
Der trænger til en gennemgribende rengøring af svømmehal. Herunder promenadedæk, døre,
bassinudstyr mm.
Vurderet restlevetid:
Ikke relevant
Foreslået ændring:
Rengøring
Estimeret håndværkerudgift:
250.000 kr. ekskl. moms
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Teknik- og bygningsgennemgang
Trørød Skole Svømmehal

3.15

Dato: 15-03-2020

Udeareal omkring bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Indgang for personale i gavl mod syd.

Indgang ned til teknikkælder ved sydøst-hjørne.

Vurderet restlevetid:
Det vurderes, at nuværende udvendige arealer - med alm. drift- og vedligehold - har restlevetid på
> 30 år.
Foreslået ændring:
For at sikre en arbejdsmiljømæssig optimal transport af salt frem til eksisterende
klorelektrolyseanlæg i teknikkælder, ønskes etableret en udvendig sakselift.
Vi foreslår en løsning, hvor det etableres niveaufri adgang i facade mod øst - ind i det eksisterende
teknikrum -, med en ny åbning der hvor det nuværende Kulfilter er placeret.
Dette projekt – udført samtidig med renovering af vandbehandlingsanlæg - indeholder:
- Udgravning
- Hulboring
- Ny grube / skakt i beton med afløb og strømforsyning.
- Ny trappevange i beton med skalmur og afdækning.
- Ny sakselift inde i aflåst stålgitterkonstruktion.
- Ny adgangsvej fra eksisterende SF-stenbelægning frem til sakselift.
2020: Overslag på samlet håndværkerudgift:
Estimeret håndværkerudgift:
ca. 800.000 kr. ekskl. moms.

Side 29 af 56

Teknik- og bygningsgennemgang
Trørød Skole Svømmehal

Dato: 15-03-2020
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4.1

Ventilationsanlæg VE01 til bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Ventilationsanlæg til bassinrum.
Observation:
Anlægget har en kapacitet på 20.000 m3/h.
Vurderet restlevetid:
Det skønnes, at nuværende ventilationsanlæg (fra 2012) har en restlevetid på 20 - 25 år.
Estimeret håndværkerudgift:
Nu: 0 kr. ekskl. moms.
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Teknik- og bygningsgennemgang
Trørød Skole Svømmehal
4.2

Dato: 15-03-2020

Ventilationskanaler fra VE 01 til bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Indblæsning i bassinsal via rist over hvert indvendigt vinduesparti, hvor de oprindelige
ventilationskanaler fra 1973 er placeret oppe over nedhængt loft i gang ud for
undervisningslokalerne.
Størrelse for kanalerne er OK for nuværende krav til luftskifte.
Vurderet restlevetid:
Restlevetid på 5-7 år. Der er begrundet i, at disse er fra 1973.
Foreslået ændring:
2021: Arbejde i gang rundt om svømmehal og i den sydlige ende, som indebærer:
- Nedtagning af nedhængt loft til bortskaffelse
- Nedtagning af ventilationskanaler og riste i væg til bortskaffelse
- Nye ventilationskanaler og riste i vægge
- Nyt nedhængt loft
Estimeret håndværkerudgift:
800.000 kr. ekskl. moms
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Teknik- og bygningsgennemgang
Trørød Skole Svømmehal
4.3

Dato: 15-03-2020

Ventilationsanlæg VE02 til Bad/Omklædning
Registrering af eksisterende forhold:

Vurderet restlevetid:
Det skønnes, at nuværende ventilationsanlæg (fra 2012) har en restlevetid på 20 - 25 år.
Estimeret håndværkerudgift:
Nu: 0 kr. ekskl. moms.
4.4

Ventilationskanaler fra VE02 til Bad/Omklædning
Registrering af eksisterende forhold:

Indblæsning i baderum ved vinduer / facade og udsugning ved bagvæg.
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Dato: 15-03-2020

Hovedkanal fra anlæg i teknikkælder med fordeling til hver afdeling.
Observation:
Ventilationskanaler til anlæg i teknikkælder, er placeret over det nedhængte loft.
Vurderet restlevetid:
Det vurderes, at eksisterende ventilationskanaler og tilhørende riste i loft har en restlevetid på 5-7
år. Begrundet i at disse er fra 1973.
Foreslået ændring:
2021: Arbejde i gang rundt om svømmehal og i den sydlige ende – som indebærer:
-

Nedtagning af nedhængt loft til bortskaffelse
Nedtagning af ventilationskanaler og riste i væg til bortskaffelse
Nye ventilationskanaler og riste i vægge
Nyt nedhængt loft

Estimeret håndværkerudgift:
300.000 kr. ekskl. moms
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Teknik- og bygningsgennemgang
Trørød Skole Svømmehal
4.5

Dato: 15-03-2020

Vandbehandlings-anlæg til svømmebassin
Registrering af eksisterende forhold:

Tryksandfiltre og Kulfiltre fra 2003.

Korrosion på bundaftapning.

Grovfilter og Cirkulationspumpe fra 2003

KB-anlæg på sandfiltre fra Krüger Aquacare.
Observation:
Nuværende vandbehandlingsanlæg har en kapacitet på ca. 45 personer op/ned pr. time.
Vurderet restlevetid:
Tryksandfiltre (fra 1995) har restlevetid på 3-4 år.
Aktiv Kulfilter (fra 1973) har restlevetid på 1-2 år.
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Dato: 15-03-2020

Nyt grovfilter (fra år 2003) har restlevetid på 3 år
Hovedcirkulationspumpe (fra 1995) har restlevetid på 0 år.
Frekensomformer VLT (fra 1995) har restlevetid på 0 år.
Flowmåler (fra 1995) har restlevetid på 0-2 år.
Chlor og pH-måler (fra 1995) har restlevetid på 2 år.
Cirkulerende rørsystem i PVC (fra 1995) har restlevetid på 5-8 år.
Uisoleret VVX (fra 2003) har restlevetid på 3 - 7 år
Foreslået ændring:
2021: Udskiftning af de ovenstående komponenter. Ydermere anbefales det at etablere målere på
spædevand og returskyllesystem jf. Energiscreening og Rentabilitet Rapport pkt.7.3. Der er
ligeledes medregnet mindre beløb til bundsugeranlæg. Med ny pumpe vil
vandbehandlingsanlægget have en kapacitet på 70 personer op/ned pr. time. Det anbefales at få
installeret en vandbehandlingsstyring, for at optimere arbejdsgangen.

Estimeret håndværkerudgift:
Total ca. 2.027.000 kr. ekskl. moms:
Nyt sandfilter 3xø1800 inkl. Luftskyl: 480.000 kr. ekskl. moms.
Aktivt kulfilter ø1000, delstrøm+ VLT frekvensomformer: 88.000 kr. ekskl. moms.
Nyt forfilter/ Grovfilter: 20.000 kr. ekskl. moms.
Hovedcirkulationspumpe: 45.000 kr. ekskl. moms.
Frekvensomformer: 11.000 kr. ekskl. moms.
Flowmåler: 18.000 kr. ekskl. moms.
Kemikaliestyring inkl. målevand: 80.000 kr. ekskl. moms.
Varmtvandsveksler og temperaturregulering 100 kW: 40.000 kr. ekskl. moms.
Demontage: 100.000 kr. ekskl. moms.
Rørarbejde i teknikrum: 90.000 kr. ekskl. moms.
Transport / Rejseomkostninger: 85.000 kr. ekskl. moms.
Cirkulerende rørsystem til og fra bassin inkl. udskiftning af diverse ventiler: 300.000 kr. ekskl.
moms.
Spædevand – påfyld – Tankaptering: 15.000 kr. ekskl. moms.
Skyllesystem med flowmåler: 40.000 kr. ekskl. moms.
Bundsugeranlæg: 15.000 kr. ekskl. moms.
Vandbehandlingsstyring: 600.000 kr. ekskl. moms.
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4.6

Dato: 15-03-2020

Kemikalieanlæg til svømmebassin
Registrering af eksisterende forhold:

Kemikaliedosering i eget chlor-rum og eget svovlsyre-rum fra 2003.
Observation:
D&V på stedet oplyses udført af Dansk Totalmontage.
Vurderet restlevetid:
Det skønnes, at nuværende kemikaliedosering har en restlevetid på 1-3 år.
Foreslået ændring:
2021: Udskiftning samtidig med udskiftning af vandbehandlingsanlæg. Inkl. udskiftning af
lagertanke, ny rørføring, transportpumpe, slangepumper, dagstank, ventilation af syrerum og
gulvmembran. (Kan undlades ved udskiftning til kombi-klorelektrolyseanlæg, se pkt. 4.8)
Estimeret håndværkerudgift:
150.000 kr. ekskl. moms.
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Trørød Skole Svømmehal

4.7

Dato: 15-03-2020

Klorelektrolyseanlæg til svømmebassin
Registrering af eksisterende forhold:

Klorlektrolyseanlæg fra 2003.
Observation:
Anlægget er Type TS 500 – Elekzoiid
Vurderet restlevetid:
4 - 8 år.
Foreslået ændring:
2021:Udskiftning til nyt klorelektrolyseanlæg. (Kan undlades ved udskiftning til kombiklorelektrolyseanlæg, se pkt. 4.8)
Estimeret håndværkerudgift:
350.000 kr. ekskl. moms.

4.8

Kombi-klorelektrolyseanlæg til svømmebassin
Registrering af eksisterende forhold:

Klorelektrolyseanlæg fra 2003.
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Dato: 15-03-2020

Observation:
Før der træffes en beslutning omkring køb af et nyt klorelektrolyseanlæg og kemikalierum,
anbefales det at medregne sikkerheds og arbejdsmiljømæssige aspekter.
Ved etablering af et nyt klorelektrolyseanlæg, anbefales det at etablere et kombiklorelektrolyseanlæg, 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 kemirummet fjernes og ventilationsudgifter hertil ligeså. Ydermere kan alt håndtering af farlige
kemi som stærk syre elimineres og dermed er transport og løft af tunge syredunke ikke nødvendigt.
Dette bidrager positivt til arbejdsmiljøet for personalet. Arbejdsgangen optimeres, da der ikke er
behov for påfyldning af dagstanken.
Vurderet restlevetid:
Ikke relevant
Foreslået ændring:
2021: Udskift nuværende klorelektrolyseanlæg til kombi-anlæg. Dermed fjernes personalets
håndtering af syre og menneskelige fejl minimeres.
Estimeret håndværkerudgift:
650.000 kr. ekskl. moms.

4.9

Udligningstank og skyllevandstank i PE
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Udligningstank i PE er fra 2003. Eksisterende skylletank tager 4:35 minutter til ét filter, men der er
2 filtre. Hvis Rudersdal Kommune ønsker at skylle 2 stk. filtre på en gang, skal der installeres en ny
skylletank, som skal have ca. 2,5 gange kapacitet af den eksisterende.
Vurderet restlevetid:
Det skønnes, at restlevetid er 15 - 20 år.
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Dato: 15-03-2020

Foreslået ændring:
2021: Udbedring af defekte skueglas, indgang til rengøring af tank, nye trykmålere, vandstandsrør,
rør og pakninger samt magnetventiler for eksisterende udligningstank.

Estimeret håndværkerudgift:
150.000 kr. ekskl. moms for udbedring af eksisterende udligningstank.
280.000 kr. ekskl. moms for ny 40 m3 skyllevandstank.

4.10

Belysningsanlæg i bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Belysningsarmaturer langs kant af bassin.
Bolte og møtrikker er af rustfrit stål med overfladekorrosion.
Det anbefales undersøgt om der er spændingskorrosion (revne i bolte) der kan betyde pludseligt
brud.
Vurderet restlevetid:
Det skønnes, at nuværende belysningsarmaturer har en restlevetid på 2-5 år.
Foreslået ændring:
2021: Udskiftning samtidig med udskiftning af vandbehandlingsanlæg
Estimeret håndværkerudgift
150.000 kr. ekskl. moms.

4.11

Belysningsanlæg i bad/omklædning
Observation:
Lys tændes manuelt
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Dato: 15-03-2020

Vurderet restlevetid:
Ikke relevant.
Foreslået ændring:
2021: Opsæt PIR-sensor i begge omklædnings- og baderum med udgangspunkt i opsætning af
PIR-sensor og kabeltræk fra eksisterende udtræk.
Estimeret håndværkerudgift
20.000 kr. ekskl. moms.

4.12

Belysningsanlæg til kældertrappe
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Mangler lys
Vurderet restlevetid:
Ikke relevant.
Foreslået ændring:
2021: Opsæt 5 stk. lysarmaturer og PIR-sensor
Estimeret håndværkerudgift
25.000 kr. ekskl. moms.
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5.1

El-anlæg til Svømmehal
Registrering af eksisterende forhold:
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Dato: 15-03-2020

Forsynings- og styretavle (fra 1995) til vandbehandlingsanlæg.
Vurderet restlevetid:
Det skønnes, at nuværende forsynings- og styretavle til vandbehandlingsanlæg har en restlevetid
på 5 - 8 år.
Foreslået ændring:
2021: Udskiftes i forbindelse med fornyelse af vandbehandling.
Estimeret håndværkerudgift:
200.000 kr. ekskl. Moms

5.2

Opdatering af elinstallationer
Observation:
Ikke relevant
Vurderet restlevetid:
Ikke relevant.
Foreslået ændring:
2021: Nye elinstallationer inkl. nye eltavler i svømmehaller.
Estimeret håndværkerudgift
400.000 kr. ekskl. moms.
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5.3

Dato: 15-03-2020

CTS-anlæg
Observation:
Ikke installeret tilstrækkelige følere, og ingen logning af CTS-data.
Vurderet restlevetid:
Ikke relevant
Foreslået ændring:
2021: Installation af nyt CTS-system med nye målerplaceringer og strategi.
Estimeret håndværkerudgift:
1.800.000 kr. ekskl. moms.

5.4

Afløbsanlæg fra Bassinsal
Observation:
Afløb fra gulvbrønde i render i promenadedæk er udført i svejst PE.
Vurderet restlevetid:
Det skønnes, at nuværende afløbsanlæg har en restlevetid på 4 - 8 år.
Foreslået ændring:
Nu: Videoinspektion forud for udbedringer, så det kan indgå i projektering.
Estimeret håndværkerudgift:
40.000 kr. ekskl. moms.

5.5

Afløbsanlæg til Bad/Omklædning
Observation:
Afløb fra gulvbrønde i render i promenadedæk er udført i svejst PE.
Vurderet restlevetid:
Det skønnes, at nuværende afløbsanlæg har en restlevetid på 4 - 8 år.
Foreslået ændring:
2021: Videoinspektion forud for udbedringer, så det kan indgå i projektering.
Estimeret håndværkerudgift:
40.000 kr. ekskl. moms.
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Varmeanlæg til og installation i Bad/Omklædning
Observation:
Der er opsat en enkelt radiator i hvert omklædningsrum. Radiator er fjernet i begge baderum
grundet tæring.
Vurderet restlevetid:
Det skønnes, at nuværende varmeanlæg (fra 1973) har en restlevetid på 5 - 8 år.

Foreslået ændring:
2021: Det anbefales i forbindelse med udskiftning af klinker (se afsnit 3.10) at opbryde gulvet og
etablere vandbåren gulvvarme.
Estimeret håndværkerudgift:
400.000 kr. ekskl. moms.

5.7

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

Vurderet restlevetid:
Det skønnes, at nuværende vand-anlæg har en restlevetid på 1 - 4 år.
Det skønnes, at nuværende bruser-anlæg har en restlevetid på 1 - 4 år.
Det skønnes, at nuværende sanitet har en restlevetid på 2 - 4 år.
Foreslået ændring:
2021: Ny installation inkl. udskiftning af klinker på vægge:
Estimeret håndværkerudgift:
500.000 kr. ekskl. moms.

5.8

Kloak-anlæg til bassinsal og Bad/Omklædning
Registrering af eksisterende forhold:
Vi har ikke modtaget tegning af eksisterende forhold, og der er ikke udført detailundersøgelse for at
klarlægge tilstand.
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Vurderet restlevetid:
Det skønnes, at nuværende kloak (fra 1973) har en restlevetid på 20 - 25 år.
Foreslået ændring:
2021: Videoinspektion forud for udbedringer, så det kan indgå i projektering.
Estimeret håndværkerudgift:
Videoinspektion: 50.000 kr. ekskl. moms.
5.9

Klimaskærm (tagbelægning) over bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Der er udført lokal undersøgelse af nuværende varmtagskonstruktion / tagbelægning ved:
1) Tæt ved top af det østlige shedlys.- og
2) Tæt ved top af det vestlige shedlys
4 mm tagpap-dampspærre
100 mm trykfast stenuld-tagisolering - uden mekanisk befæstigelse! – Ingen fugt målt.
Underpap punkt-klæbet til isolering
Overpap fuldklæbet til underpap – ingen dampbuler
Det synes som om, der er etableret en trykudligning langs tagkant, der fungerer.
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3) Midt mellem shedlys – midt over bassinsal i kippunkt:
- Ca. 2 mm tagasfalt med indlagt 1 lag alufolie = Dampspære.
- Nedre 125 mm trykfast stenuld-tagisolering – Punktklæbet - Ingen fugt målt.
- Midterste 125 mm trykfast stenuld-tagisolering – Punktklæbet - Ingen fugt målt.
- Øvre 175 mm trykfast tagisolering (fra 2010) – Punktklæbet uden mek.befæstigelse.
Lidt fugt målt i overside af isolering.
- 4 mm Underpap punkt-klæbet til isolering
- 4 mm Overpap fuldklæbet til underpap – ingen dampbuler.
4) Midt mellem shedlys – i hver ende over bassinsal:
- Ca. 2 mm tagasfalt med indlagt 1 lag alufolie = Dampspære.
- Nedre 125 mm trykfast stenuld-tagisolering – Punktklæbet - Ingen fugt målt.
- Øvre 175 mm trykfast tagisolering (fra 2010) – Punktklæbet uden mek.befæstigelse.
Lidt fugt målt i overside af isolering.
- 4 mm Underpap punkt-klæbet til isolering
- 4 mm Overpap fuldklæbet til underpap – ingen dampbuler.
Bemærk RF-trykudlignings-hætter – midt i tag - etableret pr. ca. 10 m fra syd mod nord.

Vurderet restlevetid:
Tagbelægning med tilhørende isolering (fra 2010) og dampspærre (fra 1973) vurderes at have en
forventet restlevetid på > 20 år.
Tagbelægningen på den flade del er med en mængde isolering der næsten svarer til krav i BR
2020. Denne er uden indhold af vand og fungerer derfor optimalt.
Tagbelægningen på de 2 shedtage er med en isolering svarende til krav ved skolens opførelse.
Isoleringen er uden indhold af vand og fungerer derfor optimalt.
Det skønnes ikke rentabelt at foretage en efterisolering svarende til opfyldelse af de nuværende
krav i BR 2020.
Estimeret håndværkerudgift:
Nu: 0 kr. ekskl. moms.

5.10

Klimaskærm (facader) over bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:
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Observation:
Vinduer i shedlys mod vest og shedlys mod øst er træelementer med 2 lags termorude.
Enkelte vindues-glaslister mangler, og enkelte steder er overfladebehandling lidt frønnet / åben i
overfladen.
Det skønnes, at der ikke er udført en tæt dampspærre i gavle og facader af shedlys beklædt med
kobberplade.
Vurderet restlevetid:
Restlevetid skønnes fra 20 til 25 år, under forudsætning af løbende vedligehold (maling og
eftergåelse / kompletering).
Foreslået ændring:
2020: Eftergåelse af glaslister og overfladebehandling.
Estimeret håndværkerudgift:
40.000 kr. ekskl. moms.
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Klimaskærm – Tagbelægning over bade- og omklædningsrum
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Der er udført en lokal renovering af tagbelægning og underliggende isolering.
Dette oplyst grundet utæt inddækning ved tagbrønde.
Der er udført lokal undersøgelse af nuværende varmtagskonstruktion / tagbelægning - ved:

5) Tagkant næsten ud for indvendig kant af gavlmur.
ca. 2 mm asfaltpap-dampspærre med indlagt ét lag alufolie – med sten under denne.
100 mm trykfast stenuld-tagisolering - uden mekanisk befæstigelse! – Fugt målt i OS.
Underpap punkt-klæbet til isolering.
Overpap fuldklæbet til underpap – med dampbuler.
Der ser ikke ud som om der er etableret en trykudligning af dannet fuge fugt i vinterhalvåret under
tagpap langs tagkant.
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6) Tag over Baderum
ca. 2 mm asfaltpap-dampspærre med indlagt ét lag alufolie – med sten under denne.
125 mm trykfast stenuld-tagisolering - uden mekanisk befæstigelse! – Fugt målt i US.
25 mm trykfast stenuld-tagisolering - uden mekanisk befæstigelse! – Fugt målt i OS.
Underpap punkt-klæbet til isolering.
Overpap fuldklæbet til underpap – med dampbuler.
Der er ikke etableret trykudligning af fugtdannelse under tagpap langs tagkant.
Dampspærre er ikke tæt hvorfor det skønnes, at der presses varm fugtig luft op i tag.
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7) og 8) Tag over gang rundt om bassinsal.
Flydende asfalt med indlagt ét lag alu-folie.
150 mm trykfast stenuld-tagisolering - uden mek. befæstigelse – Ingen fugt målt OS.
Underpap punkt-klæbet til isolering.
Overpap fuldklæbet til underpap – ingen dampbuler.

9) Tag over trævæg med glas mod nord - mellem gang og bassinsal.
Flydende asfalt med indlagt ét lag alu-folie.
150 mm trykfast stenuld-tagisolering - uden mek. befæstigelse – Ingen fugt målt OS.
Underpap punkt-klæbet til isolering.
Overpap fuldklæbet til underpap – ingen dampbuler.
Eksisterende tag er besigtiget intakt og værende tæt, hvor der langs yderkant af tagkant er:
- 2 stk. tagnedløb mod syd med indbyrdes afstand på 18 m
- Første tagnedløb 27 m fra den sydlige gavl, og derefter 19 m mellem hvert tagnedløb.
KN-tag har udført lokal reparation ved utætte tagbrønde – ca. 2014.
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Der er lunker på tagbelægning mellem hvert tagnedløb og stort set ingen fald til afløb.
Det skønnes muligt at etablere bedre længdefald på tag mellem tagbrønde, men dette kræver en
forhøjelse af sternkant, hvilket vurderes som en ikke økonomisk rentabel løsning.
Tagareal over Svømmehal og Undervisningslokaler er ca. 1764 m2, der er fordelt på kun 4
tagnedløb.
Hvert enkelt tagnedløb skønnes at være fuldt udnyttet – måske lidt overbelastet ved
tordenregnskyl.
Vurderet restlevetid:
Tagbelægning med tilhørende isolering (fra 2010) og dampspærre (fra 1973) må betegnes at have
en forventet restlevetid på > 20 år.

Estimeret håndværkerudgift:
Nu: 0 kr. ekskl. moms.
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Klimaskærm - Facader ved / omkring bade- og omklædningsrum
Registrering af eksisterende forhold:

Facade / Gavl mod sydvest.
Observation:
Tagudhæng med trælister og tilhørende belysning trænger til vedligehold.
Der er flere steder defekte mursten og fuger.
Vurderet restlevetid:
Det vurderes, at nuværende facader - med rettidigt vedligehold - har en restlevetid på > 30 år.
Foreslået ændring:
2020: Overfladebehandling i tagudhæng og evt. udskiftning af belysning. Udskiftning af defekte
mursten. Fræsning og lægning af nye fuger.
Estimeret håndværkerudgift:
200.000 kr. ekskl. moms.
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Trappe og støttemur til kælder
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Mursten på trappetrin til kælder er revnet pga. frostsprængninger. Fugerne imellem stenene er
defekte. Støttemuren har ligeledes flere defekte sten og fuger.
Vurderet restlevetid:
Det vurderes, at nuværende trappe og støttemur- med rettidigt vedligehold - har en restlevetid på >
30 år.
Foreslået ændring:
2020: Udskiftning af frostsprængte sten på trappe. Fræsning og lægning af nye fuger.
Estimeret håndværkerudgift:
100.000 kr. ekskl. moms.
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Loft i bassinsal
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Loft består af trælister på træstrøer med mellemliggende isoleringsbats.
Der kan med fordel udføres destruktiv undersøgelse lokalt, hvor der er etableret ophæng af stander
for vendeflag.
Vurderet restlevetid:
Restlevetid skønnes fra 20 til 25 år. – under forudsætning af, at nuværende befæstninger ikke er
rustfrit stål.
Estimeret håndværkerudgift:
Nu: 0 kr. ekskl. moms.

5.15

Loft i bad og omklædning
Observation:
Loft består af trælister opsat på forskalling med indlagt mineraluld.
Lofterne har god akustisk virkning.
Vurderet restlevetid:
Skønnes til 30 – 40 år – måske mere.
Estimeret håndværkerudgift:
Nu: 0 kr. ekskl. moms.
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Saunaer i Bad/Omklædning
Registrering af eksisterende forhold:

Observation:
Saunaovn var demonteret ved besigtigelsen.
Klinkegulv har fald frem til og ud gennem glasdør i træramme.
Der er ikke etableret et gulvafløb i klinkegulv uden for dør i baderum.
Træbænke ser nye ud, mens trævægge ser ud til at være nedslidte.
Der er et behov for udskiftning af træbeklædning, hvis saunaerne fortsat ønskes i drift.
Vurderet restlevetid:
Restlevetid på træpanelvægge skønnes fra 0 til 5 år.
Foreslået ændring:
2021:Udskiftning
Estimeret håndværkerudgift:
80.000 kr. ekskl. moms.

5.17

Adgangskontrol
Registrering af eksisterende forhold:
Der er på nuværende tidspunkt ingen adgangskontrol.

Foreslået ændring:
På nuværende tidspunkt er der ingen kontrol med antallet af brugere af svømmehallen. Det
anbefales derfor at etablere adgangskontrol i form af en adgangssluse, så der kræves gyldig
legitimation for at få adgang til svømmehallen. Adgangssluserne skal etableres ved hver dør til
omklædningsrummene.
Estimeret håndværkerudgift:
270.000 kr. ekskl. moms.
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Overvågningsudstyr
Registrering af eksisterende forhold:
Der findes ikke overvågningsudstyr på nuværende tidspunkt.
Vurderet restlevetid:
Ikke relevant

Foreslået ændring:
I forbindelse med ombygningen, anbefales det at opsætte overvågningsudstyr. 2 stk. i
svømmehallen, 1 stk. i gangarealer, 1 stk. ved adgangssystemet og 1 stk. i teknikum for
vandbehandlingsanlæg. Derudover skal der 1 stk. optagerudstyr. I svømmehallen og ved
vandbehandlingsanlægget anbefales det, at opsætte kamera som kan tåle et aggressivt miljø.

Estimeret håndværkerudgift:
Pris: 50.000 kr. ekskl. moms

5.19

Gulvriste og afløb i depoter og gangarealer
Observation:
Der findes ikke gulvriste/afløb i depoter og gangarealer.
Vurderet restlevetid:
Ikke relevant
Foreslået ændring:
2021: Etablering af i alt 4. stk. gulvafløb i depoter og gangarealer inkl. opbrydning af eksisterende
gulv, samt tilkobling til eksisterende kloak.
Estimeret håndværkerudgift:
Pris: 250.000 kr. ekskl. moms
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6.1

Termotæppe over svømmebassin

Dato: 15-03-2020

Registrering af eksisterende forhold:

Termotæppe med tilhørende styretavle i bassinrum.
Vurderet restlevetid:
Restlevetid skønnes fra 10 - 20 år.
Estimeret håndværkerudgift:
Nu: 0 kr. ekskl. moms.
6.2

Performancetest og idriftsætning
Foreslået ændring:
I forbindelse med den store ombygning, anbefales det, at der foretages en performancetest, samt
hjælp til idriftsætning.

Estimeret håndværkerudgift:
Pris: 700.000 kr. ekskl. moms

6.3

30 års driftsbudget
Foreslået ændring:
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:
Pris: ca. 200.000 kr. ekskl. moms.
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LÆSEVEJLEDNING
Rapportens fokus er at finde mulige optimeringer, som kan bidrage til bundlinjen og skabe et bedre
miljø, der er til gavn for brugere og personale.
Rapporten indledes med et kort resume, efterfulgt af en beskrivelse af screeningen og resultatet
heraf. Efterfølgende vil der komme et teoriafsnit omkring luftfugtighed, som skal bruges videre i
rapporten. Herefter vil det næste afsnit beskrive forskellige besparelsesforslag, som er relevante
for Trørød Svømmehal. Her kigges der bl.a. på den nuværende drift sammenlignet med en
optimeret drift. Rapporten afsluttes med en konklusion.
Visse af besparelsesforslagene er ikke nødvendigvis forbundet med en positiv optimering ud over
besparelser i kr.
Disse forslag er lavet for at rejse spørgsmålet og måske tænke andre måder at gøre tingene på, for
derved at skabe en besparelse, som også er en optimering.
•

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

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

1. Ventilationsanlæg
2. Spildevandsmåler

3. Belysning
4. Varmetab rør og
ventiler
5. Klorgenerator
6. Hovedpumpe

7. CTS-system

Aktion til

Besparelse

Besparelse

Investering

TBT

besparelse

[kWh/år] el. (mᶟ)

[kr./år]

(kr.)

(år)

Ingen
Montering af
flowmålere til
påfyldning og
spildevand for
fradragsmåling
Udskiftning til
LED
Isolering

420 mᵌ

14.666

40.000

2,7

5.040 kWh/år

8.670

6.200

0,8

300 kWh/år

300-600

1000

3,3

2.300 kWh/år

5.864

10.000

1,7

122.684 kWh/år

202.102

1.359.000

6,7

-

240.000

1.800.000

9

Regulering af
pH-værdi
Klasse A
anlæg og
natsænkning
Logning af
forbrug, ny
CTS-strategi
mm.

Besparelsesforslagene har en tilbagebetalingstid på mellem 0 – 9 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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VIRKSOMHEDSDATA
Ejer:
Rudersdal Kommune
Øverødvej 2
2840 Holte

Lokalitet for screening:
Trørød Svømmehal
Gammel Holtevej 2
2950 Vedbæk

Rådgiver og Aktør:
Sweco Danmark A/S
Kokbjerg 5
6000 Kolding
Kontaktperson: Morten Kragh
E-mail: morten.kragh@sweco.dk
Telefon: 4015 5157

4

FORBRUGSPRISER
Forbrugspriserne er baseret på indsamlede oplysninger fra Rudersdal kommune på forbrugspriser
fra elnettet og fjernvarmepriser.

El:

1,65 kr./kWh

Varme:

0,5 kr./kWh

Vand (med spildevandsafgift):

45 kr./m3

Spildevandsafgift:

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

6

RESULTATER AF SCREENING
Efter gennemgang af svømmehallen og understøttende data fra CTS-systemet samt
energiopsamlingsprogrammet Omega, har det ikke været muligt at kortlægge elforbruget,
varmeforbruget og vandforbruget for svømmehallen. Dette skyldes at hele Trørød Skole er koblet
sammen med svømmehallen og derfor kun viser et samlet energiforbrug.

7

TEORI OM LUFTFUGTIGHED
I en svømmehal spiller luftens luftfugtigheden en stor rolle, og er derfor en vigtig parameter at
regulere efter. Luftfugtigheden er et udtryk for, hvor meget vanddamp luften indeholder. Den
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angives som absolut fugtighed eller som relativ fugtighed, men kan også angives som
vanddampens partialtryk i forhold til det samlede lufttryk.
Absolut fugtighed (X)
Luftens absolutte fugtighed den absolutte mængde vanddamp i en given luftmængde. Den opgives
ofte i g. vand pr. kg luft eller kg. vand pr. kg luft. Den absolutte luftfugtighed bliver typisk brugt i
psychrometriske beregninger i forbindelse med masseoverførsel, og vil i denne rapport blive brugt i
forbindelse med udregning af bassinernes vandfordampning.
Relativ fugtighed (ф)
Den relative fugtighed er den procentdel, den aktuelle mængde vanddamp i en luftmængde udgør
af den maksimale mængde vanddamp, 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%. Grundet at luften kan indeholde meget mere vanddamp ved
sommertemperaturer, vil den absolutte luftfugtighed være lavere om vinteren selvom den relative
luftfugtighed er højere.
Mængden af vanddamp en given luftmængde kan indeholde, vil stige ved temperatur forøgelser. Af
den grund vil en luftmængdes relative fugtighed falde hvis temperaturen stiger, og omvendt vil den
stige ved faldende temperaturer. Ved fortsat nedkøling af luftmængden, vil den relative
luftfugtighed på et tidspunkt nå 100%. Dette er luftmængdens dugpunkt, og her vil vanddampen i
denne luftmængde begynde at kondensere hvis den er i kontakt med overflader med denne
temperatur. Det kan i en svømmehal ses som dug på ruderne, hvis ventilationsanlægget ikke får
fjernet fugten tilstrækkeligt.
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8

BESKRIVELSE AF BESPARELSESFORSLAG

8.1

Ventilationsanlæg

Årligt Energiforbrug i kWh for ventilation
- Trørød Svømmehal
50.140 kWh

312.069 kWh

El

Varme

Årligt Energiforbrug i DKK for ventilation
- Trørød Svømmehal

65.182 kr.

121.083 kr.

El

Varme
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Ventilationsanlæg VE01
VE01 dækker bassinområdet for 25 meter bassinet. Anlægget er fra 2012 og indeholder en
krydsveksler med en temperaturvirkningsgrad på 75%, med mulighed for at recirkulere luften fra
udsugningen til indblæsningen, når den relative fugtighed er for lav. Frisklufttilførslen styres af den
relative fugtighed. Føleren for måling af fugtighed er fastmonteret i udsugningen og kan aflæses via
CTS-systemet.

Billede 1 - VE01 Aggragathus

Billede 2 - Aggregatmærke

For at vurdere hvorvidt VE01 opererer efter hensigten, er der foretaget målinger af temperatur og
luftfugtighed ved svømmebassinet over en daglig brugscyklus. Resultaterne kan ses i Figur 1 og
Figur 2 og er forklaret herunder.
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Figur 1 - Logningsdata ved svømmebassin (1/2). Den røde streg indikerer CTS-setpunktet for temperatur, og
den blå for relativ luftfugtighed. Måleren var placeret ca. 1,5m over sidekanten af bassinet.

Måledata vist i Figur 1 er observeret umiddelbart over svømmebassinet, og burde derfor vise den
højeste luftfugtighed i svømmebassinet. Det ses at den relative fugtighed er tæt på CTS-setpunktet
på 56% i størstedelen af tiden. Temperaturen er ligeledes målt til at ligge tæt på den ønskede
temperatur på 27,5°C i størstedelen af driftstiden. Overordnet set, er de målte værdier i god
overensstemmelse med de CTS-setpunkter der er sat i tråd med givne anbefalinger ifølge DS477.
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Figur 2 - Logningsdata ved svømmebassin (2/2). Den røde streg indikerer CTS-set punktet for temperatur, og
den blå for relativ luftfugtighed. Måleren var placeret ca. 2m over gulv, ved indgangen til omklædningsområdet

Måledata vist i Figur 2, er for samme svømmebassin som dem i Figur 1, men er målt i en højde på
ca. 2 m over gulvarealet, der ikke kan betragtes som et vådt areal. Det må derfor forventes at den
målte fugtighed er betydeligt lavere end set i Figur 1, hvilket også ses af målingerne. Da
fugtighedsmålingen som VE01 indregulerer efter sidder i udsugningskanalen, vil denne måler måle
en opblandet værdi der vil ligge i spændet mellem værdierne set i Figur 1 & 2. Temperaturen er
også her i god overensstemmelse med setpunktet, dog med mulighed for mindre opvarmning i
tidsrummet mellem 12:00 og 14:30. Dette vil formentligt kunne opnås med en bedre CTS-styring,
med flere følere installeret.
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Billede 3 - CTS-indstilling for VE01. Setpunkt for temperatur og relativ luftfugtighed er hhv. 27,5°C og 56%.
Ventilationsanlægget kan enten kører med en ydelse på 65% (normal drift) eller 25% (nedsat drift)

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.
Uden for brugstiden anbefales det at der køres med en grundventilation på 20% af den
dimensionerende luftmængde for at forhindre en akkumulering af uønskede chlor forbindelser i
bassinrummet.
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Beregningerne for ventilationsbehovet, er baseret på den teoretiske maksimale fordampning af
vand fra svømmebassinet, og vil derfor være mere præcis end hvad normen anbefaler.

Fordampning
I nedenstående skema, står forudsætningerne for beregning af fordampning. Det antages at den
relative fugtighed i svømmebassinet er 56% ved både vinter og sommerdrift, da bassinet ikke
grænser op til bygningens klimaskærm og dermed ikke giver problemer med kondens i
vinterperioden.

Forudsætninger
Vådt areal

25x11 m bassin

275

m²

Vandtemperatur

27°C (100% RF) Giver partialtryk:

35,4

mbar

Lufttemperatur

29°C (56%RF) Giver partialtryk:

22,3

mbar

Empirisk Faktor

Normal anvendelse

20

Overdækket bassin

0,5

Indeluft ved 29°C og 56%RF

14,4

g/kg

Udeluft ved 15°C og 85%RF

8,9

g/kg

Lufts densitet 𝝆

Massefylden for luft

1,2

kg/m3

Antal åbningstimer hverdag

Kl. 06:00-22:00

16

h/døgn

Antal åbningstimer weekend

Kl. 06:00-22:00

16

h/døgn

Absolut luftfugtighed X

Ud fra forudsætningerne, er der en vandfordampning på:
ṁvand = 20 ∙ 275m2 ∙ (35,4mbar − 22,3mbar) = 72.050

g
kg
≈ 72
h
h

Dette resulterer i et nødvendigt luftskifte i åbningstiden på:
72.050

𝑄̇luft =
(1,2

𝑔
ℎ

𝑘𝑔
𝑔
𝑔
∙ (14,0
− 8,9 ))
𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑚3

= 11.772

𝑚3
ℎ

Udenfor åbningstiden kan der ventileres med 20% af den dimensionerede luftmængde:

𝑄̇luft = 11.772

𝑚3
𝑚3
∙ 20% = 2.355
ℎ
ℎ

Forbrug af el
Der er udført luftmængdemålinger på VE01 under normale driftsforhold, (motoreffekt ca. 50%) for
at estimere anlæggets årlige energiforbrug.
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Udsugning/Afkast:
Areal af kanal: 1,08 m2
Målt gennemsnitlig lufthastighed i kanalens bredde: 2,56 m/s ± 20%
Beregnet luftmængde: 9.953 m3/h ± 20%

Friskluft/indblæsning:
Areal af kanal: 1,08 m2
Målt gennemsnitlig lufthastighed i kanalens bredde: 1,5 m/s ± 20%
Beregnet luftmængde: 5.832 m3/h ± 20%
Det er vurderet at VE01 har en maksimal luftmængde på 20.000 m3/h, så det er korrekt
dimensioneret i forhold til fordampningen.
Nuværende indregulering for VE01:
Normal drift:

100 % luft:

20.000 m³ pr. time

Grundventilation:

20 % luft:

4.000 m3 pr. time

Estimeret årligt gennemsnit: 30% Luft: 6.000 m3 pr. time
Det antages at VE01 benyttes 24 timer dagligt ved 30% luftskifte i gennemsnit. Der antages en SELværdi for anlægget på 3 kW/m3/s ved 50%. Det samlede årlige elforbrug estimeres da til:

𝑘𝑊ℎ𝑁𝑜𝑚𝑎𝑙,å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 3

𝑘𝑊
𝑚3
ℎ
𝑘𝑊ℎ
∙
1,66
∙ 8.760 = 43.625
3
𝑚
𝑠
å𝑟
ℎ
𝑠

Forbrug af varme
Da der ikke er installeret bi-målere på varmebatteriet tilhørende VE01 bliver det årlige
varmeforbrug estimeret ud fra Figur 3 og den beregnede mængde luft der årligt bliver tilført
svømmebassinet.

Ved aflæsning af Figur 3 anvendes en varmegenvinding på 65% og en forskel på afkast og
rumtemperatur på 0°C. På Billede 3, ses det at der indblæses med 50°C for at kompensere for
varmetab igennem klimaskærmen samt den adiabatiske køleeffekt fra vand fordampningen. Vi
antager at der bliver indblæst med en gennemsnitstemperatur på 45°C hvilket ligger udenfor
området i Figur 3, så vha. en lineær approksimation antages det at der skal bruges 5 kWh til
opvarmning af 1m3 luft i timen.
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Figur 3 - 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)

Det årlige varmeforbrug kan da beregnes til:

𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒å𝑟𝑙𝑖𝑔

𝑘𝑊ℎ
𝑚3
𝑑𝑎𝑔𝑒
𝑘𝑊ℎ
= 6.000
∙ 5 3 å𝑟
∙7
= 262.800
𝑚 𝑑𝑎𝑔𝑒
ℎ
𝑢𝑔𝑒
å𝑟
·
ℎ
å𝑟

Samlede forbrugsomkostninger

Nuværende årlige energiforbrug VE01
Årlige elforbrug VE01

43.205 kWh/år

Årlige varmeforbrug VE01

262.800 kWh/år
Pristakster

El

1,65 kr./kWh

Varme

50 øre/kWh
Samlede årlige omkostninger: 202.688 kr./år

Besparelse
Givet at der ingen bi-målere er installeret til at måle el og varmeforbruget for VE01, er
omkostningsestimeringerne baseret på målte værdier, CTS-setpunkter og anbefalede
regnemetoder.

Ud fra disse beregninger kan det ikke konkluderes at der er nogle betydelige besparelser at hente
på driften af VE01, da den opererer efter hensigten og opretholder de anbefalede CTS-setpunkter i
driftstiden. VE01 er også af nyere dato, og er korrekt dimensioneret til svømmebassinet. De
beregnede driftsudgifter er også i god overensstemmelse med tidligere projekters målte
driftsudgifter for svømmehaller af ækvivalent størrelse. (Elforsk 335-04, 2008)
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En eventuel besparelse vil kunne opnås ved optimering af anlæggets CTS-regulerings strategi,
hvilket kræver installering af yderligere følere, bi målere og historisk logning af CTS-data.

Denne besparelse er beskrevet yderligt i afsnit 8.9.

Trykforhold
Trykforholdet i rummet er ikke korrekt når udsugningsventilatoren kører i trin 1 (Se billede 3).
Nuværende styring vil skabe overtryk i rummet i stedet for et ønsket undertryk (DS477:2013 12.1).
Et undertryk sikrer, at der ikke trykkes fugtigt luft op i tagkonstruktionen og derved giver mulighed
for nedbrydning af de bærende konstruktioner.
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Ventilationsanlæg VE02
VE02 dækker over ventilation til bad og omklædning. VE02 er af nyere dato og bestykket med
krydsveksler.

Billede 5 - Aggregathus VE02

Billede 4 - Aggregatmærke VE02

Styring af ventilationsbehov er bestemmende af en væghængt fugtføler. Når badeområdet ikke
benyttes, tilføres der minimum luftmængde til rummet og når den væghængte fugtføler måler
fugtighed på over 50% regulerer ventilationsanlægget op i luftmængde, til der igen er en ønsket RF
på 50 %.

Billede 6 – Skærmbillede af CTS
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Figur 4 - Måledata fra drengenes omklædningsrum. Føler placeret i bruserummet. Den blå streg indikerer
CTS-setpunktet for relativ luftfugtighed i udsugning.

Figur 5 - Måledata fra pigernes omklædningsrum. Føler placeret i bruserummet. Den blå streg indikerer
CTS-setpunktet for relativ luftfugtighed i udsugning.

Det fremgår af Figur 4 & 5, at ved brug af bruserne i omklædningsrummene sker der en drastisk
stigning på den relative luftfugtighed. VE02 skal bruge omtrent en time på at ramme setpunktet på
50%, efter brug af bruserne.
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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.
Dimensionering
Der skal kunne tilføres 200 m3/h forvarmet friskluft til omklædningsrummet pr. bruser. Der er 10
brusere i hvert omklædningsrum. Den dimensionerende luftmængde vil da være:

𝑄̇𝑑𝑖𝑚

𝑚3
3
ℎ ∙ 20 𝐵𝑟𝑢𝑠𝑒𝑟𝑒 = 4.000 𝑚
=
𝐵𝑟𝑢𝑠𝑒𝑟
ℎ
200

Forbrug af el
Nuværende indregulering for VE02:
Normal drift:

100 % luft:

2.950 m³ pr. time

Grundventilation:

20 % luft:

590 m3 pr. time

Gennemsnitlig årlig luftmængde: 40% luft: 1.180 m3 pr. time
Det vurderes at bad/omklædning benyttes 24 timer dagligt ved 40 % luftmængde. Der antages en
SEL- værdi for anlægget på 1,5 kW/m3/s i gennemsnitlig normal drift. Det samlede årlige elforbrug
beregnes til:

𝑘𝑊ℎ𝑁𝑜𝑚𝑎𝑙,å𝑟𝑙𝑖𝑔 = 1,5

𝑘𝑊
𝑚3
ℎ
𝑘𝑊ℎ
∙
0,81
∙ 2.922 = 4.307
3
𝑚
𝑠
å𝑟
å𝑟
𝑠

Forbrug af varme
Ud fra Figur 3 i tidligere afsnit, estimeres der et varmeforbrug på 2 kWh pr. m3 pr. time ved en dags
drift i ugen, dette forudsætter en indblæsningstemperatur på 20°C, en gennemsnitlig
genvidingsgrad på 65% og ingen overhedning i udsugningen. Det samlede varmeforbrug for VE02
bliver da:
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𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒å𝑟𝑙𝑖𝑔

𝑘𝑊ℎ
𝑚3
𝑑𝑎𝑔𝑒
𝑘𝑊ℎ
= 1.180
∙ 2 3 å𝑟
∙7
= 16.520
𝑚 𝑑𝑎𝑔𝑒
ℎ
𝑢𝑔𝑒
å𝑟
·
ℎ 𝑢𝑔𝑒

Samlede forbrugsomkostninger
Nuværende årlige energiforbrug VE02
Årlige elforbrug VE01

4.307 kWh/år

Årlige varmeforbrug VE01

16.520 kWh/år
Pristakster

El

1,65 kr/kWh

Varme

50 øre/kWh
Samlede årlige omkostninger: 15.367 DKK/år

Besparelse
Givet at der ingen bi-målere er installeret til at måle el og varmeforbruget for VE02, er
omkostningsestimeringerne baseret på målte værdier, CTS-setpunkter og anbefalede
regnemetoder.

Ud fra disse beregninger kan det ikke konkluderes at der er nogle betydelige besparelser at hente
på driften af VE02, da den opererer efter hensigten og opretholder de anbefalede CTS-setpunkter i
driftstiden. VE01 er også af nyere dato, og er korrekt dimensioneret til omklædningsrummet.

En eventuel besparelse vil kunne opnås ved optimering af anlæggets CTS-regulerings strategi,
hvilket kræver installering af yderligere følere, bi målere og historisk logning af CTS-data.

Denne besparelse er beskrevet yderligt i afsnit 8.7.
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Spildevand
Miljøstyrelsens vejledning nr. 12414 af d. 1. januar 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg
præciserer, hvornår der kan forventes fradrag for vandafledningsafgift:
Efter lovens § 2 a, stk. 4, ”beregnes vandafledningsbidraget for erhvervsejendomme efter
erhvervsejendommens vandforbrug, fratrukket den vandmængde, der medgår til produktion eller
som af anden grund ikke afledes til det offentlige spildevandsanlæg”.
For Trørød Svømmehal omhandler det den del, der fordamper via bassinet og dermed ikke ledes
tilbage til spildevandsanlægget i Kommunen. Der er forskel på dagsdrift og natdrift, men fordi at der
om natten kommer termotæppe over bassinet mindskes fordampningen så meget, at denne ikke
regnes med.
Besparelser
Forudsætningerne for beregningen af den årlige besparelse ved etablering af spildevandsmåler er
følgende:
Data
Fordampning

Beregnet i afsnit 7.1

72

kg/h

Antal åbningstimer hverdag

Kl. 06:00-22:00

16

h/døgn

Antal åbningstimer weekend

Kl. 06:00-22:00

16

h/døgn

34,88

kr./m³

Afledningsbidrag Rudersdal Kommune

Afledningsfri fordampning:
72
𝐴𝑓𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑟𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑎𝑚𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔 =

kg
ℎ
· 16
∙ 365 𝑑𝑎𝑔𝑒
𝑚3
ℎ
𝑑𝑎𝑔𝑒
= 420,5
𝑘𝑔
å𝑟
1.000 · 3
𝑚

Dette giver en årlig fritagelse på afledningsafgift på:

𝐹𝑟𝑖𝑡𝑎𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑎𝑓 𝑎𝑓𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑓𝑔𝑖𝑓𝑡 = 34,88

𝑘𝑟
𝑚3
𝑘𝑟
∙
420,5
≈ 14.666
𝑚3
å𝑟
å𝑟

Investering
Investeringsestimat:
•

Skyllesystem med flowmåler inkl. installationsomkostninger

40.000 kr.

•

I alt

40.000 kr.
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Tilbagebetalingstid
𝑇𝐵𝑇 =

8.3

40.000 𝑘𝑟
≈ 2,7 å𝑟
14.666 𝑘𝑟

Belysning
De nuværende lyskilder er ældre T5 rør, som kan udskiftes med LED-rør og LED-startere. Det er
de samme lyskilder, som der er i svømmehallen, omklædningsrum, bad, gang og depot.

Billede 8 – T5 rør, 28 Watt. Tænd/sluk styres
af internt personale.

Billede 7 – Belysningsarmatur i svømmehal
og øvrige rum.

Forbrug
I nedenstående tabel ses forbruget for de nuværende lyskilder sammenholdt med en fremtidig
foreslået lyskilde.
Lampe

Lyskilde

Watt

Antal

Brændetid
(h/døgn)

Dage

kWh/år

Nuværende

G23

T5- 28W827

28

56

16

363

9.106

Foreslået

G23

GR 10q

12,5

56

16

363

4.066

Besparelse

5.040

Udskiftningen vil give samme lysfarve på 2700K og i stedet for en levetid på 10.000 timer, vil de
nye have en levetid på 40.000 timer.

Besparelse
Ved at udskifte de nuværende lyskilder med LED, vil der årligt kunne spares 5.040 kWh. Med en el
takst på 1,65 kr./kWh vil det give en årlig besparelse på:
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Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 = 5.040

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑟
𝑘𝑟
∙ 1,65
= 8.316
å𝑟
𝑘𝑊ℎ
å𝑟

Investering
For at implementerer løsningen, skal der monteres LED lyskilder samt LED-starter. Det påtænkes
at driftspersonalet udskifter lyskilderne 1-1.
Investeringsestimat:
•

LED lyskilde samt LED-starter:

6.200 kr.

•

Håndværker udgifter:

0 kr.

•

I alt

6.200 kr.

Tilbagebetalingstid
𝑇𝐵𝑇 =

6.200 𝑘𝑟
≈ 0,8 å𝑟
𝑘𝑟
8.316
å𝑟
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Isolering af pumper og ventiler
Ved gennemgang af varme installationerne, kunne det konstateres at flere pumper og ventiler ikke
er isoleret. Manglende isolering kan sidestilles med en radiator, som konstant afgiver varme.
Manglende isolering giver varmetab og dermed en unødvendig udgift.

Billede 10 - Ventil uden isolering. Billede 9 - Pumpe og ventiler uden isolering.

Varmetab
Der er fem uisolerede pumper/ventiler, svarende til et unødvendigt varmeforbrug på 300 kWh årligt.
I pris svarer det til 300-600 kr./år.
Investering
Investeringen er at betragte som et overslag, og skal ses ud fra vejledende grossistpriser fra
danske grossister. Det påtænkes at driftspersonalet selv sætter isolering på ventilerne/pumpen.
Investeringsestimat:
•

Udgifter til isolering:

1.000 kr.

Tilbagebetalingstid
𝑇𝐵𝑇 =

1.000 𝑘𝑟
= 3,3 å𝑟
𝑘𝑟
300
å𝑟
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Klorelektrolyseanlæg
Forbrug
Klorgenerering sker ved hjælp af blødgjort vand der tilsættes salt, som via elektrolyse producere
natriumhypochlorit.
Klorelektrolyseanlægget kan producere 500 g klor pr. time. Til produktion af 1 kg ren klor medgår
der 3 kg salt. Prisen for salt er 3 kr. pr. kg. Klorelektrolyseanlægget optager 5 kW elektrisk effekt
som koster 1,65 kr. pr. kWh. Klor indholdet i bassinerne er 1 mg/l (lovkrav 0,4 til 1,5 mg/l).

Billede 11 - Klorgenerator

De årlige driftsomkostninger til klorelektrolyseanlægget, ekskl. omkostninger til vedligehold,
beregnes ud fra de overståede priser på salt og elektricitet. Til mængden af den nødvendige
mængde tilsatte klor, benyttes gennemsnittet fra DS 477’s vejledende værdier på 1-2 g klor pr. m3
cirkulerede vand.

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑡.500𝑔𝐶𝑙2 = 3

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑝𝑟.𝑔𝑟𝑎𝑚 𝐶𝐿2 =

𝑘𝑟
𝑘𝑔salt
·3
· 0,5 kg 𝐶𝑙2 = 4,5 kr
𝑘𝑔𝑠𝑎𝑙𝑡
𝑘𝑔𝐶𝑙2

4,5 𝑘𝑟 + (5 𝑘𝑊 · 1ℎ · 1,65
500 𝑔

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝐶𝐿2 𝑝𝑟. 𝑡𝑖𝑚𝑒. = 140

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑟. å𝑟 = 210

𝑘𝑟
)
𝑘𝑊ℎ = 0,0255 kr
𝑔

𝑚3
𝑔
𝑔
· 1,5 3 = 210
ℎ
𝑚
ℎ

𝑔
ℎ
𝑘𝑟
𝑘𝑟
· 8760 · 0,0255
= 46.910
ℎ
å𝑟
𝑔
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
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elektrolyseanlægget benyttes til justering af klor indholdet. Systemet for dosering af klor og syre
viser, en pH-værdi svingende mellem 7,20-7,40.
Besparelse
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.

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.

En sænkning af pH-værdien med ca. 0,2 - 0,4 vil gøre den frie klor mellem 5% - 20% mere effektiv,
og dermed give en besparelse på ca. 5 - 20 %.
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.
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.

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 = 46.910 𝑘𝑟 · 12,5% = 5.864 𝑘𝑟
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Investering
Investeringsestimat:
•

Ny indstilling af pH-værdi og øget kontrol i en periode:

10.000 kr.

•

I alt

10.000 kr.

Tilbagebetalingstid
𝑇𝐵𝑇 =

8.6

10.000 𝑘𝑟
≈ 1,7 å𝑟
𝑘𝑟
5.864
å𝑟

Hovedpumpe til cirkulerende bassinvand
Nuværende hovedpumpe er af ældre dato og kan ikke leve op til gældende krav for nødvendig
omsætning.
Udført farvetest med gennemfarvning på 10 min. kunne ikke overholdes jf. normer for
svømmebade. Dette skyldes manglede pumpekapacitet fra hovedpumpen til svømmebassinet.
Hovedpumpens flow er målt ved en akkrediteret måling og viser at ved max. belastning (7,5 kW –
50 Hz) er der et max flow på 117 m3/h. Kravet for den nødvendige vandstrøm er 145 m3/h,
beregnet ud fra omsætningstiden. Det er derfor et lovkrav, at der monteres en ny pumpe for det
cirkulerende bassinvand, som kan overholde kravet.
I samme ombæring vil det være fordelagtigt at udskifte frekvensomformer og flowmåler.
Flowmåleren er placeret for tæt på cirkulationspumpen, hvorfor den skal placeres et andet sted.
Det anbefales at flowmåleren placeres i en afstand af 3-5 gange af rørets diameter fra bøjningen.
Dette resulterer i at flowmåleren ikke viser det korrekte flow, da den ved 42,3 Hz viser et flow på
140 m3/h. Der er aflæst en høj løftehøjde på 14m på manometrene placeret før og efter pumpen.
Det anbefaledes derfor et nyt vandbehandlingsanlæg med et markant mindre tryktab. Der
anbefales ydermere at få reduceret den cirkulerende vandmængde til 70% om natten.
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Billede 12 – Krav til indfarvning på 10 min for
eksisterende svømmebassiner kunne ikke overholdes.

Billede 13 - Nuværende pumpe for cirkulerende
bassinvand.

Forbrug

Ved antagelse af kontinuerlig drift i dette driftspunkt vil det nuværende årlige energiforbrug for
hovedpumpen være:

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 = 4,6 𝑘𝑊 ∙ 8.760

ℎ
𝑘𝑊ℎ
= 40.296
å𝑟
å𝑟

Faktiske behov
Nedenstående skema viser omsætningstiderne for forskellige temperaturer og personbelastninger.
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Da bassinet har varierende højder, og omsætningstiden er afhængig af højden på bassinet, er
volumen beregnet for både den høje del (fra 1,5 m) og den lave del (mellem 0,5-1,5 m). Dette giver
en cirkulerende vandmængde på:

𝑉̇ =

192 𝑚3 214 𝑚3
𝑚3
+
= 145
5ℎ
2ℎ
ℎ

Det maksimale antal personer, der må benytte varmtvandsbassinet inden for en time er 70 stk.
Dette giver en cirkulerende vandmængde på:

̇
𝑉𝑁𝑦
= 70 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 · 2
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡

𝑚3
m3
= 140
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 · ℎ
h

Dermed er det volumen der er den dimensionsgivende.
Den cirkulerende vandmængde for bassinet, skal dermed sættes op. Den akkrediteret måling viste
117 m3/h ved fuldlast på 7,5 kW. Frekvensomformeren viste 4,6 kW mens flowmåleren viste 140
m3/h. Det betyder at anlægget cirkulerer væsentligt under den nødvendige vandmængde. Det har
ikke været muligt at finde pumpekurve for den installerede pumpe, så der benyttes
affinitetsligningerne til at beregne det faktiske flow.
1

𝑄𝑥 = 𝑃𝑥3 ·

𝑄𝑛
1
𝑃𝑛3

1

= 4,63 ·

117
1
7,53

≈ 99

𝑚3
ℎ

Ved at øge flowet stiger 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 ganget med flowet i anden potens. Man kan man beregne denne konstant, som er
anlæggets specifikke modstand og efterfølgende finde tryktabet ved øget flow:

𝑘=

𝐻𝑡𝑎𝑏 (14 − 1,5)𝑚𝑉𝑆
ℎ · 𝑚𝑉𝑆
=
= 0,001275
3
2
𝑚
𝑄
𝑚3
992
ℎ

𝐻𝑡𝑎𝑏 = 𝑘 · 𝑄2 = 0,001275

𝑚𝑉𝑆 · ℎ
𝑚3
2
·
145
= 26,8 𝑚𝑉𝑆
𝑚3
ℎ

𝐻 = 𝐻𝑡𝑎𝑏 + 𝐻𝑔𝑒𝑜 = 26,8 𝑚𝑉𝑆 + 1,5 𝑚𝑉𝑆 = 28,3 𝑚𝑉𝑆
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Da den installerede pumpe ikke kan levere det nødvendige flow, ved den nuværende modstand i
systemet, indsættes driftspunktet på pumpekarakteristikken for en NB 80-200/188. Dette kan ses
på nedenstående figur.

Figur 6 – Pumpekarakteristik (145 m3/h)

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖_𝑘𝑟𝑎𝑣

𝑚3
145
ℎ

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖_𝑛𝑢𝑣æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒

=

14,6
ℎ
kWh
𝑘𝑊 · 8.760 = 142.107
0,9
å𝑟
å𝑟

𝑚3
99
ℎ

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑊ℎ = 47.407

=

4,6
ℎ
kWh
𝑘𝑊 · 8.760 = 47.407
0,85
å𝑟
å𝑟

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
− 142.107
= −94.700
å𝑟
å𝑟
å𝑟

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 = −94.700

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑟
𝒌𝒓
· 1,65
= −𝟏𝟓𝟔. 𝟐𝟐𝟓
å𝑟
𝑘𝑊ℎ
å𝒓
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Det vil koste ca. 150.000 kr. mere om året, for at opretholde den nødvendige cirkulerende
vandmængde på det nuværende anlæg. Dette skyldes at pumpen på nuværende tidspunkt ikke
lever op til kravet og cirkulerer for lidt vand.

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 til 25 m bassinet leverer på nuværende tidspunkt et

for lavt flow, som ikke overholder kravet. Det er der derfor de 142.107 kWh pr. år, som skal bruges
for at levere 145 m3/h på det nuværende anlæg, der bruges til at udregne besparelsen ved
etablering af et nyt anlæg. Ved at konstruere et anlæg med natsænkning, mindre tryktab, mindre
geometrisk løftehøjde, bedre virkningsgrader og korrekt flow, så det opnår en klasse A, vil
besparelsen være følgende:
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑁𝑎𝑡 = 0,0167

𝑘𝑊
𝑚3
𝑑𝑎𝑔𝑒
ℎ
kWh
· 145
· 70% · 365
·6
= 3.712
3
𝑚
ℎ
å𝑟
𝑑𝑎𝑔𝑒
å𝑟
ℎ

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑎𝑔 = 0,0167

𝑘𝑊
𝑚3
𝑑𝑎𝑔𝑒
ℎ
kWh
· 145
· 365
· 18
= 15.909
3
𝑚
ℎ
å𝑟
𝑑𝑎𝑔𝑒
å𝑟
ℎ

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 = 15.909

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑊ℎ = 142.107

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
+ 3.712
= 19.621
å𝑟
å𝑟
å𝑟
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
kWh
− 19.621
= 122.486
å𝑟
å𝑟
år

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑠 = (122.482

kWh
𝑘𝑟
𝒌𝒓
· 1,65
) = 𝟐𝟎𝟐. 𝟏𝟎𝟐
år
𝑘𝑊ℎ
å𝒓
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Investering
Investeringsestimat:
•

Cirkulerende rørsystem til og fra bassiner inkl. dyser:

300.000 kr.

•

Demontering

100.000 kr.

•

Sandfiltre

480.000 kr.

•

Grovfilter/forfilter og hovedpumpe

94.000 kr.

•

Rejseomkostninger, dokumentation mm.

85.000 kr.

•

Uforudseelige udgifter

300.000 kr.

•

I alt

1.359.000 kr.

Tilbagebetalingstid
𝑇𝐵𝑇 =

8.7

1.359.000 𝑘𝑟
≈ 6,7 å𝑟
𝑘𝑟
202.102
å𝑟

CTS-system
Det anbefales at der laves en strategi for hvordan forbruget registreres for hele svømmehallen. På
nuværende tidspunkt logges forbruget sammen med hele Trørød Skole og derfor kendes
udgifterne til el, vand og varme for svømmehallen ikke. Udover at forbruget kan bruges til at lave
valide driftsbudgetter, kan målingerne også bruges til at fejlfinde samt benchmarke. 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.
Ved gennemgang af det interne CTS-system, kan der konstateres mangler for at drifte optimalt og
derved sikre en så positiv driftsøkonomi som muligt. Det er ikke muligt at logge forbrug og pga.
manglende målere, er det ikke muligt at se forbruget på de forskellige komponenter/systemer.
For at drifte optimalt, er CTS-systemet et vigtigt værktøj. Ved rette placering af målere og korrekt
indstilling, kan systemet bruges til hurtigt at skabe et overblik over udsving og evt. fejl, som skal
løses.
Dette skal ikke ses som dårlig driftsledelse fra de driftsansvarlige, men manglende værktøjer,
logninger og forståelse for overvågning. Det kan derfor anbefales, at der optimeres på CTSsystemet og der installeres bi-målere. Ydermere skal personalet oplæres i brugen af CTS,
benchmarking, logninger, og fejlfinding.
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Observation
Hver mandag testes brandalarmen fra kl. 04.00 og 2-4 timer frem. I dette tidspunkt kører
ventilationsanlæggene ikke. Når testen er udført, skal pedellerne selv starte ventilationsanlæggene
op igen.
Det er uklart hvordan ventilationsanlægget kører i weekenden og om aftenen/natten, men det
anbefales at der ventileres med 20%, når svømmehallen er lukket, som er beskrevet i afsnit 7.1.
På nuværende tidspunkt kan anlægget enten køre med en ydelse på 65% eller 25%. Ved at lave
flere driftsmuligheder, vil anlægget bedre kunne opnå de valgte setpunkter og der vil muligvis
kunne spares energi på driften.
Specielt mandag morgen oplever brugerne og personalet et dårligt indeklima pga. dampe og fugt.
Forbrug
Swecos vurdering er at der årligt bruges 1.2-1.4 mio. på driften af svømmehallen.
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 = 1.200.000 𝑘𝑟 ∙ 20% ≈ 𝟐𝟒𝟎. 𝟎𝟎𝟎

𝒌𝒓
å𝒓𝒍𝒊𝒈𝒕

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

Nyt CTS-system:

1.500.000 kr.

•

Målerplacering og strategi:

300.000 kr.

•

I alt:

1.800.000 kr.

Tilbagebetalingstid
𝑇𝐵𝑇 =

1.800.000 𝑘𝑟
= 7,5 å𝑟
𝑘𝑟
240.000
å𝑟
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KONKLUSION
Rudersdal Kommune har igangsat denne screening for at skabe fokus på den helhedsorienterede
drift i svømmehallen. Under besøget på Trørød Skoles Svømmehal, blev der fundet flere
energioptimeringsmuligheder, hvor Rudersdal Kommune kan spare på energien. Samtidig blev der
også fundet flere områder hvor en simpel ændring i den daglige drift vil kunne bidrage positivt til
bundlinjen uden at tilsidesætte lovgivningen, krav eller brugernes ønsker.
Generelt fremstår installationerne, udover ventilationsanlæggene, slidte og af ældre dato, med
forventet levetider visse steder på under 2 år.
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BETRAGTNINGER
I dette afsnit er de forventede levetider og estimerede priser for et udpluk af de tekniske
installationer. For uddybende tekst på nedenstående installationer eller levetider og priser for
resterende bygningsdele, se Teknik- og Bygningsgennemgangs Rapporten.

Flowmåler monteret uden respektgrænse
til rørlængder før og efter måler.
Der er fejlvisning på 30 %.

Forventet levetid:

0-2 år

Udskiftning:

18.000 kr.

Hovedpumpe til cirkulerende bassinvand
kan ikke overholde krav til omsætning ift.
BEK. 918 af 27 juni 2016.
Skal skiftes.

Forventet levetid:

0 år

Udskiftning:

45.000 kr.
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VLT skal udskiftet sammen med ny
pumpe.

Forventet levetid:

0 år

Udskiftning:

11.000 kr.

Vandbehandling er af ældre dato, men
overholder krav til BEK. 918 af 27 juni
2016

Forventet levetid:

3-4 år

Udskiftning:

480.000 kr.
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Aktiv kulfilter er af ældre dato og tjenligt til
udskiftning.

Forventet levetid:

1-2 år

Udskiftning:

88.000 kr.

Udskiftes sammen med øvrige
vandbehandling.
Klor/Syrerum overholder gældende lovkrav
og velfungerende.

Forventet levetid:

3-5 år

Udskiftning:

150.000 kr.

Udskiftes sammen med øvrige
vandbehandling. Kan undlades ved
udskiftning til kombi-elektrolyseanlæg

Side 38 af 41

Energiscreening og rentabilitet
Trørød Skole Svømmehal

Dato: 15-03-2020

VE01: Ventilationsanlæg for
bassinområdet kan betragtes som
værende nyt.

Forventet levetid:

20 år

VE02 ventilation for bad/omklædning
Kan betragtes som værende nyt

Forventet levetid:

20 år

Klorelektrolyse.

Forventet levetid:

4-8 år

Udskiftning:

350.000 kr.

Udskiftning til kombianlæg:

650.000 kr.
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Skylletank med meget okker (ferrit eller
mangan evt.) i rør, bør rengøres. Har
desuden ikke stor nok kapacitet, så bør
udskiftes til en større tank.

Forventet levetid:

15-20 år

Udskiftning til 40 m3:

280.000 kr.

Forsynings- og styretavler er fra
svømmehallens opførelse

Forventet levetid:

5-8 år

Udskiftning:

200.000 kr.
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Tidsinterval
Kategori

Reference

Sundhed & Sikkerhed
Bærende konstruktioner
De bærende konstruktioner udgør et kritisk element for
personsikkerheden i svømmehaller. Integriteten af denne
må ingelunde tilsidesættes.
Bærende konstruktioner
Bærende konstruktioner
Indvendige overflader
Personsikkerhed, hygiejne, rengøringsvenlighed og mange
andre kritiske faktiorer afhænger af denne.
Indvendige overflader
Indvendige overflader
Arbejdsmiljøtiltag
Vigtigheden i medarbejdernes arbejdsvilkår og
svømmehallernes indretning. Her skal tunge løft, dårlige
arbejdsstillinger, vareleverancer og farligt arbejde overvejes
i forhold til driften.
Drukne Detektions Udstyr
Assistance for livredderfunktionen i svømmehallerne samt
dokumentation til brug i uheldssituationer
Rengøring
Overordnet rengøring af alle svømmehallens redskaber og
nedrensning af overflader, med henblik på sikker og
hygiejnisk drift, og undgå overbelastning af driftspersonalet

Prioritet / Forklaring

1-3 år

4-5 år

Uforudseelige udgifter

Alle priser er i DKK ekskl. Moms
Byggeledelse og
Support fra drift
byggeplads

Rådgivning

Linjesummering

1. Prioritet er tiltag omkring sundhed og sikkerhed jf. DS477.
3.1

Injektion af horisontale revner i limtræsbjælker

3.2
3.5
3.9

Lokal undersøgelse af det bærende tagunderlag
Kontrolmåling beton og eftergå/opgradere eksist. KB-anlæg
Udskiftning af 17 stk. vådrumsdøre (ikke BD-døre)

3.10
3.11
3.12

Nyt klinkegulv med tilhørende sokkelhulkehl
Epoxy gulv i kælder
Eftergåelse og lovliggørelse af bassinudstyr

3.13

Indkøb af drukne detektions udstyr

3.14

Grundrengøring som udbedrende vedligehold

3.15

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

4.2

Etablering af udvendig kælderadgang for lettere tilgang af
forbrugsgods som f.eks. Salte, chlor m.v.
2. Prioritet er det oplevede miljø for personer i
svømmehallen, idet hele formålet med en svømmehal er gode
brugeroplevelser jf. DS477.
Ventilationskanaler fra VE01 til bassinsal

Indeklimaregulerende anlæg
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.

4.4
4.5

Ventilationskanaler fra VE02 til bad/omklædning
Vandbehandlingsanlæg til svømmebassin

Arbejdsmiljøtiltag

Akut (0-1)

Håndværksud
gifter

Oplevet miljø omkring svømmehallen

80,000 kr.

80,000 kr.

25%

20,000 kr.

0%

-

kr. 5%

5,000 kr. 15%

15,000 kr.

120,000 kr.

15,000 kr.
150,000 kr.
120,000 kr.

15,000 kr.
150,000 kr.
120,000 kr.

25%
25%
25%

3,750 kr.
37,500 kr.
30,000 kr.

0%
0%
0%

-

kr. 5%
kr. 5%
kr. 5%

938 kr. 40%
9,375 kr. 15%
7,500 kr. 10%

7,500 kr.
28,125 kr.
15,000 kr.

27,188 kr.
225,000 kr.
172,500 kr.

820,000 kr.
40,000 kr.
150,000 kr.

820,000 kr.
40,000 kr.
150,000 kr.

25%
25%
25%

205,000 kr. 5%
10,000 kr. 0%
37,500 kr. 10%

51,250 kr. 5%
- kr. 5%
18,750 kr. 5%

51,250 kr. 15%
2,500 kr. 15%
9,375 kr. 10%

153,750 kr.
7,500 kr.
18,750 kr.

1,230,000 kr.
60,000 kr.
215,625 kr.

1,000,000 kr.

1,000,000 kr.

25%

250,000 kr.

5%

62,500 kr. 5%

62,500 kr.

5%

62,500 kr.

1,375,000 kr.

250,000 kr.

250,000 kr.

25%

62,500 kr.

5%

15,625 kr. 5%

15,625 kr. 15%

46,875 kr.

375,000 kr.

800,000 kr.

800,000 kr.

25%

200,000 kr.

5%

50,000 kr. 5%

50,000 kr. 15%

150,000 kr.

1,200,000 kr.

800,000 kr.

800,000 kr.

25%

200,000 kr.

0%

kr. 5%

50,000 kr. 15%

150,000 kr.

1,200,000 kr.

300,000 kr.
2,027,000 kr.

300,000 kr.
2,027,000 kr.

25%
25%

75,000 kr.
506,750 kr.

0%
5%

- kr. 5%
126,688 kr. 5%

18,750 kr. 15%
126,688 kr. 15%

56,250 kr.
380,063 kr.

450,000 kr.
3,040,500 kr.

150,000 kr.
350,000 kr.
650,000 kr.
430,000 kr.
150,000 kr.

150,000 kr.
350,000 kr.
650,000 kr.
430,000 kr.
150,000 kr.

25%
25%
25%
25%
25%

37,500 kr. 5%
87,500 kr. 5%
162,500 kr. 10%
107,500 kr. 5%
37,500 kr. 10%

15%
15%
10%
10%
15%

28,125 kr.
65,625 kr.
81,250 kr.
53,750 kr.
28,125 kr.

225,000 kr.
525,000 kr.
934,375 kr.
618,125 kr.
225,000 kr.

20,000 kr.
25,000 kr.

20,000 kr.
25,000 kr.

25%
25%

kr. 5%
kr. 5%

1,250 kr. 20%
1,563 kr. 16%

5,000 kr.
5,000 kr.

31,250 kr.
37,813 kr.

200,000 kr.

200,000 kr.

25%

25,000 kr. 5%

12,500 kr. 15%

37,500 kr.

300,000 kr.

400,000 kr.
1,800,000 kr.
40,000 kr.
40,000 kr.
400,000 kr.
500,000 kr.
50,000 kr.

400,000 kr.
1,800,000 kr.
40,000 kr.
40,000 kr.
400,000 kr.
500,000 kr.
50,000 kr.

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

100,000 kr.
450,000 kr.
10,000 kr.
10,000 kr.
100,000 kr.
125,000 kr.
12,500 kr.

0%
5%
10%
10%
10%
10%
10%

- kr.
112,500 kr.
5,000 kr.
5,000 kr.
50,000 kr.
62,500 kr.
6,250 kr.

15%
0%
15%
15%
15%
15%
20%

75,000 kr.
- kr.
7,500 kr.
7,500 kr.
75,000 kr.
93,750 kr.
12,500 kr.

600,000 kr.
2,362,500 kr.
60,000 kr.
60,000 kr.
600,000 kr.
750,000 kr.
78,125 kr.

40,000 kr.

40,000 kr.

25%

10,000 kr.

0%

-

kr. 5%

2,500 kr. 20%

10,000 kr.

62,500 kr.

-

Vandbehandlingsanlæg
Vandbehandlingsanlæg
Vandbehandlingsanlæg
Vandbehandlingsanlæg
Belysningsanlæg Belysningsanlægget iscenesætter hele
svømmehallen og oplevelsen af at være i de typiske store
rum.
Belysningsanlæg
Belysningsanlæg
Levetider på øvrige bygningselementer

4.6*
4.7*
4.8* *
4.9
4.10

Kemikalieanlæg til svømmebassin
Klorelektrolyseanlæg til svømmebassin
Kombi-klorelektrolyseanlæg til svømmebassin
Udbedring af udligningstank og udskitning af skyllevandstank
Belysningsanlæg i bassinsal

4.11
4.12

Belysningsanlæg i bad/omklædning
Belysningsanlæg til kældertrappe
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

Håndværkerudgifter til el-anlæg til svømmehal

Tekniske anlæg
Tekniske anlæg
Tekniske anlæg
Tekniske anlæg
Tekniske anlæg
Tekniske anlæg
Tekniske anlæg

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Opdatering af elinstallationer
CTS-anlæg
Afløbsanlæg fra bassinsal
Afløbsanlæg fra bad/omklædning
Varmeanlæg til og installation i Bad/Omklædning

Øvrige bygningsdele
Levetiden af de øvrige bygningsdele der ikke indgår
specifikt i de øvrige prioriteringer skal indgå som en samlet
helhed for svømmehallernes levetidsvurdering.
Øvrige bygningsdele

5.10

5.12

Overfladebehandling i tagudhæng og evt. udskiftning af belysning
Udskiftning af mursten fuger omrking svømmehallen

200,000 kr.

200,000 kr.

25%

50,000 kr.

0%

-

kr. 5%

12,500 kr. 10%

25,000 kr.

287,500 kr.

Øvrige bygningsdele

5.13

Trappe og støttemur til kælder - udskiftning af ødelagte sten mm.

100,000 kr.

100,000 kr.

25%

25,000 kr.

0%

-

kr. 5%

6,250 kr. 10%

12,500 kr.

143,750 kr.

Øvrige bygningsdele
Øvrige bygningsdele

5.16
5.17

Saunaer i bad/omklædning træbeklædning
Installering af adgangskontrol

80,000 kr.
270,000 kr.

25%
25%

20,000 kr. 10%
67,500 kr. 10%

10,000 kr. 5%
33,750 kr. 5%

5,000 kr. 15%
16,875 kr. 15%

15,000 kr.
50,625 kr.

120,000 kr.
405,000 kr.

Vandanlæg og installation samt sanitet i bad/omklædning
Videoinspektion for Kloak-anlæg til bassinsal og
Bad/Omklædning samt installation af spildevandsmåler
Shedlys (facader) over bassinsal

80,000 kr.
270,000 kr.

5,000 kr.
6,250 kr.

0%
0%

50,000 kr. 10%

9,375 kr.
21,875 kr.
81,250 kr.
26,875 kr.
18,750 kr.

-

5%
5%
5%
5%
5%

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

9,375 kr.
21,875 kr.
40,625 kr.
26,875 kr.
9,375 kr.

25,000 kr.
112,500 kr.
2,500 kr.
2,500 kr.
25,000 kr.
31,250 kr.
3,125 kr.
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Tidsinterval
Kategori

Øvrige bygningsdele
Øvrige bygningsdele
Energi og miljøtiltag

Energiforbedrende tiltag
Investeringer med
tilbagebetalingstider, kalkuleret i energiscreeningen og
anbefalet gennemført med henblik på optimeret drift.

Reference

Prioritet / Forklaring

Akut (0-1)

Installering af overvågningsudstyr
Gulvriste og afløb i depoter og gangarealer
4. Prioritet er at drifte en svømmehal så energioptimalt som
muligt, idet ressourceforbruget er enormt stort for denne type
bygning jf. DS477.
Energiscreening og Der er fundet energiforbedrende tiltag i Trørød svømmehallen der
Rentabilitet - Trørød kan føre til en besparelse på 472.000 kr/år. Se Energiscreening
dokumentet for yderligere detaljer.
5.18
5.19

Test og idriftsætning

6.2

Performancetest og idriftsætning i forbindelse med ombygning

30 års Budget

6.3

Belysning af drifts- og vedligeholdsøkonomien

SUM ***

4-5 år

50,000 kr.
250,000 kr.

-

700,000 kr.
200,000 kr.
1,835,000 kr.

Udgiftssummering:

1-3 år

Håndværksud
gifter
50,000 kr.
250,000 kr.

11,312,000 kr.

Uforudseelige udgifter
25%
25%

kr.

25%

700,000 kr.

25%

200,000 kr.

0%

- kr.

13,147,000 kr.

Alle priser er i DKK ekskl. Moms
Byggeledelse og
Support fra drift
Rådgivning
byggeplads
12,500 kr. 10%
6,250 kr. 5%
3,125 kr. 15%
9,375 kr.
62,500 kr. 0%
- kr. 5%
15,625 kr. 15%
46,875 kr.

-

kr. 10%

175,000 kr. 10%
-

kr.

3,236,750 kr.

0%

-

kr. 5%

87,500 kr. 5%
-

kr. 0%

855,438 kr.

-

kr. 15%

43,750 kr. 15%
-

kr.

0%

809,188 kr.

-

kr.

131,250 kr.
-

kr.

Linjesummering

75,000 kr.
375,000 kr.

-

kr.

1,050,000 kr.
200,000 kr.

1,873,813 kr.

6,775,188 kr.

Ydelsessummering:
Total - Incl. alle

19,922,188 kr.

* Hvis disse punkter vælges (kemirum og nyt klorelektrolyseanlæg) ses bort fra udgifterne i pkt. 4.8.
** Hvis dette pkt. vælges (kombi-anlæg), ses bort fra udgift i pkt. 4.6 og 4.7
*** Summen er forudsat valg af kombi-klorelektrolyseanlæg. Ved valg af kemirum og nyt klorelektrolyseanlæg er summen ca. 150.000 kr. mindre.
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Indstilling til godkendelse af svømmeanlæg
Herunder følger en liste over oplysninger, til brug for udarbejdelse af miljøgodkendelse for svømmehallen i
Trørød Skolen, 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
Alle tegninger er tilsendt som pdf i større format.

Stueplan:
Gul streg = Fodtøjsområde og adgangsvej (Toiletter og Omklædning).

Grøn streg = Barfodsområde og adgang til svømmehal (Toiletter og Bad).
Rød streg = Udelukkende forbeholdt driftspersonale (Aflåst Depot, Ikke tilgængeligt for brugerne).

•

•

•

•

•
•
•
•

Omklædningsrum (FARVE)
o Der er to omklædningsrum (Damer / Herrer) med forbindelse til bruserum og svømmehal.
Samlet areal: 96 m2
Toiletter (FARVE)
o Der er installeret 4 toiletter i forbindelse med svømmehallen. 2 toiletter i hvert
omklædningsrum. Samlet areal på 7 m2.
Baderum (antal brusere) (FARVE)
o Der er 2 baderum i forbindelse med svømmehallen. Et i hvert omklædningsområde. Samlet
areal på 69 m2.
Saunaer mm. (FARVE)
o Der er en nedlagt sauna placeret i forbindelse med hvert omklædningsrum. Samlet areal på
14 m2.
Barfodsarealer (markeres skraveret)
o Omkring bassin. Samlet areal på 310 m2.
Eventuelle vandruchebaner, vandfontæner, bassinbrusere, fodskyllebassiner m.m. med bassinvand
o Ingen
Placering af skilte med baderegler (FARVE)
o Baderegler er placeret overfor bruserne i bruserum og er markeret på plantegningen.
Bassiner (FARVE)
o Der er et enkelt 25m bassin (255 m2)

•
•

•

•
•

Teknik rum med filterteknik (FARVE)
o Placeret i kælder og er markeret på plantegning.
Kemikalierum (FARVE)
o Opdelt i syrerum og klorelektrolyserum. Adgang fra teknik rum. Overholder relevante
standarder for sikkerhed og arbejdsmiljø.
Afkastet fra udsugninger fra kemikalierum
o Der er en afkastkanal fra syrerum til det fri. Kanalvejen er markeret på plantegningen med
en rød pil.
Prøvebord (FARVE)
o Placeret midt i teknik/filter rum. Der foretages 4 manuelle målinger om dagen.
Instrumenter for automatisk kemikalietilsætning
o I klorelektrolyse / syrerum.

2 – Oplysninger om
•

Badebelastningen af bassiner (bassinkapacitet)
o Max 61 personer/time. Tabel 4.1 DS 477

•

Anlægskapacitet
o 2 x bassinkapacitet = 121 personer DS 477

•

Antal bassiner, størrelse, vanddybder og temperatur, målsat snit- og plantegning o Totale
vandmængder i anlægget eller anlæggene
o 1 Stk. 11 m x 25 m bassin.
Vanddybde dyb ende: 2 m
Vanddybde lav ende: gns. 1,05m (0,9 -1,2) m
27 grader
409 m3

•

Omsætningstider, evt. natsænkning
o 5 timer for dyb del
o 2 timer for lav del
o Cirkulerende vandstrøm 145 m3/h
o Natsænkning OK

•

Overløbsrender (omfang og antal udløb)
o Er konstrueret med højtliggende overløbsrende.
o Der er et udløbsrør pr. rende. Rørdiameter = 250mm
o Vand fra overløb, løber til udligningstank

•

Indløbsdyser (antal og placering)
o 20 stk. placeret i siden af bassinet

•

Bundsugningsanlæg
o Der bundsuges automatisk i bassin, med filterposer.

•

Evt. overdækning af bassiner, type og metode

o

Der er installeret termotæppe til brug uden for åbningstiderne for at mindske varmetab og
fordampning.

3 – Oplysninger om vandbehandlingen
•

Diagram/principtegning over vandbehandling
o Ja – Vedlagt dokumentet

•

Indretning af separate kemikalierum, klor/syre
o Der er separate klor og syrerum. I klorrummet er der installeret klorelektrolyseanlæg.
I syrerummet sker der tilsætning af svovlsyre og flokningsmiddel.

•

Udsugning fra kemikalierum, riste for erstatningsluft
o Der er udsugning fra syrerummet. Ingen synlig rist for erstatning. Rør 75mm.

•

Udsugning og afkast fra evt. kemikalietank til det fri
o Der er ført udluftningsrør fra top af syrebeholder til det fri. Rør 45mm.

•

Ved kemikalietank, størrelse, kemikaliepåfyldningspladsens indretning og rørføring, godkendte
påfyldningsstudse, overløbsalarm m.m.
o Der er godkendt påfyldningsstuds udvendig på bygning.
o Ført i PVC rør, synligt
o Der er overløbsalarm på opbevaringstank

•

Udligningstank (størrelser og adgangsmulighed for rengøring)
o 30 m3, der er mandehul i tanken.

•

Filtertyper, kapacitet og filterhastighed
o Sandfilter, ø 2400 mm, 14,9 m/h

•

Evt. kulfiltre, størrelse og filterhastighed
o ø900mm, 10,9 m/h

•

Filterskylningsteknik, vandværksvand/bassinvand, skyllevandstank, forsinkelsestank
o Returskyl af sandfilter med vandværksvand fra returskylletank på 15m3

•

Flowmeter til kontrol af omsætningstider og filterskyl
o Magflo flowmeter, forkert placering da denne sidder for tæt på bøjning.
Ingen flowmåler til filterskyl.

•

Automatisk kemikalietilsætning og kontinuerligt måleudstyr
o Klor, syre og flokningsmiddel tilsættes automatisk i bassin.

•

Dagtanke, klor, syre og flokning, deres størrelse og forbrugstid pr. opfyldning
o Syre opbevaring: 1.100 L
o Syre dagtank: 25 L
o Flok opbevaring: 20 kg dunk
o Flok dagtank: 3,5 L
o Klor laves i klorelektrolyseanlæg (TS250)

•

Kemikaliedunke, i adskilte rum for klor/syre med opsamlingsbassin/kar uden afløb til kloak,
ventilation hvis ikke kemikalierne opbevares i kemikalierum
o Kemikalie bliver opbevaret i kemikalierum.

•

Udstyr til automatisk klor- og pH-regulering (type)
o Elclozid klorelektrolyse BAGP nr. 8604, CE-Mærket og TÛV godkendt.

•

Udstyr til manuel måling af klorindhold og pH-værdi (type og målemetode)
o Der foretages manuel måling af klor og pH værdi for bassin, 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.

4 – Oplysninger om forhold med betydning for hygiejnen
•
•

•

Våde arealers fald mod afløb DS477-6.2.3.
o Vi vurderer at faldet på de våde arealer generelt er hensigtsmæssige i Trørød.
Gulv og vægoverflader (materialer) i omklædning og våde omgivelser
o Klinker og fuge er fortsat i god stand. Gulv er dog meget slidt og bør udskiftes snarest.
Imprægnerede trælofter er heller ikke en optimal løsning til omklædningsrum og bør skiftes
ved renovering.
Foranstaltninger mod legionella.
o Svømmehal, varmtvandsbassin:
▪ Kort opholdstid i rørnettet grundet konstant cirkulation
▪ Desinfektion ved klorering
o Brugsvand:
▪ Kræver yderligere dybdegående inspektion af brugsvandsinstallationer for at
komme med en klar udmelding om dette. Vi er i dialog omkring dette med
Rudersdal kommune.

5 – Oplysninger om driftsforhold
•

•

Er der udført farveprøve af bassincirkulation?
o Ja denne var ikke acceptabel da pumpen ikke havde kapacitet til at flytte den nødvendige
vandmængde.
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
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