
Analyse af idrætsfaciliteter, delanalyse - brugere af kommunens indendørs 
svømmefaciliteter 
 

STATUSNOTAT 

Svømning er en populær aktivitet blandt danskerne. 
34% af børn og 17%1 af den voksne danske befolkning oplyser, at de dyrker 
svømning i en svømmehal i deres fritid. 

Deltagelsen har været forholdsvis stabil gennem årene. 

Foreningsidrætten har gennemgået en positiv medlemsudvikling særlig blandt 
børn og unge, og de fleste børn i Danmark har da også lært at svømme i de unge 
år i en forening eller i folkeskolen. 

Svømmesporten som helhed har udviklet sig i den senere år. 

En idrætsgren som Triatlon har øget behovet for at kunne træne svømning både 
indendørs og udendørs og har givet anledning til at idrætten er blevet suppleret 
med udendørs varianter såsom open-water-swimming. 

Den positive medlemsudvikling i outdoor og friluftsliv, har været årsag til en 
stigning behov for kapacitet til vandsport, der træner sikkerhed til f.eks. kano og 
kajak. 

Vinterbadning er en anden aktivitet i udvikling, den har dog ikke behov for 
indendørs kapacitet, men er mere en del af den generelle tendens i udviklingen af 
danskernes udendørs idrætsvaner. 

Fremtidens svømmehal 

Svømning foregår primært i svømmehaller eller svømmefaciliteter, der oftest er 
kommunalt ejede. 

Næsten ingen andre fritidsfaciliteter er så dyre i etablering og drift som 
svømmehaller. Det er således vigtigt, at tænke i bæredygtige designs og 
driftsformer. 

Der stilles store krav til svømmehallens funktioner og kapacitet, og det kan være 
svært at gøre alle brugere tilfredse, når der både skal tages hensyn til nuværende 
brugere, nuværende ikke-brugere, og fremtidige nye brugere.  

Da svømmehalskapacitet er en begrænset ressource, skal drift, aktivitet og 
brugerønsker derfor balanceres bedst muligt efter både en økonomisk, men også 
et lokalt behovsparameter, så de brugere, som kommunen politisk beslutter skal 
prioriteres, også kan benytte en svømmehalsfacilitet, der tilgodeser deres behov. 

Når den prioritering er på plads, kan der tages beslutninger om hvordan en 
svømmefacilitet skal udformes og driftes for at imødekomme prioriteringen. 

De 6 arketyper 

En svømmehal er ikke bare en svømmehal! 

Der er stor forskel på brugernes behov og aktiviteter – leg, konkurrence, motion, 
wellness, svømmelære og vandsport. 

Lokale og Anlægsfonden arbejder med forskellige typer svømmeanlæg og 
designløsninger – under, i og over vandoverfladen - ud fra 6 arketyper, der 
karakteriserer de forskellige svømmehalsbrugere (infografikkerne er lavet af Ulf 
Elbrønd). 

                                                           
1 Status på danskernes Idrætsdeltagelse 2020, Steffen Rask og Mette Eske, IDAN, dec 2020 



 

Motionisten – der har brug for rum og plads til at svømme uforstyrret 
og måske gerne vil socialisere med andre. 

 

Konkurrencesvømmeren – der bla. har behov for startskamler, kiler til 
afsæt, sensorer til tidtagning, præcise mål på redskaber og baner, 
bøjler til rygstart og træning på kanten af bassinet. 

 

Wellness- og afslapningsbrugeren – der ønsker sanselige indtryk, 
temperaturskift, sauna, dampbad, varmtvandsbassin og en 
overgang mellem at være inde og ude. 

 

Begyndersvømmeren – der ønsker tryghed, varmt vand, mulighed for 
udvikling og forskellige vanddybder. 

 

Vandsport – brugere der har behov for trygge forhold, sikkerhed, 
sikre bassiner, overblik og fleksibilitet. 

 

Den legende badegæst – der ønsker plads til at boltre sig, separate 
bassiner, legeredskaber, vipper, rutsjebaner og variation i 
tilbuddene. 

 

De 6 arketyper danner et godt grundlag for enhver prioritering af 
svømmehalsfaciliteter. 

 

FACILITETER 

I Rudersdal Kommune er der 3 svømmehalsanlæg med i alt 4 bassiner, samt 
forskellige mindre bassiner. 
 
Kulturområdet har driftsansvar for alle bassiner. 

I 



Birkerød svømmehal 
1 svømmehal med 2 bassiner på 25 meter og 1 varmtvands bassin samt et 
udendørs bassin.  
Ét bassin anvendes primært til offentlig brug mens det andet primært anvendes til 
skole- og foreningsbrug. 

Rundforbi svømmehal 
1 svømmehal med 1 bassin på 25 meter, 1 familiebassin samt spabad.  

Trørødskolens svømmehal 
1 svømmehal med 1 bassin på 25 meter 

For at kunne drifte svømmehallerne i kommunen, skal Rudersdal Kommune 
løbende have miljøgodkendelse efter gældende standard og bekendtgørelse.  

I den netop overstående del-analyse 5 ”Renoverings- og omdannelsesplan for 
eksisterende idrætsfaciliteter” under Struktur- og strategiplan for idrætsfaciliteterne 
i Rudersdal Kommune, blev der præsenteret en renoveringsplan for 
svømmehallerne.  

Renoveringsplanen peger på, at der er et økonomisk behov på ca. 170 mio. kr. 
frem til 2030, for at kunne opretholde miljøgodkendelse efter gældende standard 
og bekendtgørelse. 

Kultur- og Fritidsudvalget har på den baggrund besluttet, at disse renoveringer ikke 
udføres, og at der i stedet fremlægges et forslag til et helhedsprojekt for Birkerød 
Idrætscenter med en ny svømmehal. 

 
NUVÆRENDE BRUGERE AF SVØMMEHALSFACILITETER 

Svømmehallerne har mange forskellige brugere. 

Offentlige brugere 

En stor del af brugerne er borgere i den offentlige 
åbningstid.  
 

Der er i sæsonen 20/21 afsat ca. 100 timer om ugen til 
offentlig svømning (se illustration til højre). 
 

I den offentlige åbningstid er svømmebassinerne til fri 
afbenyttelse med betaling i henhold til de gældende 
takster (se illustration på næste side). 



 

Derudover foregår der også andre aktiviteter såsom saunagus, drop-in træning, 
børnefødselsdage o.l. 

Antallet af brugere i den offentlige tid er her opgjort for 2019.* 

Svømmehal  2019 
Birkerød svømmehal 53.268 
Rundforbi svømmehal 71.547 

*(Grundet renoveringsprojekter og corona-nedlukning, er 2019 det seneste år med valide tal). 

Skoler og gymnasier 

Skoler og gymnasier benytter svømmehallerne til deres undervisning.  
Det er folkeskolerne i kommunen samt Birkerød og Nærum Gymnasium. 
 
Foreningsanvendelse 

Der er flere forskellige typer af foreninger, der benytter sig af svømmehallerne. 

De tildeles tid efter ”Regler og udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler 
og anlæg”. 

Der er er i sæsonen 20/21 tildelt ca. 200 timer om ugen til forenings- og skolebrug. 

Antallet af foreningsbrugere er her opgjort for 2019.*, ** 

Svømmehal  2019 
Birkerød svømmehal ca. 90.000 
Rundforbi svømmehal ca. 30.000 

*(Grundet renoveringsprojekter og corona-nedlukning, er 2019 det seneste år med valide tal).  
**(Antallet af brugere på Trørødskolens svømmehal optælles ikke). 

Specialsvømning og træning i varmtvandsbassin  
Gigtskolen, FOF København, FOF Handicapsvømning og HASØ. 
 
Vandsportsforeninger (elitetræning, vandtilvænning, kæntringsøvelser o.l.) 
Yachtklubben Furesøen, Vikingerne Vedbæk Søspejderne, Vedbæk Sportsdykker 
Klub, Birkerød Ro- og Kajakklub, Holte Roklub, Rudersdal Havkajaknørder og 
Vedbæk Open Water. 
 
Svømmeforeninger  
Sigma Swim, Søllerød Svømmeklub, SNIK Vandpolo og senioridrætsforeningerne 
Søllerød Senior Sport og Aktive Birkerød Seniorer. 



 
Specielt Sigma Swim og Søllerød Svømmeklub står for størstedelen af 
foreningsaktiviteterne i svømmehallerne, og har det bredeste udvalg af aktiviteter 
fra baby-svømning over flygtningesvømning og Jump4Fun til elitesvømmere på 
Team Danmark niveau.  
 
Sigma Swim har udtrykt ønske om, at der etableres et 50 meter bassin i Birkerød 
Svømmehal. 
 

Medlemsudvikling  pr. svømmeforening fra 2012-2019  
RUDERSDAL   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Udv. 

Aktive Birkerød Seniorer 

0- 25 år 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

25 - år 89 69 71 69 72 78 81 91 2% 

Total 89 69 71 69 72 78 81 91 2% 

Sigma Swim Birkerød 

0- 25 år 1415 1444 1517 1656 1736 1766 1707 1627 15% 

25 - år 218 231 228 210 204 249 256 378 73% 

Total 1633 1675 1745 1866 1940 2015 1963 2005 23% 

SNIK Vandpolo 

0- 25 år 6 3 2 3 4 4 5 5 -17% 

25 - år 14 12 12 11 14 16 15 12 -14% 

Total 20 15 14 14 18 20 20 17 -15% 

Søllerød Senior Sport 

0- 25 år     0 0 0 0 0 0 - 

25 - år     10 41 28 25 28 26 160% 

Total     10 41 28 25 28 26 160% 

Søllerød Svømmeklub 

0- 25 år 892 1093 1155 1050 1133 1106 1036 1109 24% 

25 - år 45 77 68 47 54 54 51 52 16% 

Total 937 1170 1223 1097 1187 1160 1087 1161 24% 

RUDERSDAL total 

0- 25 år 2313 2540 2674 2709 2873 2876 2748 2741 19% 

25 - år 366 389 389 378 372 422 431 559 53% 

Total 2679 2929 3063 3087 3245 3298 3179 3300 23% 

DANMARK 

0- 25 år 151175 160891 165341 166569 166754 164745 168594 170158 13% 

25 - år 63803 62477 61232 64020 64087 75738 77852 83009 30% 

Total 214978 223368 226573 230589 230841 240483 246446 253167 18% 

         
Medlemsudvikling  pr. aldersgruppe  fra 2012-2019 

          
RUDERSDAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Udv. 

Børn 0-12 2191 2369 2495 2485 2653 2612 2499 2501 14% 
Unge 13-18 102 159 157 189 192 238 214 204 100% 
Unge 19-24 20 12 22 35 28 26 35 36 80% 
Voksne 25-59 232 269 264 234 237 284 278 389 68% 
Senior 60+ 134 124 125 144 156 158 153 170 27% 
RUDERSDAL total 2679 2933 3063 3087 3266 3318 3179 3300 23% 

   
  

     



DANMARK 2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Udv. 

Børn 0-12 133645 143565 147680 148706 149403 145966 149231 150716 13% 
Unge 13-18 11795 12650 13099 13072 13003 13398 13727 13980 19% 
Unge 19-24 5735 4676 4562 4791 4348 5381 5636 5462 -5% 
Voksne 25-59 43275 42431 40358 43206 44030 53051 52967 56757 31% 
Senior 60+ 20528 20046 20874 20814 20057 22687 24885 26252 28% 
DANMARK total 214978 223368 226573 230589 230841 240483 246446 253167 18% 

 


