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Fagudvalg: KF
Funktion:   

Frederiksberg Svømmehal – Indeklima og driftanlæg

1.000 kr.
2017 p/l

Afholdt 
før  2017 2018 2019 2020 Efterføl-

gende år
Samlet 

overslag

Anlægsudgifter 642 kr. 7.212 kr. 27.788 kr.            

Anlægsindtægter

Bevilges ved 
budgetvedtagelse         

Afledte 
driftsudgifter, netto    

Låneadgang Iht. 
Lånebekendt.        

Deponering

Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang
Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen

Projektet indgår i B2016 med følgende beløb

1.000 kr.
2017 p/l 2016  2017 2018 2019 2020 Efterføl-

gende år
Samlet 

overslag
Anlægsudgifter

Anlægsindtægter      

Ændring mellem nuværende forslag og B 2016 (+ = forøgelse)

1.000 kr.
2017 p/l 2016  2017 2018 2019 2020 Efterføl-

gende år
Samlet 

overslag

Anlægsudgifter     

Anlægsindtægter     

Projekt nr.:

sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=55481&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=53952&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
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Beskrivelse af anlægsprojektet 

Begrundelse for kategorisering:

Frederiksberg Svømmehal oplever et stort pres på alle faciliteter og anlæg bl.a. på grund af øget publikum. Det 
er derfor nødvendigt at gennemføre en række renoverings- og udskiftningstiltag så svømmehallens daglige 
funktioner kan opretholdes på et økonomisk og energimæssigt forsvarligt/tidsvarende niveau, samt at sikre at man 
stadig kan tilbyde borgerne et attraktiv udbud af faciliteter i Frederiksberg Svømmehals helheds koncept.

De nødvendige renoveringsprojekter inkluderer:

 Renovering af sauna.
 Udskiftning af brugsvandrør.
 Udskiftning af ventilationsanlæg.
 Renovering af varegård.
 Etablering af bybridventilation mm.

Flere renoveringstiltag udover de nødvendige kunne være gavnlige for bygningen og driften, men er ikke 
medtaget i anlægsforslaget.

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Svømmehal er opført i 1937 og huser i dag Svømmehal med flere og spa faciliteter, fitnesscenter, 
massageklink, cafe, frisør. 

Til at drive alle disse faciliteter i året rundt understøttes de af en række tekniske anlæg her i blandt 20 selvstændige 
ventilationsanlæg. Af disse anlæg er de 18 ventilationsanlæg i dag så nedslidte, at de bør skiftes ud snarest. Den 
voldsomme nedslidning skyldes tildeles det meget aggressive miljø der er i en svømmehal.

De 18 ventilationsanlæg bør derfor udskiftes senest i 2020 men gerne tidligere. I den forbindelse skal regnes med 
udskiftning af tilhørende kanaler ol. Der bør desuden etableres hybridventilation

Uden en indsats vil det betyde, at man se en stærkt øget frekvens af skimmelsvampeangreb i baderum ol., samt 
dårlig indeklima for brugerne i svømmehallen og fitnesscenteret.

Herudover bør der gennemføres en generel udskiftning af stort set alle brugsvandsrør i Svømmehallen. Der har 
de seneste par år været gennemført partiel udskiftninger af de mest nedslidte rør i Svømmehallen, men en 
totaludskiftning er påkrævet indenfor de nærmest år for at undgå at der opstår driftstop/nedbrud og derved 
lukning af Svømmehallen. 

Det vil være muligt at opdele udskiftning i 2-4 etaper, hvor kun de berørte områder vil være nødvendige at lukke 
ned. Det forslås derfor at gennemføre en etapevis udskiftes i 2020, så man reducerer generne og driftstabene til 
mindst muligt.

Frederiksberg Svømmehal har i forbindelse med baderummene sauna- og dampfaciliteter. Disse er af ældre dato 
og lever langt fra op til nutidens krav både hvad angår bruger-komfort og økonomi/energi. De er byggeteknisk 
udført så der har været skader på bygningens facaderne på grund af utilsigtet varmetransport. Kabinerne bør 
derfor udskiftes med nye. I den forbindelse vil der være nogle reparationsarbejde, som integreres i del projektet, 
en udskiftning forslås gennemført i 2018, da der vil være en stigende driftsøkonomi som følge af øget 
vedligeholdelsesbehov.

Endelig bør der snarest gennemføres en totalrenovering af varegården, der ligger på bagsiden af Frederiksberg 
Svømmehal. Varegården er så nedslidt, at der dagligt er problemer med håndtering af varer ind og ud af 
svømmehallen. Der er store huller og revner i belægning, der vanskeliggør transport med større og tunge 
materialer og vare, hvilket er en stor gene for driften og medarbejdernes daglige arbejde.

På grund af begrænset plads i gården samt den lave højde i kælderen er det ikke muligt at køre med en 
gaffeltruck eller lignende. Renoveringen omfatter 200 m2 belægning inkl. regulering kloak- og regnvandsbrønde 
ol. Projektet forslås udført i 2017 af hensyn til driften og arbejdsmiljøet i svømmehallen.
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Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning

1.000 kr., 2017 p/l 2017 2018 2019 2020

Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I

Afledte driftsudgifter, (udvalg) U/I

Afledte driftsudgifter, (udvalg) U/I

Effektivisering, (udvalg) U/I

Øget CO2-udledning, 1.000 Kg.

Link til CO2 vejledning

sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=48718&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
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Grundlag for anlægssum:

Ventilation 18.196.000,- kr.

Brugsvandsrør 3.278.000,- kr.

Sauna og damp

Hybridventilation mm.

Varegård

7.212.000,- kr.

6.314.000,- kr.

642.000,- kr.

Anlægssum 35.642.000,- kr.


