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Fagudvalg: KF
Funktion:   

Frederiksberg Svømmehal – Opdeling af 25 m bassin.

1.000 kr.
2017 p/l

Afholdt 
før  2017 2018 2019 2020 Efterføl-

gende år
Samlet 

overslag

Anlægsudgifter 0 11.165 kr.            11.165 kr.

Anlægsindtægter

Bevilges ved 
budgetvedtagelse         

Afledte 
driftsudgifter, netto   300  

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:

Projektets gennemførelse vil betyde at svømmebassinerne samt tilhørende spa, kan opfylde nuværende norm 
(DS477) for etablering og drift af svømmebade. 

Der er bekendtgjort at tillæg og stramninger i DS477 pr. 1. juli 2017 håndhæves med opsættende virkning uden 
mulighed for dispensation, hvorved Frederiksberg Svømmehal i givet fald vil blive lukket (bassinerne), indtil 
kravene til vandbehandling i bekendtgørelsen kan opfyldes.      

Baggrund og beskrivelse:

Frederiksberg Svømmehal er opført i 1937 og huser i dag Svømmehal med 6 bassiner og spa faciliteter, 
fitnesscenter, massageklink, cafe, frisør. 

Svømmehallen har de senere år oplevet en stor tilgang af besøgende (mere end 700.000 pr år) til 
fitnesscenteret og svømmefaciliteterne. Dette har øget presse på svømmehallens 6 bassiner og de tilhørende 
spa faciliteter i sådan en grad, at man i dag i spidsbelastnings perioder er oppe på bassinerne maximale 
kapacitet, enkelt rensningssystemer belastes med 125 % i korter perioder.

Efter 1. juli 2017 vil det ikke længere være muligt at opnå dispensation for de nye stramninger i 
svømmebadsbekendtgørelsen (norm DS477), hvilket vi som kommunal forvaltning ej heller kan ignorere. 

For at kunne opfylde norm DS477 skal svømmehallens 25m bassin fysisk adskilles fra legebassin. Der skal 
etableres 2 nye komplette vandbehandlingsanlæg (for legebassin samt spa anlæg). De ændrede forhold 
omkring vandbehandling kræver  ligeledes at man etablerer en ny løsning for indløbsdyser/kanaler i 25m bassin, 
hvilket betyder nye overløbsrender samt nyt indløbsdysegalleri placeret og indstøbt  ovenpå eksisterende 
bassinbund. Der skal desuden etableres nye rørstrenge for spa og vandrutsjebane.

Anlægsprojektet vil kræve en større indledende projektering, hvor de tekniske detaljer, de eksisterende rammer 
bl.a. i forhold til tidplaner m.m. samtænkes i det fremtidige projekt.

Man skal regne med at flere eller alle svømmebassin skal lukkes i byggeperioden, og der vil være et driftstab på 
skøønet 300 t. kr. som følge af indtægtstab fra entreindtægter, samt krav fra de eksterne lejere.

Herudover kræves der en særskilt projektering af vandbehandlingsanlæg og tilhørende pumper.

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 300

Afledte driftsudgifter, (KFU) U/I 300

Afledte driftsudgifter, (udvalg) U/I

Effektivisering, (udvalg) U/I

Øget CO2-udledning, 1.000 Kg.
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Link til CO2 vejledning

sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=48718&ConServerName=DBSBSYS&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Frederiksberg%20Drift&sso=True
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Anlægsoverslag (ex moms)
Projektdel overslag

Byggeudgift 8.394.000,- kr.

Bygherreleverance – 
vandbehandlingsanlæg 
Projektudarbejdelse.

28.000,- kr.

Uforudsete udgifter 15% 1.287.000,- kr.
Honorar 14 % 1.456.000,- kr.

Samlede anlægsforslag 11.165.000,- kr.


