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NYT VARMTVANDSBASSIN

Gudhjem svømmehal, med dets centrale beliggenhed 
på øen, besøges i dag af ca. 46.000 gæster årligt. 
De kommer fra alle dele af øen, hvor største afstand 
er 30 km.

Svømmehallen med let tilgængelighed, og gode park-
eringsforhold, er beliggende med skøn fri udsigt mod 
havet. De forbedrede svømmefaciliteter vil tiltrække 
børn, unge og ældre - fastboende og turister - hele 
året.

Ønsket om at opføre en tilbygning med varmtvands-
bassin skal tilgodese forskellige behov:

- Wellness og socialt samvær
- Terapibassin til genoptræning
- Babysvømning 
- Motion for ældre
- Rekreation for psykisk udfordrede

Ambitionen er at skabe en bæredygtig tilbygning på 
280 m2, der både mht. materialer og energiforbrug er 
miljømæssigt optimeret. 

De nye rammer, med gode forhold for tilgængelighed 
inviterer alle indenfor vil således bidrage til social 
bæredygtighed og inklusion.

Selve bassinet får en størrelse på 9 x 12 m og forsyn-
es med rampe og trappestige. Rundt om bassinet 
findes et promenadedæk til færdsel og ophold.
En trappe fører til teknikkælderen. Trappen er forsyn-
et med samme type klinker som promenadedækket, 
men et værn med en lukket låge signalerer, at der 
ikke er adgang for uvedkommende.

Det vil være muligt at forlænge varmtvansabassin-
bygningen, så der bliver plads til nye omklædnings-
rum. Der er dog ikke økonomi til den etape på nu-
værende tidspunkt.

Målet har været at tilvejebringe et projekt, der kan 
realiseres inden for en ramme på 16 mio. kr + moms.



Billeder ©2021 Google,Billeder ©2021 Aerodata International Surveys,CNES / Airbus,Maxar Technologies,Scankort,Kortdata ©2021 20 m 

Gudhjem



SITUATIONSPLAN 1:1000

ARKITEKTONISK HOVEDGREB

Den nye tilbygning udføres med taghældning, der 
fortsætter motivet fra den eksisterende svømmehal, 
og åbner sig rumligt mod udsigten.

Det er vores ambition at skabe en tilbygning, der er 
lys og imødekommende med et nordisk udtryk og 
gedigne naturmaterialer.

Af hensyn til energiforbruget er glaspartiernes højde 
dog begrænset til en højde på 210 cm. Til gengæld er 
der gennemgående glasfacade på de tre sider .

Ind mod den eksisterende svømmehal etableres en 
glasvæg, der delvis kan skydes til side. Glasvæggen 
er nødvendig, da temperaturen i de to rum er forskel-
lig.

Indvendigt er bygningen konstrueret af 7 store 
limtræsrammer med en afstand på 3 m. Limtræet vil 
tilføre rummet varme og en deklig materialitet. Træet 
har en taktil overflade.

Loftet forsynes med trælister og belysningsarmaturer 
integreres i trælisteloftet.

Gulvet i tilbygningen forsynes med lyse keramiske 
fliser og der er samme fliser i selve bassinet.



GUDHJEM SVØMMEHAL

Ny skyllevandstank i terræn.
Tilsluttes både eks. og ny VB

Eks. forsinkelsestank.
Ny VB tilsluttes denne

OMKLÆDNING

VARMVANDS-
BASSIN

SITUATIONSPLAN  MED  VANDTANKE I TERRÆN 1:500
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Stueetage

Afsats til selvhjulpne

Vandmassagebænk med bobler

Varmvandsbassin

Gulvriste til indblæsning

Vægrist til udsugning

Låge

INSTALLATIONER

VVS
I forbindelse med projektet etableres der nye vvs-in-
stallationer for det nye varmtvandsbassin, som omfat-
ter følgende.
 - Nye varmeinstallationer til rumopvarmning via  
    ventilation 

 - Nye brugsvandsinstallationer til forsyning af  
   vandbehandlingen samt nødvendige spule  
   haner til rengøring 

 - Nye afløbsinstallationer til vandbehandling og  
    promenadedæk.

Alle installationer vil blive projekteret efter gældende 
standarder.

VENTILATION
Tilbygningen udføres med behovsstyret mekanisk 
ventilation der udføres med en styringsstrategi der 
er energibesparende og omkostningseffektiv, samt 
bidrager til et godt indeklima. Luftmængde samt ind-
blæsningstemperatur reguleres via fugt- og temper-
aturfølere.

Ventilationsanlægget udføres derudover, således at 
systemet i perioder med lavt behov for affugtning kan 
køre med høj recirkulation. Dette vil bidrage til en 
væsentlig energibesparelse om natten, hvor fordamp-
ningen er lav, og indblæsning af friskluft er minimal. 
Ventilationsanlæg dimensioneres med varmeveksler 
med effektiv varmegenvinding, og et lavt elforbrug til 
lufttransport. 

Ventilationsaggregatet er placeret i opvarmet 
teknikrum, hvor indtag og afkasts-riste placeres i 
facaderne. Tilluft føres via kanaler i kælderen og ind-
blæsningen sker ved slot diffusers placeret langs syd/
øst facaden. 

Fraluften føres via kanaler i kælderen og udsugnin-
gen sker ved en konstruktionsopbygning i stueeta-
gen, enten som rist eller en trælamelkonstruktion.



KÆLDERPLAN 1:100

Afkast, vægrist
2000 x 2000 mm

Udsugning
1000x 700 mm

Indblæsning
1200x 600 mm

Indtag, vægrist
2000 x 2000 mm

Kulfilter
Ø 1200

Sandfilter
Ø 1640

Sandfilter
Ø 1640

Sandfilter
Ø 1640

Lyddæmper Ventilationsaggregat
Klorrum

Syrerum
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Kælderplan

Udligningstank
8 m3

Ventilationsaggregatet projekteres efter følgende 
forudsætninger.

- Badevandstemperatur 34 °C
- Lufttemperatur 31 °C
- Relativ fugtighed 50 %
- Offentlig svømmehal med en dybde li eller 
 mindre end 1,35 m
 
På baggrund af ovenstående forudsætninger skal der 
anvendes en volumenstrøm på ca. 15.000 m³/h.

VANDBEHANDLING
Der installeres komplet vandbehandlingsanlæg for 
varmtvandsbassinet i teknikkælderen. Kemikaliean-
lægget opbygges i henhold til DS477:2013 Norm for 
svømmebadsanlæg og således at det opfylder mil-
jøministeriets bekendtgørelse nr. 918 af 29 juni 2016.

I vandbehandlingsanlæggene anvendes præfabrik-
erede sandfiltre i anerkendt fabrikat, udført i glasfi-be-
rarmeret polyester med 1200 mm sandlagshøjde og 
dysebund. Det forventes at der skal anvendes 3 stk. 
Ø1640 mm filtre. Der etableres ny skyllevandstank 
i terræn. Tanken tilsluttes også eksisterende vand-
behandlingsanlæg og dimensioneres så den kan 
betjene begge anlæg, nå disse skylles på forskudte 
ugedage. 

Nyt vandbehandlingsanlæg tilsluttes eksisterende 
forsinkelsestank i terræn.
For at sikre en optimal vandkvalitet projekteres vand-
behandlingsanlæggene med supplerende rense-te-
knologier i form af et stk. Ø1200 mm aktivt kulfilter i 
delstrøm. 
Opvarmning af bassinvandet sker i pladevarmev-
ekslere udført i titan. Vekslerne monteres på del-
strømme med egen delstrømspumpe. Dette giver en 
energiøkonomisk optimal drift, da pumperne kun er i 
drift, hvis der er opvarmningsbehov.

Styring og regulering af klorindhold og pH-værdi fore-
tages med automatisk reguleringsudstyr med visning 
af klorindhold og pH for hvert bassin.
Der etableres kemikalierum i teknikkælderen for klor 
og syre, samt analysebord.



Udsugning
1000 x 700 mm

Indblæsning
1200 x 600 mm
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KONSTRUKTIONER
Bygning funderes overalt direkte. Såfremt bæredyg-
tige lag i områder ligger dybere end underside af fun-
damenter eller terrændæk, udskiftes mellemliggende 
jordlag med komprimeret sandfyld.
Bassinbund udføres som terrændæk, hvorimod der 
under resten af bygningen udgraves til kælder med 
frihøjde på omtrent 3,8m, for at give plads til tekniske 
installationer. For så vidt muligt at undgå understøb-
ning af eksisterende fundamenter, udgraves der ikke 
til kælder helt op ad eksisterende bygning.

Kælder inkl. dæk herover (promenadedæk) udføres i 
pladsstøbt beton. Alle betonkonstruktioner udføres i 
ekstra aggressiv miljøklasse.
Bærende konstruktion over terræn udføres i moment-
stive rammer i limtræ. Tagkonstruktionen udføres 
som en stiv skive i CLT-element. Taget udføres som 
varmt tag. Facader udføres som kombination af glas-
facer og let konstruktion. Facader spænder generelt 
lodret mellem promenadedæk og tagskive. 

Vandrette laster parallelt med limtræsrammer føres 
ned i rammerne. Vandret last vinkelret på rammerne 
føres vi tagskiver til vindkryds i bygningens facader. 
Samling mellem ny og eksisterende bygning udføres 
som dilatationselement, således at der ikke overføres 
laster mellem de to bygninger. 

BRAND
Den nye tilbygning adskilles ikke fra den eksisterende 
svømmehal brandmæssigt. Grundet rummenes lave 
brandbelastning og gode flugtvejsmuligheder vur-
deres dette acceptabelt på trods af at brandsektion-
ens størrelse overskrider 1.000 kvm. Når de to rum 
holdes i samme brandsektion, undgås en upraktisk 
og omkostningstung adskillelse med brandglas eller 
brandskydeport.
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FACADER OG TAG

Facaderne er beklædt med lodrette trælister og 
udvalgte steder placeres ligeledes trælister med 
indbyrdes afstand foran glaspartierne. Dette for at 
skærme for solindfaldet og udsigten. Det vil virke som 
espalier, der tilfører bygningen lethed og kvalitet.

Trækonstruktionen og træfacaden er særdeles bære-
dygtig og bidrager potitivt til CO2 balancen.

Motivet med trælister på facaden kan føres hen over 
den eksisterende bygning med de gule mursten og 
bygningen med de grå plader i gavlen. Afhængigt af 
økonomien kan trælisterne placeres med større eller 
mindre afstand, og således dække murstenfacaden 
helt eller delvis som et espalier. Dette facadekoncept 
betyder, at der kan skabes sammenhæng mellem det 
nye og det eksisterende, så der dannes en smuk ny 
helhed med et nordisk udtryk.

Glaspartiernes sprosser fremstår i naturanodiseret 
aluminium. 

Hvis der er behov for mindre transparens kan udval-
gte glaspartier udføres med matteret udseende.

Pga. det faldende terræn blotlægges dele af 
kældervæggen. Denne gives sokkelpuds og der 
tilplantes med vedbend, så den fremstår grøn hele 
året. 
 
På tagfladen etableres sedum. Sedum forsinker 
regnvandet og bidrager til et grønt udtryk og en bedre 
CO2 balance.
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LAMELLOFT

Anvendt i Runavik Svømmehal
Moelven 39 x 40 mm Loft lamel i LVL Gran (laminated Veneer lum-
ber)
parallel limet finerlamel.

Overfladebehandling: Olie med lysfilm (evt. med ekstra andel hvid-
pigment hvis prøver godkendes).

Fugttolerance : op til 90 % relativ luftfugtighed
B-s1, d0, Fireguard IV brandimprægneret.
CE-mærket inkl: brandtekniske egenskaber Iht: EN 13986:2004 
Emission & Formaldehyd ISO 16000-9:2006/EN 13986

Akustik lamellerne monteres på mat sortmalet C-profil m. nøglehull-
er, og lamellerne klikkes op i C– rofilet som sikre usynlig montage.
Lameller er forboret til brik montage med skruer pr. max. cc 1260 
mm. C– profilet monteres på standart nedhægt loftsystem som til 
Gipsplade loft montage. 

TRÆLISTELOFT i RUNAVIK SVØMMEHAL

VENTILATION FØRES SKJULT OVER TRÆLAMELLER

TRÆLISTELOFT I MULTIHAL MED INTEGRERET BELYSNING



Estimeret anlægsøkonomi
Håndværkerudgifter (HVU) 300 m2 á 37.500,00 kr.     = 11.250.000,00 kr.         
Byggeplads 4,0 % á HVU = 450.000,00 kr.              
Vinterforanstalninger 0,5 % á HVU = 56.250,00 kr.               
Uforudsete udgifter 12,0 % á HVU = 1.350.000,00 kr.           
Rådgiverhonorar = 3.000.000,00 kr.           

Total ekskl. moms = 16.106.250,00 kr.      

Estimerede årlige omkostninger til drift og vedligehold

Forbrug
Varme 260.000,00 kr.              
El 245.000,00 kr.              
Vand 65.000,00 kr.               
Kemi 55.000,00 kr.               

Lønomkostninger
Livredder (1,5 fuldtidsstilling) 450.000,00 kr.              
Rengøring (0,25 fuldtidsstilling) 70.000,00 kr.               

Service og vedligehold, installationer
Ventilationsanlæg 10.000,00 kr.               
El & CTS 10.000,00 kr.               
VVS anlæg 5.000,00 kr.                 
Vandbehandlingsanlæg 10.000,00 kr.               

Vedligehold
Udvendigt vedligehold 5.000,00 kr.                 
Indvendigt vedligehold 5.000,00 kr.                 

Samlede årlige driftsomkostninger ekskl. moms 1.190.000,00 kr.        

ØKONOMI


