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Vision
Lokale og Anlægsfonden vil være den unikke 
vidensformidler, smeltedigel og udviklingsfond 
for fremtidens bæredygtige fritidsliv.



Mission
Lokale og Anlægsfonden inspirerer, udfordrer, 
rådgiver og støtter dem, der skaber rammerne 
for fremtidens bæredygtige fritidsliv.



Uddeler ca. 85 mio. dkr. årligt



Fond, Videnscenter, HUB-organisering 



Udviklingstrekanten
Værdier

Historik Viden



Udviklingsrådgivning

Idéfase Skitseringsfase Realiseringsfase ”Real life”

LOA involvering



Vision/Idé
Skitser/

Programmering Dispositionsforslag Projektering Udbud Tilpasning Byggeri Drift

Projektudvikling - Lineær proces



Viden

Beslutninger

Vision/Idé
Skitser/

Programmering
Dispositionsforslag Projektering Udbud Tilpasning Byggeri Drift

Mængde

Tid

Beslutninger før viden!?



Tilfør viden, vent med beslutninger
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Iterativ proces
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Udfordringer ved svømmehalsbyggeri



Det mest komplicerede idrætsanlæg…



Det mest komplicerede idrætsanlæg...



Det mest komplicerede idrætsanlæg…



Det mest komplicerede idrætsanlæg…
”Det har kra*edeme været en lang proces. Der 
har været mange overraskelser undervejs. Nu 
skulle der heldigvis ikke været så meget mere, 
der kan overraske”. 

Claus Larsen (S), formand for Kultur- og 
Idrætsudvalget i Roskilde Kommune



Det mest komplicerede idrætsanlæg…



Det mest komplicerede idrætsanlæg…



Det mest komplicerede idrætsanlæg…



Det mest komplicerede idrætsanlæg…
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Hvordan sikre indhold og kvalitet?



Hvorfor arbejde med svømmeanlæg? 



Danskere som svømmer
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Svømning en af de største 
børneidrætter 

2. største børneidræt 24% af alle børn i svømmeklub 



En forudsætning 
for at alle kan lære 

at svømme



Svømning åbner døren for livslang 
aktiv deltagelse i… 

Illustration: DGI



Adgang til vandsport…



Vandkultur i dag og i fremtiden?

• Hvordan bruger vi svømmeanlæg i dag?
• Hvad efterspørger brugerne?
• Hvad er fremtidens svømmeanlæg? 



OBS! på Fremtidens svømmeanlæg… 
• Teenagere falder fra – 38 pct. af de 10-12-årige går Cl 

svømning, og det gælder 17 pct. af de 13-15-årige. Hvad 
kan vi gøre for at fastholde de unge, så svømmehallen ikke 
kun er et sted, man kommer for at lære og svømme? 

• En svømmehal består tradiConelt af standardiserede 
bassiner på 25 og 50 meter. Men nye former for 
vandsportsakCviteter, wellness og leg rykker ind i 
svømmehallen. Hvordan skubber vi forståelsen for at 
bygge og indre;e svømmehaller <l de mange behov? 



OBS! på Frem,dens svømmeanlæg…
• Svømmehallen er en teknisk kompliceret facilitet, 

der kan sammenlignes med en avanceret 
industribygning med ekstraordinært store krav til 
indeklimaet. Hvordan kan vi imødekomme de 
tekniske krav i bygningen?

• Ingen andre fritidsfaciliteter er så dyre i 
etablering og drift som svømmehallen. Hvordan 
kan vi tænke i bæredygtige designs?



Hvad er et velfungerende 
svømmeanlæg? 



Et dette et moderne, attraktivt og 
velfungerende svømmeanlæg?



Svømmehal i DGI Huset i Vejle
Fakta
Arkitema Architects
Om- og tilbygning
3.579 m2

87 mio. kr.
Støtte:  9 mio. kr.
Vejle Kommune
Indviet 1. etape 2018 



Svømmehal i DGI Huset i Vejle
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Svømmestadion eller hverdagsbrug?



Dry land og aktivt bassin (1. etape)



Bassinet inviterer til leg (2. etape)



Svømmehal i DGI Huset i Vejle



En glad idrætschef



Aqua Cross – Puls & Styrketræning på 
land og i vand



Aqua Board – træning stabilitet, 
balance og styrke



Fitness, gym, holdtræning 



Fysisk leg og træning



Fysisk leg og træning



Elektroniske funktioner leg og læring



Elektroniske funktioner leg og læring



Svømmehal i DGI Huset i Vejle
Kære Esben og Jakob.

Det var i går 1 måned siden, at vi indviede den nye svømmehal. For hver dag 
kommer der stadig flere gæster, og særligt lykkedes vi med 
holdene. Det er altså fedt, at man - i "koldt" vand - kan 
lykkedes med så meget bevægelse på nye måder. Der er altså 
- set med idræts investeringsmæssige øjne - et eller andet, 
som er lykkes her. Og det får så et ekstra tvist i, at vi er vant Fl at driGe med 
fokus på gæsterne og deres behov/ønsker. Synes bare lige, at I skulle have denne 
"månedsberetning" her, hvor festsangene er pakket sammen, og der nu går driG i den. 
Vi og I kan være rigFg stolte. Keep up the good work! 

God aGen! /Roland, DGI Huset Vejle



Funktioner 
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Hvad er et velfungerende 
svømmeanlæg? 

https://www.loa-fonden.dk/temaer/svoemmehaller/



Hvad laver du når du er i 
svømmehallen? 



Hvilke sportsgrene dyrker du i 
svømmehallen? 



Hvor tilfreds er du samlet 
set med svømmehallen? 



Hvad er et velfungerende 
svømmeanlæg? 



Hvad er et velfungerende 
svømmeanlæg? 



Hvad er et velfungerende 
svømmeanlæg? 





Iterativ proces
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Vision
HVEM?

HVAD?
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HVORFOR?



Tendenser 1
• Anlæg der favner paletten af vandkultur
• Brugergruppe specifik svømmeanlæg
– Eks. fokus på læring / motion / konkurrence bassin 

• Mødesteder (sociale dimension)
• Træningskultur (fitness og vandgymnastik+++)



Tendenser 2
• Helhedsoplevelse og flow 
• Udny4e de ver5kale muligheder 
– Spring, akroba5k, dykning, styrke

• (Vand-)sporten ind i svømmehallen
– SUP, kajakpolo, styrketræning, surfing, fridykning



Svømmeanlæg idag

www.facilitetsdatabasen.dk



Svømmeanlæg i Danmark

www.facilitetsdatabasen.dk



Fremtidens svømmeanlæg… 
Nybyg, ombyg, renovering og 

modernisering
Land Projekter Estimeret økonomi (dkr.)
Danmark 20 1.700.000.000
Færøerne 2 220.000.000
Grønland 4 250.000.000
Total 26 2.170.000.000



Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter 
(Aarhus) 

GPP Arkitekter
Om- og =lbygning
2.918 m2

33,6 mio. kr.
StøHe:  6,5 mio. kr.
Lystrup Svømmeklub



Lystrup Svømme- og Ak3vitetscenter 
(Aarhus) 

Før: 
• 12x25 meter bassin
• Omklædning 
Efter
• 12x25 meter bassin
• 9x13 meter varmt vand
• Motorikområde





Fra 25 meter bassin til aktivitetsbassin
NET/TOVE
• Boldspil – scoringshuller
• Dykkerhuller
• Træningsredskaber 
BOLDSPILSMILJØ
• Basketball, volleyball,  

vandpolo, håndbold
SURFIT FITNESSMÅTTER
• Yoga og pilates



Fra 25 meter bassin til aktivitetsbassin



Varmt vandsbassin, styrke, fitness og 
motorikmiljø

• KLATRE- OG FITNESSNET
• TRÆNINGSSTATIONER I 

VAND OG PÅ LAND
• MOTORIKOMRÅDE
• BABY/BØRN
• HANDICAPPEDE 







Lystrup Svømme- og Ak3vitetscenter 
(Aarhus) 

KLUBZONE 
• Mødesteder
• Fællesspisning
OMKLÆDNING
• Handicappede
• Familier
• Større kapacitet



Fremtiden svømmeanlæg er ikke bare et 
svømmeanlæg…
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TAK FOR ORDET

Jakob Færch
Udviklingskonsulent 

@ jf@loa-fonden.dk 
M +45 28 69 47 74 
www.loa-fonden.dk


