
 

 
 

 

 
 

Renovering af Hedensted Svømmehal 

 

Hedensted Centrets svømmehal, som blev opført af private investorer i 1989, står over for en 
omfattende renovering og fornyelse, som bygger på Rambølls to år gamle tilstandsvurdering og 
medfølgende investeringsbudget. Rapporten viser, at både bygningsmæssige og installations-
mæssige renoveringer er nødvendige og hensigtsmæssige for en optimal drift af svømmehallen. 
Samtidig er det Hedensted Centrets vurdering, at en række fornyelser i tilknytning til den 
gennemgribende renovering vil styrke grundlaget for en bæredygtig anvendelse samt drift og 
økonomi i svømmehallen. 
 
Efter mere end 30 år er tiden derfor kommet til version 2.0 af Hedensted Svømmehal. Der sker i 
disse år en stor vækst i nye bebyggelser og tilflytning i Hedensted- og Løsningområdet. Området 
er pga. den centrale placering i Østjylland og lige op til motorvej E45 også attraktivt for etablering 
af nye virksomheder. Efterspørgsel på gode og nære service- og fritidstilbud for tilflyttere følger 
med – uanset om det er arbejdsrelateret eller fritidsrelateret.  

Vi oplever fortsat ulighed i sundhed og stigende pres på sundhedsydelser fra det offentlige. Med 
Hedensted Svømmehal version 2.0 vil vi give flere mulighed for at tage hånd om egen sundhed. Vi 
vil invitere og inspirere børn, børnefamilier, ældre, handicap- og patientforeninger, 
foreningsmedlemmer, virksomheder og helt almindelige motionssvømmere til at lege og motionere 
for sjov.  

I arbejdet med forprojektering har hentet vi hentet inspiration fra FN´s Verdensmål: 
 

Verdensmål 3. Sundhed og trivsel:  
Vi vil bidrage til et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.  
Svømmehallens faciliteter skal understøtte en bred vifte af foreningsbaserede 
aktiviteter for alle aldersgrupper, børne- og familieaktiviteter, offentlige trænings- 
og forebyggende tilbud, tilgængelighed for forskellige handicap- og 
patientforeninger, offentlige/private virksomhedsrettede sundhedsordninger, 
events og begivenheder, som fremmer trivsel og sundhed. 

 
Verdensmål 6. Rent vand og sanitet:  
Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle. Vand 
og håndtering af vand er en nødvendig forudsætning for alt liv. Med renovering 
af svømmehallen vil vi sikre intelligente, bæredygtige og effektive 
vandløsninger. De mange gæster og brugergrupper vil opleve, hvordan vi sikrer 
optimal brug af vandet som ressource, hvordan vi sørger for optimal 
vandkvalitet, og hvordan vi er opmærksomme på en effektiv rensning af 

spildevandet.  



 

 
 

 

 
Verdensmål 10. Bæredygtige byer og lokalsamfund:  
Hedensted Centret og svømmehallens fundament bygger på en foreningsbåret 
kultur, tradition for frivillighed og inkluderende sociale strukturer. Vi tror på ”det 
gode værtskab” og på at svømmehallens mangfoldige faciliteter og fleksible 
anvendelse vil invitere og inspirere meget forskellige brugergrupper og vil 
bidrage til Hedensted som et bæredygtigt lokalsamfund.  
 
Verdensmål 12. Ansvarligt forbrug og produktivitet:  
Vi skal sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer. Med renovering af 
svømmehallen vil vi sikre en bæredygtig og effektiv anvendelse af naturens 
ressourcer i vores valg af materialer og renoveringsløsninger. Vi vil fokusere på 
”kloge kvadratmeter”, sikre bæredygtig anvendelse af svømmehallens faciliteter 
og stor udnyttelsesgrad gennem en bred vifte af aktiviteter og tilbud til 
mangfoldige brugergrupper. 

 

Verdensmål 13. Klimaindsats: 
Vi skal bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser gennem de store 
energigevinster, som renovering af svømmehallen vil bidrage til. Der vil ske 
energiforbedringer på den samlede bygningsmasse, på faciliteter og på 
installationer samt på den daglige brug og drift af svømmehallen. Dermed vil vi 
opnå et positivt aftryk på vores samlede klimaregnskab og på vores løbende         

driftsregnskab.  

Verdensmål 17. Partnerskaber for handling  
Hedensted Centret og svømmehallens historie viser, hvordan foreninger, 
erhvervsliv, offentlige og private aktører er gået sammen om et fælles mål til 
gavn for den enkelte, for fællesskabet og for lokalsamfundet. Ejerskabet til de 
fælles mål og vejen frem til målet bidrager til både en bæredygtig brug af de 
fælles rammer og faciliteter og til det økonomiske grundlag for svømmehallens 
samlede drift. Alle interessenter som hidtil har bidraget til de fælles mål, har 
sluttet op om planerne for fremtidig brug af Hedensted Centrets svømmehal. 

 

Svømmehal version 2.0 – både makeover og fornyelser 

Med renovering af svømmehallen får svømmeklubben, skoler og institutioner og andre nye 
moderne faciliteter med et markant visuelt og funktionelt løft af foyer, omklædning og mødelokale 
og med mulighed for hyggelige events med undervandslys m.m.  
Vi vil være et lokalt tilbud til børnefamilier og målretter vores bassiner og wellnessområde, så det 
er attraktivt både for børn og for det voksne publikum.  
 
 



 

 
 

 

 
Svømmehallens store bassin med 
plads til 6 baner optimeres til sports- og 
konkurrencesvømmere med nye 
skridsikre startskamler. Samtidig skabes 
der god plads til motionssvømmere, 
Aqua Fitness-hold, vippespring fra nye 1-
meter vippe og 3-meter vippe, 

legeredskaber, vanddisko og mange andre aktiviteter. Vandet 
er 28 grader varmt, og vanddybden er fra 1,3 til 4 meter.  
 
 

Øvelses- og træningsbassinet vil få en rampe for 
gangbesværede og kørestolsbrugere. Vandet er 32 gr. varmt, 
og vanddybden er 1 meter. Bassinet er velegnet til øvelser, 
genoptræning og vedligeholdelsestræning, som kan give øget 
bevægelighed i muskler og led. Bassinet vil sammen med 
svømmehallens sauna, damp og infrarød sauna være attraktiv 
for seniorer, handicap- og patientforeninger m.fl. 
Undervandslys i forskellige farver og vandtemperaturen vil 
også sikre at bassiner bliver et aktiv i forhold til børnefamilier 

 
 

 

Vores børneområde omdannes til eventyrland, som 
appellerer til leg og sjov for de mindste børn og børnefamilier. 
Soppebassinets kanter gøres skrånende, der kommer ny lille 
rutchebane, bobler fra bunden af bassinet, undervandslys 
m.m.  Vandet er 34 gr. og maks. vanddybde er 30 cm. 

 

  

 
 
Stor gussauna 
Vores nuværende to mindre saunaer lægges sammen til en stor 
sauna med plads til 30 personer. Temperaturen bliver op til 85 
gr. varme og ud over almindelig saunabrug giver saunaen også 
plads til gus-sessioner med æteriske olier, aromadufte og 
afstresnings-kure eller andre events – udført af professionelle 
gusmestre. 

 

 



 

 
 

 

 
Koldvandsmiljø 
Vores nye koldvandskar og koldvandbruser med 12 gr. koldt vand giver mulighed for det kolde gys 
efter en tur i saunaen eller dampbadet. Det fremmer blodcirkulation og dermed sundhed. 
 
 
 
Dampbad  
Dampbadet med temperatur på ca. 45 gr. har en 
luftfugtighed på 90-100% bliver flyttet og fornyet. Dampbadet 
giver ideelle betingelser for saltpeeling og har gavnlig og 
blødgørende effekt på huden og afhjælper forskellige 
hudlidelser.  

 

 

 
 
 
Loungebassin 
Loungebassin med 38-40 gr. varmt vand og dyser til 
massage er nyt. Bassinet er et stillebassin med plads 
til 10 personer. 
 
 
 
 
 

 

Kabiner med infrarød strålevarme 
Vi indretter et nyt område til kabine med infrarød strålevarme og har 
plads til 6 pers. Den infrarøde strålevarme giver dybdevarme til hele 
kroppen og har en gavnlig effekt på kroppens naturlige og helbredende 
processer. 

 

 

 

 

Plantegning med de renoverede og nye faciliteter vedhæftes. 

 


