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Indledning
Det renoverede anlæg står klar til brug for gæster fra 02. august 2021.
Når tiden nærmer sig, kontakter vi jer for overværelse af farveprøve den sidste uge i Juli, samt mulighed for at deltage
i instruktion af personale og gennemgang af de nye kommende arbejdsrutiner knyttet til drift af svømmebadet.
Nye driftsrutiner fremsendes til Assens Kommune, efter gennemgang og justering med driftspersonalet, herunder plan
for håndtering af fækale uheld.
EnviroProcess Denmark A/S (tidl. Processing) har modtaget arbejdsopgaven på Entreprise Vandbehandling og ny
folie, og i forlængelse heraf, fremsendes hermed oplysninger til brug for udarbejdelse af fornyet
Svømmebadsgodkendelse. Lene Bach, Adm. Direktør, EnviroProcess Denmark A/S, tlf 29618856, e-mail:
lene.bach@enviroprocess.dk
Den vandbehandlingstekniske løsning er under detailprojektering blevet kontrolleret med hensyn til funktion og
dimensionering af Cad/konstruktion hos EnviroProcess, samt afstemt med ledelse og drift i Fyrtårn Tommerup.
I detailprojekteringen lå fokus på balancen mellem pladsforhold og hensigtsmæssig håndtering af drift i hverdagen.
Teknik placeres i samme arealer, som bestående teknikkælder, og som gennemgået på vores møde tidligere på året.
Anlægget udføres håndværksmæssigt korrekt med materialevalg og funktionskrav velegnet til langsigtet stabil drift i et
offentligt svømmebad, med fokus på komfort for gæster og personale.
Vi vil herved opnå en vandkvalitet der også ved fremtidens spidsbelastninger har en høj hygiejnisk standard, hvor
rensning og desinfektion af bassinvandet fungerer optimalt, og anlægget på alle måder er betryggende at anvende.
Som en del af vores interne kvalitetskontrol, forventes turbiditetsmåling gennemført, i forlængelse af opstart af
bassiner (måling af vandets klarhed).
Efter installation bliver der gennemført fornyet farveprøve under overværelse af driftspersonale med flere, som
forventes at bekræfte anbefalet indfarvningstid på henholdsvis 8 og 6 minutter.
Videodokumentation optages & tilsyn inviteres til at overvære farveprøven, samt er velkomne til at deltage i instruktion
af teknisk personale også.
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Aktivitet i svømmebadet er i kategori:

2. Ombygning eller ændringer af eksisterende svømmebad
3. Revidering af eksisterende godkendelse

Vi søger hermed, på vegne af Fyrtårn Tommerup, Assens Kommune om myndighedsgodkendelse af det renoverede
svømmeanlæg i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg af 27. juni 2016 med tilhørende
”Vejledning om kontrol med svømmebade 2020”, udgivet af Miljøstyrelsen. Driftsrutiner og vandkvalitet på alle enheder i
anlægget vil opfylde BEK nr 918 af 27/06/2016

Vi ønsker godkendelse af den vandbehandlingstekniske løsning til følgende driftsformer:
• Normaldrift
• Natdrift (reduceret flow 70% fra 1 time efter lukketid til 1 time før åbningstid)
• Gerne accept på brug af belastningsbaseret drift (reduceret flow 70% når vandkvaliteten tillader det)
• Bekræftelse af bestående tilslutningstilladelse til kloaknettet (myndigheder)
• Bekræftelse af bestående tilslutningstilladelse fra forsyningsselskaberne (myndigheder)
Vi ønsker bekræftelse af vores:
Tilslutningstilladelse til kloaknettet, varme, strøm- og vandforsyning – alt anvendes på samme måde som hidtil.
Driften vil også fremover blive varetaget af Driftschef Kenneth Sterregård og Centerchef Troels Eriksen
Fyrtårn Tommerup’s
Daglig drift ønskes på næsten samme vilkår, som hidtil
Driftsrutiner og vandkvalitet på alle enheder i anlægget vil opfylde BEK nr 918 af 27/06/2016.
Svømmebads renovering består af:
• Renovering af bassin: Udskiftning af folie
• Bassinudstyr fornyes: Nye startskamler, undervandsbelysning og fæste i bunden til legeredskaber
• Udskiftning af vandbehandlingsanlæg til begge bassiner, med nye udligningstanke
• Optimering af klor-syrerum
• Optimering af bassinhydraulik: Hovedrørføring fra bassin til teknik forbedres på begge anlæg.
• Konkurrencebassin får supplerende ind- og udløb for at sikre tilstrækkelig cirkulation og bedre fordeling.
• Der etableres fælles bundsugningsanlæg
• Der etableres direkte målevandsfremføring for præcision i dosering
Filterteknologi
Filterteknologi PreCoat pulverfiltrering, med bumpmekanisme og pulverpåfyldning, med filterhastighed på max 4 m/t, som
anbefalet i DS477.
Vi ønsker at sikre stabil teknisk og hygiejnisk forsvarlig drift i kommercielt regi, indenfor de bygningsmæssige
pladsforhold, der til rådighed.
Filterteknisk mener Processing, at dette er den løsning der over tid altid præsterer en tilfredsstillende vandkvalitet, med
mindre vand- og energiforbrug. Myndighedernes vandkvalitetskrav i BEK918 vil altid forblive overholdt.
Anlægget opbygges efter velkendt anlægsprincip, der sikrer fjernelse af organiske urenheder ved hjælp af precoat
pulverfilter. Filteret er et PreCoat Trykfilter der anvender Perlite som filter hjælpemiddel
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Drift – forklaring Pulverfiltre:
Der er mange precoat pulverfilter anlæg i Danmark i dag, - og de driftes med forskelligt inverval af udskiftning af pulver og
bumpning, også knyttet til den badebelastning der findes på anlægget.
Bumpning betyder, at filtermaterialet genbruges, ved at pulveret lægges på stavene igen i filteret, og en mængde af
smuds skilles ud af materialet, og fjernes fra filteret, ved at åbne en ventil og lede den smudsige del af vandet til kloak.
En god balance mellem drift og vandkvalitet, ses på mange anlæg, med pulverskift hver anden uge, og bumpning efter
behov i den mellemliggende periode, i praksis ses fra hver 2. dag til hver 2. uge.
Er bassiner lavkloreret, vandtemperatur over 34 grader, eller benyttes af sensible brugere, f.eks terapibassin på et
sygehus, så fastholdes anbefaling om skift af pulver hver uge.
Det er altid driften’s opgave løbende at holde øje med vandkvaliteten og vurdere nødvendige tiltag ved afvigelser.
Fyrtårn Tommerup Procedure for udskiftning af filtermateriale:
Metode: Perlitepåfyld med udluftning og vakuumsug.
Der suges pulver ind i filtret ved hjælp af vakuumsug.
Der laves et hul i sækken, studsen stikkes ned i sækken og pulveret suges ind i filteret.
Minimal risiko for støv i lokalet.
Udledningsforhold: (Tekst indsat fra dokumentet ”Tommerup_udledning_spildevand”)
Vedr. Fyrtårn Tommerup
Bekræftelse af udlednings- / tilslutningstilladelse
Revideret 24-06-2021
tilslutningstilladelse for tilledning af processpillevand til spildevandskloak.
Fyrtårn Tommerup får nye vandbehandlingsanlæg.
Grundlæggende er forhold som hidtil, med disponibel forbrugskapacitet på vand, varme og strøm.
Der kan blive lidt forandringer i brugerprofilen, herunder forandring i mix af badegæster og brug af huset, samt en
forventning om samlet lavere energi- og ressourceforbrug på bygningspejl og nye tekniske installationer.
•
•

Bekræftelse af bestående Tilslutningstilladelse til kloaknettet
Bekræftelse af bestående Tilslutningstilladelse fra forsyningsselskaberne

•
•

Vi ønsker bekræftelse af vores:
Tilslutningstilladelse til kloaknettet, Varme, strøm- og vandforsyning
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•
•
•

–alt anvendes på samme måde som hidtil.
Der vil blive udledt tilsvarende mængder af skyllevand mere per uge.
Skyllevand indeholder pulverfiltermaterialet perlite, vulkansk filtermateriale. Det gamle anlæg anvendte også
pulver til sine filtre. Se skema med beregnede mængder herunder.

Tømning af bassin:
Der foreligger instruks, at spildevand kontaktes før udledning, ved tømning af bassin.
Bassinet afkloreres, spildevand er velkomne til at komme forbi og tilsé at vandet er afkloreret
Tømning påbegyndes i kontrolleret tempo.
Udledningsforhold nuværende og fremtidige:
Identiske, der sker ingen forandring i de fysiske afløbsforhold.
Udledning fra vandbehandling:
Fremtidigt forekommer højeste hastighed ved skylning af kulfiltrene med 11 l/s (i 5 minutter af gangen)
Gennemsnitligt maks 36kg Perlitepulver per uge.
Detail udledning Vandbehandlingssystemerne i Fyrtårn Tommerup:
Bassin:
Cirkulerende

vandmængde:

PreCoat Pulverfilter:
Kulfilter:
Perlite per pulverskift /2.uge
Skyllevand Pulverskift /2.uge
Skyllevand Bump /2.uge
Skyllevand Kulfilter / uge

konkurrencebassin
227 m3/t
1 x ø1067
1 x ø1200

Undervisningsbassin
75 m3/t
1 x ø610
1 x ø1200

Ca. 28 kg
6 m3/skift
50-100 liter
3-6 m3/uge

Ca. 8 kg
2 m3/skift
50-100 liter
3-6 m3/uge

Anlæggene kører godt, med skift af pulver hver 2. uge og bump af filtre hver 2. uge.
Belastningsbaseret drift:
Belastningsbaseret drift reducerer flow til 70%, når og kun når, vandkvaliteten tillader det, hygiejnisk og systemteknisk
tryghed.
Der etableres direkte målevandsfremføring med en kort svartid, for mere præcis regulering af vandkvalitet og
kemikalietilsætning, hertil investeres i kemikaliestyringer med udvidet systematisk tryghed, ved aktivering af
belastningsbaseret drift.
Ny kemikaliestyring med Redox, så driften får et effektivt værktøj der synliggør, det reelle beredskab af frit og aktivt klor i
vandet. ( Redox altid >750mV.).
Ny kemikaliestyring med intellligent Cedox, så driften kan aktivere belastningsbaseret drift på 3 hygiejneparametre, med
effektiv systemteknisk tryghed.
Vandet tilføres den mængde klor der er behov for i alle driftssituationer, hverken mere eller mindre (frit klorindhold
tilpasses aktuel belastning, altid indenfor krav i BEK 918).
Flowrate tilpasses vandkvalitet, reduceres til 70%, når alle vandets parametre ligger tilfredsstillende.

Vigtige instrukser:

Personale er fuldt orienteret om, hvornår bassin skal lukkes for gæster.
Teknisk personale tilkaldes altid i pludseligt opståede situationer med opkast/fækalie i bassin,
eller andre forhold, som øvrigt personale kan undre sig over.

Generelt bemanding:

Der er generelt en teknisk kyndig person disponibel / på tilkald i svømmebadets åbningstid.
Vagthavende teknisk servicemedarbejder.
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I tilfælde af ekstra arrangementer, så er der udvidet arbejdstid / tilkald for vagthavende.

Vigtig information:

Tilgang til hoved-eltavle via webadgang bliver muligt for teknisk nøgle personale.
Her ses alle drifts parametre på den samlede vandbehandling, inklusiv frit klor, pH og Redox.
Hovedalarm vil gå til vagthavende mobiltelefon.
Kvitteringsliste:
Der kan overvejes at opsætte skærm nær bassiner, så instruktører altid kan aflæse vandkvalitet, uden at skulle i
kælderen, med mulighed for at kvittere herfor på kvitteringsliste, før et nyt hold gæster går i vandet.
Håndtering i hverdagen:
Vi ansøger om, at vandprøver der tages om morgenen obligatorisk tages som manuelle fotometriske prøver og
sammenholdes med aflæste værdier på kemikaliestyringen. Der kvitteres i logskema med initialer.
Øvrig kontrol af vandet, hver 6. time, sker ved aflæsning.
Ved højt antal badegæster, så aflæses hver 3. time.
Lukkeperioder f.eks pga. ferie -såfremt bassin er lukket for gæster:
Der køres på reduceret drift 70% i denne periode.
Der tages vandprøve af akkrediteret laboratorie før genopstart efter ferien,
som kan være på 5-8 ugers varighed.
Hvis bassiner skal anvendes i perioden, gælder normaldrift.
Lavklorering:
Der ønskes ikke tilladelse til lavklorering.
Det er i udkastet til den nye bekendtgørelse lagt op til, at kommunerne efter ansøgning skal tillade lavklorering i
svømmebade, hvis det er teknisk og hygiejnisk forsvarligt.
Tommerup ønsker at arbejde med frit klor og pH, indenfor den til enhver tid gældende svømmebadsbekendtgørelse,
aktuelt BEK 918.
Forsyningsforhold
Opfyldning af bassin med vandværksvand.
Bassiner fyldes med drikkevand via spædevandstilførsel til bassinets udligningstank.
Den eksisterende vandforsyning genanvendes.
Ved tømning afkloreres bassin før udledning.
Opvarmning af bassinvand sker som hidtil fra central varmekilde.
Bassinet opvarmes ved at der opvarmes en delstrøm efter filteret ved hjælp af ny varmeveksler.
Varmestyring via hoved el-tavlen til vandbehandling.
Udledning af spildevand til kloak.
Der udledes skyllevand med pulverfiltermateriale perlite fra filtrene
Der udledes minimal mængde af kloreret vand fra skyllevand fra kulfiltre og knyttet til bundsugning til kloak.
Klorholdigt bassin- og filterskyllevand skal udledes til det kommunale spildevandsanlæg.
Ved udledning af større mængde bassinvand til kloak skal dette på forhånd aftales med rensningsanlægget, og der vil
foreligge en arbejdsinstruks omkring afklorering af bassinvandet.
Rensningsanlægget skal informeres ved kemikalieuheld f.eks. hvis kemikaliekar lækker og der er risiko for større udslip til
kloaksystemet.
(komplet anlægsdokumentation med flowdiagram, plantegning og samtlige instrukser fremsendes digitalt efter opstart af
anlæg).

Note:

I forbindelse med den videre projektering, etablering og montering kan der forekomme ændringer, som oplyses endeligt
efter idriftssætning, ligesom der fremsendes reviderede as built tegninger, reviderede arbejdsrutiner, feks omkring
fækalieuheld, når de er blevet endelig afstemt med driften.
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Oplysninger i sagen
Lovgrundlag:

Godkendelse af nye svømmebadsanlæg sker på grundlag af gældende Bekendtgørelse fra 2016.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 918 af 27.06.2016: ”Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v.
og disses vandkvalitet”, herefter BEK.
Supplerende information og retningsgivende vejledning, -findes i
Naturstyrelsen Vejledning ”Vejledning om kontrol med svømmebade” af 2013.
Hvor den i dette materiale anvendes, vil der være angivet reference til det eksakte relevante tekstafsnit. Vejledningen i sin
helhed er således ikke grundlag for godkendelsen, anvendte uddrag vil være tydeligt beskrevet.
DS 477 national ”Norm for svømmebadsanlæg”, 2. udgave, 2013.03.13, herefter DS 477.
Hvor der i dette materiale anvendes DS 477, vil der være angivet reference til det eksakte relevante tekstafsnit. DS477 i
sin helhed er således ikke grundlag for godkendelsen, anvendte uddrag vil være tydeligt beskrevet.
Yderligere er der kendskab til og anvendt praktiske tips fra ”Udkast til Vejledning om godkendelse af svømmebade”.
Vejledningen i sin helhed er ikke grundlag for godkendelsen.
Eventuelle lokale bestemmelser i den tilsynsførende kommune.
Aktører formelt:
Følgende er de primære aktører, som indgår i godkendelsesforløbet:
Kommunen
Hermed menes den kommune, hvor det konkrete svømmebad er beliggende, og som
er ansvarlig for udarbejdelse af godkendelsen samt for at føre tilsyn med bl.a. svømmebadets
overholdelse af kvalitetskravene til bassinvandet. I svømmebadsbekendtgørelsen anvendes termen
”Kommunalbestyrelsen”, der er ansvarlig for kommunens myndighedsudøvelse. I andre
sammenhænge anvendes ”Den godkendende myndighed”.
Svømmebadsejer
Hermed menes den juridisk ansvarlige for svømmebadet.
Svømmebadsejer er den juridiske person, som er ansvarlig for, at svømmebadsanlægget har en
godkendelse samt er ansvarlig for svømmebadsanlæggets daglige drift og sikring af, at det drives
sundhedsmæssigt og hygiejnisk forsvarligt.
Udførende Entrepenør:
Varetager opbygning, installation og driftssætning af det nye vandbehandlingsanlæg, i nært
samarbejde med svømmebadsejer om eventuelle ændringer / optimeringer.
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Sammenfattet beskrivelse af nyt renoveret svømmeanlæg
Fyrtårn Tommerup

Normaldrift

Konkurrencebassin
Undervisningsbassin

227 m3/t
75 m3/t

Natdrift
og BBD
(70%)
159 m3/t
53 m3/t

Tem
peratur
≤29°
≤34°

Dybde
meter
1,5-4 m
0,8 m

Volu
men
m3
609
75

Indfarv
ningstid*
8 min
6 min

Kapa
citet
prs/t

Forventet
Skylle-vand/uge

113
30

5-10 m3
3-6 m3

Svømmehallen og det tilhørende vandbehandlingsanlæg er nedslidt og vandbehandling udskiftes fuldstændigt.
Opbygning af nyt vandbehandlingsanlæg begynder 21. juni.
Selve teknikrummene sættes i stand, inden opbygning af de nye anlæg.
Kemikalierum genanvendes de nyere lagertanke, som tages ud, for at gennemføre grundlæggende renovering af både
klor og syre rum, som indrettes sikkerhedsmæssigt korrekt som klassiske danske klor-syrerum.
Klor- og syre påfyldningsskabe for påfyld med tankbil, udskiftes også til nye, med overfyldsalarm og lås.
Begge bassinerne genanvendes helt i sin nuværende form, med størrelse og temperatur i drift.
Støbt bassinkonstruktion med foliemembran
Højtliggende overløbsrender på mindst 2/3 af bassinomkredsen nivelleres, så god afskimning sikres,
også ved drift med nedsat flowrate.
I teknikrum indrettes vandbehandlingsanlæg med trykpulverfiltre med bumpmekanisme.
Til opbevaring og dosering af flydende klor og syre findes separate kemikalierum med mekanisk udsugning.
Rørføring PVC (fleksibel rørføring under begrænsede pladsforhold)
Al rørføring fra bestående indstøbte ind/udløb i bassin og til teknikrum udskiftes til nyt
Hovedpumpe er en lav-energi version specielt til svømmebade, og vil være udstyret med frekvensomformer og flowmåler,
opbygget iht. DS 477:2013 Svømmebadsanlæg, under hensyntagen til bedste virkningsgrad og optimal driftssikkerhed,
herunder at flow fastholdes uanset tilsmudsningsgrad på filtrene.

Vandbehandling i stikord:








Nyt vandbehandlingsanlæg med trykpulverfiltre og kulfilter. Pulverskifte og rundkøring med pneumatiske
ventiler. Manuel skyl af kulfilter (med bassinvand)
Ny rørføring imellem bassin/udligningstank og teknikrum, startende fra bestående indstøbte ind/udløb
Udligningstank ny PP pladsopbygget med vandstandskontrol og spædesystem
Klor, PH og REdox ny kemikaliestyring med mulighed for at aktivere belastningsbaseret drift.
Kemikalie- og doseringsanlæg for syre og klor
Ny ventilation for begge kemikalierum.
Nyt bundsugningsanlæg der betjener begge bassiner.
Varmeveksler delstrøm med pumpe og varmestyring



Analysebord inkl. vask, armatur og afløb.






Nødbruser – eksisterende genanvendes men flyttes.
Dokumentation inkl. grundig instruktion til personale og kontrol af energiforbrug
Opmærkning af installationer
Udarbejdelse af ansøgningsmateriale for driftsgodkendelse / ibrugtagningstilladelse for de nye
vandbehandlingssystemer.
Pulverpåfyldning perlite
Hovedpumper i energiklasse IE5, fuldcoated.






I anlæggets opbygning er der taget hensyn til, at filteranlægget etableres over vandspejl, således at der i den daglige drift
ikke vil blive problemer med luft / tilstrækkelig udluftning.
Anlægget er gennemtænkt for at sikre betryggende drift med stabil vandkvalitet og gode driftsomkostninger.
Indløbssystem fordeler vandet regelmæssigt, også ved nedsat natdrift.
Afskimning over overløbsrenderne er velfungerende, også ved nedsat natdrift.
Direkte målevandsfremføring giver optimale betingelser for præcision ved dosering.
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Bundsugningsudstyr:
Der anvendes manuelle bundsug via udtag i bassin
Der kan anvendes pool robot i daglig rengøring
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BAT
I renovering er følgende indtænkt:
Lavenergi hovedpumpe og hensigtsmæssig anlægskonstruktion.
Direkte målevandsfremføring, for præcis dosering uden overslag i forbrug af klor og syre.
Skylning med vand fra skylletank (koldt vand, fremfor opvarmet og kloreret vand)
Kemikaliestyring med Redox, så driften får et effektivt værktøj der synliggør, det reelle beredskab af frit og aktivt klor i
vandet, samt gør det muligt at aktivere belastningsbaseret drift, såfremt der modtages accept på dette fra tilsyn.
Energibesparelse:
Det er realistisk at vi kan reducere kemiforbruget med omkring 15%.
Strømforbrug Hovedpumper:
Vi forventer en årlig strømbesparelse på minimum DKK 42.900,00 (1,38 pr kW excl. moms) Vi forventer en årlig
strømbesparelse på minimum DKK 14.390,00 (1,38 pr kW excl. moms)
Pumpe dimensioneres med omhu og opbygning af vandbehandling, for at sikre, at vi opnår nedenstående,
Selvom pumpen ikke får vandkølet motor. (fravalgt driftsrisiko tilstop pulver i køleslangen)
Vi forventer en årlig strømbesparelse på minimum DKK 11.400,00 (0,68 pr kW excl. moms)
Tidsplan:
Uge 22-30
Start uge 22 med 2 dage nedbrydning i teknik
Tøm kemirum
Uge 22-24 bygningsmæssige arbejder i teknik og kemi
Arbejder omkring bassin
Membran på gulve i kemikalierum når muligt
Ny installation teknik fra mandag uge 25
El-tavle og el-arbejde fra uge 27
Indkøring og træning uge 30
Åbningsdag 2. august

Konklusion Forundersøgelse til orientering:
Forundersøgelse ved besigtigelse på pladsen, farveprøve, samt mobil flowmåling, med henblik på at opnå at opnå
præcist kendskab til de hydrauliske forhold viser, at det er teknisk forsvarligt at etablere natdrift / belastningsbaseret
drift.
Bestående ind- og udløbssystem skal suppleres for at opnå tilstrækkelig kapacitet
Svømmebassin:
I forlængelse af farveprøve, flowmåling og besigtigelse, vurderes det, at bestående ind- og udløbssystem,
I det store bassin ikke er tilstrækkeligt på indløb- og udløb, med indfarvningstid på maksimalt 8 minutter,
Kapaciteten er også presset efter få dages drift på bestående filter.
Der suppleres med kerneboring til ekstra 6+1 stk indløb,
Udløb kontrolberegnes og beslutning af antal kerneboringer i forlængelse heraf, vi ved der er behov
for flere, fordi fuld flow vil udløse vand på gulvet.
Hovedfremføringsrør skal skiftes til større dimension.
Varmtvandsbassin:

I forlængelse af farveprøve, flowmåling og besigtigelse, vurderes det, at bestående ind- og udløbssystem,
Samt tilhørende indstøbt rørføring er tilstrækkeligt til forskriftsmæssig drift.
Hovedfremføringsrør skal skiftes til større dimension.
Indfarvningstid maksimalt 6 minutter.
EnviropProcess er garant for tilstrækkelige flowforhold.
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Kontrol af vandkvalitet – daglig egenkontrol og rutiner:
Dagligt, før hvert bassin åbnes for gæster, kontrolleres vandets værdier manuelt med fotometrisk måling, og
sammenholdes med de on-line kontinuerte målinger, som doseringsanlægget viser på kemikalistyringernes displays. Ved
høj belastning, mere and halvdelen af bassinkapacitet, aflæses hver 3. time, -og kvitteres i logskema med initialer.
Hverdage aflæses hver 6. time i åbningstiden.
Ved brug af kvitteringslister aflæses før hvert nyt hold går i bassin og kvitterer i logskema med initialer, eller Weekender
og helligdage fortages al kontrol af svømmehalspersonale, her kvitteres i logskema med initialer.
Bundsugningsplan:
Manuelt ved særlige behov, samt fækalieuheld.
4 gange om ugen med bundsuger robot.
Ved behov hyppigere.
Almene drifts instrukser for Svømmehal:
Filterskylning / kulfilter
Pulverskifte
Bump-processen
Eftersyn af forfiltre

Hver uge
Hver 2. uge
Hver uge
Hver uge

Hygiejne og vandkvalitet
Hygiejne og vandkvalitet
Vandkvalitet og flow
Vandkvalitet og flow

Bassinvægge efter behov / sæsonudsving
Overløbsrender 50m + multi
Øverløbsrender varme bassiner

Månedligt
Kvartal
Månedligt

Hygiejne og vandkvalitet
Hygiejne og vandkvalitet
Hygiejne og vandkvalitet

Udligningstanke
Rengøring Teknikrum

Hel-årligt
1 dag/md

Hygiejne og vandkvalitet
Hygiejne og levetid

Funktionskontrol vandbehandl.
Funktionskontrol ventilation
Funktionskontrol lysinstallation

Hverdagsmorgen drift
Hverdagsmorgen drift
Ugentligt

Almen tryghed og normaldrift
Almen tryghed og normaldrift
Almen tryghed og normaldrift

PreCoat Pulverfiltre
kan renses ugentlig ved 2 processer:
Bumpning med rundkøring og aftapning til kloak af slam efter behov.
Udskiftning af filtermediet perlitepulver.
(Når pulver udskiftes, tømmes filteret først helt for både vand og pulver).
Perlitepulveret bør skiftes minimum hver 2. uge
Service og vedligeholdelse generelt planlægges systematisk i samspil med driftspersonalet.
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Afstemning med tilsynsmyndighed

– praktisk håndtering af overskridelse af krav til bassinvandskvaliteten.
Håndtering af overskridelser skal aftales med kommunen, i forlængelse af vores straffeansvar i BEK918,
Vi vil derfor gerne at godkendelsen oplyser retningslinier for kommunikation og information i denne sammenhæng.
Nedenstående er et tekstoplæg:

Badning stoppes straks ved overskridelser

Driften varetager mindre afvigelser, der kan reguleres på plads indenfor 2 timer, som en del af den daglige drift med
betryggende arbejds- og kontrolrutiner.
Kommunen skal hurtigst muligt orienteres om væsentlige kemiske overskridelser og
samtlige bakteriologiske overskridelser (kimtal > 500 kim pr. 100ml).
Kommunen skal kontaktes når pH er under 6.5 og frit klor over 3 mg/l (undtaget når badet er lukket pga. fækalt uheld,
hvor proceduren foreskriver midlertidig kontrolleret chok klorering).

Registreres i logbog:

Driftsforstyrrelser.
Klager over badegener m.m.
Registrering af skader over niveau ”plasterskader”.
Det anbefales at registrere forbrug af strøm, vand, varme og kemi registreres i logbog.
Forekommende situationer uden fare:
Ved større afvigelser eller driftsstop, der tager længere tid end 2 timer, fremsendes orienterende e-mail til tilsyn.
Her er ingen fare for mennesker og miljø, det er almindelige driftsmæssige udfordringer.
E-mailadresse til orientering af kommunalt tilsyn:

Alvorlige situationer, med risiko for skade på mennesker eller miljø:

Her vil tilsyn blive informeret omgående på telefon og e-mail.

Orientering af kommunalt tilsyn i alvorlige situationer med risiko for personer
Telefon primær:
E-mailadresse primær:
Telefon back up:
Email-adresse back up:
Orientering og kommunikation til presse og offentlighed sker under ansvar af medarbejder:
Telefon:
E-mail:

Fækale uheld

Her vil nogle af bassinerne blive lukket i mere end 2 timer og det registreres i svømmehallens egenkontroljournaler.
Tilsyn vil orienteres når det sker:
Email adresse til orientering:

□ ja

□ nej

Procedure for fækale uheld fremsendes separat til fælles evaluering mellem drift og tilsyn.
En sådan er under udarbejdelse i samarbejde med teknologisk institut.
Svømmebadsejer informerer
Hvis det frie klorindhold kommer under 0,4 mg/l lukkes bassinet for gæster.
Ovenstående værdier for indstilling af badning gælder for såvel egne målinger som akkrediterede målinger.
Ved mindre kemiske overskridelser kontrolleres og justeres anlæg og kemikalier.
Værdierne skal bringes inden for grænseværdierne hurtigst muligt
Afvigelserne og håndtering af disse skal registreres i egenkontrollen.
Ved væsentlig overskridelse af kimtal må badning først genoptages når det ved akkrediterede analyser er
dokumenteret, at de bakteriologiske parametre (kimtal, termotolerante coliforme bakterier og pseudomonas) overholder
grænseværdierne.
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Komponentoversigt:
Collecta PreCoat
Tryk Pulverfilter

Precoat Pulverfilter til Perlite pulvermedie.
1 x ø1067 max kapacitet v 4m/t 258 m3/t (163-258 m3/t)
1 x ø 610 max kapacitet v 4m/t 76 m3/t ( 48- 76 m3/t)
Filterelementernes konstruktion og særlige materialer er
kernen i denne filtertekniks solide præstationer, der effektivt
tilbageholder og bortfiltrerer faste partikler i badevand.
Porestørrelsen er variabel, så der under filtrering skabes bedst
mulige betingelser for filtermediets evne til at fæstne sig på
filterelementets overflade.
Styring af bumpning, precoating, aktiv regenerering tømning og
filtrering sker via vandbehandlingsanlæggets styring.
Pneumatisk Bumpnings mekanisme er en af de innovationer
der gør det muligt at rense filterelementer med brug af minimal
mængde skyllevand.
Bumpning er aktiv regenererings proces af filtermediet, foto til
venstre viser hvordan filterkagen som en propel spinder væk
fra filterelementets overflade.
Filterhoved og basiskonstruktion: Aisi 304
Garanti på tank og interne dele,
undtaget filterstrømper: 10 år

El-styretavle

PLC baseret med touchskærm
Tydelige ikoner på display.
Driftsstabil og nem at betjene.
Hoved el-styretavle
El-installationer tilknyttet vandbehandlingsanlægget til fuld
færdig drift.
Webacces, -forudsat vi har internet disponibelt.
Bygherre tilsikrer:
Fremføring af hovedstrøm til tavle/anlægget
Fremføring af internetforbindelse

Hovedpumpe

Herborner X eller anden Herborner Model

Med minimum IE3 motor
Hus og løber af bronze
Lavt støjniveau og god driftsøkonomi ved lavt energiforbrug.
100% coated,
Vacon HVAC/FLOW –enkel at betjene.
Velegnet også til de nye XC, X og F pumper
Med fast bagplade.
Dansk displaytekst

Frekvens
omformer

Til hovedpumpe og delstrømme over kulfiltre
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Hovedflowmåler er Fullmag Waterflux 3100C,
Den er mindre følsom overfor turbulens i rørstreng og nem at
betjene.
(Tilsvarer Siemens Magflo 5000/5100W i præcision og
driftssikkerhed.)

Flowmåler

på
hovedstreng

Kegleflowmåler Stübbe,
grænseværdikontakt ved behov

Delstrømspumper

Delstrømspumpe Speck Badu serien uden forfiltre
En støjreduceret og stabil plastpumpe der siden 2004 har vist
sig velegnet til kontinuert drift i offentligt regi.
Velegnet som hovedpumpe på mindre anlæg.
Ydelser Badu 42 fra 6-14 m3/t 6mVs. IP65 F-klasse.
(Badu 42 er samme pumpekvalitet som 90-serien -uden
forfilter og dermed mindre tryktab.
Evt. kan vi levere Desmi som beskrevet)
Delstrømspumper Speck Målevandspumpe.
Pumpe der er udviklet specielt til dette formål.
Sikkerhedsrist til målevandsudtag 2 stk

Varmeveksler

Ventiler

Foliearbejde i
bassiner

Forfilter

Pladevarmeveksler Sondex af titan med isoleringskappe

Små ventiler er kuglehaneventiler GPA Veeiv.
Butterflyventiler
Større ventiler omkring pulverfiltre og de pneumatiske
ventiler bliver EbroZ011
Bassinfolie
Type Alkorplan
Skridsikkerfolie hvor folk
træder mellem risten og
bassinkant, om teknisk
muligt.
Filt i bassinbund.
Produktbeskrivelse kan fremsendes.
EP nedtager og bortskaffer gammel folie, ved behov efterpudsning af vægge, forestår bygherre.
Integreret i hovedpumpe eller ekstern efter nærmere aftale.
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Dokumentation &

Instruktion

Basis dokumentation: Funktionskontrol farveprøve
Instruktion Personale
Opfølgende besøg med driftspersonale 2 stk
Drifts- og vedligeholdsinstruktion med indkøringsliste Driftsinstruks og
egenkontrolanvisning Komponentmanualer og sikkerhedsdatablade
KS kvalitetssikring
Basic CAD (flowdiagram som udført og planskitse)
Om det ønskes: Turbiditetsmåling funktionskontrol

Undervandslamper
RGB+W (farvelys og hvid)
8 stk i stort bassin og 4 stk i det lille
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