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1. Resumé

Assens Kommune meddeler i medfør af Bekendtgørelse om svømmebassiner m.v. og
disses vandkvalitet godkendelse til etablering og drift af de hygiejniske, tekniske og
driftsmæssige forhold for svømmebadsanlæg med tilhørende teknik- og kemikalierum på
Fyrtårn Tommerup Tallerupvej 85 5690 Tommerup.

Der er tidligere meddelt skriftlig godkendelse til anlæggene i juni 2017. Der er ved denne
afgørelse ikke taget stilling til andre myndigheders eventuelle krav til anlægget.
Reglerne for indretning og drift af svømmebade, hvortil der er offentlig adgang, er anført i
Bekendtgørelse om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet, bekendtgørelse nr. 918
af 27. juni 2016.
Der er i godkendelsen opstillet vilkår, der skal sikre de hygiejniske forhold ved
svømmebadsanlæggene. Ud fra svømmebadsbekendtgørelsen er der fastsat kvalitets- og
kontrolkrav til vandet i bassinerne. Endvidere er der stillet vilkår for driftmæssige forhold i
vandbehandlingsanlægget.
Godkendelsen omhandler drift af nedenstående anlæg:
Der er i godkendelsen, udover tilladelse til normal drift, givet tilladelse til Natdrift, hvilket
betyder, at personalet automatisk kan vælge at køre anlægget (25 m bassin) med lavt
cirkulations flow og kemikalieforbrug fra efter lukketid og indtil 1 time før åbningstid. Nat
drift er med en reducering af flow på 70% af den cirkulerende vandmængde under normal
drift.
Der er i godkendelsen, udover tilladelse til normal drift, givet tilladelse til
Belastingsbaseret drift, hvilket betyder, at det automatiske doseringssystem kan vælge at
køre anlægget med lavt cirkulations flow, når og kun når vandkvaliteten på de 3
hygiejneparametre tillader det. Belastningsbaseret drift er med en reducering af flow på
70% af den cirkulerende vandmængde under normal drift, samt mulighed for at tilpasse
mængden af det frie klor i vandet efter behov, indenfor båndet i BEK918 krav, som for
begge bassiner er 0,4-1,5 mg/l frit klor.

Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

2. Vilkår
2.1

Generelt
2.1.1
En kopi af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig ved svømmebadet, og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2.1.2

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra d.d

2.1.3

Svømmebadsanlægget må ikke ændres bygningsmæssigt, anlægsmæssigt
eller driftsmæssigt uden forudgående godkendelse, hvis ændringen medfører en forringelse af de hygiejniske og sundhedsmæssige forhold i svømmebadsanlægget.

2.1.4

Følgende skal gennemføres inden varmtvandsbassinet tages i brug:
o Farvetest
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o Akkrediteret analyse af pH, frit og bundet klor samt kimtal.
2.1.5

Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
o Ejerskifte
o Udskiftning af drift ansvarlig
o Indstilling af driften for længere periode dvs. mindst 5 ugers varighed.

2.2

2.3

I følgende situationer skal badningen indstilles:
2.2.1
Afbrudt cirkulation, filtrering, pH justering eller klor dosering.
2.2.2

Forekomst af eller mistanke om smitte, der med sandsynlighed kan
henføres til svømmebadsanlægget.

2.2.3

Frigivelse af klorgas eller andre giftige stoffer fra vandet.

2.2.4

Fejlagtig tilsætning af kemikalier.

2.2.5

Overskridelser af kvalitetskravene nævnt i tabel 1, side 7.

Drift
2.3.1

Der skal udpeges en ansvarlig person for drift og vedligeholdelse af
anlægget. Vedkommende skal kunne fremvise dokumentation for at have
gennemgået kursus i pasning af badeanlæg.

2.3.2

Driftspersonalet skal føre tilsyn med det tekniske anlæg, herunder
behandlings-og cirkulationsanlægget.
Driftspersonalet skal føre tilsyn med badereglernes overholdelse.
Driftspersonalet skal føre tilsyn med vandkvaliteten, således at der sker
daglige registreringer i egenkontrollen.

2.3.3

Følgende procedure skal udarbejdes for badeanlægget:
o

Personaleliste med navne, adresser og telefonnumre på driftspersonale
samt beskrivelse af den enkeltes ansvarsområde.

o

Vagtplan med angivelse af bemanding og ansvarshavende.

o

Procedure for håndtering af fækalt uheld i bassin og bassinomgivelser.

o

Renholdelsesplan (se 2.3.4)

o

Teknisk brugsanvisning (se 2.3.6)

o

Driftsinstruktion om pasning og vedligeholdelse af de tekniske anlæg.
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o

Driftsjournal til registrering af egenkontrollen (både driftskontrol og akkrediterede prøver).

De ovennævnte lister og planer skal opbevares på et let tilgængeligt sted
for personalet.
2.3.4

Rengøringsplanen skal indeholde en systematisk rengøring af de forskellige
områder (f.eks. omklædningsrum, bruser, toiletter, bassinområder, bassinudstyr). Rengøringsvand må ikke ledes til bassinet. Der må ikke anvendes
rengøringsmidler, der ved kontakt med basinvandet kan udvikle giftige forbindelser, som f.eks. klorgas.

2.3.5

Bassinerne bør bundsuges dagligt, bedst hver morgen før badet tages i
brug. Bundsugningsvandet skal ved stærk tilsmudsning ledes til kloak.
Bundsugningsvand, som er mindre tilsmudset, kan ledes til cirkulationssystemet, dog altid før filteranlægget. Ved fækalt uheld skal der altid bundsuges til kloak. Der kan bundsuges manuelt eller med robot

2.3.6

Der skal foreligge en gennemarbejdet og ajourført brugs- og betjeningsanvisning for vandbehandlings- og doseringsanlægget. Den tekniske brugsanvisning, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
o Diagram over de tekniske anlæg.
o Normale måleværdier for trykmålere, flowmetre, temperatur, frit klor,
pH m.v.
o Nøjagtig procedure for filterskylning.
o Nøjagtig procedure for måling af pH samt frit og bundet klor.
o Procedure for udskiftning af filtermateriale, perlite.
o Procedure for udledning af større mængde bassinvand.
o Almindelige procedurer for eftersyn af filtre, udligningstanke m.v.
o Særlige foranstaltninger ved driftsstop, reparationer o. lign.
o Teknisk brugsanvisning skal indeholde følgende beregninger:
- Den totale vandmængde i vandbehandlingssystemet
- Omsætningstid.
- Mængde desinfektionsmiddel til etablering af eller forhøjelse af
indholdet af frit klor med 1 mg/l.
- Mængde stof til neutralisation af bassinvands frie kloroverskud
med 1 mg/l.

2.4

Indretning af omklædningsrum og brusere
2.4.1

Der skal være tydelig adskillelse af områder, hvor der må benyttes udendørs fodtøj og barfodsområdet. Barfodsområdet må ikke betrædes med
fodtøj, der benyttes udendørs.

2.4.2

Omklædningsrum dimensioneres efter anlægskapaciteten og placeres ifølge
DS 477:2013 for svømmebadsanlæg.

2.4.3

Toiletfaciliteter dimensioners efter anlægskapaciteten og placeres i følge
DS 477:2013 for svømmebadsanlæg. Der skal være adgang til bade- og toiletrum i umiddelbar nærhed af bassinområdet. Toiletterne bør placeres, så
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brugerne nødvendigvis må passere toiletafdelingen efter omklædning, men
inden benyttelse af bruserum.

2.5

2.4.4

Der skal være opstillet sæbeautomater eller engangssvampe med sæbe og
der skal til stadighed være sæbe i automaterne og beholdere til brugte
svampe skal være tydeligt mærket.

2.4.5

Bruserum dimensioneres efter anlægskapaciteten og placeres i følge DS
477:2013 for svømmebadsanlæg.

2.4.6

Der skal være mindst ét toilet samt afvaskningsfaciliteter specielt indrettet
til handicappede.

2.4.7

Tegninger der viser baderum se venligst bilag 4.

Indretning af bassinerne og baderegler
2.5.1

Bassiner skal udformes med overløbs render, der sikrer en effektiv
fjernelse af forureninger fra overfladen. Højtliggende overløbs render bør
fortrækkes.
Arealer omkring bassinet skal udføres, så bassinvandet ikke forurenes fra
omgivelserne.

2.5.2

Bade- og afvaskningsreglerne skal være opslået på let synlige steder og
skal kunne aflæses i en afstand på mindst 3 meter.
Badereglerne skal indeholde følgende oplysninger:
o

Personer med fodvorter eller fodsvamp må kun benytte badeanlægget, såfremt de er under behandling.

o

Personer, der lider af andre smitsomme sygdomme (f.eks. diarrésygdomme), øre- og øjenbetændelse samt betændelse i huden må
ikke anvende badeanlægget.

o

Personer med smitsom gulsot (hepatitis) skal være erklæret raske
af den behandlende læge, før badning kan tillades.

o

Bassinet må først bruges efter omhyggelig indsæbning af hele
kroppen og efterfølgende brusebad. Sololie, parfume og lignende
skal på samme måde afvaskes før badning i bassin.

o

Efter toiletbesøg skal der foretages afvaskning på ny.

o

Badebeklædningen skal være ren.

o

Udendørs fodtøj må kun bruges på de dertil indrettede områder.

o

Blebørn skal bære både svømmeble og badebuks/badedragt

Der bør opsættes skilte med regler for afvaskning omkring bruserne. Baderegler skal være udformet, så de er forståelige for alle besøgende.
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2.5.3

2.6

Vanddybden i bassinerne skal være tydeligt angivet ved skiltning i bassinrum.

Kvalitets- og kontrolkrav til bassinvand
2.6.1

Kvalitetskravene til bassinvandet er ifølge bekendtgørelsen nr. 918 af 27.
juni 2016 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet fastsat med
følgende grænseværdier:

Tabel 1. kvalitetskrav til bassinvand ifølge bilag 1 i bekendtgørelsen nr. 918 af 27. juni 2016.
Parameter
Enhed
Minimum
Maksimum
Bemærkning
Klarhed
Vandet skal være klart
pH
6,8*
7,6
Frit klor, indendørs
mg/l
0,4
1,5
Målingerne foretages kontinuerligt
bassiner ≤ 34°C
Frit klor
mg/l
1,0
2,0
>34°C
SPA
Bundet klor
mg/l
0,5
Indholdet bør være så lavt som
muligt.
Trihalometaner
ug THM/l
25
(THM) – indendørs
bassiner ≤ 34°C
Trihalometaner
ug THM/l
50
(THM) –
>34°C
SPA
Kimtal v. 37 oC.
CFU pr.
500
100 ml
Escherichia coli
pr. 100 ml
<1
Udføres hvis kimtal ved foregående
undersøgelser har været over 500
Pseudomonas
pr. 100 ml
<1
pr. 100 ml
bakterier
*Driftsintervallet skal fastsættes således, at der ikke på noget tidspunkt er risiko for, at pH-værdien er lavere end 6,8 i bassinvandet.

2.6.2

Inden åbning af bassinet første gang for besøgende skal det ved akkrediteret prøvetagning dokumenteres, at parametrene kimtal ved 37 °C, pH, fritog bundet klor samt temperatur er overholdt.

2.6.3

Ved overskridelser af kvalitetskravene i tabel 1, som resulterer i forbud
mod benyttelse af bassinet, skal håndtering af overskridelser aftales med
kommunen. Genåbning af bassinet sker kun med tilladelse fra Assens
kommune og ved dokumentation for overholdelse af vandkvalitetskravene.

2.6.4

Afvigelserne af kvalitetskravene og håndtering af disse skal registreres i
driftsjournalen. Driftsjournalen skal føres alle dage bassinet benyttes og
være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Resultaterne skal opbevares i
mindst to år.

2.6.5

Målinger af pH og frit- og bundet klor skal fortages før åbningstid, ved lukketid samt med højest 6 timers mellemrum i åbningstiden- dog højest med
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3 timers mellemrum ved stort besøgsantal (tilstedeværelse af flere personer end 50% af bassinkapaciteten, beregnet som gennemsnit pr. time).
2.6.6

Målingen ved åbningstid skal fortages manuelt, og skal sammenlignes med
værdierne fra det automatiske udstyr og noteres i driftsjournalen med kvittering af udførende medarbejder / bruger. De øvrige målinger kan registreres ved aflæsning af det automatiske måleudstyr.

2.6.7

Som dokumentation for, at vilkår 2.6.1 er overholdt, skal badeanlægget lade et DANAK akkrediteret laboratorium foretage analyse af bassinvandet
for følgende parameter:
Månedligt:
Temperatur, pH, frit klor, bundet klor samt udtage og analysere en prøve
af bassinvandet for kimtal ved 37 °C.
2 gange årligt:
Trihalometaner (THM)
Prøven skal udtages så tidligt som muligt og helst inden de badende gæster kommer i vandet.

2.7

2.6.8

Bassinvandet skal være klart og uden synlige forureninger såsom partikler,
skum og lignende. Hele bassinbunden skal tydeligt kunne ses.

2.6.9

Kommunen forbeholder sig ret til at ændre prøvetagningsparameter og
frekvens, såfremt lovgivningen ændrer sig mht. hvilke parametre og hvor
ofte de skal analyseres i et bassin, eller når gentagende overskridelse af
vandkvaliteten viser behov for ekstra kontrol.

2.6.10

Ejeren af svømmehallen afholder selv de udgifter, som er forbundet med
prøvetagning og analyse.

Indretning og drift af vandbehandlingsanlæg
2.7.1

Normal drift
Under normalt drift skal følgende værdier for den cirkulerende
vandmængde, omsætningstid og bassinkapacitet overholdes:

Tabel 2. Værdier for den cirkulerende vandmængde, omsætningstid og bassinkapacitet, der skal overholdes
under normal drift.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Type bassin
Temp
Minimumskrav
Minimumskrav
Cirkulerende
Cirkulerende
*Bassinkapacitet
°C
for den
for
vandmængde
vandmængde
Personer/time
cirkulerende
omsætningstid
m3/time
m3/time
vandmængde
Timer
Dagdrift
Natdrift
m3/time
25 m bassin
<29
227
2 timer lave del
227
160
113
5 timer dybe del
Varmtvands
≤34
75
1
75
75
30
bassin
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*Det maksimale antal personer, som samtidig må opholde sig i det enkelte bassin pr. time.

Der er i tabel 2 nævnt 2 værdier for den cirkulerende vandmængde og
omsætningstid. Værdier i kolonne 3 og 4 repræsenterer minimumskravet for den
cirkulerende vandmængde og omsætningstid ifølge svømmebadsbekendtgørelsen.

2.8

2.7.2

Nat drift
Omsætningstiden kan sættes ned uden for åbningstiden og indtil 1 time før
åbning. Den cirkulerende vandstrøm må ikke være mindre end 70% af den
normale driftskrav.

2.7.3

Filterskylnings hyppighed efter leverandørens anvisning skal overholdes.

2.7.4

Vand til påfyldning af svømmebadsanlægget samt spædevand skal være
drikkevand. Ved drikkevand forstås vand, der opfylder kvalitetskravene til
vand fra vandforsyningssystemer.

2.7.5

For vandbehandlingsanlægssystemet skal bassinvandets frie klorindhold,
pH-værdi og vandtemperatur samt vandstanden i bassinet være automatisk styret. Desuden skal der være måleudstyr for kontrol af cirkulerende
vandstrøm.

2.7.6

Vandet skal filtreres og desinficeres. Filtrering og desinfektion af den til
stadighed recirkulerende vandmængde skal ske kontinuerligt.

Indretning af Kemikalierum
2.8.1

Der skal indrettes separate kemikalierum til produktion, opbevaring og dosering af desinfektionsmidler og basiske pH-justeringsmidler (basiske kemikalier) og separat kemikalierum til opbevaring og dosering af sure pHjusteringsmidler (sure kemikalier). Der skal være separat mekanisk udsugning fra begge rum, og afkast føres over tag.

2.8.2

Doseringspumperne for tilsætning af klor/natriumhypoklorit og syre skal
stoppe automatisk, når cirkulationspumperne er ude af drift.

2.8.3

I tilfælde af lækage skal der under dunke med flydende kemikalier være et
tæt opsamlingssted. Opsamlingsstedet skal være uden afløb og skal kunne
indeholde rumfanget af den største beholder. Rummet må ikke samtidigt
benyttes som arbejdsrum, depotrum eller gennemgangsrum.

2.8.4

Døre til kemikalie- og teknikrum skal være aflåste. Der skal forefindes sikkerhedsdatablade på de kemikalier, som opbevares i rummet. Det skal være tydeligt markeret på døren ind til rummet, hvilke kemikalier (syre/klor)
der opbevares i rummet. El- og VVS-installationer skal udføres i materialer,
der kan modstå påvirkninger fra kemikalieholdig luft.
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2.8.5

Hvert doseringsanlæg skal have en dagtank til klor og syre, som er tilpasset det aktuelle behov.

2.8.6

I eller umiddelbart i nærheden af kemikalierummet og andre steder, hvor
det skønnes nødvendigt, skal der være personlige værnemidler. Værnemidlerne kan være:
o
o
o
o
o

Beskyttelsesbriller / ansigtsskærm
Handsker
Forklæde
Øjenskyller eller øjenskylleflasker
Nødbruser.

3 Affald
3.1

Affald skal sorteres, opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver
tid gældende affaldsregulativer for Assens Kommune.

3.2

Spild af kemikalier skal straks opsamles og bortskaffes som farligt affald.

4 Spildevand
Spildevandstilladelsen er meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens 1 § 28, stk. 3.
4.1

Spildevand fra bundsugning af bassin, samt skylning af filtre skal ledes til kloak.

4.2

Ved udledning af større mængde bassinvand til kloak skal dette på forhånd aftales
med renseanlægget (Assens Forsyning og Assens Kommune).

4.3

Ved udledning af større mængder bassinvand, skal der ske en afklorering inden udledning til kloak.

4.4

Filtermateriale, perlite, kan udledes til kloak sammen med skyllevand ved filterskylning – det vil være ca. 36 kg perlite hver uge eller hver anden uge og 8-16 m3 vand
ugentligt.

4.5

Assens Kommune skal informeres ved kemikalieuheld f.eks. hvis kemikaliekar lækker og der er risiko for udslip til kloak systemet.

5. Assens Kommunes vurdering
5.1

1

Indretning af omklædningsrum og brusere
Tegning over omklædningsrummene kan ses i bilag 4.

Miljøbeskyttelsesloven Jf. lovbek. nr. 1218 af 25. november 2019
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Tabel 4: omklædningsrum og bruserum
Omklædningsrum Toiletter Bruserum
Type
Areal m2
Antal
Areal m2
Dame
100
2
25
Herre
100
2
25
Total
200
4
50
Ifølge DS477: 2013 180
12
112

Antal bruser
11
11
22
23

Ifølge Norm for svømmebadsanlæg DS 477, 2013:
o Bør der være et samlet omklædningsareal på 0,75-1,25 m² pr. person
bestemt efter anlægskapaciteten. I store friluftsbade og vandlande kan
omklædningsarealet nedsættes alt efter forholdende dog ikke mindre end
0,4 m² pr. person.
o Der beregnes ca. 0,5 m² bruserumsareal pr. person bestemt efter anlægskapaciteten. I store friluftsbade og vandlande kan arealet til bruserrum, alt efter forholdende, ligge i intervallet 0,25-0,5 m² pr. person. Bruseantal fastlægges til én pr. ca. 20 personer bestemt efter anlægskapaciteten.
o Rumstørrelser og antallet af wc ér fastlægges efter personantal svarende
til anlægskapaciteten. Erfaringsmæssigt kan regnes med 1 wc pr. ca. 40
personer. Der skal dog være minimum 2 toiletter i dame og 2 toiletter i
herreafdeling.
5.2

Indretning og drift af vandbehandlingsanlæg og kemikalierum
Der er indrettet seperate vandbehandlingsanlæg til hvert bassin jf. DS477:2013
punkt 8.1. Bassinerne er forsynet med højtliggende overløbsrender, som sikrer
effektiv fjernelse af forureninger fra overfladen.
Kravet til rengøring af bassinbund er overholdt ved at hvert bassin har
vakuumudtag for tilkobling til bundsugeranlæg, der kan betjene begge bassiner. I
hallen kan omstilles på knap, hvilket bassin og om bundsugning skal ske til kloak
eller til filteranlæg. Der kan også bundsuges med robot.
Desinfektion og pH justering sker automatisk som anbefalet i DS 477. Værdier for
pH, temperatur og frit klor måles på et separat målevandssystem for at nedbringe
svartiden. Det betyder at målingen fortages direkte på en vandstrøm fra bassinet
for mere præcis tilsætning af kemikalie.
Krav til omsætningstiden og den cirkulerende vandstrøm jf. bilag 2 i
svømmebadsbekendtgørelsen Nr. 918 af 27. juni 2016 er overholdt.
Der er etableret udligningstanke for hvert bassin, som udjævner variationer i
overløbsmængderne.
Filtrering sker via tryk pulver filtre med bumpmekansime m. perlite filteramteriale
(porrestørrelse på 10 µ.)
Der er etableret to separate rum for dosering af klor og syre, med tilhørende
doseringspumper samt separate udluftningskanaler. I bunden af rummene er der
udført et reservoir for sikring mod lækage fra kemikaliebeholdere.

5.3

Anvendelse af bedst tilgængelig teknik
5.3.1 Der er etableret direkte målevandsfremføring med en kort svartid for mere
præcis regulering af vandkvalitet og kemikalietilsætning.
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5.3.2 Hvert bassin har et separat vandbehandlingsanlæg for bedre kontrol af
vandkvaliteten og mere præcis tilsætning af kemikalier.
Hvert bassin har hovedpumper i energiklasse IE5
Hvert bassin har kemikaliestyringer, der muliggør brug af belastningsbaseret
drift. Systemteknisk tryghed på hygiejneparametrene frit klor, pH og Redox

6. Klagevejledning
Afgørelser efter svømmebadsbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 13 Stk. 5 i bekendtgørelse Nr. 918 af 27. juni 2016.
Spildevandstilladelsen er meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3. Spildevandstilladelsen kan påklages indenfor 4 uger fra offentliggørelsen. Dvs. d. 27. juli
2021.
Arbejdshygiejniske eller andre forhold reguleret efter anden lovgivning end miljøbeskyttelsesloven, er ikke omfattet af denne godkendelse.
Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6
måneder fra offentliggørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.
Søgsmålsfristen er anført på side 1.

7. Underretning

Følgende er underrettet om afgørelsen:

•
•
•
•
•

Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85 5690 Tommerup
Eurofins, rentvand@eurofins.dk, g20@eurofins.dk
Tommerup St. vandværk Tallerupvej 50, 5690 Tommerup
Assens Forsyning, Skovvej 2a, 5610 Assens
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, trsyd@stps.dk
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Bilag 1: Lovkrav gældende pr. 1/7 2017 (Klor, ph osv)
25 m bassin
Frit klor
Bundet klor:
PH:

< 29 grader:
0.4 – 0.8 max 1.5
Max. 0.5
Min. 6.8 - max 7.6

Varmtvandsbassin < 34:
Frit klor:
0.4 – 0.8 max 1.5
Bundet klor: Max. 0,5
PH:
Min. 6.8 - max 7.6

Setpunkt 0.6
Setpunkt 6,9
Setpunkt 0,8-1,0
Setpunkt 6,9
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Bilag 2. Svømmebadsteknisk beskrivelse

______________________________________________________________

1. Indretning af bade- og omklædningsrum
Eksisterende herre- og dameomklædning er renoveret. I omklædningsrummene adskilles sko
og barfodsområde med fastmonteret bænke. Herreomklædning er forsynet med 2 toiletter og
9 brusere. Dameomklædning er forsynet med 2 toiletter samt 9 brusere. Herudover er der 4
familie/handicap omklædningsrum (To i dame afd. og to i herre afd.) med separat indgang og
udgangsdøre, begge forsynet med bruser. Der er adgang til bassinrummet fra alle
omklædningsrummene.

Type
Dame
Herre

Omklædningsrum og bruserum
Omklædningsrum Toiletter Bruserum
Areal m2
Antal
Areal m2 Antal bruser
100
2
25
11
100
2
25
11

Alle gulve i barfodsområder er forsynet med gulvafløb, så det er muligt at spule gulvene.
Varmtvand produceres til 55ºC i varmtvandsbeholder. Herfra opblandes vand til brusere
centralt til 38ºC.
Bassinrum, omklædningsrum og teknikrum ventileres med hvert sit ventilationsanlæg.
2. Indretning og drift af bassin
Der installeres selvstændige vandbehandlingsanlæg for hvert bassin med følgende
dimensioneringsgrundlag:
Type bassin

25 m

Temperatur

Dybde*

Brede

Volumen

Vandareal

ºC

m

m

m

m

< 29

1,5

3

2

Cirkulerende
mængde

≤ 34

0,8

Bassin

timer

Kapacitet

m3/time

Personer/time

12,5

553

312,5

227

2 t lave del
5 t dybe del

113

12,5x7,5

75

93,75

75

1t

30

4,0
Varmtvandsbassin

Omsætningstid

.

Begge bassiner er foliebelagte og bassinområde er belagt med fliser. Bassinerne har
højtliggende overløbsrender. Bundsugning udføres med 2 stk robotbundsugere.
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3. Indretning og drift af vandbehandlingsanlæg
Den principielle anlægsopbygning for bassinerne fremgår af diagram, bilag 5:
Fra overløbsrenden løber vandet ned til udligningstanken. Herfra pumpes det først gennem et
forfilter og herefter til filteranlæggene inden vandet ledes tilbage til bassinerne via
indløbsdyser.
Hvert enkelt bassin har sit særskilte vandbehandlingsanlæg. Fra bassiner udtages målevand til
reguleringsudstyr og pumpes tilbage til udligningstank.
En delstrøm af hovedflowet ledes til kemikalierum hvor henholdsvis klor og syre tilsættes
automatisk. En anden delstrøm ledes til varmeveksler for opvarmning af vandet.
Alle delstrømme, undtagen målevandet, ledes tilbage til hovedflow, således at flowmåler viser
den aktuelle vandflow til bassinerne. Flowkontrol sker via en elektronisk flowmåling og
regulering af pumpeydelse med frekvensomformer, som holder indtastet driftspunkt konstant
og automatisk, uanset filtrenes tilsmudsningsgrad
Varme tilføres via varmeveksler (monteret i delstrøms kredsløb) som er forsynet med
fjernvarme. Styringen er elektronisk fra styretavlen og reguleringen holder setpunktet +/- 0,2
gr. C
Kemikaliestyring sker automatisk via Siemens Depolox Pool (Klor, pH og Redox) som konstant
måler og doserer med præcision på grundlag af disse målinger. Kemikaliedosering er betinget
af, at der er flow på såvel hovedcirkulation, samt delstrøms cirkulation gennem anlæg for klorog syrerum, såvel som cirkulation gennem måleceller.
4. Beskrivelse af kemikalierum
Til opbevaring af klor, opbevaring og dosering af syre, er der opført 2 selvstændige
kemikalierum med tæt bund og kemikalieresistent gulvbelægning, som er ført min. 200 mm.
op ad vægge i begge rum. Der er etableret separate ventilatorer for begge rum med luftafkast
til det fri.
Syre og klor opbevares i 800-1100L plast lager tanke med tankpåfyldning fra udvendige
påfyldningsskabe. Syre/klor tilsættes via doseringspumpe fra dagtank, som igen forsynes fra
transportpumpeanlæg.
Der er etableret nødbruser i forbindelse med kemikalierum.
Følgende værnemidler er umiddelbart tilgængelige:
o
o
o
o

Beskyttelsesbriller / ansigtsskærm
Handsker
Forklæde
Øjenskyller eller øjenskylleflasker

3

Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85 5690 Tommerup

Bilag 3: Beregning af den cirkulerende vandmængde, omsætningstid,
bassinkapacitet og anlægskapacitet.

1) 25 meter bassin
A) Beregning i følge minimumskrav:
Temperatur:

Dybde

<29 oC

Vandindhold

(m)

Krav til
omsætningstid
(timer)

0,5 > – <1,5 m
≥1,5 m

2
5

234
553

(m3)

Cirkulerende
vandmængde pr.
badende målt som
(m3/time/person),
der benytter badet
inden for en time
2,0
2,0

For dybde (>0,5 – 1,5< m): 234m3/2 timer = 117m3/timer
For dybde (>0,5 – 1,5< m): 375m3/5 timer = 110m3/timer
Samlet cirkulerende vandmængde for bassin: 117 + 110 = 227
Omsætningstid: 553 m3/227m3/time = 2,44 timer

Bassinkapacitet: 227:2m3≈113 personer (må samtidig opholde sig i bassinet i timen)

3) Varmtvands- og træningsbassin
A) Beregning ifølge minimumskrav:
Temperatur:

Dybde

≤34 oC

Vandindhold

(m)

Krav til
omsætningstid
(timer)

>0,5 – 1,5<

1

75

(m3)

Cirkulerende
vandmængde pr.
badende målt som
(m3/time/person),
der benytter badet
inden for en time
2,5

For dybde (>0,5 – 1,5< m): 75
Omsætningstid: 1 time
Bassinkapacitet: 75m3:2,5= 30 personer (må samtidig opholde sig i bassinet i timen)
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Bestemmelse af anlægskapacitet
1) Anlægskapacitet basseret på vandarealet:
Vejledende tal for bassin areal pr. person i følge tabel 4.1 i DS 477:2013 er angivet i sidste
kolonne i nedenstående tabel:
Type bassin

Dybde*

Vandareal

m

m

2

Vejledende
tal for
bassinareal
pr. person

Bassinkapacitet
Personer i alt i
bassinet

m2
25 m

1,5

312,5

4,5

113

93,75

2,5-4,5

30

4
varmtvandsbassin
I alt personer

0,8

143

2

Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85 5690 Tommerup

Bilag 4: Tegning over omklædningsrum

Tegning 1: oversigt kort.
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Tegning 2: Dameomklædning
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Tegning 3: Herreomklædning
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Bilag 5:
Tegning af Indretning og drift af vandbehandlingsanlæg.
Principopbygning gældende for begge bassiner, og fr både klor- og syrerum.
Fyrtårn Tommerup

Normaldrift

Natdrift
og BBD
(70%)

Tem
peratur

Dybde
meter

Konkurrencebassin
Undervisningsbassin

227 m3/t
75 m3/t

159 m3/t
53 m3/t

≤29°
≤34°

1,5-4 m
0,8 m

Ny vandbehandling:

Volumen
m3
609
75

Indfarvningstid*
8 min
6 min

Kapacitet
prs/t
113
30

Forventet
Skylle-vand/uge
5-10 m3
3-6 m3

3

Udskiftning af filteranlæg for konkurrence bassin med trykpulverfilter med en kapacitet på 227 m /t,
Inkl. nyt kulfilter med manuelt ventilgalleri,
Depolox 2 kemikaliestyring Cl, pH ,Rx og direkte målevandsfremføring med sikkerhedsriste.
Trykløs med genvinding målevand. Excl. bundet klor modul
Hovedpumpe med energiklassificering IE5 fuldcoated
3
Udskiftning af filteranlæg for konkurrence bassin med trykpulverfilter med en kapacitet på 75 m /t,
Udligningstanke prefab PP
Nyt Interiør i bestående kemikalierum, dagtanke, ventilator, kemiskabe, gulvfolie, doseringspumper, påfyldningsskabe mm
Nyt bundsugeranlæg, fælles pumpe til begge bassiner.
Konkurrence bassin 25m
Optimering af ind- og udløb, rørføring omkring bassin til teknik, for at opnå tilstrækkeligt flow og indfarvningstid på
max 8 minutter. Inkl. kerneboring og efterfølgende tætning.
Supplerende nye udløb 6 stk ø110 og 7 stk nye indløb ø50, hvoraf de 6 med tilstrækkelig kastelængde 12,5m
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Komponenter i klor – og syrerum iht.
DS477:
PVC gulvmembran (sort Alkorplan)
Pumpesump med væskeniveau alarm
Påfyldningsskab med buzzer overpåfyldsfunktion
Lagertank (genanvendes)
Transportpumpe med påfyld via dødmandsknap
Dagtanke
Ventilator
Udenfor rum nødbruser og spuleslange
Sikkerheds kemikalieskabe
Slangepumper
Kegleflowmåler med grænseværdikontakt
Delstrøm går samlet til kemidosering
Retur med fremføring på separate strenge
Klor til indløb via klorspyd
Syre doseres via syrenippel

Ny folie

Ny folie i 25m bassin
Ny folie undervisningsbassin
Inkl. sladredræn i begge bassiner, transparent stykke
Tilsikre tilstrækkelig funktionskontrol

Nyt bassinudstyr:

Fæste til Vandpolomål ny fastmonteret løsning
6 Startskamler Nye som demo-model, coated
8 + 4 Undervandslamper RGB+W i de to bassiner
8Forankringspunkter til badedyr
2 Banetovs kant beskytter til ø110 banetove
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