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1. Indledning 
Kastrup Svømmehals godkendelse tages op til revurdering på baggrund af, at der er sket en 
væsentlig ændring på vandbehandlingsanlægget. I 2018 blev svømmehallens sandfiltre for 25 m 
bassin og øvebassin udskiftet med nye defenderfiltrer. I den forbindelse blev godkendelsen 
revurderet. Nu skal sandfiltrene til varmtvandsbassin udskiftes med et defenderfilter. Derfor har 
Teknisk Forvaltning på ny modtaget en ansøgning om revurdering af godkendelse fra Kastrup 
Svømmebad den 03.01.2022. 

 
Resume 

 
Godkendelsen omfatter Kastrup Svømmehal med 25 m bassin, øvebassin og varmtvandsbassin med 
tilhørende vandbehandlingsanlæg samt omklædnings- og badefaciliteter. 

 
Driften af svømmehallen varetages af Tårnby Kommune. 

 
Kastrup Svømmehal er en eksisterende svømmehal, der er opført i 1982. Kastrup Svømmehal er 
tidligere godkendt den 04.06.2020, efter bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om 
svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet, (Svømmebadsbekendtgørelsen). Svømmebade 
herunder ombygning af vandbehandlingsanlæg, skal godkendes af kommunalbestyrelsen i henhold 
til Svømmebadsbekendtgørelsen. 
Oplysninger, der ligger til grund for revidering af godkendelsen, er ansøgning om miljøgodkendelse 
fra driftslederen på vegne af Kastrup Svømmehal, i forbindelse med udskiftning af sandfiltrene for 
varmtvandsbassinet. Der er i godkendelsen sat vilkår, der skal sikre de hygiejniske forhold ved 
svømmebadsanlægget. Ud fra svømmebadsbekendtgørelsen er der fastsat kvalitets- og kontrolkrav 
til bassinvandet med hjemmel i bekendtgørelsens bilag 2 og 4. 

 
 Ansøgning af den 3. januar 2022. 

 
Stamoplysninger 

 
Virksomhedens navn og adresse Kastrup Svømmehal 

Røllikevej 4, Kastrup By, Kastrup 
Matrikel nummer 1 a 
CVR-nummer 20310413 
Kontaktperson 
Daglig driftsansvarlig 

Lasse Naamansen, Driftsleder, Kastrup Svømmehal, tlf. 
32 50 97 64 

Virksomheden ejes og drives af Tårnby Kommune 
Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 og 

Vejledning om kontrol af svømmebade af 2020. 
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Oversigtskort med svømmehallens placering i omgivelserne 
 

 
 
 
 

2. Afgørelse 
På baggrund af ansøgningen har Teknisk Forvaltning foretaget revurdering af Kastrup 
Svømmehals Godkendelse. Revurderingen omfatter hele godkendelsen fra 2020. Den nye 
godkendelse erstatter godkendelsen fra 2020, som derfor bortfalde med denne afgørelse. 

 
 

3. Miljøgodkendelsens vilkår 
 

3.1 Generelt 
 

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig ved svømmehallen, og 
driftspersonalet skal være bekendt med godkendelsens indhold og placering. 

2. Driftspersonalet skal være uddannet til at passe anlæggene. 
3. Svømmehallen skal indrettes og drives som beskrevet i den svømmebadstekniske beskrivelse. 
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4. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 Ejerskifte eller udskiftning af driftsansvarlig 
 Ophør af driften i en længere periode end permanent 
 Genoptagelse af driften efter at den har været indstillet i en længere periode 

5. Ved nye etableringer eller ændringer af svømmebadet, skal der indgives anmeldelse til 
tilsynsmyndigheden. Kommunen tager derefter stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. 

 
 

3.2 Indretning af omklædningsrum og brusere 
 

6. Ud fra retningslinjerne angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1988 om kontrol af svømmebade, 
skal der være udarbejdet et renholdelsesprogram. Bassinomgivelser og bassinets vægge skal 
rengøres i overensstemmelse med renholdelsesprogrammet. 

7. Renholdelsesprogrammet skal indsendes til tilsynsmyndigheden ved opdateringer og være 
tilgængeligt for personalet, samt fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende. 

8. Der skal være opslået baderegler herunder regler for hygiejne og for svømmebadsanlæggets 
benyttelse på let synlige steder. Baderegler skal kunne læses i en afstand på mindst 3 meter. 

 

3.3 Indretning og drift af bassin 
 

9. Bassinvandet skal til enhver tid overholde de grænseværdier, som er angivet i nedenstående tabel i 
henhold til bilag 1 i bekendtgørelsen. 

 
 
 

Parameter Bassintype Enhed Lukkegrænse 
(minimum)** 

Kvalitetskrav Lukkegrænse 
(maximum)** 

Bemærkninger 

    Minimum Maksimu 
m 

  

Klarhed Alle      Vandet skal 
være klart 

pH Alle  6,8 6,8(*) -7,0 7,6 8,0  

Frit klor Indendørs 
bassiner 

≤ 34 °C 

mg/l 0,24 0,4 0,8-1,5 3,0 

Frit klor Svømmebade 
> 34 °C, 
alle udendørs 
bassiner samt 

spabade 

mg/l  1,0 2,0 3,0 

Målingerne 
skal foretages 
kontinuerligt 

Bundet klor  mg/l   0,5 1,0 

Trihalomethaner 
(THM) 

Indendørs 
bassiner 

≤ 34 °C 

µg thm/l   25 50 

Trihalomethaner 
(THM) 

Svømmebade 
≥ 34 °C, 
alle udendørs 
bassiner samt 

spabade 

µg thm/l   50 50 

Indholdet bør 
være så lavt 
som muligt 
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Kimtal v 370C Alle pr.100ml   500 1000  

Escheririchia coli Alle pr.100ml   < 1  Undersøges 
hvis kimtal ved 
foregående 
undersøgelse 
har været 
>500/100ml 

Pseudomonas Alle pr.100ml   < 1  Undersøges 
hvis kimtal ved 
foregående 
undersøgelse 
har været 
>500/100ml 

* Driftsintervallet skal fastsættes så der ikke på noget tidspunkt er risiko for, at pH-værdien er lavere end 6,8 i bassinvandet. 
** Lukkegrænser jf. Miljøministeriets Vejledning om kontrol med svømmebade af 10. april 2013 med undtagelse af lukkegrænsen 
for THM, som er fastsat af kommunen på baggrund af anbefaling fra Teknologisk Institut. 

 
 

10. Hvis lukkegrænserne i vilkår 9 overskrides, skal badningen indstilles indtil bassinvandet igen 
overholder grænseværdierne i tabellen i vilkår 9. 

11. Bassinvandet skal som minimum overholde en cirkulerende vandstrøm svarende til 2 m3 i timen pr. 
badende, der samtidig opholder sig i bassinet. 

12. Vandets omsætningstid i vandbehandlingsanlægget må i åbningstiden ikke overskride en teoretisk 
totaludskiftning på 5 timer. 

13. Minimumskravet til den cirkulerende vandstrøm i vilkår 11 skal være overholdt samtidig med 
omsætningstiden i vilkår 12. 

3.4 Indretning og drift af vandbehandlingsanlæg og kemikalierum 
 

14. Der skal foreligge en teknisk brugsanvisning, der som minimum indeholder følgende oplysninger: 
 Diagram over det tekniske anlæg 
 Normale måleværdier for trykmålere, flowmetre, temperatur, frit klor, pH samt grænser for 

hvilke måleværdier, der bør medføre en given foranstaltning, fx skylning af filtre og lukning af 
anlægget. 

 Procedure for filterskylning 
 Procedurer for eftersyn af filtre, udligningstanke m.v. 
 Beregning af: 

i. Den totale vandmængde i systemet 
ii. Omsætningstid 

iii. Mængde desinfektionsmiddel til opretholdelse eller forhøjelse af bassinvandets 
koncentration med 1 mg/l 

iv. Mængde stof til neutralisation af bassinvandets fri kloroverskud med 1mg/l 
 Særlige foranstaltninger ved driftsstop, reparationer o. lign. 
 Andre vigtige oplysninger 

15. Anlægget skal være udstyret med flowmeter og trykmålere til kontrol af vandcirkulationen. 
16. Klordosering og pH-justering skal være automatisk styret. 
17. Klorfremstilling og syrehåndtering skal foregå i særskilte rum, så sammenblanding ikke er mulig. I 

tilfælde af lækage skal den samlede lagermængde kunne tilbageholdes i hvert rum. 
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18. Afkast fra mekanisk udsugning fra kemikalierum skal enkeltvis ledes til det fri. 
19. 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. Kurset skal 
som minimum svare til Dansk Teknologisk Instituts kursus ” Svømmebadsteknik første del” eller 
Halinspektørforeningens kursus ”Teknisk/praktisk drift af svømmeanlæg del 1 og 2”. 

 
 

3.5 Støj 
 

20. Det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) fra svømmehallen må ikke overstige følgende 
værdier ved skel: 

 
Mandag til fredag Kl.0700-1800 50dB(A) 

Mandag til fredag Kl.1800-2200 45dB(A) 

Lørdage Kl.0700-1400 50dB(A) 

Søn- og helligdage Kl.0700-2200 45dB(A) 

Lørdage Kl.1400-2200 45dB(A) 

Alle dage Kl.2200-0700 40dB(A) 

 

3.6 Kontrol af støjvilkår 
 

21. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 20 
er overholdt. 

22. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves 1 årlig støjmåling. 
 
 

3.7 Krav til støjmåling 
 

23. Dokumentation skal være repræsentativ for maksimal normaldrift og skal indeholde de oplysninger 
om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af 
beregningsresultatet. 

 
Som alternativ til den nævnte beregning kan dokumentationen ske ved måling af den støj, 
virksomheden påfører omgivelserne. 

 
Beregnings- eller måleresultaterne skal tilsendes tilsynsmyndigheden og være ledsaget af 
oplysninger om de driftsomstændigheder, hvorunder de er fremkommet. 

 
Støjmålinger/-beregninger skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af 
erhvervsfremmestyrelsen eller godkendt af Miljøstyrelsen til ”Miljømåling – ekstern støj”. 

 
Støjberegninger skal udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 
om ” Måling af støj fra virksomheder”. 
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Støjmålinger eller beregninger skal vurderes i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 
nr.5/1984 om ”Ekstern støj fra virksomheder”. 

 
Såfremt tilsynsmyndigheden herefter får begrundet mistanke om, at støjvilkårene ikke er 
overholdt, kan kommunen forlange, at virksomheden foretager de nødvendige tiltag således, 
at vilkårene overholdes. Omkostninger i forbindelse med dokumentationen afholdes af 
virksomheden. 

 

3.8 Affald 
 

24. Flydende affald skal opbevares uden mulighed for afløb til kloak, jord eller vand. 
25. Affald skal i øvrigt håndteres i henhold til kommunens regulativ for erhvervsaffald. 

 
 

3.9 Kontrol 
 

26. Driftspersonalet skal, ved svømmebadets åbning, foretage manuel måling af bassinvandets pH og 
indhold af frit klor og bundet klor til kontrol af det automatiske udstyr. 

27. Mindst hver 6.time, skal der dagligt foretages enten manuelle eller automatiske målinger af 
bassinvandets indhold af bundet klor. 

28. Som dokumentation for at vilkår 9 er overholdt, skal Kastrup Svømmehal lade et akkrediteret 
laboratorium foretage analyse af bassinvandet for: 

a) Kimtal ved 370C, temperatur, pH, frit klor 
29. Analyseresultaterne skal fremsendes til tilsynsmyndigheden så snart de foreligger. Resultaterne jf. 

vilkår 26, 27 og 28 skal opbevares i mindst 2 år skal fremvises på forlangende til godkendelses- og 
tilsynsmyndigheden. 

 
 

3.10 Spildevandsvilkår 
 

30. I en øjebliksprøve af virksomhedens processpildevand må nedenstående grænseværdier ikke 
overskrides 

a) pH minimum 6,5 
b) pH maksimum 9,0 
c) Bundfældeligt stof 50 mg/l 
d) Suspenderet stof 300 mg/l 
e) Temperatur 50 0C 

31. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget spildevandsanalyser af et akkrediteret 
laboratorium med henblik på at dokumentere, at vilkår 30 er overholdt (højest en gang om året, hvis 
kraverne overholdt). 

32. Der må ikke afledes stoffer i koncentrationer eller mængder, der kan virke skadelig på kloaknettet og 
de dertil hørende anlæg. 



13 

33. I tilfælde af driftsuheld, der kan have betydning for spildevandsafledningen, skal Tårnby Forsyning, 
Spildevand A/S, Tårnby Renseanlæg straks underrettes på tlf. 32 50 90 86, samt Tårnby Kommunens 
Miljøvagt kontaktes på tlf. 32 47 15 05 i Rådhusets åbningstid. Uden for åbningstiden kan 
Miljøvagten kontaktes via Tårnby Brandvæsen på 32 50 07 00. 

 

3.11 Underretning om afgørelse 
 

34. Afgørelsen offentliggøres på Kommunens hjemmeside www.taarnby.dk 
 

Kopi af afgørelsen sendes til: 
 

 Embedslægeinstitution: seost@sst.dk. 
 Kastrup Svømmebad, Driftsleder, Lasse Naamansen: lna.id.tf@taarnby.dk. 
 Tårnby Forsyning: info@taarnbyforsyning.dk. 

 

3.12 Klagevejledningen 
 

35. Afgørelser efter svømmebadsbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed 
jf. § 13 stk. 5 i bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebadsanlæg m.v. og disses 
vandkvalitet. 

3.13 Søgsmål 
 

36. Eventuelt søgsmål jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101 skal være anlagt inden 6 måneder for 
ikrafttrædelse af denne godkendelse dvs. senest 21. marts 2022. 

 

4. Vurdering 
Vilkår for svømmebadets indretning og drift er fastsat på baggrund af: 

 Bekendtgørelse nr. 918 af den 27. juni 2016 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet. 
 Miljøstyrelsens vejledning om kontrol af svømmebade af vejledning 01.07.2020. 

 
Ud fra overstående miljøtekniske beskrivelse, kan svømmehallen drives eller indrettes i henhold til 
bekendtgørelsen under de nedenfor nævnte vilkår. 

 

4.1 Anvendelse af bedst tilgængelig teknik 
Vandbehandlingsanlæg er tilsluttet automatiske chlor – pH doseringsudstyr, der kontinuerlig måler 
vandkvaliteten kl. 12, kl. 16 og 21.00. Desuden suppleres de automatiske målinger med en manuel 
daglige målinger, som måles hver morgen inden svømmehallen åbner.  
Der er CTS alarm på systemet, hvis der sker overskridelser. 

http://www.taarnby.dk/
mailto:seost@sst.dk
mailto:jpa.id.tf@taarnby.dk
mailto:info@taarnbyforsyning.dk


 

14 

Der er separate rum med mekanisk ventilation og alarmer på til henholdsvis syrerum og klorrum. 
 

Nedsat bassincirkulation uden for åbningstiden og indtil en time før åbning vil ske i henhold til 
§ 10, stk. 4. Nedsat cirkulation til 70 % af det normale driftskrav uden for åbningstiden, jf. § 
10, stk. 4, kan ske uden dispensation, hvis det er teknisk og hygiejnisk forsvarligt. 

 
Der er natsænkning tilkoblet, anlægget sænkes med 30 % 1 time efter lukketid og kører op i 
hastighed 1 time før åbning. 

 
Varmtvandsbassinet er dækket af et termotæppe. Termotæppeoverdækning kan spare energi 
gennem reduceret vandfordampning og ved at holde temperaturen i vandet. Der er etableret 
termotæppe på henholdsvis 25 meter bassin og øvebassin i 2015. 

 
Det kan konstateres, at svømmebadsanlægget lever op til princippet om anvendelse af bedst 
tilgængelig teknik generelt, og der fastsættes vilkår herom, jf. § 3 stk. 2 i bekendtgørelsen. 

 

4.2 Indretning af omklædning og bruseafsnit 
Barfodsarealet og fodtøjsområder er tydeligt adskilte og markeret ved skiltning. 

 
Omklædningsfaciliteterne er indrettet til max. 40 personer, delt lige i en herre- og dameafdeling. 
Der er indrettet 8 brusere dels i herre- og dameafdelingen. 

 
Rengøringsplan for daglig rengøring af toiletter, omklædningsrum og badeafsnit kombineret med 
skiltning om afvaskning og baderegler vurderes at være tilstrækkeligt til at opretholde en god 
hygiejne, jf. bekendtgørelsens krav. 

 

4.3 Indretning og drift af bassiner 
Bassinvandet udskiftes i henhold til kraverne i bekendtgørelsens bilag 2. Der foregår automatisk 
klor og syredosering, så det sikres, at bassinvandet konstant overholder grænseværdierne for pH 
samt frit og bundet klor. 

 
Der er indsat vilkår for at sikre, at den cirkulerende vandstrøm og desinfektionen af bassinvandet 
lever op til kraverne i bekendtgørelsen. Der udtages månedsprøver af Eurofins, og resultater 
opfylder kvalitetskraverne til bassinvand. 

 
Der vurderes på den baggrund, at bassinerne og driften af disse lever op til kraverne i 
bekendtgørelsens § 6. 

 

4.4 Indretning og drift af vandbehandlingsanlæg og kemikalierum 
I forbindelse med desinfektion af svømmehallen tilsættes klor, 15 % Na – hypochlorit og som pH 
regulering anvendes en 20 % svovlsyre. Kemikalierne doseres fra dagtanke. Syre og klor er placeret 
adskilt, i kemikalierummene i kælderen. Området hvor syren og klor står, er etableret 
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kemikaliebestandig og med væsketæt membranbeklædning af reservoir i bunden af hvert 
kemikalierum. Membranen er ført ca. 0,3 m op ad væggene. 

 
Teknikrummet er forsynet med mekanisk udsugning, hvor afkast er ført til det fri. Der er opsat gult 
advarselsskilt på væggen ved syrebeholderen. Døren til teknikrummet er med lås og kun 
driftspersonalet har adgang til det. 

 
Resultater af hygiejneteknisk tilsyn som er ført af Eurofins A/S, viser at vandbehandlingsanlægget 
har kørt driftssikkert med god vandkvalitet. 
Der foreligger en rengøringsplan for svømmehallen, som kan ses i Bilag 8. 

 
Den driftsansvarlige, som er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af anlægget, har gennemgået 
Teknologisk Instituts kurser om svømmebadsteknik del 1, 2 og 3. Dette er i overensstemmelse med 
vilkåret i godkendelsen. 

 

4.5 Affald 
Kulfiltermaterialet forventes udskiftet ca. hvert 2 år. Filtermaterialet fjernes fra filtrene ved hjælp af 
slamsuger og bortkøres til kontrolleret affaldsdepot. Svømmehallen har dagrenovationslignende 
affald fra den daglige drift. Derudover forekommer plastikposer, som stammer fra 25 kg svovlsyre, 
men i mindre mængde. Derfor stiller Tårnby Kommune ikke i med før af denne miljøgodkendelse 
specifikke vilkår til affaldshåndtering. 

 

4.6 Luft 
Mekanisk udsugning sker ca. 0,4 m over gulv separat for hvert kemikalierum. Udsugningsmængden 
svarer til et luftskifte på min. 25 gang i timen fra hvert af kemikalierum. Afkastene fra 
kemikalierum er ført til det fri og afsluttes ca. 0,5 m over terræn med jethætte i PVC. Alle 
ventilationsrør er udført med fald mod kemikalierum. 
Der er etableret punktudsugning fra doseringsunit med doseringspumper. 

 
Tårnby Kommune vurderer, at emissioner fra svømmehallen er uproblematiske for omgivelserne. 
Derfor stilles der ikke vilkår hertil. 

 
 

4.7 Støj 
De væsentligste kilder til ekstern støj fra svømmebadsanlægget er støj fra ventilationsanlæg. 
Ventilationsanlæg for kemikalierummene og svømmehal placeres indendørs og det vurderes, at 
støjen fra driften af disse ligger inden for de vejledende grænseværdier for støjbelastning i 
omgivelserne. 

 
Tårnby Kommune har vurderet, at svømmehallen ikke vil give anledning til støjgener i 
omgivelserne og der er derfor ikke stillet vilkår om udførelse af støjmålinger til dokumentation for, 
at støjgrænserne er overholdt. 
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4.8 Spildevand 
Fra defenderfiltrene skal der afledes ca. 60 kg perlit ugentlig til spildevandssystemet. Spildevand 
fra anlæggene er bassinvand, som afledes i forbindelse med bundsugning af bassinerne, samt 
skylning af filtre. Der er også sanitært spildevand fra toiletter og baderum. Spildevandets 
sammensætning er mest at sammenligne med almindeligt husholdningsspildevand med undtagelse 
af filterskyllevand med indhold af perlit. 
Skyllevandsmængden fra skylning af kulfilteret vil være ca. 12-15 m3 pr. år. Det aktive kulfilter 
returskylles med bassinvand ved en skyllehastighed på ca. 25 m/t. Skyllevandet fra 
defenderfiltrene vil have en pH-værdi omkring 7,2 og et gennemsnitligt indhold af frit og bundet 
klor på under 0,2 mg/l. 

 
Skyllevandet fra kulfiltre vil have en pH-værdi omkring 7,2 og et gennemsnitligt indhold af frit og 
bundet klor på under 0,5 mg/l. 
Returskyllet indeholder organiske materiale men ikke særlige kemikalier, som har betydning for 
almindelig spildevandsledning, og derfor stiller Kommunen ikke krav om en tilslutningstilladelse. 

 

4.9 Kontrol 
I svømmebadsvejledningen står der, at pH-værdi, frit klor og bundet klor skal måles forud for 
åbning, ved lukketid og med højest 6 timers mellemrum i badets åbningstid. Svømmehallen har 
åbningstid i tidsrummet kl. 06 til kl. 22 på hverdage og kl. 09 til 22 i weekenderne. Der foretages 
manuelle egenkontrolmålinger hver morgen inden svømmehallen åbner. Displayet på det 
automatiske system aflæses ca. kl. 12, kl. 16 og kl. 21. 
Månedlige akkrediterede målinger foretages af Eurofins A/S, hvor også kimtal måles. 
Kemikalieanlægget er indrettet, så de til enhver tid kan oplagre og dosere kemikalier således, at der 
på trods af evt. lækager eller brud på rørledninger, beholdere og doseringsudstyr ikke kan ske 
sammenblanding af klorholdige kemikalier eller ske udslip til omgivelserne, herunder luft og 
afløbssystemer. 

 
 

5. Teknisk Beskrivelse 

5.1 Indledning 
Bassinanlægget hos Kastrup Svømmehal er et eksisterende svømmebad, der er opført i 1982. 
Kastrup Svømmehal er tidligere godkendt 04.06.2020, efter bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2020. 
Svømmebade herunder ombygning af vandbehandlingsanlæg, skal godkendes af 
kommunalbestyrelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebadsanlæg 
m.v. og disses vandkvalitet. Der er i 2018 foretaget udskiftning af sandfiltre for henholdsvis 25 
m bassin og for øve/børnebassin med defenderfiltrer, og i 2022 er sandfilteret for 
varmtvandsbassinet også blevet udskiftet med et nyt defenderfilter. 

 

5.2 Beliggenhed 
Bassinanlæggene er en integreret del af Kastrup Svømmehal, der er beliggende på adressen 
Røllikevej 4, 2770 Kastrup. 
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5.3 Indretning og drift af bassiner 
Bassinanlæggene hos Kastrup Svømmehal består af i alt 3 bassiner: 

 25 meters bassin 
 Øvebassin 
 Varmtvandsbassin 

 
 

5.3.1 Indretning og drift af 25 m bassin 
Det er et 25 m bassin til offentlig brug. Svømmebassinet har et volumen på ca. 1.150 m3 med en 
vandtemperatur på 27 grader. 

 
Antallet af personer, som kan benytte svømmebassinet, er på 125 personer i timen.  
 
Svømmebassinet har følgende indretning: 

 
Bassin Længde 

(m) 
Bredde 

(m) 
Dybde 

(m) 
Vandvolumen 

(m3) 
Vand-temp 

(o C) 
25 m 
vandbassin 

25 15 2-4 1150 27 

 

Cirkulationssystem 
Bassinet er udstyret med overløbsriste på bassinets 2 langsider. Der fordeles 32 stk. 
bundindløbsdyser jævnt over hele bunden. 
Til cirkulering af bassinvandet er der monteret 1 stk. cirkulationspumpe med en ydelse på 
henholdsvis 250 m3/time. Med frekvensomformer for trinløs regulering af pumpemotorens 
omdrejningshastighed. 
Vandbehandlingsanlægget cirkulerer med 229 m3/t. Hvoraf ca. 15 m3 recirkuleres over de 2 kulfilter 
og 8 m3 kemikaliedoseringsanlæg. Omsætningstiden er 2 timer på den lave del og 5 timer på den 
dybe del. 

 

5.3.2 Indretning og drift af øvebassin 
Øvebassinet er til offentlig brug. Øvebassinet har et volumen på ca. 175 m3 med en vandtemperatur 
på ca. 28 0C. 

 
Den samlede maksimale bassinkapacitet for øvebassinet er på 44 personer i timen. 
Øvebassinet har følgende indretning: 

 
Bassin Længde 

(m) 
Bredde 

(m) 
Dybde 

(m) 
Vandvolumen 

(m3) 
Vand-temp 

(o C) 
Øvebassin 15,5 12,5 0,6-1,2 175 28 

 
Cirkulationssystem 
Der fordeles 22 stk. bundindløbsdysser jævnt over hele bunden. Der er etableret overløbsriste på 
bassinets to langsider. 
Vandbehandlingsanlægget cirkulerer 87 m3/t. hvoraf ca.15 m3 recirkuleres over de 2 kulfiltre og 8 
m3 kemikaliedoseringsanlæg. Omsætningstiden er 2 timer. 
Til recirkulering af bassinvandet er der monteret 1 stk. cirkulationspumper med en ydelse på 
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henholdsvis 160 m3/time, med frekvensomformer for trinløs regulering af pumpemotorenes 
omdrejningshastighed. 

 

5.3.3 Indretning og drift af varmtvandsbassin 
Det er et varmtvandsbassin til offentlig brug. Svømmebassinet har et volumen på ca. 72 m3 med en 
vandtemperatur på ca. 34 0C. 

 
Den samlede maksimale bassinkapacitet for varmtvandsbassinet er på 62 personer i timen. 

Svømmebassinet har følgende indretning: 

Bassin Længde 
(m) 

Bredde 
(m) 

Dybde 
(m) 

Vandvolumen 
(m3) 

Vand-temp 
(o C) 

Varmtvandsbassin 11 5 1,2-1,4 72 34 
 

Cirkulationssystem 
Der fordeles 24 stk. bundindløbsdysser jævnt over hele bunden. Der er etableret overløbsriste på 
bassinets 2 langsider samt den runde sidegruppe. 
Vandbehandlingsanlægget cirkulerer 155 m3/t, hvoraf ca. 8 m3 recirkuleres over kulfilter og 3 m3 

kemikaliedoseringsanlæg. Omsætningstiden er 0,5 gange i timen. 
 

5.4.1 Vandbehandlingsanlæg af 25 m bassin 
Anlægget til 25 m bassin er etableret i 1982. 

 
Vandbehandlingsanlægget til 25 m bassin med tilhørende cirkulationssystemer og kemikalieanlæg 
er opbygget i teknikkælderen under bassin. Opbygning af vandbehandlingssystemet kan ses i 
vedlagte Bilag 2. 

 
Vandbehandlingsanlægget skal cirkulere, behandle og opvarme vandet i svømmebassinet. 

 
Der er etableret udligningstanke udført i beton med mandedæksel på 20 m3 i med niveaukontrol for 
styring af automatisk vandspædning og -stop af cirkulationspumpe ved for lav vandstand i beholder. 

 
Der er installeret defender-filtrer med niveaukontrol for styring af automatisk vandspædning. 

 
Filteranlæg 

 
Grovfiltre: type Calplas med gennemsigtigt filterlåg eller skueglas og med snaplukkemekanisme for 
hurtig af – og påmontering. Filterindsats får en maskevidde på ca. 3 mm. Grovfilteret er forsynet 
med bundtømningshane og manual udluftning. 

 
Defender Filter: 
Til filtrering af bassinvandet er der valgt pulverfiltre og kulfiltre. Pulverfiltre sikrer lavt 
vandforbrug og kræver minimal plads, aktive kulfiltre sikrer fjernelse af organisk materiale i 
det cirkulerende bassinvand, samtidig med det fjerner bundet klor. 
Defenderfiltrene fungerer som de primære filtre. Filtrene har et lille volumen, men et stort 
filterareal. Filtermediet er Perlit – en naturligt forekommende stenart, med en renseevne, ned til 1 
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my partikelstørrelse. 
Filtrene returskylles ikke under tryk, som med sandfiltre. Defender filtre flushes, ved at en ventil i 
bunden af filteret åbnes og vandet løber trykløst til kloaknet, filteret kan skylles endnu engang, for 
at sikre, at alt filtermateriale og øvrigt snavs er skyllet til kloak. Dette betyder, at der ledes en 
meget lille mængde vand til kloaksystemet. 
Til filtrering og behandling af vandet, er der installeret 1 stk. Defender filter system SP-41-48-1038, 
kapacitet maks. 301 m3/t. Herunder højeffektiv cirkulationspumpe med coatet pumpehus, der giver 
mulighed for dag- og natdrift, hvilket sikrer besparelser og bidrager til driftens bundlinje. 
Derudover returskylles pulverfiltre ikke, og derfor ledes der ikke samme mængde 
returskylningsvand til kloak, som ved traditionelle vandbehandlingsfiltre (sandfiltre). 
Det forudsættes, at perlitten skiftes hver uge. Dette betyder, at der skal afledes ca. 60 kg perlit 
ugentlig til spildevandssystemet. Spildevand fra anlæggene er bassinvand, som afledes i forbindelse 
med bundsugning af bassinerne, samt skylning af filtre. Der er også sanitært spildevand fra toiletter 
og baderum. 
Spildevandets sammensætning er mest at sammenligne med almindeligt husholdningsspildevand 
med undtagelse af filterskyllevand med indhold af perlit. Tårnby Kommune har vurderet, at den 
mineralske sammensætning ikke er et problem for spildevandsanlægget. Det vurderes, at der ikke er 
nogen risiko for tilstopning af rør, så længe der ikke er tale om større mængder, og så længe 
perlitten skylles ud med 2-4,8 m3 vand. 
Filter hastigheden er sat til 4 m/time, hvilket er den maksimale hastighed for pulverfiltre ifølge DS 
477, som anbefaler en hastighed på 2,5 – 4 m/time. 

 
Loadingsystem – Perlit: 
Et Perlite loading system sørger for ugentlige pulverskift, og er en 100 % fuldautomatisk løsning, 
hvilket vil sige at opblanding og transport af perlit, sker automatisk fra silo til filter. Derudover er 
filteranlægget tilpasset, så tømning af filter også sker automatisk. I alt betyder dette, at udskiftning 
af perlit udlukkende udføres ved tryk på en knap på en touchskærm i teknikrummet. 

 
Kulfiltre: Til fjernelse af bundet klor i 25 m bassinet, er der indbygget 2 stk. filtre ɸ 1000 mm. 
Kulfilteret er med dyssebund og er tilsluttet en delstrøm på vandbehandlingsanlæggets 
cirkulationssystem. 
Kulfiltermassen er type AquaSorb 2000 og kulfilterlaghøjden er på min. 1.000 mm. Kulfiltrene 
konstrueres, udføres og monteres i henhold til ” Aktive kulfiltre til svømmebadsvandbehandling, 
vejledning i udformning og drift”, Dansk Svømmebads-teknisk Forenings publikation nr. 56/2000. 
Der returskylles efter behov med bassinvand, der bortledes til kloak. Kulfiltrene har monteret 
skueglas (akrylrør) for visuel bedømmelse af returskyllevandet. 
Skyllevandet fra kulfiltrene vil have en pH – værdi omkring 7,2 og et gennemsnitligt indhold af frit 
og bundet klor på under 0,5 mg/l. 
Opvarmning af pool: Til opvarmning af bassinvandet er der installeret en bassinvarmeveksler på 80 
kW. Varmemediet til opvarmning er fjernvarme og veksleren er dimensioneret for en 
fremløbstemperatur på ca. 70 o C og en afkøling på min. 35 o C. Bassinveksleren er monteret i en 
shuntforbindelse med egen cirkulationspumpe. 
Varmen styres med indbygget termometer via en Omron varmestyring monteret i styretavlen. 
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Flowmetre: 
Til kontrol og indregulering af den cirkulerende vandstrøm og returskyllevandstrømmen anvendes 
flowmåler type Siemens Magflow 5100 (ultralydsflowmetre). 
Til kulfilteret er der monteret flowmåler med en kapacitet på 1-25 m3/time til kontrol af 
cirkulerende vandstrøm gennem kulfiltrene under henholdsvis drift og returskylning. 

 

5.4.2 Vandbehandlingsanlæg af øvebassin 
Anlægget til øve/børnebassin er etableret i 1982. 
Vandbehandlingsanlægget med tilhørende cirkulationssystemer og kemikalieanlæg er opbygget i 
teknikkælderen under bassin. Opbygning af vandbehandlingssystemet kan ses i vedlagte Bilag 4. 
Vandbehandlingsanlægget cirkulerer, behandler og opvarmer vandet i bassinet. 
Der er etableret udligningstanke udført i beton med mandedæksel på 34 m3 med niveaukontrol for 
styring af automatisk vandspædning og stop af cirkulationspumpe ved for lav vandstand i beholder. 
Der er installeret defender-filtre med niveaukontrol for styring af automatisk vandspædning. 
Der er natsænkning tilkoblet, anlægget sænkes med 30 % 1 time efter lukketid og kører op i 
hastighed 1 time før åbning. 

 
Filteranlæg 
Grovfiltre type Calplas med gennemsigtigt filterlåg eller skueglas og med snaplukkemekanisme for 
hurtig af – og på montering. Filterindsats får en maskevidde på ca. 3 mm. Grovfilteret er forsynet 
med bundtømningshane og manual udluftning. 

 
Defenderfiltre: 
Til filtrering af bassinvandet er der valgt pulverfiltre og kulfiltre. Pulverfiltre sikrer lavt vandforbrug og 
kræver minimal plads, aktive kulfiltre sikrer fjernelse af organisk materiale i det cirkulerende bassinvand, 
samtidig med, at det fjerner bundet klor. 
Defenderfiltrene fungerer som de primære filtre. Filtrene har et lille volumen, men et stort filterareal. 
Filtermediet er Perlit – en ufarlig naturligt forekommende stenart, med en renseevne, ned til 1 my 
partikelstørrelse. 
Filtrene returskylles ikke under tryk, som med sandfiltre. Defender filtre flushes ved, at en ventil i bunden af 
filteret åbnes og vandet løber trykløst til kloaknet, filteret kan skylles endnu engang, for at sikre, at al 
filtermateriale og øvrigt snavs er skyllet til kloak. Dette betyder, at der ledes en meget lille mængde vand til 
kloaksystemet. 

 
Til filtrering og behandling af vandet, er der installeret 1 stk. Defender filter system SP-27-48-487, kapacitet 
maks. 142 m3/h. 
Herunder højeffektiv cirkulationspumpe med coatet pumpehus, der giver maksimal virkningsgrad. Til 
pumperne er der koblet frekvensstyring, der ved hjælp af cts-system giver mulighed for dag- og natdrift, 
hvilket sikrer besparelser og bidrager til driftens bundlinje. Derudover returskylles pulverfiltre ikke, og 
derfor ledes der ikke samme mængde returskylningsvand til kloak som ved traditionelle 
vandbehandlingsfiltre (sandfiltre). 

 
Det forudsættes, at perlit skiftes hver uge. Dette betyder, at der skal afledes ca. 14 kg perlit ugentlig til 
spildevandssystemet. Spildevand fra anlæggene er bassinvand, som afledes i forbindelse med bundsugning af 
bassinerne, samt skylning af filtre, og der er sanitært spildevand fra toiletter og baderum. Spildevandets 
sammensætning er mest at sammenligne med almindeligt husholdningsspildvand med undtagelse af 
filterskyllevand med indhold af perlit. Tårnby Kommune har vurderet, at den mineralske sammensætning 
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ikke er et problem for spildevandsanlægget. Det vurderes, at der ikke er nogen risiko for tilstopning af rør, så 
længe der ikke er tale om større mængder, og så længe perlitten skylles ud med 2-4,8 m3 vand. 
Filter hastigheden er sat til 4 m/t, hvilket er den maksimale hastighed for pulverfiltre iflg. DS 477, som 
anbefaler en hastighed på 2,5 – 4 m/time. 

 
Loadingsystem - Perlit: 
Et Perlite loading system sørger for ugentligt pulverskift, og er en 100 % fuldautomatisk løsning, hvilket vil 
sige, at opblanding og transport af perlite, sker automatisk fra silo til filter. Derudover er filteranlægget 
tilpasset, så tømning af filter også sker automatisk. I alt betyder dette, at et perlitskifte udføres, udelukkende 
ved tryk på én knap på en touchskærm i teknikrummet. 

 
Kulfiltre: 
Til fjernelse af bundet klor i øvebassinet, er der indbygget 2 stk. ϕ 900 mm med dyssebund som 
tilsluttes en delstrøm på vandbehandlingsanlæggets cirkulationssystem. 
Kulfiltermassen er type AquaSorb 2000 og kulfilterlaghøjden er på min 1.000 mm. Kulfiltrene 
konstrueres, udføres og monteres i henhold til ” Aktive kulfiltre til svømmebadsvandbehandling, 
vejledning i udformning og drift”, Dansk Svømmebads-teknisk Forenings publikation nr. 56/2000. 
Der returskylles efter behov med bassinvand, der bortledes til kloak. 
Skyllevandet fra kulfiltre vil have en pH – værdi omkring 7,2 og et gennemsnitligt indhold af frit og 
bundet klor på under 0,5 mg/l. 
Opvarmning af pool: Til opvarmning af bassinvandet er der installeret en bassinvarmeveksler på 80 
kW. Varmemediet til opvarmning er fjernvarme og veksleren er dimensioneret for en 
fremløbstemperatur på ca. 70 o C og en afkøling på min. 35 o C. Bassinveksleren er monteret i en 
shuntforbindelse med egen cirkulationspumpe. Varmen styres med indbygget termometer via en 
Omron varmestyring monteret i styretavlen. 

 
Flowmetre: 
Til kontrol og indregulering af den cirkulerende vandstrøm og returskyllevandstrømmen anvendes 
flowmåler type DN 150 induktiv flowmåler. Til kulfilteret er der monteret flowmåler med en 
kapacitet på 1-25 m3/time til kontrol af cirkulerende vandstrøm gennem kulfiltre under henholdsvis 
drift og returskylning. 

5.4.3 Vandbehandlingsanlæg af varmtvandsbassin 
Anlægget til varmtvandsbassin er etableret i 2003. 
Vandbehandlingsanlægget til varmtvandsbassin med tilhørende cirkulationssystemer og 
kemikalieanlæg er opbygget i teknikkælderen under bassin. Opbygning af vandbehandlingssystemet 
kan ses i vedlagte Bilag 6. 
Vandbehandlingsanlægget kan cirkulere, behandle og opvarme vandet i svømmebassin. 
Der er etableret udligningstanke udført i beton med mandedæksel på 8 m3 med niveaukontrol for 
styring af automatisk vandspædning og stop af cirkulationspumpe ved for lav vandstand i beholder.  
Der er natsænkning tilkoblet, anlægget sænkes med 30 % 1 time efter lukketid og køre op i 
hastighed 1 time før åbning. 

 
Filteranlæg 
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Grovfiltre type Calplas med gennemsigtigt filterlåg eller skueglas og med snaplukkemekanisme for 
hurtig af – og på montering. Filterindsats får en maskevidde på ca. 3 mm. Grovfilteret er forsynet 
med bundtømningshane og manual udluftning. 

 
Defenderfilter: 
Til filtrering af bassinvandet er der valgt pulverfiltre og kulfiltre. Pulverfiltre sikrer lavt vandforbrug og 
kræver minimal plads, aktive kulfiltre sikrer fjernelse af organisk materiale i det cirkulerende bassinvand, 
samtidig med, at det fjerner bundet klor. 
Defenderfiltrene fungerer som de primære filtre. Filtrene har et lille volumen, men et stort filterareal. 
Filtermediet er Perlit – en ufarlig naturligt forekommende stenart, med en renseevne, ned til 1 my 
partikelstørrelse. 
Filtrene returskylles ikke under tryk, som med sandfiltre. Defender filtre flushes ved, at en ventil i bunden af 
filteret åbnes og vandet løber trykløst til kloaknet, filteret kan skylles endnu engang, for at sikre, at al 
filtermateriale og øvrigt snavs er skyllet til kloak. Dette betyder, at der ledes en meget lille mængde vand til 
kloaksystemet. 

 
Til filtrering og behandling af vandet, er der installeret 1 stk. Defender filter system SP-27-48-487, kapacitet 
maks. 142 m3/h. 
Herunder højeffektiv cirkulationspumpe med coatet pumpehus, der giver maksimal virkningsgrad. Til 
pumperne er der koblet frekvensstyring, der ved hjælp af cts-system giver mulighed for dag- og natdrift, 
hvilket sikrer besparelser og bidrager til driftens bundlinje. Derudover returskylles pulverfiltre ikke, og 
derfor ledes der ikke samme mængde returskylningsvand til kloak som ved traditionelle 
vandbehandlingsfiltre (sandfiltre). 

 
Det forudsættes, at perlit skiftes hver uge. Dette betyder, at der skal afledes ca. 14 kg perlit ugentlig til 
spildevandssystemet. Spildevand fra anlæggene er bassinvand, som afledes i forbindelse med bundsugning af 
bassinerne, samt skylning af filtre, og der er sanitært spildevand fra toiletter og baderum. Spildevandets 
sammensætning er mest at sammenligne med almindeligt husholdningsspildvand med undtagelse af 
filterskyllevand med indhold af perlit. Tårnby Kommune har vurderet, at den mineralske sammensætning 
ikke er et problem for spildevandsanlægget. Det vurderes, at der ikke er nogen risiko for tilstopning af rør, så 
længe der ikke er tale om større mængder, og så længe perlitten skylles ud med 2-4,8 m3 vand. 
Filter hastigheden er sat til 4 m/t, hvilket er den maksimale hastighed for pulverfiltre iflg. DS 477, som 
anbefaler en hastighed på 2,5 – 4 m/time. 

 
Loadingsystem - Perlit: 
Et Perlite loading system sørger for ugentligt pulverskift, og er en 100 % fuldautomatisk løsning, hvilket vil 
sige, at opblanding og transport af perlite, sker automatisk fra silo til filter. Derudover er filteranlægget 
tilpasset, så tømning af filter også sker automatisk. I alt betyder dette, at et perlitskifte udføres, udelukkende 
ved tryk på én knap på en touchskærm i teknikrummet. 

 
 

Kulfiltre: 
Til fjernelse af bundet klor i varmtvandsbassinet, er der indbygget 2 stk. filtre med 1000 mm i 
diameter. Kulfilteret er med dyssebund og som er tilsluttet en delstrøm på 
vandbehandlingsanlæggets cirkulationssystem. 
Kulfiltermassen er type AquaSorb 2000 og kulfilterlaghøjden er på min 1.000 mm. Kulfiltrene 
konstrueres, udføres og monteres i henhold til ” Aktive kulfiltre til svømmebadsvandbehandling, 
vejledning i udformning og drift”, Dansk Svømmebads-teknisk Forenings publikation nr. 56/2000. 
Der returskylles efter behov med bassinvand, der bortledes til kloak. 
Skyllevandet fra kulfiltre vil have en pH – værdi omkring 7,2 og et gennemsnitligt indhold af frit og 
bundet klor på under 0,5 mg/l. 
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Flowmetre: 
Til kontrol og indregulering af den cirkulerende vandstrøm og returskyllevandstrømmen anvendes 
flowmåler type Siemens Magflow5100 (ultralydsflowmetre). 
Til kulfilteret er der monteret flowmåler med en kapacitet på 1-25 m3/time til kontrol af 
cirkulerende vandstrøm gennem kulfiltre under henholdsvis drift og returskylning. 
Opvarmning af pool: Til opvarmning af bassinvandet er der installeret en bassinvarmeveksler på 
80kW. Varmemediet til opvarmning er fjernvarme og veksleren er dimensioneret for en 
fremløbstemperatur på ca. 70 o C og en afkøling på min. 35 o C. Bassinveksleren er monteret i en 
shuntforbindelse med egen cirkulationspumpe. 
Varmen styres med indbygget termometer via en Omron varmestyring monteret i styretavlen. 

 
Cirkulerende vandstrøm gennem bassin efter omsætningstid for 25m bassin: 
Krav til maksimal omsætningstid (T) er fastlagt i svømmebadsbekendtgørelsens bilag 2. Heraf 
fremgår det, at maksimal omsætningstid afhænger af bassintemperaturen og bassindybden.  
Ifølge § 10, jf. bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebadsanlæg m.v. og disses 
vandkvalitet, skal et varmtvandsbassin med vand temperaturer ≤ 29 o C og bassindybde ≥ 1,5 
m omsættes på maks. 5 timer. 
Cirkulerende vandstrøm gennem bassin efter bassinkapacitet således: 
Bassinvolumen for svømmehal, Vbassin: 1165 m3 

Q bassin = cirkulerende vandstrøm gennem bassin i m3/time 
V =bassinvolumen i m3 (bassinareal x vanddybde) 
T =omsætningstid i timer 

 
Q bassin =V/T 
Q bassin =1165 m3/ 5t 
Q bassin = 233 m3/t 

 
5.5.1 Badekapacitet for 25 m bassin 

 
Krav til minimum cirkulerende vandstrøm pr. badende (QBadende) er fastlagt i 
svømmebadsbekendtgørelsen bilag 2, tabel 3.1. Tilladelig badekapacitet er således: 

 
Bassinkapacitet: 
BK = Q bassin / Q badende 

BK = 233 m3/t / 2m3/t/person 
BK = 116 person 

 
Cirkulerende vandstrøm gennem bassin efter omsætningstid for øve-bassin: 
I henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebadsanlæg m.v. 
og disses vandkvalitet, jf. § 10, skal et bassin med vand temperaturer ≤ 29 o C og bassindybde > 0,5 
m - <1,5 m omsættes på maks. 2 timer. Samlet bassinvolumen er på 175 m3, hvilket betyder at den 
cirkulerende vandstrøm skal være min. 87,5 m3 / t. 
Q bassin = cirkulerende vandstrøm gennem bassin i m3/time 
V = bassinvolumen i m3 (bassinareal x vanddybde) 
T = omsætningstid i timer 
Q bassin = V/T 
Q bassin = 175m3/ 2t 
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Q bassin = 87,5 m3/t 
 
 

5.5.2 Badekapacitet for øvebassin 
Krav til minimum cirkulerende vandstrøm pr. badende (QBadende) er fastlagt i 
svømmebadsbekendtgørelsen bilag 2, tabel 3.1. Tilladelig badekapacitet er således: 

 
Bassinkapacitet: 
BK = Q bassin / Q badende 

BK = 87,5 m3/t / 2m3/t/person 
BK = 43 personer 

 
 

Cirkulerende vandstrøm gennem bassin efter omsætningstid for varmtvandsbassin: 
I henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebadsanlæg m.v. 
og disses vandkvalitet., jf. § 10, skal et bassin med vand temperaturer > 29 oC - ≤ 34 o C og 
bassindybde > 0,5 m - <1,5 m omsættes på maks. 1 time. 
Samlet bassinvolumen er på 72 m3, hvilket betyder at den cirkulerende vandstrøm skal være min. 72 
m3/t. 
Q bassin = cirkulerende vandstrøm gennem bassin i m3/time 
V =bassinvolumen i m3 (bassinareal x vanddybde) 
T =omsætningstid i timer 
Q bassin = V/T 
Q bassin = 72 m3/ 1t 
Q bassin = 72 m3/t 

 
5.5.3 Badekapacitet for varmtvandsbassin 

 
Krav til minimum cirkulerende vandstrøm pr. badende (QBadende) er fastlagt i 
svømmebadsbekendtgørelsen bilag 2, tabel 3.1. Tilladelig badekapacitet er således: 

 
Bassinkapacitet: 
BK = Q bassin / Q badende 

BK = 72 m3/t / 2,5 m3/t/person 
BK =29 personer 

 
 

5.6 Kemikalieinstallationer 
Kemikalierummene til henholdsvis svovlsyre og klor / flokningsmidler er placeret i kælderen og 
indrettet til 25 m bassin, varmtvandsbassinet og øvebassinet. 

 
Desinfektion og PH-justering 
Der er monteret komplet klor– og pH– regulerings udstyr af Depolox Pool. 
Automatikinstrumenter og gennemstrømningsarmaturer med elektroder er monteret på væg i 
teknikrum over analysebord. Udtag til målevand udtages på delstrømsrør til kemikalieanlæg. Der er 
etableret prøvehaner ved vask for udtag af vand til kontrolanalyser. 
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Kemikaliebestandig og væsketæt membranbeklædning af reservoir i bunden af hvert kemikalierum. 
Membranen føres ca. 0,3 m op ad væggen. 
Nødbruserne er placeret uden for kemikalierum. 
Døre til kemikalierummene er aflåst og tydelig skiltet med henholdsvis ”Klor” og ”Svovlsyre”. 
Dosering af kemikalier foregår med doseringspumpe, som suger fra en dagtank. Regulering af den 
kontinuerlige tilsætning sker automatisk. 
Påfyldning af henholdsvis klor/syre sker fra om pumpningstanke, der bestilles eksternt og leveres 
med lastbil. Sikkerhedsmæssigt er der monteret forskellige påfyldningsstudser, endvidere monteret 
alarm ved overfyldning. Svømmehallens personale er altid til stede ved modtagelse af kemikalier. 
Dagtanke 
1stk. dagtank for svovlsyre, volumen på ca. 10 liter 
1 stk. dagtank for klor, volumen på ca. 20 og 30 liter 
Dagtankene er transparente og forsynet med skala for nøjagtig aflæsning af kemikalieforbrug i liter 
pr. døgn. Udluftningsrør fra dagtanke forbindes til udsugningsrør fra lagertanken som er ført til det 
fri. 
Der anvendes pumper for op pumpning af henholdsvis syre og klor fra 1100l. lagertank og videre til 
dagtank. Fra lagertanken pumpes klor og syre efter behov til dagtanken ved manuel aktivering af en 
transportpumpe. 
Flowmetre monteret med grænsekontakter afbryder dosering af kemikalier ved for lavt flow i 
delstrømmen. 
En delstrøm af den cirkulerende vandstrøm efter filtrene pumpes til doseringsanlægget for 
tilsætning af flokningsmiddel for flokning af bassinvandets kolloide partikler. Delstrømmen føres 
tilbage i rørsystemet ved indløbet til sandfiltrene. 

 

5.7 Dagligdrift 
Kontrol og måleudstyr 
Til kontrol og indregulering af den cirkulerende vandstrøm og returskyllevand strømmen anvendes 
flowmåler type Siemens Magflow 5100 (ultralydsflowmetre) til 25m bassin og varmtvandsbassin 
og DN 150 induktiv flowmåler. 

 
Til kulfilteret er der monteret flowmetre med en kapacitet på 1-25 m3/time til kontrol af 
cirkulerende vandstrøm gennem kulfiltre under henholdsvis drift og returskylning. 

 
Varmen styres med indbygget termometer via en Omron varmestyring monteret i styretavlen. 

 
Der er forbindelse med indregulering og aflevering af vandbehandlingsanlægget, udført en 
farveprøve som kontrol af vandfordelingen. Jf. vejledning om kontrol med svømmebassiner, bør 
totalindfarvning af bassinet foregå inden for max 6 min. 
Rengøringsplan for området 
Der foreligger en generel rengøringsplan over svømmehallen, og hermed også for området omkring 
svømmehallens bassiner. 

 
Bundsugning foregår med robot og manuel bundsugning via bundsugervogn. Lejdere og andre 
armaturer ved bassiner udføres i rustfrit, syrefast stål. 
Vedhæftet er rengøringsplan for området, Bilag 8. 
Natsænkning 
Der er natsænkning tilkoblet, anlægget sænkes med 30 % 1 time efter lukketid og kører op i 
hastighed 1 time før åbning. 
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5.8 Indretning af omklædning og badeafsnit  
Barfodsområder og fodtøjsområder er tydeligt adskilte og markeret ved skiltning. 
Der er opstillet sæbeautomater ved brusere. Skilte med baderegler for benyttelse 
af bassinerne er opslået på let synlige steder og er let læselige på mindst 3 meters 
afstand. De indeholder følgende oplysninger på minimum dansk og engelsk: 

 Personer med fodvorter eller fodsvamp må kun benytte badeanlægget, hvis de er under behandling 
for den pågældende sygdom. 

 Personer, der lider af andre smitsomme sygdomme (diarresygdomme, forkølelse, ondt i halsen, 
ørebetændelse og betændelse i huden) må ikke anvende badeanlægget. 

 Personer med smitsom gulsot (hepatitis A) i den smitsomme fase må ikke anvende badeanlægget. 
 Toilettet skal benyttes inden afvaskning. 
 Anvendelse af badebassin må kun finde sted efter omhyggelig indsæbning af hele kroppen og 

efterfølgende brusebad. 
 Efter toiletbesøg skal der foretages afvaskning på ny. 
 Anvendt badebeklædning skal være ren. 
 Udendørs fodtøj må kun bruges på de dertil beregnede områder. 
 Badet må ikke bruges af personer, som ikke kan holde på urin eller afføring. 
 Fugtigt badetøj bør ikke bæres i længere tid efter ophold i badet. Opholdet bør afsluttes med et 

brusebad. 
 

Omklædningsfaciliteterne er indrettet til max. 40 personer, delt lige i en herre- og dameafdeling. 
Der indrettes 8 brusere dels i herre- og dameafdelingen. Desuden er der etableret 1 bruserum i 
tilknytning til varmtvandsbassinet. 

 
6. Konklusion 
På grundlag af det foreliggende materiale, meddeler Plan, Byg og Miljø i Tårnby Kommune 
godkendelse af svømmebadsanlægget hos Kastrup Svømmehal. Godkendelsen meddeles i henhold 
til bekendtgørelse nr. 918 af den 27. juni 2016 og vejledning om kontrol med svømmebade af den 
10. april 2013. bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebadsanlæg m.v. og disses 
vandkvalitet. 

Denne godkendelse er gyldig indtil den 21.09.2030, medmindre der kommer ny lovgivning, 
vejledning, norm eller andet, som kommunen vurderer, vil medføre væsentlige ændringer for 
svømmehallen. Kommunen vil gøre ejeren af svømmebadsanlægget opmærksom på, at der skal 
ansøges om en forlængelse af eksisterende godkendelse inden godkendelsens gyldighedsperiode 
udløber. 

 

Venlig hilsen 
 
 

Forvaltningschef 
Bettina Grimm 

 
 

/ 
Chef for Plan, Byg og Miljø 
Anni Kær Pedersen 



 

Bilag 1: Bassindimensionering af 25m bassin 
 



Bilag 2: Principdiagram over vandbehandlingsanlægget til 25m bassin 
 
 



Bilag 3: Bassindimensionering af øvebassin 
 



 
 

Bilag 4: Principdiagram over vandbehandlingsanlægget til øvebassin 
 



 
 

Bilag 5: Bassindimensionering af varmtvandsbassin 
 



Bilag 6: Principdiagram over vandbehandlingsanlægget til varmtvandsbassin 

 



 
 

Bilag 7: Flowdiagram over spa og massage 
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Bilag 8: Oversigtsplan for rengøring 
 
 

Rengøringsobjekter/Rum Metode Frekvens Midler 
Affald Affald fjernes og pose 

udskiftes. Evt. beholder 
aftørres. Affald bortskaffes 
efter gældende regelsæt 

Dagligt  

Bassinrum Gulv/Kanter skylles med 
vand 
Gulv væskes med sæbe 

Dagligt 
 

2 gange dagligt 

 
 

Fx Jontec 300 free 
Bassiner Automatisk bundstøvsugning 

af bassin. 
Manuel bundstøvsugning af 
bassin. 

Dagligt 
 

3 gange mdr. 

 

Omklædningsrum/ovenlys Løbende rengøring med 
vand og sæbe. 
Vask/mopning af kanter og 
gulv. Løbende aftørring af 
vægge/spejle/inventar. 

Dagligt Fx Jontec 300 free 

Fx sprinter vit 

Toiletter Løbende rengøring/afkalkning 
af toiletter/gulv/vægge/inventar 

Dagligt Fx Sanat BR 75 Fx 
Tenozid 12 

Baderum Løbende rengøring med 
vand og sæbe. Opfyldning 
med kropsshampoo. 
Afkalkning 

Dagligt 
 

Dagligt 
1-2 gange ugentligt 

Fx Jontec 300 free 
 

Badeshampoo Fx 
Tenozid 12 

Sauna Løbende rengøring med 
vand og sæbe. 
Saunadør pudses Afkalkning 

Dagligt 
 

Dagligt 
1 gang ugentligt 

Fx Topfix 100 
 

Fx Sprinter vit 
Tenozid 

Gulvriste/Udsugning Gulvriste renses 
Udsugning renses 

1 gang ugentligt/Efter 
behov 

 

 
 

Chok-kloringsmetode 
 

Minimumskrav ved håndtering af uhygiejnisk hændelse (fækalieuheld og opkast). 
 

Indledning: 
Det vurderes, at koncentrationen af frit klor kan tilpasses til et niveau under chok-kloring [1] ved 
håndtering af uhygiejniske hændelser. Blot det sikres at CT-værdi [2] opretholdes på et vist niveau, således 
at ønsket effekt opnås ift. parasitten Cryptosporidium. 

 
Det vurderes, at der som minimum skal opretholdes en CT-værdi på 9.600, svarende til den anbefalede i den 
danske vejledning fra Naturstyrelsen. Der skal således behandles i minimum 32 timer med et frit 
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kloroverskud på 5 mg/L igennem hele behandlingsperioden, eller 16 timer, hvis en koncentration på 10 mg/L 
frit klor opretholdes. 

 
Ved forurening med fast fækalier: 

 
• Bassinet rømmes for badende omgående. 
• Fækalier fjernes med et net eller ved centralbundsugning hvor vandet ledes til kloak. 
• Anvendte redskaber desinficeres. 
• Vandet skal cirkulere min. 1 x omsætningstiden før bassinet genåbnes. 

 
Ved forurening med løs/tynde fækalier eller opkast: 

 
Små bassiner, typisk med vandindhold under 10 m3 

 
• Bassinet rømmes for badende omgående. Hvis flere bassiner har samme 
vandbehandlingsanlæg, skal alle tilsluttede bassiner rømmes for badende. 
• Bassinet eller bassinerne tømmes for vand til kloak (vandet må ikke genbruges). 
• Bassinet eller bassinerne rengøres og desinficeres inden det /de genopfyldes med rent vand. 
• Anlægget indkøres til normal indstilling af frit klor og pH. 
• Filtre returskylles. 

 
 

• Badet kan tages i brug når ønsket vandtemperatur er opnået. 
 

Større bassiner, typisk med vandindhold større end 10 m3 

 
• Bassinet rømmes for badene omgående. Hvis flere bassiner har samme 
vandbehandlingsanlæg, skal alle tilsluttede bassiner rømmes for badende. 
• Mest muligt af forureningsmaterialet (fækalier eller opkast) fjernes med net eller ved 
centralbundsugning, hvor vandet ledes til kloak. Det anvendte udstyr skal efterfølgende desinficeres. 
• Sænk pH til lavest tilladelige værdi, dvs. minimum 6,8. 
• Indholdet af frit klor øges til: 

 
5 mg/l i en cirkulationsperiode på min. 32 timer. 

 
 

(Dog minimum 6 x omsætningstiden for bassinet) 
 

• Filtre returskylles og sættes i normaldrift. 
• Anlægget indkøres til normal indstilling af frit klor og pH. 

 
• Bassinet åbnes igen. 

 
NB! 
Ved chokklorering, der ikke kan styres af det automatiske udstyr, skal hele anlægget lukkes for publikum, 
dette jf. afsnit 4.8.5 i vejledning til svømmebadsbekendtgørelsen. 

 
Ved chokkloring i skoler, hoteller, sportsfaciliteter og lign. anlæg hvor det automatiske udstyr ikke kan 
anvendes, skal hele området lukkes. 
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Det skal bemærkes, at der for hvert enkelt svømmeanlæg og bassin skal udarbejdes en mere detaljeret og 
tilpasset vejledning, der tager hensyn til anlæggets udformning, tekniske udstyr 

 
herunder aktive kulfiltre, automatisk klor -og pH reguleringsudstyr og returskylleprocedure for anlæggets 
filtre samt antikloringsproces efter chokkloring. 

 
Desuden skal der udarbejdes en nøje instruks i sikkerhed og arbejdsmiljø omkring håndtering af kemikalier 
og kontrol af vandkvalitet under og efter perioden, hvor chokkloring foregår. 

 
[1] Chok-kloring betyder at frit kloroverskud er på 20-50 mg/l. 
[2] (CT = Koncentration af frit klor i mg/L x behandlingstid i minutter) 
[3] Hele området skal ved skoler forstås som hele skolen med nærliggende lokaler, ved hoteller forstås hele 
hotellet osv. 

 
 

Vejledning ved opkast og fækalier. 
 
 

Ved forurening med fast fækalier: 
 

• Bassinet rømmes for badende omgående. 
• Fækalier fjernes med et net eller ved centralbundsugning hvor vandet ledes til kloak. 
• Anvendte redskaber desinficeres. 
• Vandet skal cirkulere min. 1 x omsætningstiden før bassinet genåbnes. 

 
Ved forurening med løs/tynde fækalier eller opkast: 

 
• Bassinet rømmes for badene omgående. Hvis flere bassiner har samme vandbehandlingsanlæg, skal alle 
tilsluttede bassiner rømmes for badende. 
• Mest muligt af forureningsmaterialet (fækalier eller opkast) fjernes med net eller ved centralbundsugning, 
hvor vandet ledes til kloak. Det anvendte udstyr skal efterfølgende desinficeres. (forbliv i bassinet mens klor 
værdien hæves) 
• Kulfilter lukkes (meget vigtigt) 
• Sænk pH til lavest tilladelige værdi, dvs. minimum 6,8. 
• Indholdet af frit klor øges til 5 mg/l i en cirkulationsperiode på min. 32 timer. 
• kul+sandfilter returskylles efter 32 timer på 5 mg/ l og sættes i normaldrift. 
• Klorindhold reduceres med antiklor: Klor er indstillet på 5,0mg/l og skal den ca 4,0 mg/l ned. 

 
Der laves en beregning for bassinet vedr. mængde antiklor der skal bruges/ for hver mg klor der skal 
reduceres, 

 
Fyld en spand med vand og bland antikloren op i den. Tilsættes derefter direkte i bassinets overløbsrende.


