Opsummering af dialogforumsmødet vedr. ny svømmehal d. 21. jan.
2015
Dialogforum består af en række interessenter herunder: Brugerrådet for kommunens svømmehaller,
Folkeoplysningsudvalget, Frømandsklubben Atlantic, Handicaprådet, Neptun Svømmeklub, Roskilde Firma
og Familieidræt, Roskilde Handicap Idrætsforening, Roskilde Idræts Union, Roskilde Roklub, Roskilde
Svømmeklub, Roskilde Svømning, Roskilde TRI, Roskilde Ældre Motion, Schleroseforeningen,
Gigtforeningen, Sundhedscenteret, Kultur‐ og Idrætsudvalget og Ungeudvalget.
På dialogmødet deltog desuden CREO Arkitekterne og JAJA Achitecs, som fortalte mere dybdegående om
vinderprojektet.
Overordnet var der tre gennemgående emner, der optog deltagerne:
1. Fleksibilitet i hele anlægget.
2. 50 m. bassinets udformning og krav.
3. Brugervenlige adgangsforhold for alle målgrupper.

1. Fleksibilitet
Der var et klart ønske, at der skulle fokuseres på fleksibilitet. Projektet har i sin nuværende form en
fleksibel løsning på mange punkter, men mere specifikt var der et ønske om fleksibilitet ift. brug og
fordeling af 50 meter bassinet og fleksibilitet ift. hvordan mange forskellige brugere kan benytte
svømmehallen på samme tid. Her blev blandt andet nævnt, opdeling af det store bassin, hæve‐sænke bund,
åbning af hele anlægget ved f.eks svømmestævner, wellness aftener, børnefødselsdage, kurser,
foreningsmøder osv. Der blev således talt både om de funktionelle rammer og de organisatoriske rammer
ift. øget fleksibilitet.

2. 50 m. bassinets udformning og krav
50 m. bassinets uformning, kravspecifikation og funktionalitet var et gennemgående tema, der optog
deltagerne. Her kan bl.a. fremhæves ønsket om flere tilskuerpladser, mere plads om bassinet, og
vigtigheden i de krav, der er til mål på f.eks. vanddybde, bassinets længde og inkluderede banetove.
Der blev også talt om muligheden for en hæve/sænke bund inkl. broer, som vil gøre det mere fleksibelt
både i træningssituationer og til hverdags‐ og weekendbrug, så man vil kunne opdele bassinet.

3. Brugervenlighed i form af adgangsforhold, udsmykning og funktionalitet for alle målgrupper
Det var et ønske og fokuspunkt, at der tages højde for brugervenligheden for alle målgrupper. Her nævnes
blandt andet handikappede, ældre, etniske minoriteter, børnefamilier, motionssvømmere og klubber.
Adgangsforholdene til svømmehallen, omklædningsrummene og bassinerne skal være tilgængelige for alle.
Overvejelser om praktiske forhold som greb, farvede striber på gulv, skridsikre fliser,
enmandsrum/forhæng. Der blev også talt om vigtigheden af en god belysning både inde og ude, samt at se
på akustikken og lydisolering mellem de forskellige rum, herunder varmvandsbassinet.

Herunder har vi samlet dialogforumsdeltagernes kommentarer og spørgsmål fra mødet i punktform.

SPØRGSMÅL & KOMMENTARER fra gruppesamtalerne:

DEPOT


Hvor er der opbevaring og depot? Er der nok?



Vil opdeling af depoterne være den bedste løsning?



Placering af redskaber – opbevaring



Depotplads

UDENDØRS


Er adgangsvejen for bred? Kan vi skabe flere p‐pladser eller er det udnyttet godt nok



Plads til gruppe ophold udendørs i gårdhaverne?



Belysning udenfor til de mørke måneder er vigtigt.



Mulighed for hurtig afsætning af børn foran indgangen (Roskilde Svømning)

OMKLÆDNING


Sikkert sted til babyer i omklædningsrummene, kravlegård osv. (her bliver det forklaret, at
brugerne ikke benytter kravlegård, men efterspørger bedre klapvogne og autostole, dette er et
anliggende for Roskilde Badet, jf. CV)

ADGANGSFORHOLD / Tilgængelighed


Store døre der både kan bruges som flugtvej og til transport af store ting og evt. handikap indgang.



Handikap adgang i bassinet varierer så meget, at det ikke kan betale sig at have lifte, eller lange
nedgange.



Koldvandsbassinet skal evt. have nogle greb



Håndtag/greb til handikappede rundt omkring i hele anlægget



Farvede striber til synshæmmede

BYGNINGS – OG PRAKTISKE OVERVEJELSER /ARKITEKTERNE


Farvemærke niveau forskelle og trin



Tag højde for nye vand og luftkrav for 2017



Placering af ventilation ifht. blokering af tasker og jakker



Lydisolering m. bassiner og zoner



Holder træbeklædningen farven? Så det ikke mister gløden og bliver gråt

BRUGERE/ ROSKILDE BADENE


Differentiering ml. brugergrupper



Hensyn til andre etniciteter i omklædningen

Wellness


Saltvandsbassin



Skridsikre klinker i nogle områder, der kan holdes rene.

50 METER BASSIN OG RUMMET DET ER I:
PRAKTISK (ARKITEKT OVERVEJELSER)


Tilskuerpladser – fordeling



Startskamler og vipper i hver sin ende



Mere plads v. 50 m. bassin – særligt mod syd



Flyt vipper til 25 m. bassin



Opdeling af 50 m. bassin



Tilskuerpladser på begge sider af 50 m.



Hæve/sænke muligheder i 50 m. bassin



Tidtagning kræver at bassin laves 50,02 m. pga. plade i bassinet



Rygcrawl‐flag i nem montering



Tidstagningsplader i begge ender



Dansk svømmeunion 1,20 m dybde ved vendinger.



Der er nogle pæle langs kanterne så dommere ikke kan gå der



Mere plads langs kanterne, til evt. mobile tilskuerpladser.



Bassinets meter (skal være plads til banetorve)



Broer i bassin med hæve‐sænke bund. Forslag fra Island med en bro, der kan deles i to.



Vende bassinet om så starten er i den anden ende.



Drikkevand skal være nær bassinet og nemt



Landtræningsfaciliteter, stænger osv.



Tidtagningsdutter i 50 meter bassin.



Overvejelser vedr. banetorve. om de skal bygges ind, så de kører i kælderen direkte fra
bassinet.

PRAKTISK ROSKILDE BADET


Smart opbevaring af bane tove tæt på opbevaring



Opdeling af 50 m bassin til undervisning (Roskilde Badet)



Er resten af svømmehallen åben ved stævner? (Roskilde Badet)



Et ur placeret så svømmere selv kan tage tid (Roskilde Badet er allerede inde i overvejelser om
”swimtag” og et ur er nødvendigt synligt flere steder i hallen)



Banetorve. Hvordan skal de bruges og hvor skal de opbevares?

