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Fordeling af banetider på brugergrupper ved
udvalgte svømmehaller i sæson 2021/2022
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Københavns Kommune

Nye svømmehaller

I perioden fra 0  til 0 0 forventes følgende nye 

svømmehaller at åbne: 

• Svømmehal på Arena Kvarterets Skole (2024)

• Svømmehal på Papirøen 

• Svømmehal på Beauvaisgrunden (2028)
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Københavns Kommune

Rækkefølgeplan for genopretning af de 
københavnske svømmehaller

Oversigt over svømmehalslukninger i renoveringsplanen:

• Vesterbro Svømmehal: Primo  - medio   ½ år

• Sundby Bad: Medio 2025 - ultimo   ½ år

• Emdrup Bad: Primo 2027 - medio   ½ år

• Frankrigsgade Svømmehal: Medio  - medio   år

• Valby Vandkulturhus: Medio 2029 - medio   år

Kapaciteten forøges:

• I perioden fra  til  åbner en række nye svømmehaller, 
hvilket betyder at kapaciteten i perioden øges. 

• Antallet af ugentlige banetider i 2023 er 6.267.

• Antallet af ugentlige banetider i  inkl. de nye svømmehaller er 
10.682
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Københavns Kommune

Forslag til at øge kapaciteten i 
renoveringsperioden 
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• Kultur- og Fritidsudvalget blev d. . juni  præsenteret for nedenstående forslag til at 
øge kapaciteten i renoveringsperioden:

Forslag 1 – Kontinuitet i foreningstider i renoveringsperioden
Eksempelvis kan den kommende svømmehal på Hannemanns Alle anvendes som buffer i perioden. Det vil konkret kræve, 

at man vælger kun i begrænset omfang at fordele foreningstiderne i den nye svømmehal, og i stedet på skift overfører tildelte
tider fra svømmehaller, der lukker for renovering. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede d.  juni, at der skal være 
bademulighed for offentligheden i svømmehallen på Hannemans Alle. 

Forslag 2 – Svømmetid til foreninger i andre kommuner

Der kan indgås samarbejder med andre kommuner om at foreninger kan tildeles ledige tider i deres svømmehaller. Det 
vides på nuværende tidspunkt ikke, hvor stor belægning der er i nabokommunernes svømmehaller. Det formodes dog baseret 
på tidligere erfaringer, at det vil være vanskeligt at finde faste ledige tider i de tidsrum, som er attraktive for foreninger. 



Københavns Kommune

Forslag til at øge kapaciteten i 
renoveringsperioden (2)
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• Kultur- og Fritidsudvalget blev d. . juni  præsenteret for nedenstående forslag til at 
øge kapaciteten i renoveringsperioden:

Forslag 3 – Overdækning af friluftsbade og opsætning af midlertidige svømmebassiner
Der kan arbejdes videre med en midlertidig overdækning af Bellahøj Friluftsbad. Friluftsbadet er åbent fra  juni til . 

august og har to 25-meters friluftsbassiner. Med overdækningen vil friluftsbadet kunne benyttes året rundt. Bassinernes dybde 
er henholdsvis 0,7 og 0,9 meter. 

Forslag 4 – Prioritering af foreningstider i de københavnske svømmehaller

Der er stor efterspørgsel på foreningstider i tidsrummet fra : - : . Såfremt det ønskes at give flere børn og 
unge mulighed for at få til svømning i foreningsregi, kan mængden af foreningstider i tidsrummet mellem :  og 

:  øges. 


