
VORES VAND 
Interessentmøde d. 13. aug. 2020

Helhedsplan for udvikling af svømme- og 
vandfaciliteter og aktiviteter





Program

17.00 – 17.10   Velkomst og introduktion v. Aabenraa Kommune

17.10 – 17.30   Overblik og kort introduktion til kommunens svømmeanlæg og vigtige vand-spots

17.30 – 18.10   Oplæg om den nationale analyse Faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur 
samt aktuelle  trends  v. Lokale- og Anlægsfonden

18.10 – 18.20   Pause og forplejning

18.20 – 19.10   Diskussion af dilemmaer for fremtidens vandfaciliteter 

19.10 – 19.25   Opsamling på dilemmaer og indlæg

19.25 – 19.30  Den kommende proces og videre muligheder for engagement

19.30              Afslutning





Introduktion til processerne

HELHEDSPLAN

VISIONSOPLÆG

En del af den nationale analyse: 

Danskernes svømme- og vandkultur



Helhedsplan

Formål:

Formålet med at udarbejde en helhedsplan er at få et solidt 
afsæt for at træffe beslutninger om den fremtidige 
udvikling af faciliteter og aktiviteter på svømme- og 
vandkulturområdet i Aabenraa Kommune. 

Helhedsplanen skal fungere som en blå strategi for vand 
både inde og ude, der beskriver en vision samt kortlægger 
potentialer. 



Helhedsplan

Aktiviteter

• Interessentmøde 1

• Interessentmøde 2

• Præsentation for Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2021

• Økonomi 



Visionsoplæg Arena Aabenraas svømmehal
Formål:

• Projektets formål er at indsamle viden og erfaringer i et 
visionsoplæg for at skabe det bedst mulige videns 
grundlag for at udvikle og bygge en moderne og fleksibel 
svømmefacilitet i Arena Aabenraa, der lever op til 
nuværende og kommende brugeres behov. 

• Opdrag: 1:1 erstatning af nuværende 25 m. bassin. 50 
mio. kr. er i alt sat af i 2022 og 2023.



Visionsoplæg

Indhold:

• Beskrivelse af de nuværende og potentielle brugere samt deres motiver, behov 
og adfærd.

• Kortlægning af anlægget ift. den nuværende og fremtidige benyttelse samt 
aktivitets- og eventudbud. Kortlægningen skal føre til bud på, hvordan der kan 
arbejdes med sæsonplanlægning, flerfunktionelle anvendelsesmuligheder for 
bassiner og fleksibilitet ift. offentlig åbningstid mv.

• Anbefalinger til hvilken type svømmeanlæg Arena Aabenraa skal være.

• Konkret idékatalog for, hvad svømmeanlægget skal indeholde med evt. skitser 
og/eller reference til andre relevante projekter.



Visionsoplæg Arena Aabenraas svømmehal

Aktiviteter

• Studietur: Inspiration, idéer og dilemmaer

• Workshop 1: Vision og behovsanalyse - dilemmaer

• Workshop 2: Scenarier præsenteres og diskuteres

• Workshop 3: Udkast til visionsoplæg præsenteres og 
kommenteres

Præsentation for Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2021

Overdragelse til Kommunale Ejendomme



Fra Visionsoplæg til færdig svømmehal

Aug.-Dec. 2020
Jan. 2021-Mar. 2021

Apr. 2021-Aug. 2021



Hvem er I

?


