Svømmecenter Vesthimmerland
En gruppe borgere i Vesthimmerland har siden 2011 arbejdet med ideen om at skabe et
samlingspunkt for vand- og udendørsaktiviteter. Disse ideer bakkes op politisk, hvor målet er
at etablere et nyt svømmecenter – det største anlægsprojekt i Vesthimmerlands Kommunes
historie. I Vesthimmerlands Kommune ønsker vi at skabe et sted, hvor mennesker har lyst til
at bo, fordi der er et solidt fundament for det gode og rige liv med mange
udfoldelsesmuligheder.

Visionen
Visionen er at skabe et markant og imødekommende svømmecenter, der tilbyder brugerne
moderne, fremtidssikrede og unikke faciliteter inden for svømning, fællesskaber og
aktiviteter. Det nye svømmecenter skal understøtte, forstærke og berige foreningslivet i
kommunen, tiltrække nye borgere/brugere med ønske om fleksible motionsformer og skabe
faciliteter til de aktiviteter, som specielt de svageste medborgere har brug for. Vi ser også
muligheder for at turister og sportsfolk fra ind- og udland vil finde det attraktivt at søge til nye
moderne faciliteter.
Den overordnede idé er, at der skal være






Plads til leg, aktivitet og træning for hele familien.
Plads til både bredde- og eliteidræt.
Et socialt samlingspunkt, hvor nye fællesskaber opstår.
Plads til at det sunde og selvstændige liv kan udfoldes.
Nytænkning af mulighederne for at kombinere inde- og udeaktiviteter, så endnu flere
får lyst til at bevæge sig.
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Arkitektonisk vil vi gerne skabe
 Inspirerende vandfaciliteter, som kan understøtte og realisere visionerne om at
kombinere den helt nødvendige plads til bredden med større og flere konkurrencer
både nationalt og internationalt.
 Varierende arkitektoniske oplevelser af høj rummelig og materialemæssig kvalitet.
 Et bæredygtigt og energieffektivt nybyggeri.
 Tilpasningsmuligheder for fremtidige funktioner og krav uden at gå på kompromis
med oprindelige struktur og arkitektur.
Den store udfordring er at skabe en fleksibel og funktionel kombination af de ønskede
faciliteter, så der bliver plads og råd til mest muligt af denne vision.
Projektets indhold
Da vi for 40 år siden byggede vores nu desværre helt nedslidte svømmehal i Aars, var den
moderne, nytænkende og skabte grobund for et væld af nye aktiviteter i kommunen. Det
ønsker vi også at det nye svømmecenter skal være. Dengang var svømmehallen den naturlige
forlængelse af det friluftsbassin, der var blevet etableret små 40 år tidligere.
Lokalt udviklingsbehov: de lokale foreninger oplever en stigende interesse og medlemstal –
også for nye svømmediscipliner. På grund af manglende kapacitet, er det er ikke længere
muligt at udvide tilbuddene. Derfor vil et 50 meter bassin med internationale mål, der er
fleksibelt og kan deles i to 25 meter bassiner give unikke muligheder for at styrke og udvikle
svømmekulturen i Vesthimmerland – både for bredden og eliten.
Svømmecenter som bro mellem inden- og udendørs aktiviteter: Svømmecenterets
placering giver en unik mulighed for sammenspil mellem det blå vand, den blå himmel og den
grønne naturoplevelse, når svømmecenteret bliver omdrejningspunkt for det udendørs
friluftsliv i området – bl.a. i form af friluftsbassin, som har lange traditioner i Vesthimmerland
og med kobling til andre udendørsaktiviteter som cykling, løb og boldspil. Vinterbadning,
wellness og et hav af andre bevægelsesmuligheder vil udfolde sig her et stykke fra det åbne
vand.
Faciliteter til handicappede og udsatte grupper: Vi har mange handicappede borgere i
kommunen, som har behov for træning, leg og fællesskaber. Derfor er det nødvendigt med
terapi- og varmtvandsbassiner for at kunne servicere den genoptræning, der bliver mere og
mere af i kommunerne, men også for at skabe et sted, som alle vandhundene blandt de
svageste medborgere vil valfarte til. Med nye og bedre faciliteter vil vi kunne nytænke også
den kommunale brug af svømmecentret til sundhedsfremme.
OL-drømmen: Et nyt springbassin, som bliver unikt for Danmark og også i europæisk
sammenhæng. Ved at bygge to 1-meter vipper og 3-meter vipper, der kan bruges til at øve
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synkronspring, rettet mod OL samt udspringstårne med 5, 7,5 og 10 meter udspring vil
Vesthimmerland kunne blive det sted i Danmark, hvor landets bedste synkronspringere
træner. Dansk Svømmeunion efterspørger sådanne faciliteter til eliteudspring. Disse findes
ikke i Danmark i dag. Et springbassin med ekstra dybde ved siden af et 50 meter bassin vil øge
fleksibiliteten og udnyttelsesgraden af det samlede anlæg, så både bredde og elite tilgodeses.
Turisme: et moderne svømmecenter med såvel handicap- som konkurrencefaciliteter vil
være med til at tiltrække brugere og gæster fra både nær og fjern, som også vil have behov for
overnatninger og måltider.
Svømmecenter Vesthimmerland forventes at blive omdrejningspunkt for en række aktiviteter
i den vestlige del af Aars – og med let adgang for borgere fra den øvrige del af
Vesthimmerlands Kommune. Området er under nyudvikling med nybyggeri/udstykninger til
beboelse, børnehave m.v.
Udviklingen af ideerne bag det nye svømmecenter sker i et samspil mellem en
interessentgruppe bestående af blandt andre borgere, idrætsforeninger, erhvervsfolk og
Vesthimmerlands Kommune. Flere års forberedelser med idéudvikling, borgermøder og
inddragelse er gået forud og har bl.a. involveret kommunens handicapråd,
handicapforeninger, biblioteker, sundhedsvirksomheder og Vesthimmerlands Museum.
Tidsplan
Kommunen er langt med planlægning af processen og er i gang med at forberede det første
udbud i projektet, hvor der engageres en bygherrerådgiver.
Økonomi
Kommunalbestyrelsen har under hensyn til anlægsrammen besluttet at afsætte 45 millioner
og stille en lånegaranti på 45 millioner. Det er ambitionen at rejse ca. 40 millioner fra fonde.
Der er tilkendegivelse om 13 millioner fra den lokale Sparekassen Himmerlands Fond. Vi
søger i første omgang kontakt til Realdania og Lokale- og Anlægsfonden, men herudover kan
andre fonde komme i spil både til at støtte anlæg, inventar og aktiviteter.
Ansøger og bygherre er Vesthimmerlands Kommune. Det overvejes, når byggeriet står
færdigt, at lægge driften ud i en selvejende institution.

3

Svømmecenter Vesthimmerland
Miniprojektbeskrivelse 12.12.18

