
De har ventet i årtier - nu er det snart 
en realitet: Kæmpebassin skyder op af 
jorden ved Forum og står færdigt om 
godt et halvt år

Der har været små og meget store bump 
på vejen mod opfyldelsen af et hedt ønske 
fra Horsens Svømmeklub: Et topmoderne 
50 meter-bassin. Men nu skrider arbejdet 
frem, og til sommer kan både svømme-
re og en masse skoleelever få glæde af 
bassinet.
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Når kalenderen viser august 2023, skal der svømmes her - under tag. Til den tid står et 50 me-
ter-bassin (centralt i billedet) og et varmtvandsbassin (forrest til højre) færdig. I venstre side af 
billedet ses det kampsportscenter, som fra start har været tænkt sammen med svømmefaciliteter-
ne. Hovedindgangen bliver i midten allernederst i billedet. Foto: Morten Pape

Horsens: Ønsket fra byens svømmere har været 
der i mange år, politisk blev tommelfingeren 
vendt op for mere end fem år siden, og nu 
er det ganske vist: Et 50 meter-bassin åbner i 
sommeren 2023 som del af sportsmekkaet på 
Langmarksvej.

Fundament og et sindrigt rørsystem under jor-
den er på plads, og der trædes endnu mere på 
speederen i januar, når håndværkerne rykker 
under tag. For der skal hentes lidt tabt tid, siger 
Jonas Søholm, entrepriseleder hos EMR Murer 
& Entreprenør, der forestår byggeriet.

Han var tropsfører på en rundtur på byggeplad-
sen forleden, hvor også bygherrerådgiver Niels 
Lerbech Sørensen, 
Forum Horsens-chef Martin Bjørn og Kurt 
Sørensen, bestyrelsesmedlem i Parkhallen, 
deltog.

50 meter-faciliteterne mellem kampsportscen-
tret på den ene side og Aqua Forum/Forum 
Horsens på den anden er naturligvis omdrej-
ningspunktet for projektet, men vi starter ved 
en endnu imaginær hovedindgang: 

- Tanken med det hele er et bassin til træning 
for svømmeklubben og til brug for skoleelever. 
Adgangen her bliver ikke blandet med det, der 
foregår i svømmehallen (Aqua Forum. red.). 
Det gør det så lidt alligevel, fordi dem, der skal 
bruge varmtvandsbassinet, benytter omklæd-
ningsfaciliteterne i den eksisterende svømme-
hal. Alle andre kommer til at bruge omklæd-
ningen i kampsportscentret, som vi indviede 
for snart to år siden. Bassinet bliver ikke som 
sådan et publikumsareal, forklarer bygher-
rerådgiver Niels Lerbech Sørensen, der nu er 
selvstændig efter mange år hos OJ Rådgivende 
Ingeniører.

50 meter-bassinet set fra bagenden op mod kolonihaverne. Fra venstre ses Jonas Søholm, entre-
priseleder hos EMR Murer & Entreprenør, Kurt Sørensen, der sidder i Parkhallens bestyrelse, Forum 
Horsens-chef Martin Bjørn samt bygherrerådgiver Niels Lerbech Sørensen. Foto: Morten Pape



Kampsport og nyt bassin er fra start tænkt 
sammen med fælles teknikrum med videre, og 
men der lukkes dog ikke helt af til ”gamle” Aqua 
Forum:

- Der kan lukkes op ved spidsbelastning - for ek-
sempel store stævner, supplerer Kurt Sørensen  
fra Parkhallen.

Bassin til genoptræning

Varmtvandsbassinet kom til undervejs i proces-
sen og er en ekstra bevilling ud over de 105-107 
millioner kommunale kroner, der fra start var 
afsat til fællesprojektet kampsportscenter og 50 
meter-bassin. Førstnævnte er for længst i brug - 
og snart kommer der altså endnu flere brugere 
i det område, der i forvejen rummer Forum 
Horsens, den gamle Parkhallen og fodboldstadi-
onet Nordstern Arena. 

Varmtvandsbassinet bliver handicapvenligt, og 
der kommer blandt andet en direkte forbin-
delse for kørestolsbrugere fra Aqua Forum til 
nybyggeriet. Bassinet kan bruges til genoptræ-
ning, gigtpatienter med videre. Handicaprådet 
har været inde over i processen, forklarer Kurt 
Sørensen.

Undertryk skal bevares hele tiden

For nylig blev en trævæg mellem Aqua Forum 
og nybyggeriet sat op.

- Den eksisterende glasvæg skal på et tids-
punkt pilles ned og skiftes ud med brandsikret 
specialglas. Kunsten i det her er, at vi varmer 
svømmehallen op med luft, og det kan vi ikke 
bare fjerne, så der er lige nu et kunstfærdigt 
rørsystem. Det er vigtigt for en svømmehal, at 
vi har undertryk derinde, så vi ikke får vand i 
konstruktionen, der til dels er lavet af træ, siger 
Niels Lerbech Sørensen.

50 meter-bassinet giver en af byens største 
foreninger, Horsens Svømmeklub, helt nye mu-
ligheder. I dag er der trængsel og kamp om ti-
derne i 25 meter-bassinet i Aqua Forum - og det 
sætter begrænsninger for elitesvømmere, at de 
ikke kan svømme på langbane i dagligdagen. Nu 
får de om ikke deres eget, så næsten - for det er 
altså ”kun” skolesvømning i dagtimerne, de skal 
indrette sig efter.

Et ekstra krydderi bliver, at 50 meter-bassinet 
kan deles af en bro på midten, så man får mu-
lighed for 25 meter-svømning på otte eller fire 
baner  - alt efter behov.

- Broen kan styres digitalt, fortæller Kurt Søren-
sen.

Svømmeklubben har også ønsket kameraer, så 
teknikken kan nærstuderes efterfølgende. Det 
har de fået.

Horsens Svømmeklub har i årtier haft et hedt ønske om et 50 meter-bassin som supplement til 
faciliteterne i Aqua Forum. I januar kommer der tag på byggeriet, og så sættes der ekstra fut under 
arbejdet, så man er klar til sæson 23/24 - både for svømmeklub og de mange skoleelever, der kom-
mer til at bruge bassinet efter sommerferien næste år. Foto: Morten Pape

En stor del af et svømmehalsbyggeri er ikke synligt for offentligheden. Her er vi under kampsports-
centret, der blev taget i brug for små to år siden. De to byggerier deler teknikrum. Selv om der er 
skærpede miljøkrav, bygges svømmehaller i grove træk som for 30 år siden, forklarer Niels Lerbech 
Sørensen. Foto: Morten Pape

Ventilationssystemet - her under kampsportscentret - er essentielt i byggeriet. Foto: 
Morten Pape



Beton holder længst

Konstruktionen er af beton i modsætning til 
stål-løsninger, man ser andre steder.

- Beton er dyrere, men har til gengæld længere 
levetid (cirka 30 år, red.) siger Niels Lerbech 
Sørensen, mens vi går igennem de rum under 
jorden, som huser udluftning, vandgennemløb 
og teknik.

Arbejdet for EMR Murer & Entreprenør er ikke 
uden udfordringer, afslører Jonas Søholm. Blød 
jord på dele af arealet og fundering har drillet, 
og det giver udfordringer, at store maskiner 
og kraner skal arbejde mellem to eksisterende 
byggerier. Dem skal der i sagens natur passes 
på.

Et svømmebassin er også præcisionsarbejde 
- 10 mm tolerance på 50 meter er det maksi-
malt tilladte, lyder det. Tidtagning helt ned til 
hundrededele kan i svømning være forskel på 
rekord elle ej. 

Apropos tidtagning: Udstyr til det lejes i forbin-
delse med stævner, oplyser centerchef Martin 
Bjørn, der afløste Jørn Juul på posten i sommer.

Hvad med tilskuerne?

Folkebladet har tidligere fået et spørgsmål fra 
en læser, der undrede sig over, at der ikke var 
tilskuerpladser i visualiseringerne. Der kommer 
ikke permanente tribuner, da man har priorite-
ret at have gulvareal til rådighed i dagligdagen, 
men mobiltribuner kan rulles ind ved stævner 
på den langside, der vender over mod kamp-
sportscentret.

- Der kommer også bænke på den modsatte 
side, siger Martin Bjørn, mens vi fortsætter 
rundturen på arealet.

Startskamlerne er landet fra producenten - som 
meget andet materiale. Isolering fylder således 
godt op på arealet bag Forum Horsens, fortæl-
ler Jonas Søholm.

De galopperende priser og leveringsudfordrin-
ger har betydet, at han og kollegerne i firmaet 
har købt ind tidligere end normalt. Prisstignin-
ger har dog været umulige at undgå, siger han.

Og så er der et enkelt spørgsmål tilbage: 
Hvad skal der ske med det gamle friluftsbad, 
som man stadig kan se resterne af bag inden-
dørs-delen af Aqua Forum?

- Det er ikke afgjort endnu, siger Martin Bjørn.

En udvidelse af Aqua Forum blev politisk vedtaget helt tilbage i september 2017. Siden har der 
været store og små bump på vejen mod et færdigt byggeri, men nu skulle det være ganske vist, at 
50 meter-bassinet står færdig til sommer. Der er forsinkelser på det udendørs arbejde, blandt andet 
på grund af blødere jord end ventet på dele af arealet, men det kan hentes ind igen, når taget er 
kommet på i januar, forsikrer Foto: Morten Pape

Sådan ser 50 meter-bassinet ud på tegnebrættet. Visualisering: GPP Arkitekter/EMR Murer & 
Entreprenør

Her kan der køres mobile tribuner ind, når der er behov for pladser til tilskuere, leder, svømmere 
osv. i forbindelse med stævner. Man har prioriteret gå-areal frem for tilskuerpladser i dagligdagen - 
derfor er der ikke faste tilskuerpladser i byggeriet. Foto: Morten Pape


