Nye vand- og
svømmefaciliteter
i Næstved
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Velkommen til Næstveds nye
vand- og svømmefaciliteter
Hvad enten man er til vandrutsjebane, konkurrencesvømmer
eller skal have sin baby med i svømmehallen for første gang,
så er det muligt med vores nye vand- og svømmefaciliteter.
I de nye bygninger i Stenlængegårdområdet vil der være et
50-meter bassin med 8 baner, vipper, dampsauna, solceller på
taget og meget mere.
Det er en moderne bygning, der i 2024 slår dørene op for
motionister, børnefamilier, konkurrencesvømmere, dykkere,
for babysvømning og mennesker, der har brug for særlige
hjælpemidler.
I denne folder har vi samlet de oplysninger og illustrationer,
som vi gerne vil dele med alle jer kommende gæster i huset.
Flere, mere, større - bedre
De nye vand- og svømmefaciliteter bringer os i den absolutte
vand-superliga, fordi vi med de topmoderne rammer kan
tiltrække elitesvømmestævner og store sportslige og kulturelle
events. Men hverdagens svømmeoplevelse bliver også en helt
anden fra du indløser billet, til du sidder i saunaen bagefter.
Arkitekterne har skabt en løsning, der betyder, at flere grupper
kan være i vandet og lave forskellige aktiviteter på samme tid.
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Det er muligt at have en rolig genoptræning i varmtvandsbassinet, samtidig med at der er en festlig børnefødselsdag i morskabsbassinet og et stævne i sportsbassinet. Bassinerne kan
adskilles og samles efter behov. Det giver langt flere forskellige
muligheder og hensyn, end vi oplever i svømmehallerne i dag.
De nye vand- og svømmefaciliteter vil både inde som ude
blive opført i materialer af høj kvalitet, og der vil blive anvendt
robuste og velafprøvede løsninger hele vejen igennem.
Vores ambitiøse målsætning om større fleksibilitet, større
funktionalitet og flere aktivitets- og anvendelsesmuligheder er
blevet opfyldt til fulde. Jeg vil gerne sige tak til medlemmerne
af byggeudvalget særligt de frivillige repræsentanter med teknisk erfaring med svømmebad, Fritidsudvalget, Handicaprådet
og svømmeforeninger og -klubber i Næstved.
Tak for et samarbejde, hvor der ikke bare har været fokus på
egne medlemmers behov, men altid for alle, der i fremtiden
indløser billet til vores fælles vand- og svømmefaciliteter.
Linda Frederiksen
Formand for Kultur og Demokratiudvalget samt formand for
byggeudvalget for nye vand- og svømmefaciliteter
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Scan QR-koderne
- og oplev de nye vand- og svømmefaciliteter
i 360-graders visualiseringer
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Hvad kan du
glæde dig til?
Sportsbassin
50 meter, 8 baner
Motionsbassin
25 meter, 4 baner
Varmtvandsbassin
90 kvadratmeter
Morskabsbassin
150 kvadratmeter
Vandrutsjebane
80 meter lang og sidder udvendigt på bygningen
og ender i et selvstændigt bassin
Sauna
Fællesområde med sauna, dampsauna og infrarød sauna.
Sauna i omklædningsrummene.
Omklædning
Herre, dame og 7 aflukkede omklædningsrum
Udspring
1-meters og 3-meters vippe og 5-meters platform
Café
Produktionskøkken med servering i forhal og bassinområde
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Picnic

Placering og parkering

Udviddelse

Udsyn til Svømmebad
ved ankomst fra nord

Servicevej

Hvor kommer vand- og svømmefaciliteterne til at ligge?
De nye vand- og svømmehalsfaciliteter bliver bygget mellem
Stenlængegårdsvej og Næstved Nord station.
Der bliver indkørsel via en ny vej, der bliver etableret fra
Stenlængegårdsvej.

Sti til stationen
Cykel-P

Skovplanter

Ophold

Hvordan bliver p-mulighederne?
Der vil blive rig mulighed for at parkere direkte ved de nye
vand og svømmefaciliteter samt i nærområdet - f.eks. ved
afholdelse af stævner eller under andre spidsbelastninger.
Hvordan kommer man derud med offentlig transport?
Er man med toget, så stå af på Næstved Nord station.
Derfra når du svømmefaciliteterne på to minutter.
Man vil også kunne tage bussen.

Grøft

Option udvidelse

Sødækket
Opholdsted

Vandkunst og
vandlegeplads
Indgang

Hvad sker der med de gamle svømmehaller?
De 3 nuværende svømmehaller henholdsvis Herlufsholm
Svømmehal, Næstved Svømmehal og Birkebjergparkens
varmtvandsbassin lukker alle. De er nedslidte, og det kan
ikke betale sig at reparere eller vedligeholde dem.

Torveskov
blandede løvtr
indrammer tor
et grønt og be

Udsigtsbænk

Cykel-P

Skovplanter

Afsætning

Afsæ

Fortov
Afsætning og
vendeplads
Solitære træer i
grønt bed

Bro
Parkering i mindre
lommer øger tryghed
og trafiksikkerhed
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Plads til mid
scene og trib
arrangemen

Overdækket
fodgængerareal
frem til indgang

Udsigt til søen

Grøft

Opholdsplint

Grønne løsninger
og åbning

Næstved Nord St.
Til stationen

Hvilke grønne løsninger bliver der brugt?
Bæredygtighed er tænkt ind i Næstveds nye vand- og svømmefaciliteter fra start til slut.
Den sociale bæredygtighed:
Næstveds nye vand- og svømmefaciliteter skal være en bygning, hvor de ansatte får et godt og sundt arbejdsmiljø, samtidig
med at fritidsbrugere og lokalsamfund får et vigtigt bidrag til
bymiljøet.

Skov

Skovsøen

Bytorv

Vand- og
r
svømmefacilitete

Den miljømæssig og økonomisk bæredygtighed:
Her er der fokus på at bringe bygningens ressourceforbrug
og miljøbelastning ned på kort og lang sigt. Der er også fokus
på ressourceforbrug, affald og genanvendelse, skadelig kemi,
lokal forurening, energi og indeklima, klimasikring, drift og
vedligehold, levetidsbetragtninger.
Blandt andet får bygningen et integreret solcelleanlæg, der forventes at kunne dække op til 40% af det årlige strømforbrug.

Bykvarteret

Hvornår åbner Næstveds nye vand- og svømmefaciliteter?
Sensommeren 2024.
Navnet bliver afsløret i efteråret 2021.
Engdrag
Til boligkvarteret
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Sauna

Varmtvandsbassin

Morskabsbassin

Vandrutsjebane

25 m motionsbassin

50 m sportsbassin

Parkering

VESTFACADE | 1:300

Søen

Udvidelsesmulighed

Parkeringsplads

50 m sportsbassin

Vaskeplads kajak

Indgang

Torvet

SYDFACADE | 1:300

90 cm

Teknikkælder
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Sauna

160 cm

Teknik

Varmtvandsbassin

Morskabsbassin

Teknik

25 m motionsbassin

MORTEN C. HENRIKSEN | GPP ARKITEKTER | ISC RÅDGIVENDE INGENIØRER | JYSK SVØMMEBADS-TEKNIK | LYTT ARCHITECTURE

50 m sportsbassin

Parkering

SNIT AA | 1:300
NYT SVØMMEBAD | NÆSTVED NYE VAND- OG SVØMMEFACILITETER
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Vand- og svømmefaciliteter
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Vi ses i svømmeren!
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