ÅBENT VAND-BANE
Vejledning i etablering af åbent vand-træningsbane

VEJLEDNING I ETABLERING AF
ÅBENT VAND-TRÆNINGSBANE
Dansk Svømmeunion ønsker med denne

Etableringen af en åbent vand-bane skal ses,

vejledning at gøre det nemmere for svømme

som en proces, der kræver god tid og engage

klubber at etablere åbent vand-trænings-

ment i klubben.

baner. Vejledningen bygger på erfaringer fra
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etablering af åbent vand-baner landet over.

PLANLÆGNING
Planlægningen af en åbent vand-bane skal

• Sikkerhed – her må man aldrig gå på
kompromis. (Læs særskilt afsnit herom).

påbegyndes i god tid, og udgør den vigtigste

• Adgang til banen - skal man eksempelvis

del i etableringsprocessen. I planlægningen

passere en mole, eller kan man komme

af banen skal der overvejes følgende:

direkte ud til åbent vand-banen?

• Etableringssted - hvor er det bedst?
• Vandkvalitet – I kan finde kommunens

I processen er det også meget vigtigt at

badevandsprofil på kommunens hjemme

inddrage de lokale myndigheder, herunder

side eller kontakte de lokale miljømyndig-

kommunen, NGO-organisationer, såsom den

heder i kommunen.

lokale afdeling af Naturfredningsforeningen

• Er der andre brugere af området, eksempel
vis joller, kajakker eller lignende?
• Strømforhold - det skal være sikkert for

samt den lokale afdeling af Dansk Ornitolog
forening, da der kan være særlige flora- og
faunaforhold i området, der skal tages hen-

alle brugere, at benytte åbent vand-banen.

syn til. Er der virksomheder og beboelse i

Banen skal ikke føres med strømmen og

nærheden, husk da også at orientere dem om

risikere at drive væk.

jeres projekt.

• Bundforhold - er der sand- eller stenbund?
Det er meget vigtigt at vide i forhold til

Til at skabe overblik overfor de aktører, der

valg af ankre.

skal inddrages i godkendelsesprocessen, skal

• Er området, hvor åbent vand-banen skal

der fremstilles et kort, der angiver præcist,

etableres, fredet? Hvis det er, bør det over-

hvor I har tænkt jer at banen skal placeres, og

vejes at placere banen udenfor området.

hvordan banen er tænkt afmærket.

SIKKERHEDSFORHOLD VED ÅBENT
VAND-BANER
De sikkerhedsmæssige forhold omkring

• Redningskranse anbefales også at blive
opsat, hvis der ikke allerede er offentligt
redningsudstyr tilgængeligt.

en åben vand-bane er meget forskellige –

Redningskranse via ”fadderordning” kan

simpelthen fordi banerne ligeledes vil være

fås på http://trygfonden.dk/Projekter/

meget forskellige. Nogle baner er i forbindelse

TrygFonden-Kystlivredning/Kystlivred

med et anlæg, mens andre er et areal midt ude

ning-Pages/Bestil-redningskrans

i det åbne vand. Læs nedenstående punkter

• Hvis der allerede er et grønt og hvidt

og overvej, om indholdet har betydning i

redningsnummerskilt ved stranden,

forhold til jeres projekt:

behøver I ikke at tænke mere på det, men

• Placeringen af banen skal gennemtænkes

hvis der ikke er noget skilt, så kontakt den

grundigt. Banen må ikke komme i konflikt

lokale beredskabschef i jeres kommune,

med andre brugergrupper.

der kan iværksætte opsætningen af et

• Hvis banen er i sammenhæng med en

redningsnummerskilt, hvis det skønnes

flydeponton, badebro eller stensætning,

nødvendigt. Redningsnumrene har til

så husk at svømmerne skal kunne komme

formål, at man let kan angive overfor

sikkert ud til banen og op og ned fra

Alarmcentralen, hvor man befinder sig i

eksempelvis broen ved hjælp af en trappe

en nødsituation. Årsagen til behovet for

eller stige.

redningsnummerskilte er, at strand- og

• Hvis banen er anlagt på dybt vand, er det
vigtigt at kommunikere, at den kun er for

vandområder ofte ikke har en præcis
adresse.

svømmere. Husk også at kommunikere, at
man skal svømme sammen med andre og
aldrig alene.
• Hvis banen er forbundet til eksempelvis en
badebro så husk at angive vanddybden.
På den måde er der ikke nogen ikke-svøm
mere, som bliver overraskede over, at de
ikke kan bunde.
• Hvis banen derimod ikke er anlagt på dybt
vand, så husk at markere med piktogram
mer, at der ikke må springes på hovedet.
Vanddybden skal minimum være to meter
ved hovedspring fra kant, mens der skal
lægges yderligere vanddybde til, jo længere
der er mellem vandspejlet og udspringshøjden.

REDNINGSKRANSE
REDNINGSKRANSE VIA ”FADDERORDNING”
KAN FÅS PÅ HTTP://TRYGFONDEN.DK/
PROJEKTER/TRYGFONDEN-KYSTLIVREDNING/
KYSTLIVREDNING-PAGES/BESTIL-REDNINGSKRANS

AFMÆRKNING AF BANEN
Banen bør afmærkes med en såkaldt special
afmærkning således at skibe og sejlbåde ikke
kommer ind i svømmeområdet. Imellem spe
cialafmærkningen kan der vælges at udlægge
det antal gule bøjer, I ønsker. Det anbefales
dog, at have minimum en stor gul bøje pr. 50
meter.

ETABLERING AF BANEN
Når banen er godkendt hos de relevante
myndigheder, skal banen etableres, og det
er nu det begynder at blive sjovt. I skal have
Tegning: TrygFonden

købt de ankre, kæder, tovværk, bøjer og
øvrige materialer til platforme, som I har
beskrevet i ansøgningen, og herefter kan
anlægningen begynde.

ANSØGNINGSPROCES

Rigtig god fornøjelse!

Hvis I vælger at etablere banen i det danske
søterritorium (havet), skal der søges om til
ladelse til etableringen hos Kystdirektoratet.
I kan finde ansøgningsskemaet på www.kyst.dk,
her fremgår også en nærmere beskrivelse af
bilag, der skal vedhæftes ansøgningsskemaet.
Kystdirektoratet har en behandlingstid på op
til 13 uger, så der skal ansøges i god tid.
Skal åbent vand-banen etableres i en sø,
er det den lokale kommune, der skal søges
tilladelse hos, da det er kommunen, der er
myndigheden på området. Ansøgningsproce
duren kan variere fra kommune til kommune,
men beregn også her, at det kan tage tid.

TJEKLISTE
• FUNDET ET EGNET ETABLERINGSSTED
• UNDERSØGT STRØM- OG BUNDFORHOLD
• KAN SVØMMERNE KOMME SIKKERT TIL
OG FRA BANEN
• FREMSTILLET KORT OVER BANEN
• VÆRET I DIALOG MED KOMMUNEN,
NGO’ER OG NABOER
• ANSØGT KYSTDIREKTORATET

HVOR KAN I
HENTE HJÆLP?
Hvis der er spørgsmål til etableringen af jeres
åbent vand-bane så kontakt gerne:
Caroline Kleemann Falster
Udviklingskonsulent i Dansk Svømmeunion
ck@svoem.dk
44394480 eller 61128187
Ved spørgsmål vedrørende risikovurdering af
området kontakt gerne:
Helen Witt Qvist
Risikovurderingskonsulent i
TrygFonden Kystlivredning/Dansk Svømmeunion
wiq@svoem.dk
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