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VARMTVANDSSALENS FYSISKE RAMMER 

EJERFORHOLD OG KONTAKTPERSONER 
 
Adresse: 
Varmtvandssalen i Borup 
Aktivitetshuset 
Møllevej 11 
4140 Borup 
 
Administrator af offentlig og forenings åbningstid: 
Køge Svømmeland – Leder Per Mortensen (mobil 28 79 27 75) 
Ølbycenter 104 
4600 Køge 
Telefon 5667 2770 (der er ikke telefon direkte til Varmtvandssalen) 
Email: svoemmeland@koege.dk 
Web: www.svoemmeland.dk/Borup 
 
Køge Kommune ejer – ”Aktivitetshuset” inklusiv ”Varmtvandssalen”. 

PLACERING OG FORMÅL 
 
Køge Kommunes ejendom – ”Aktivitetshuset” på Møllevej 11, 4140 Borup, indeholder bl.a. 
flere mødelokaler, computerlokale og et motionslokale til foreningsbrug. Ydermere indehol-
der Aktivitetshuset en mindre Varmtvandssal med et enkelt bassin. Der et fælles babyva-
skeområde i gangen ind til Varmtvandssalen og både et herre- og et dameomklædnings-
rum, med tre brusere og et handicapvenligt toilet i hver afdeling.  
 
Varmtvandssalen er primært forbeholdt genoptræningspatienter og folk med behov for fo-
rebyggende træning. Udenfor normal arbejdstid er der dog en del foreninger der benytter 
faciliteterne. Sluttelig er der ca. 11 timers offentlig åben for henholdsvis familier og voksne 
der kommer til ”selvtræning”. Børn under 18 år har ikke adgang uden en forælder. 
    

 

mailto:svoemmeland@koege.dk
http://www.svoemmeland.dk/Borup
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BASSINOMRÅDE 
 
Varmtvandssalen indeholder kun et rektangulært bassin på 5 x 10 m.  
 
Vanddybden er 1,40 m i den dybe del med en genoptræningsgang, som er afgrænset af et 
undervandsgelænder og den ene langside af bassinet.  
I bassinets øvrige del er vanddybden 1,25 m. 
Der er en flugtvej direkte til det fri. 
Vandtemperaturen er normalt 34 gr. C.  
Der er ingen indretninger af morskabskarakter (klatrevæg, vandrutsjebane ol.)   
De opslåede ordensregler er indsat i billedet herunder. 
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ALARMERINGS- OG EVAKUERINGSPLAN 
 

Der er opsat følgende planer for alarmering (beredskab) og evakuering i Varmtvandssalen: 
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SIKKERHEDSUDSTYR OG RAPPORTERING 
 
Der forefindes følgende førstehjælps- og nødudstyr: 

• En nødtelefon 
• To hjertestartere (en i gangen til Varmtvandssalen og en udenfor hoveddøren) 
• En forbindingskasse 
• Der er meget ”flydelegetøj” og ”flyderekvisitter” nær bassinet, som kan bruges til redning (der 

forefindes ingen redningskrans) 
• Der er ikke noget førstehjælpsrum i bygningen, idet der er ikke umiddelbart plads i Varmt-

vandssalen til placering af et førstehjælpsrum, men ifølge livredderinstruksen, så er livredde-
ren instrueret i at rømme bassinområdet i ulykkestilfælde, hvorved at hele svømmesalen fak-
tisk tjener som førstehjælpsrum.  

 

 
Telefon, AED og forbindingskasse findes i gangarealet mellem bassin og hoveddør 
 
 
Uheldsrapporter i papirform findes i livredderpulten ved indgangen til selve bassinet.  
Personalet er instrueret i udfyldelse af denne og er instrueret i at aflevere denne i Køge 
Svømmeland til vagtleder Klaus Saltoft eller til ledelsen. Ledelsen (halinspektør og ass. 
halinspektør) påtegner disse rapporter og evaluerer hændelsen med de implicerede.  
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SIKKERHEDSPERSONALE 
 
Alle personaler, der holder opsyn i de offentlige åbningstider skal bestå Erhvervslivredder-
prøve eller Bassinlivredderprøve og følge Køge Svømmelands livredningsinstrukser.  
Der er altid mindst en person i tjeneste i offentlig åbningstid. 
Uheldsrapportering sker via Køge Svømmelands ledelse på blanketter, som herefter indbe-
rettes elektronisk til Rådet for Større Badesikkerhed. 
Personalets vedligeholdelse af færdigheder sker i Køge Svømmeland med den øvrige stab, 
som arrangerer fælles livreddertræning via kommunens livredderdommere. 
 
Den offentlig åbningstid i Varmtvandssalen i Borup er for tiden: 
 
 
Mandage kl. 07.30-09.00 gymnastikøvelser og bevægelse i vand på egen hånd (ikke for børn) 
  
Mandage kl. 15.30-17.30 for alle (også til leg for børnefamilier) 
  
Onsdage kl. 07.30-10.00 gymnastikøvelser og bevægelse i vand på egen hånd (ikke for børn). Tidsrummet 
08.15-09.00 er pt. fyldt op. 
  
Torsdage kl. 14.00-15.30 gymnastikøvelser og bevægelse i vand på egen hånd (ikke for børn)  
  
Torsdage kl. 15.30-17.00 for alle (også til leg for børnefamilier) 
  
Fredage kl. 07.30-09.30 gymnastikøvelser og bevægelse i vand på egen hånd (ikke for børn)  
  
LUKKET på helligdage og hele juli samt uge 42 og uge 52  
 
Kan altid ses i opdateret form på   www.svoemmeland.dk/Borup 
 
Som del af Erhvervslivredderprøven eller Bassinlivredderprøven behersker alt personale 
følgende ”Instruks for personale og instruktører”: 
 

• Stands ulykken 
• Giv livreddende førstehjælp 
• Alarmér 
• Giv almindelig førstehjælp 
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SIKKERHEDSPERSONALETS INSTRUKS 
Instruksen indeholder alarmeringsplan og evakueringsplan som beskrevet ovenfor. Planen 
indeholder tilmed dette: 
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BILLEDER 
 

    
 

   
 

     
 
 
 
Revideret 04-04-2017 af Halinspektør Per Mortensen, Køge Svømmeland, Køge Kommune 
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