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Det er en kendt sag, at København mangler svømmehaller til de svømmelystne københavnere. 

I en ubrudt periode siden 2015 har mere end 1.000, primært børn og unge, hvert år betalt for 
at stå på en venteliste til en svømmeplads i Hovedstadens Svømmeklub. Hovedstadens Svøm-
meklub er landets største klub med 11.500 medlemmer, men altså alligevel med venteliste til 
vores svømning.

For at komme efterspørgslen og behovet til livs, foreslår Hovedstadens Svømmeklub, at man 
anvender en del af det øgede råderum i forbindelse med ”idrætsmilliarden” til at investere i 
vores børn, unge og byens borgere og bygge flere svømmehaller. Det er også en investering i 
god trivsel og fremtidige gode idrætsvaner i sunde fællesskaber. 

Hvor skal de nye svømmehaller ligge? 
I Hovedstadens Svømmeklub ser vi følgende placeringer for nye svømmehalsbyggerier:
 · Sydhavnen
 · Østerbro ved Ryparken 
 · Nordhavn 
 · Brønshøj 

Mere plads til svømning i havnen
Foruden investeringerne i nye svømmehaller foreslår vi også en udbygning af svømmefaciliteterne i  
havnen i København. 

 · Oprettelse af nye havsvømmebaner i Københavns Havn
 · Udspringsfaciliteter i havnen
 · Vandpoloanlæg
 · Faciliteter til at øve livredning



Hovedstaden svømmer løs 

Mere vand til Hovedstaden – svømmevand 

Hovedstaden svømmer løs. Så enkelt kan det siges. Fra HSK’s fødsel i 2012 til 2019 steg med-
lemstallet fra 6.200 til over 11.500 i 2019 (medlemstal inden corona). Samtidig er vi lykkedes 
med at få flere teenagere til at dyrke svømning. En medlemsgruppe der ellers er svær at fast-
holde i foreningerne. 

Massiv interesse for svømning
Medlemstallet er vokset, men det er ventelisten til svømning desværre også. I en ubrudt peri-
ode siden 2015 har ventelisten konstant været på over 1.000 primært børn og unge, der gerne 
vil gå til svømning. En venteliste man betaler 65 kr. for at stå på. Under corona er ventelisten 
eksploderet til over 3.000 primært børn og unge. Ventelisterne er nu så lange og har eksiste-
ret i så mange år, at man må tale om kroniske ventelister til svømning. 

Der altså en massiv interesse for svømning i Hovedstaden, men vi mangler svømmehaller for 
at kunne give en plads til alle der gerne vil svømme. Sammenligner man med andre større 
danske byer, er Hovedstaden langt bagefter, når det kommer til svømmehaller. I Aarhus deles 
25.196 borgere om en svømmehal, mens 53.175 Københavnere må deles om en svømmehal. 

Svømning i havnen
Kigger vi på mulighederne for at svømme udendørs, er det også efterspurgt i Hovedstaden. Men 
også her, ironisk nok med den store kystflade, mangler København faciliteter der kan honorere 
efterspørgslen efter vand til alskens vandsportsaktiviteter. 

I dette svømmeudspil peger vi på en række løsninger der skal komme problemet til livs. Og vi 
kommer vidt omkring, både til lands, vands og i luften. 

Hovedstaden mangler svømmehaller
En åbenbar løsning er naturligvis at investere i flere svømmehaller. En investering i vores børn, 
unge og byens borgere. I deres gode trivsel og fremtidige gode idrætsvaner i sunde fælles-
skaber. Med regeringens ”idrætsmilliard”, hævelsen af anlægsloftet frem mod 2030, er der 
samtidig en unik mulighed for at igangsætte en række idrætsbyggerier, herunder svømmehal-
ler, frem mod 2030. 

Hvor skal de nye svømmehaller ligge? 
I Hovedstadens Svømmeklub ser vi følgende placeringer for nye svømmehalsbyggerier:
 · Sydhavnen
 · Østerbro ved Ryparken 
 · Nordhavn 
 · Brønshøj 



Sydhavnen 
Siden den ”nye” Sydhavnens første beboere rykkede ind i starten af årtusindskiftet har det lokale 
svømmetilbud bestået af kanalerne der omkranser de fleste af det nye Sydhavnens boliger. Det 
maritime miljø er indbydende for alle former for aktiviteter i og på vandet. Og måske netop 
Sydhavnen er det oplagte eksempel på hvorfor alle børn, unge og voksne bør have adgang til 
trygge rammer at lære svømning i og evnen til at redde sig selv, inden de for alvor kaster sig 
ud i det våde element i Sydhavnens kanaler. Kvarteret har allerede en skole og en mere på vej, 
men endnu ingen svømmehal. 

Østerbro 
I 2018 vedtog politikerne i København byggeriet af en ny svømmehal på Beauvaisgrunden på 
Ydre Østerbro i København. Projektet har dog siden været i mølposen pga. af anlægsloftet. Nu 
hvor anlægsloftet for en tid er hævet, bør byggeriet blive sat i gang. Østerbro er i forvejen en 
bydel der er presset på svømmehalsfaciliteter. Da Fælledbadet blev lukket for snart 10 år siden, 
forsvandt to store undervisningsbassiner fra Østerbro, og siden den tid er de omkringliggende 
bydele, Østerbro og Nørrebro, kun blevet mere befolkningsrige, ligeså er efterspørgslen efter 
svømmepladser på Østerbro. 

Nordhavn 
Københavns nye bydel Nordhavn forventes på den lange bane at få 40.000 indbyggere. Ligesom 
Sydhavnen er nærheden til og livet ved vand en essentiel del af livet i Nordhavn. De mange 
tusind borgere, børn, unge og voksne der skal bo og leve i Nordhavn skal naturligvis have 
adgang til en svømmefacilitet, så de kan lære svømning i trygge rammer. 

Brønshøj 
Efter Bellahøj Svømmestadion åbnede, har Brønshøj ikke haft den store bevågenhed på svøm-
mehalsområdet. Bydelen mangler dog en mindre svømmehal til brug for undervisningen af de 
mindre årgange. Vi oplever, at indbyggerne i bydelen må søge til nabokommunerne for at få 
plads på svømmehold, men også her møder de ventelister. Det er oplagt at opføre en svøm-
mehal i forbindelse med en skole. Størrelsesmæssigt på niveau med skolesvømmehallerne i 
Kirsebærhaven og Damhusengen. 



Hvorfor flere svømmehaller?

Flere svømmehaller i København, har naturligvis som overordnet formål at imødegå den efter-
spørgsel københavnerne har på svømning. Bl.a. er vores venteliste nærmest kronisk med over 
1.000 betalende, primært børn og unge, der år efter år står på venteliste til svømning. Derudover 
har vi en række andre aktiviteter vi aktuelt ikke kan udvide, pga. af manglen på svømmehaller.

Alle børn skal lære at svømme 
Vi oplever i dag at der er børn i København der ikke lærer at svømme. Der er venteliste til svøm-
ning hos svømmeklubberne i København og den skolesvømning der tilbydes, er ikke tilstrækkelig. 

Flere sociale indsatser 
Hovedstadens svømmeklub arbejder i forvejen med en række sociale indsatser. Det arbejde 
vil vi kunne udvide til flere bydele. Vi arbejder eks. med integrationsprojekter i Tingbjerg og 
sociale partnerskaber i Folehaven. 

Parasvømning
Parasport og parasvømning kræver plads og tid. Fra 2022 vil vi forsøge os med parasvømning 
for børn i HSK. Men på grund af den nuværende situation med ventelister til vores almindelige 
svømmetilbud, sidder vi aktuelt og må nedlægge ”almindelige” svømmepladser for at skabe 
plads til parasvømning.

Teenagere 
De senere år har vi haft succes med at fastholde og øge antallet af teenagere i svømmespor-
ten. Teenagere er en svær målgruppe at fastholde i foreningslivet, men vi har de senere år 
arbejdet målrettet på at styrke tilbuddene til de 13-18 årige. De vil nemlig også foreningen og 
fællesskabet, og det er især med det for øje, at vi har udviklet vores teenagehold de senere 
år. Vi ville gerne udvide tilbuddet yderligere, men mangler plads. 

60+ 
Målgruppen 60+ er også i vækst i HSK. En væsentlig nøgle her, har været skabelsen af et til-
bud i dagtimerne og ikke mindst foreningen og fællesskabet. 60+ holdene mødes nemlig både 
før og efter de har været i svømmehallen. Og hyggen finder sted i HSKs klublokaler. Ydermere 
har flere af 60+ medlemmerne deltaget som frivillige hjælpere i HSKs svømmeskole. 



Plads til svømning i havnen 

Havet omkring København og kanalerne er Københavns svar på Eiffeltårnet. Det er noget helt 
unikt som omverdenen kender og beundrer København for. En storby hvor man kan bade og 
svømme i havnen. Det skal vi værne om og give plads til. I Hovedstadens Svømmeklub vil vi 
gerne give endnu flere borgere i København muligheden for at opleve glæden ved vandaktiviteter 
i og ved havnen. Men ironisk nok oplever vi, at der mangler plads at udfolde vandaktiviteterne 
på. Vi foreslår derfor følgende nye tiltag: 

 · Oprettelse af nye havsvømmebaner i Københavns Havn. Oplagte områder kunne være:
 · I området ud for den nye strand i Valby Parken 
 · I området fra Fisketorvet til Kalvebod Bølge 
 · I Teglværkshavnen i Sydhavnen
 · I Svanemøllebugten

 · Udspringsfaciliteter i havnen
 · Fra en af kranerne i den snart nedlagte containerterminal i Nordhavn
 · Et af havnebassinerne i inderhavnen 
 · I Teglværkshavnen i Sydhavnen 

 · Vandpoloanlæg 
 · Området mellem Fisketorvet og Kalvebod Bølge 
 · I Teglværkshavnen i Sydhavnen 

 · Livredning 
 · Valby Strand i Valbyparken 
 · Nordhavn

De nye tiltag skal give endnu flere mennesker, forenings- som fritidsbrugere, adgang til at bruge 
havnen i København og opleve glæden ved vand. Den lette adgang til vandet bidrager tillige til 
at skabe nye og vedligeholde eksisterende fællesskaber. Enhver der har færdes i København på 
en lun forårsdag eller en varm sommerdag har set hvilken magnet vandet er på indbyggerne 
i København. Fra indsejlingen i nord til slusen i syd ser man københavnerne dyrke solen, van-
det og fællesskaberne ved og i vandet. 

Nye faciliteter i København vil give adgang til at endnu flere københavnere kan opleve det 
samme fællesskab og glæderne ved Københavns rene badevand. 



Eksempler på 
faciliteter: 

Plads til Open 
Water på en 

havsvømmebane 

High Diving / 
Udspringsanlæg med 
alle højder, 27 meter 

på toppen

Korsør Havn

Vandpoloanlæg

Fast anlæg som 
publikumsmagnet

En lille strandbred betyder man 
kan øve livredning og uddanne 

fremtidens livreddere



Svømmeevents: 

Christiansborg Rundt er blevet en 
rigtig Københavnerbegivenhed der 
samler folks til vands og til lands. 

Udspring fra Operaen 
Et af de mere spektakulære events 
i København. En begivenhed fra 
trækker mange tilskuere og  
Københavnere til. 
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Nye områder til 
vandsport og 
svømmehaller

Svømmehaller: Vandsport:

A Sydhavnen

B Østerbro

C Nordhavn

D Brønshøj

1. Kalveboderne
- Livredning
- Havsvømning

2. Teglværkshavnen
- Havsvømmebaner
- Udspring
- Vandpolo
- Livredning

3. Fisketorvet
- Havsvømmebane
- Vandpolo
- Livredning

4. Ofelia Beach
- Udspring
- Vandpolo
- Livredning

5. Operaen
- Udspring

6. Nordhavn 1
- Udspring
- Livredning
- Vandpolo

7. Nordhavn 2
- Livredning
- Havsvømning
- Udspring
- Vandpolo 

8. Refshaleøen
- Udspring 

9. Refshaleøen 2
- Udspring
- Vandpolo 

10. Frederiks
      holmløbet
- Vandpolo
- Livredning
- Udspring



Hovedstadens 
Svømmeklub
Vi sidder altid klar til en uddybende snak i 
svømmehallen, ved telefonen eller på mailen. 

I Hovedstadens Svømmeklub kan man dyrke svømning på alle niveauer. Det er vores mål at alle 
skal have mulighed for at blive fortrolige med og trygge i vandet. Tillige skal alle have mulig-
hed for at opleve glæden ved vand, i svømmehallen, på stranden og i havnebadet. 

Allan Nyhus
Formand

Tlf. 22 19 23 05
allan@hsk.dk

Lars Sørensen
Klubdirektør

Tlf. 31 14 61 78
lars@hsk.dk 


