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Ansøgning om tilladelse til en badebro ved Ringkøbing Svømmehal 

En stor gruppe af morgensvømmere, Ringkøbing Svømmeklub og ROFI som driftsherre for 
Ringkøbing Svømmehal ansøger hermed Ringkøbing-Skjern Kommune om tilladelse til opførelse 
af en badebro ved Ringkøbing Fjord ud for svømmehallen. 

 

Baggrunden for ansøgningen 

En stor gruppe af morgensvømmere har året rundt i mange år badet i fjorden ud for svømmehallen 
og kombineret det med brug af svømmehallens bassiner og øvrige indendørs faciliteter. Interessen 
for at bade i fjorden hele året rundt - også om vinteren - er stærkt stigende. F.eks. tager en stor 
gruppe børn og voksne fra heldagsskolen Rindum Kjærgård med udgangspunkt i svømmehallen 
en dukkert i fjorden hver torsdag morgen. Et hold fra Ringkøbing Svømmeklub bruger på samme 
måde Fjorden i en kombination med træningen indendørs i svømmehallen. 

En badebro ud for svømmehallen vil sikre optimale forhold for de mange nuværende brugere af 
fjord og svømmehal og gøre det endnu mere attraktivt for andre, herunder også de mange turister i 
området, at udnytte den naturlige sammenhæng mellem fjorden og svømmehallens unikke 
beliggenhed. Med få midler vil der samtidig til fælles bedste kunne skabes en direkte og 
brugervenlig stiadgang fra badebroen i fjorden til svømmehallen. Med det ansøgte projekt skabes 
mulighed for at kørestolsbrugere kan få adgang til at bade i fjorden. Det er der ikke andre 
muligheder for i forhold til fjorden i dag. 

Ved Ringkøbing Svømmehal er der gode parkeringsforhold, og der er gode adgangsforhold for 
både cyklende og gående ad eksisterende vej fra svømmehallen til den ønskede badebro ved 
fjorden. 

 

Projekt og finansiering 

Der vedlægges en skitse over stiforbindelse mellem høfde og svømmehal med handicapvenlig 
træstiforbindelse ud over høfden. Desuden vedlægges skitse over trappe og badebro. Skitserne er 
vedlagt beskrivelser af materialevalg og budget for projektet. 

Vi vil gerne indgå i en tæt dialog med Ringkøbing-Skjern Kommune om projektet således at dette 
fremmes mest muligt. 

Vi er i gang med at undersøge mulighederne for finansiering af projektet og har i den forbindelse 
kontakt til den første bidragsyder. I den sammenhæng vil vi naturligvis også gerne anmode om 
økonomisk støtte fra Ringkøbing-Skjern Kommune i den udstrækning, kommunen har mulighed 
herfor. Med denne ansøgning vil vi gerne anmode Ringkøbing-Skjern Kommune om tilladelse til 
placering af en badebro ud for Ringkøbing Svømmehal. 



På forhånd tak for en velvillig behandling af vores ansøgning. Vi står naturligvis gerne til rådighed 
med yderligere oplysninger, hvis det ønskes. 

 

Med venlig hilsen 

 
På vegne af morgensvømmerne 
 
Erna Pilgaard  Lena Ploug 
Bækvej 9   Kaj Munks Vej 5 
6950 Ringkøbing  6950 Ringkøbing 
Tlf. 53 66 67 15  Tlf. 30 28 54 10 
 
På vegne af Ringkøbing Svømmehal/ROFI 
 
Ragna Knudsen 
Bøgevej 32 
6950 Ringkøbing 
Tlf. 23 39 76 04 
 
På vegne af Ringkøbing Svømmeklub 
 
Mette Lange Andersen 
Smørblomsten 17 
6950 Ringkøbing 
Tlf. 22 54 10 07 
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Ringkøbing Svømmehal 

Kongevejen 52 

6950 Ringkøbing 

Att. Lena 

cc.lenaploug@hotmail.com 

Tilbud 

45m EB Bro 
 

tilbudsnummer: EB 30285410 03-05-2022 

Antal Art      I alt 

8 stk.  Brofag 1,5m x 5,0m – FSC Fyr NTR-A 

1 stk.  Platform 3,5m x 5,0m 17,5m2 – FSC Fyr NTR-A   

45m  Rækværk med 2 x 30mm tov 

1 stk.  Trappe 7 trin med rækværk i 1 side 

1 stk.  Bænk 2,0m lang med ryglæn 

1 stk.  Svingkran 205kg 12V med batteri 

22 stk. 2” x 1,5m forankringsrør for 2 stk. pr. anker.  

 

1 stk.  Rampe 3m + 10m + 3m + 10m med 100mm opkant som hjulværn. Kørebane 

 som broen med 28x120 FSC Fyr NTR-A. Bærende konstruktion med FSC Fyr  

NTR-A og stolper som Azobe 150x150. Hældning 5% svarende til et fald på 1m. 

   

1 stk.  Levering og montering 

 

1 stk. Totalbeløb ekskl. moms    kr.  419.800,00   

 

Tilvalg inkl. montering ifm. montering af broen: 

22 stk. 2” x 1,5m forankringsrør for 4 stk. pr. anker i vandet    (Ekstra stærk forankring)  kr.    22.000,00 

1 stk.  Kajakbro 0,4m x 5,0m    kr.      8.000,00 

 

 

Levering: 

- Inkl. levering, efter nærmere aftale 2022.  

 

 

Montering: 

- Inkl. montering.   

- Det er forudsat at NBC varevogn med trailer kan køre helt frem til monteringsstedet. 

- Middel vandstand er oplyst til 0,7m. Højde over middel vandstand 1,0m.  

 

 

Betaling: 

- Alle priser er ekskl. moms og betales netto kontant.  

- Ved ordre faktureres 25% af totalbeløbet. Ved godkendt aflevering faktureres restbeløbet.  

- Ejendomsretten til det leverede forbliver hos NBC Marine indtil hele totalbeløbet er betalt. 

  

 

Garanti samt tilladelse til etablering og placering: 

- Der ydes 5 års garanti på materiale- og produktionsfejl. For yderligere information se ”Standard Garanti for EB Broen”.   

- Kunden er blevet gjort opmærksom at man skal have tilladelse til etablering af bro, medmindre andet er aftalt og fremgår af dette 

  tilbud er det alene kundens ansvar at opnå tilladelse til etablering.    

- NBC Marine indhenter oplysninger fra ledningsejerregistret – evt. indmåling af berørte ledninger eller andre udgifter forbundet  

  med dette er ikke inkluderet i prisen. 

  

 

Andet:  

- Indtil ordre kan priser og betingelser ændres uden forudgående varsel.  

- En ordrebekræftelse vil være betinget af at der kan opnås tilladelse til etablering af broen, kan der ikke opnås tilladelse til etablering    

  af broen annulleres ordrebekræftelsen og det forudbetalte beløb returneres uden udgift for køber. 

- NBC Marine hæfter ikke for forsinkelser eller ekstraudgifter forårsaget af forhold uden for NBC Marines kontrol (force majeure). 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Claus Andreasen 
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Principtegningen er ikke målfast 

 
- forankring med 2 pløkke pr. anker 

 

 
 

 

 

 

 
- TILVALG forankring med 4 pløkke pr. anker 
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Principtegningen er ikke målfast  

 

 
 

 

Lignende bro 
1,5m bred 
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Platform 
- 3,5m x 5,0m i alt 17,5m2 

 

 
 

 

Trappe 
- skridsikre og behagelige trin 
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Rækværk 
- 2 x 30mm tov 

 

 
 

 

 

 

Bænk 
- 2,0m lang og ryglæn 
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Kajakbro - tilvalg 
- 0,4m x 5,0m 

 

 
 

 

 

Sidebro - tilvalg 
- 1,6m x 5,0m 
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Svingkran 205kg 
 

 
 

 

 

 

Rampe 
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