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Politikområde: Erhvervskontoret 

Modernisering af Rundbuehallens faciliteter 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

 
Frederiksø 16E, Fællesværkstedet (Rundbuehallen)  

Overordnet 
beskrivelse 

Begrundelse 
Rundbuehallen fremstår i dag som et stort rustikt uopvarmet rum, som 
byen har taget til sig som et meget populært eventsted for både 
kommercielle og non-kommercielle begivenheder.  
 
Lokalet er udfordret af en meget dårlig akustik, hvilket yderligere 
begrænser anvendelsesmulighederne samt øger omkostninger for 
arrangørerne til at gennemføre arrangementer. En lokal erhvervsdrivende 
med speciale i musikevents har via mail til Erhvervskontoret oplyst, at det 
estimeret vil koste 1 mio. kr. at akustikregulere hallen.  
 
Fælles for alle lejere og arrangører er, at de vurderer, at Rundbuehallen 
kun har meget basale faciliteter. Det betyder, at arrangører, uanset formål, 
har udgifter til at skaffe den nødvendige elforsyning og opvarmning. 
Sidstnævnte medfører at Rundbuehallen reelt ikke kommer i brug i 
vinterhalvåret.  
 
Ved etablering af opvarmning skal dette sammenholdes med kommunes 
klimamålsætninger. 
 
Klimamålsætninger 
I henhold til Svendborg Kommunes klimamål skal kommunen via 
udskiftning af varmekilder i kommunale ejendomme reducere CO2-
udledningen med 2.130 tons i 2030.  
 
I 2019 blev det vedtaget, at kommunen som virksomhed skal være 100 % 
omstillet til vedvarende energi i 2030. Ved at installere varmepumper, vil 
det bidrage til at opfylde målsætningen, hvilket ligeledes er i 
overensstemmelse med Miljø- og Naturudvalgets beslutning fra august 
2020 i ovennævnte tema.  
 
På Miljø- og Naturudvalgets møde den 16. juni 2020 blev det besluttet, at 
temaerne ”Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-2030” og ”Udmøntning 
af CO2-reduktionsplan 2021-2030 med fokus på mindst 900 ton i 2021 på 
virksomhedsniveau i form af indkøb af varmepumper samt udskiftning af 
de kommunale fossilbiler til elbiler, herunder ladekapacitet” skulle 
oversendes til Teknik- og Erhvervsudvalget.  
 
 
Muligheder for opfylde målsætning på Rundbuehallen 
Hvis der vælges at installere varmepumper, gør administrationen 
opmærksom på, at det vil give et negativt udslag i kommunes 
klimaregnskab, da bygningen på nuværende tidspunkt betegnes som 
uopvarmet, og dermed ikke påvirker opgørelsen for CO2-udledningen. 
 
Såfremt bygningen skal opvarmes med varmepumper, gør 
administrationen opmærksom på bygningens ringe isoleringsgrad. For at 
bygningen skal kunne egne sig til varmepumper, vil klimaskærmens 
tilstand skulle forbedres væsentligt.  
 
Alternativ mulighed – stor havvarmepumpe 
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Administrationen skal orientere om, at der på nuværende tidspunkt pågår 
forhandlinger om etablering af en havvarmepumpe i forbindelse med 
SIMAC-byggeriet. I disse forhandlinger indgår udvidelse af området, 
således Frederiksøen ligeledes bliver omfattet af fjernvarmeforsyningen. 
  
Såfremt forhandlingerne udmunder i udvidelse af fjernvarmens 
forsyningsområde, således Frederiksøen bliver en del af projektet, 
anbefaler administrationen at afvente eventuel etableringen af 
enkeltstående varmepumper og beregne omkostningerne forbundet med 
tilkobling til havvarmepumpen.  
 
 

Behov/ønsker  
Der ønskes  

- styrket elforsyning: 2 CE-stik med mulighed for tilslutning af tavler 
i forbindelse med koncerter ol.   

- Akustikregulering 
- Mulighed for lejlighedsvis opvarmning under hensyntagen til 

kommunens klimamål 
 

Økonomi Det er muligt, at låneoptage over 25 år til investering i varmepumper. 
Varmepumper indgår i dag i det Innovative energiSpare Projekt (ISP). Det 
er dog vigtigt at pointere, at tilbagebetalingstiden ved investering i 
varmepumper er meget høj (over 30 år). Det skønnes, at en varmepumpe 
har en levetid på ca. 15 år. 
 
Anlægsudgifter i alt 

- El 0,065 mio. kr. 
- Varme 13,2 mio. kr.  
- Klimaskærm 4,0 mio. kr. 
- Akustik 1,0 mio. kr.  

 
Afledt drift 

- Varme 1,2 mio. kr.  
- El – afhænger af eventets størrelse  

 
Administrationen gør opmærksom på, at udgiften til etablering af 
varmepumper berører økonomien i budgettema ”Klimaskærm og 
varmepumper på Frederiksøen i den kommunale bygningsmasse”, idet 
udgiften udgør 13,2 mio. kr. af den samlede økonomi på 19,2 mio. kr. 
vedr. etablering af varmepumper på Frederiksøen. 

 
Det bemærkes endvidere, at såfremt Rundbuehallens faciliteter forbedres, 
vil det have en effekt på den leje der skal betales for brug af lokalet. Prisen 
for betalende arrangementer er aktuelt 3.500 kr. pr. aktivitetsdag ekskl. 
forbrug. Den fremtidige lejepris skal som minimum være 
omkostningsdækkende og ikke under niveau for et tilsvarende lokale i 
lokalt opland. Det foreslås at prisen som udgangspunkt sættes til 8.000 kr. 
pr. aktivitetsdag ekskl. forbrug. Der er intet indtægtsbudget forbundet med 
udlejningen. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: 18,265 mio. kr. 
Drift: fra ca. 0,9 mio. kr. til 1,8 mio. kr. 

årligt  

2021-2023 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o l i t is k  bes lut n ing –  
udf ø re ls e

Udførelse 5.065 6.600 6.600 0 18.265

Sam let  an lægs pro jek t 0 5.065 6.600 6.600 0 18.265

Lånefinansiering 0 -6.600 -6.600 0 -13.200

Afledt drift –  afdrag 0 297 594 594 1.485
Afledt drift 0 600 1.200 1.200 3.000

Samlede likviditet, netto 0 5.065 897 1.794 1.794 9.550

Økonomi
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