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VOJENSHALLERNE IDEER TIL ETABLERING AF VARMTVANDSBASSIN
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Vojens Hallerne udgør et større kompleks af facilite-
ter for sport og sundhed.
Området er præget af Frøs Arenas markante byg-
ningsværk som i kraft af sin størrelse og arkitektur 
har sat en retning for hele området, som dette 
forslag tager afsæt i.

Et sted som Vojens Hallerne, vil altid have et behov 
for at forandre sig, udvikle sig - kort sagt at følge 
med de behov som nye tider og viden bringer med 
sig.

RAMME FOR UDVIDELSER
Tilbygninger og nye funktioner vil typisk komme til 
drypvis, og finansieres stramt ad forskellige kanaler.
Dette fænomen kan udmøntes i en knopskudt, 
forvirrende og for helheden uheldig arkitektur, som 
ikke bidrager til brugernes velvære og indfrielse af 
forventninger til funktionen.

I forslaget udbygges temaet fra Frøs Arena; den 
blødt svungne teglmur. Det er et stærkt samlende 
element, som bag sig kan håndtere alle mulige 
funktioner, og kan muliggøre et byggeri, som kan 
opføres i meget prisbillige og vedligeholdelsesven-
lige materialer, uden at kompromittere de eksi-
sterende kvaliteter og høje materialeniveau, som 
opleves i kontakten med Frøs Arena.

ETAPER
Skal vi så bygge en helt ny mur først, uden noget 
bagved? Nej naturligvis ikke. Tanken er, at der med 
hver udvidelse følger at stykke mur, som har en 
længde og kvalitet, der gør at de nye tilføjelser 
kan stå alene i mange år uden at virke ufærdige og 
uafsluttede.
I skitserne er det tegl. Det kan også være andre 
gode materialer med evne til patinering eller en 
grøn løsning.

STYRINGSREDSKAB
Som element vil det svungne forløb hjælpe udform-
ningen og placeringen af fremtidige funktioner. 
Forløbet kan justeres forholdvis frit og det viste 
forløb er kun én ud af mange muligheder med det 
tilfælles, at de vil være en bevidst forholden sig til 
helheden.

OMRÅDET I DAG                        Bebyggelse set fra syd  
      

Frøs Arena

Oprindelig skøjtehal

Muligt fremtidsscenarie: Kurvet teglmur binder nye faciliteter sammen

Fremtidig multibane

Kurvet væg kan varieres i alle mulige højder

Varmtvandsbassin

Motoriksal

Ny indgangsgård

Overdækninger til ophold (vente inden kamp) og forbindelse mellem Frøs Arena og svømmehal
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ANKOMST OG SAMMENHÆNGE           

Overdækninger til ophold (vente inden kamp) og forbindelse mellem Frøs Arena og svømmehal

Samlende og styrende element: Den kurvede forløb.

MotoriksalVarmtvandsbassin

”Kiss & ride”

Parkering. Biler er også liv, og de skal fortsat være der.

Frøs Arena

Yogasal

”Det sunde køkken”

Individuel træning

Funktioner der kan tilføjes i fremtiden
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Arealet mellem svømmehallen og isarenaen udgør 
i dag et meget stort åbent område, som ikke indby-
der til ophold, og som bidrager til opfattelsen af en 
stor afstand mellem Frøs Arena og svømmehallen.

Denne afstand kan mentalt set forkortes og ned-
brydes i mindre bestanddele, med funktioner og 
oplevelser, der gør sammenhængen mere klar. Ude-
ophold ved den nye indgangsgård vil være mere 
skærmet for vind, og ændre opfattelsen af at sidde 
på en gigantisk p-plads.

Små organisk formede halvtage kan give læ på 
turen mellem Frøs Arena og svømmehallen, og kan 
bruges som skærming af f.eks. udendørs fittness 
redskaber, legeredskaber og tjene som læ for uden-
dørs ventende gæster til Frøs Arena.

ANKOMST OG SAMMENHÆNGE                     Plan af bebyggelse  
      

Frøs Arena Ny indgangsgård

Hærvejens trassé. (placering kun skematisk)

Svømmehal

Forbindelse mellem svømmehal og Frøs Arena

Til- og frakørsel uden udbakkende biler. F.eks. for busser

Udvidelse med andre funktioner?
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VARMTVANDSBASSINET                                          Et skærmet udeareal varme perioder

Eksisterende svømmehal

Varmtvandsbassinet placeres på et sted som tilgo-
deser flere væsentlige emner:
Nærhed til ankomst og gårdrum, nærhed til de 
eksisterende bassiner samt mulighed for at ud-
bygge med en fremtidig separat indgang og egen 
omklædning.
På denne måde har brugere, som ældre og handi-
cappede, nem adgang. Synlighed og udkig/indblik 
kan nemt justeres med skodder eller forhæng, som 
kan anvendes efter behov.

Det udendørs bassin kan være mange ting: Et re-
gulært bad, ca. 1,5 m dybt, et soppebassin til børn, 
eller blot et smukt spejlbassin.

Mod nord er der adgang til en skærmet gårdhave, 
som også har adgang fra de store bassiner. Gård-
haven er tænkt som et rekreativt opholdssted på 
varme sommerdage, og som et smukt sted at kigge 
ud på når der bades uden for sommersæsonen.

Gårdhaven vil fungere som en buffer mellem svøm-
mehallen og det i dag meget offentlige areal mod 
Frøs Arena, hvor der ved ishockeykampe kan pas-
sere mange hundrede mennesker forbi svømmehal-
lens glasfacade.

Der kan etableres sluser for afvaskning mellem inde 
og ude.

Glasforbindelse mellem eksisterende hal og nyt varmtvandsbassin

Udendørs bassin - evt. blot som spejlbassin.

Kig fra varmtvandsbassin ud til skærmet gårdhave

Samlende væg. Feks tegl.
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VARMTVANDSBASSINET                    Varmtvandsbassinet. Blik mod nord   

Kig gennem glas ind til de eksisterende bassiner. 

Rampe til gangbesværede

Udsyn til gårdhave mod nord.
Siddeniche i væg

Side ovenlys for ekstra lys og højde.

Bassinet er forsynet med rampe og trappe, så 
forskellige grader af gangbesvær kan tilgodeses. 
I væggen mod vest er der en lang siddeniche, til 
ophold for de badende.
Den endelige udformning bliver til i et tæt samar-
bejde med brugerne.

Der kan etableres sluser for afvaskning mellem inde 
og ude.
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Mulighed for udeophold Udendørs soppebassin til småbørn, eller blot spejlbassin

Samlende og styrende element: Den kurvede forløb.

FLERE FUNKTIONER BAG DEN SAMME FORM                                                 Bebyggelesen set  fra nord

Varmtvandsbassin

Motoriksal i tilknytning til indgangsgård

Overdækninger til ophold (vente inden kamp) og 
forbindelse mellem Frøs Arena og svømmehal
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Rådhusvin kan gro henover åbninger

ALTERNATIV GRØN MUR                                                      Bebyggelsen set  fra nord

Det foreslåede kurvede forløb omkring varmt-
vandsbassin og de tilhørende bygninger, kunne 
alternativt udformes som et begrønnet element. 
Dette vil kunne virke som et blødt modspil til 
muren omkring Frøs Arenaen og være væsentligt 
billigere at etablere og etapedele.

En helt begrønnet væg stiller ikke krav til at under-
laget er udført som en teglmur, og kan f.eks. være 
en let konstruktion opsat på punktfundamenter.

En begrønnet væg


