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Historien Bag
Aksel Johansen, tidligere sognerådsformand og pedel, var en af de første der
sprang i vandet tilbage ved indvielsen i sommeren 1934. Inden da havde en kreds
af Låsbyborgere nedsat et udvalg, som tog initiativ til opførslen af et svømmebassin på en lille grund ved siden af det lokale mejeri.
Einar Nielsen, mejeribestyrer og formand for bestyrelsen, kørte på motorcykel
rundt i kommunen, for at få tegnet garantibeviser til svømmebassinet. Beviserne
kostede 5 eller 10 kroner stykket og var det økonomiske fundament der gjorde, at
man med frivillig arbejdskraft kunne opføre bassinet. Det var praktisk at anlægge
bassinet tæt på mejeriet, fordi man kunne udlede kølevandet direkte til bassinet
som en form for opvarmning. Sigtbarheden og vandkvaliteten kunne måske ønskes lidt bedre da betonvæggene var ubehandlede og grå.
Men badet var på trods en stor succes og der var i åbningsåret efter sigende flere
gæster ved svømmebassinet end ved Knud Sø. Der var både 1- og 3-metervippe
– og alle børn i Låsby blev vandhunde fra sommeren ’34. Senere blev det også
ligefrem muligt at købe sig til svømmetimer.
Under 2. verdenskrig måtte bassinet en overgang lukke, men kom i gang igen
umiddelbart efter afslutning af krigen. Der kom en forpagter til, som drev kiosk
på stedet og solgte billetter. Badet fungerede i øvrigt også som branddam, hvilket
sikrede et mindre tilskud til driften.
Omkring 1985 var mejeriet blev lukket, svømmebadet blevet selvejende og
grunden købt fri i de mellemliggende år. Arbejdet med at drive badet var stadig
frivilligt, men teknikken blevet nedslidt. Efter et grundigt forarbejde blev det, med
god økonomisk støtte fra Ry Kommune, besluttet at opføre et nyt bad ved Låsby
Hallen.
For 30 år siden, i juni 1987, åbnede Låsbys nye svømmebad. Meget er naturligvis
passeret siden da, men det væsentligste element er det samme; oplandets børn og
voksne er stadig vandhunde. Svømmebadet er dybt forankret i byen og drives af
mellem 40-50 frivillige, der sørger for at svømmebadet hele sæsonen er bemandet
med uddannede livreddere, at teknikken fungerer, for rengøring, daglig åbning og
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lukning, løbende vedligehold og klargøring til sæsonen. I 2016 blev der installeret
en stor varmepumpe, der har gjort det muligt at sikre opvarmet vand til de badende. På den baggrund blev det samtidig muligt at etablere Låsby Svømmeklub.
I 2017 er der ingen Einar der driver mejeri og kører rundt på motorcykel for at
skaffe opbakning til svømmebassinet. Men ånden fra ’34 er der stadig. Kredsen
bag svømmebadet fokuserer i dag også på at sikre opbakning, at få udnyttet faciliteten bedst muligt, sikre at tidens krav til vandkvalitet og miljø (mere end) efterleves - og at vandhundene i by og kommune stadig har mulig for at få sig en dukkert
og oplevelse i det fri.
Udviklingen svømmebadet har undergået de sidste 4 år, skal nu tages skridtet videre og badet bringes ind i det nye årtusinde og fremtidsikres. Svømmebadet skal
moderniseres for at blive i stand til at leve op til de nye krav til i bekendtgørelsen
om svømmebade, der bl.a. omfatter strengere krav til vandbehandling. Udviklingen skal omfatte nye oplevelser og tilbud og bidrage til at bevare og udbygge
svømmefaciliteterne i by og kommune, give flere gæster og en bedre kapacitetsudnyttelse af svømmebadet. Dermed kan svømmebadet forsat være en vigtig del af
det tilbud, der stilles til rådighed for borgere og gæster i Skanderborg Kommune.
Det nye Låsby Svømmebad skal knytte området sammen med by og Søpark og
være et bidrag til den transformation byen gennemgår identitets- og facilitetsmæssigt. Som altid skal det bringes til at ske ved hjælp af lokale drivkræfter og forankring i fællesskabet.
Brugerne
I dag bruges badet af institutioner som skoler, SFO og ungdomsklubber, af klubber som Låsby Svømeklub og der er et samarbejde med Hammel Svømmeklub.
Stedet bruges også af virksomheder som f.eks. ”Dykkerbutikken” og til diverse
firmaarrangementer.
Det bruges til børnefødselsdage, hvor Svømmebadet stiller med livreddere, og
desuden til livredderkurser for badets frivillige livreddere og til livreddercamps
for alle de unge, der har lyst til og mulighed for det.
Fremadrettet vil det nye bad folde tilbuddet ud til flere grupper, fordi der i det
nye svømmebad fokuseres på tilgængelighed. Det betyder, at der fremadrettet vil
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kunne tilbydes badeoplevelser til flere grupper, som f.eks. til institutioner med
bevægelseshæmmede brugere eller brugere med andre handicaps, til ældrecenter
og plejehjem.
Endelig betjener badet i dag omkring 10.000 gæster årligt, i form af store og små
gæster (som enten løser dagsbillet eller har sæsonkort (600 kr. for en familie)),
og gæster fra by og omegn. Fremadrettet er det håbet, at svømmebadet kan betjene endnu flere turister og gæster, når det samlede tilbud bliver mere attraktivt og
tidsvarende.
Krav om fornyelse
Som i alt andet udspringer fornyelse ikke altid indefra, men sker nogle gange i
form af skiftende rammebetingelser og krav der skal overholdes.
Bekendtgørelse om svømmebade, regler eller konkurrence mv. og disses vandkvalitet af 27. juni 2016 omfatter Låsby Svømmebad og regulerer kvalitetskrav og de
hygiejniske forhold, blandt andet krav til recirkulering, filtrering og desinficering
af vand.
En af de vigtigste konsekvenser for Låsby Svømmebad er, at hastigheden hvormed vandet omsættes (recirkuleres) går fra ca. 7,5 timer til 2,5 timer.
Det gode ved kravet om fornyelse er selvsagt, at der ville kunne leveres en endnu
bedre vandkvalitet til badets brugere. Det udfordrende element er, at det ikke kan
lade sig gøre uden at udskifte al teknikken i badet i form af pumper, filtre, rør,
folie mv.
I sagens natur en stor opgave og investering.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. juli 2016. Kommunalbestyrelsen kan i særlige
tilfælde, jf. bekendtgørelsens §13, stk. 2, give dispensation fra kravene til omsætningshastighed. For Låsby Svømmebad er der givet dispensation til at efterleve
bekendtgørelsen frem til 2020.
Låsby Svømmebad har besluttet sig for at gøre en dyd af nødvendigheden og benytte kravene som springbræt til, at gentænke planerne for og rammerne omkring
badet. Og dermed bruge anledningen til at bære den gamle institution ind i det nye
årtusinde.
Bestyrelsen,
Låsby Svømmebad
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Fremtidigt Boligområde

Svømmebad

Søparken

Hallen

Den Grønne Kile

Boldbaner

Silkeborgmotorvejen
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”Som familie har vi gennem de sidste
14 år benyttet Låsby friluftsbad til stor
fornøjelse for både store som små.
Som opvokset i Låsby har jeg personligt
altid haft adgang til et friluftsbad og har
svært ved at forestille mig en barndom,
ungdom eller nu som familie uden et
friluftsbad. Det er et samlingspunkt for
alle aldre og en unik mulighed for at
udvide byens idrætsliv.
Netop muligheden for at kombinere
stille morgen- eller aftensvømning med
solskinsrige eftermiddage, hvor familier,
børn og unge mødes på tværs, gør
Låsby til en perle i det østjyske.
Endvidere er jeg overbevist om, at det
”at mødes” i svømmebadet styrker det
sociale sammenhold blandt byens børn
og unge.”

”Låsby Svømmebad har betydet
meget for os og vores
fire børns opvækst i 60- og
70erne.
De lærte at svømme i
friluftsbadet da det lå ved
siden af mejeriet og vores
børnebørn har lært det på
den nuværende placering.
Et fristed for alle.”
Bodil og Svend Olesen

Som Svømmeklub er det
efterhånden en unik mulighed
at kunne tilbyde svømmeundervisning
i et friluftsbad.
Svømmeundervisning
under åben himmel giver en
ekstra dimension til svømmeundervisningen,
som også gør, at svømmerne bliver
i stand til at forholde sig
til vind og vejr, i forhold til
ophold i vand. Og for en by
som Låsby er et svømmebad
og svømmeundervisning
en meget værdifuld ting
at kunne tilbyde byens og
omegnens befolkning, både
store som små.”
Michaela, Låsby Svømmeklub

Susanne, Flensted
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Vision
Et friluftsbad i et nyt og mere åbent format er resultatet af dette projekt hvis udgangspunkt er en nødvendig renovering af det gamle svømmebad i Låsby. Låsby
Svømmebad ligger helt centralt i Låsby side om side med Låsby Hallen og den
nyligt åbnede Låsby Søpark. Søparken er et klimasikringsprojekt med et rekreativt
fokus, og har allerede udviklet sig til et rekreativt mødested for hele byen. Låsby
Svømmebad ønsker med udviklingen af friluftsbadet til et nyt Blåt Hotspot at
formulere det næste kapitel i denne udvikling.
Friluftsbadet bliver et hotspot og et knudepunktet for en bred vifte af aktiviteter i
Låsby og scenen sættes i et nyt og åbent format. Kvaliteten højnes for de kendte
aktiviteter forbundet med et friluftsbad, men man også valgt at udfordre sig selv,
og stille spørgsmålet “hvor meget kan vi knytte nye aktiviteter til friluftsbadet?”.
Et friluftsbad er typisk en monofunktionel og introvert facilitet, der kan være svær
at forestille sig som part i kombinatorikker med andre faciliteter og aktiviteter,
som en åben og fleksibel lokation. Det er dog ambitionen for dette renoverings
og transformationsprojekt at skabe et svømmebad, som et “hotspot” i området og
knytte eksisterende og nye aktiviteter til friluftsbadet. Der er fokus på at kombinere og indtænke vandaktiviteter i nye aktivitetsmønstre og skabe introducerende
aktiviteter for eksisterende og nye brugere. Aktiviteter der aktiverer svømmebadet
året rundt.
Omgivelser
Låsby Svømmebad ligger idag gemt bag hegn og buskads. Svømmebadets hovedindgang ligger for enden af Låsby Hallens parkeringsplads. Her fremstår svømmebadet tillukket i sin facade og man vil knapt nok opfatte at der faktisk ligger et
svømmebad bag bygningen der rummer adgang og omklædning. Ankommer man
fra Søparken bevæger man sig fra den lavtliggende søpark op til hovedindgangen
ved hallens parkerinsplads, på en sti mellem hallens gavl og svømmebadets lukkede facade. Opholder man sig i den velfungerende Søpark er det svært at fornemme
svømmebadets placering oven for parken. Det er projektets ambition at synliggøre
og aktivere svømmebadets tilstedeværelse i parken som et attraktivt hotspot og
knudepunkt mellem Hallen og Søparken. Adgangsforholdene gøres mere imødekommende og fleksible fra såvel hallens parkeringsplads som Søparken. Skråningen mellem Søparken og svømmebadet aktiveres som pitstop for nye tilknyttede
aktiviter og der etableres en ny alternativ adgang til badet.
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Hallen

Nye tiltag bør spille sammen med den positive effekt der er
opstået omkring Søparken.
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Hallen

Svømmebadet

Søbadet

Dette projekt vil vægte helhedstænkning og sammenhængskraft
hvor tilgængelighed og byudvikling spiller sammen.
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Sæsonforlængelse /
Helårsbrug

Holistisk Idrætsbillede

Svømmebadet som Krydsfelt
Introducerende Aktiviteter
Aktivitetefunderet

Nytænkning i Tilgængelighed

Samspil med Byens Udvikling
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Øvelse 1 - kernebrugere/aktiviteter…. nye brugere/aktiviteter.
Sportsrokade - eks. i sommerferie i stedet for fodboldskole mm.
Tri-aktiviteter
Fællesbade efter andre aktiviteter
Badeland
Svømmeklubben - svømmebassin
Dykkerklub - mangler måske dybde
Involvering af skolen - undervisning fra maj til september
Varmt vand til onsdagsklubben
Boldaktiviteter i vandet - vandpolo
Kerne:

Nye:

-

Offentlig adgang
svømmeklub
Børnefødselsdag
Morgen og aftensvømmere (fri for børn)
udlejning til dykkere
udlejning til skoler

-

Træningslejre - arrangementer over flere dage - bo på kroen - træne mm.
Roklub prøver kajak
Genoptræning - kombinere træning med øvelser i vand - lokale fysioterapeuter.
kombinationsaktiviteter
Appelere til aldersgruppen 30-40 år

Kerne:
Børnefamilier
Skole og SFO
Unge med familiekort
hænge ud om aftenen
Nye
Vinterbadere
samarbejde med plejehjem
triathlon klubber
udearealer med vandleg
Aftensvømning i kombi med boldklub og fitness
Øvelse 2 - Hybridaktiviteter / introducerende faciliteter / sæsonforlængende aktiviteter
Onsdagklubben er allerede eksponent for hybridaktiviteter
Hybridaktiviteter
-
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GamerSvømning
uddannede livreddere i klubber og skoler for nemmere tilgængelighed
workout wellness
mødepunkt forsamlingshus
hus for famliesammenkomster
skiftestation for tri/bi eksempelvis for cyklister/svømmere der også svømmer
lokale for kursusaktiviter tæt vand
vand som springgrav
svømmebadets område kan give tryghed omkring fitness i sparken

-

Kombi abonnementer
skydebund for dybde

-

Leje med natsvømning og shelter
facebookside for de uorganiserede - svømmebadet som base
kajakpolo
beach party
diskotek om sommeren
vandpolo og vandbasket
cykellocker Tri
firmasvøm og fys
cykelvask
aquaspinning
plejehjem og ældresagen
differencieret åbning og abonnement
minigolf

-

wellness weekender
Skøjtehal
For de unge undervandsdisko lys og lyd under vand
springvand - lys lyd og dyser
sauna
varmvandsbassin m. drivhus - udvide brugere til babyer og ældre.
spejdere med finsk bad bålaktiviteter
overskudsvarme fra virksomheder i området.

Introducerende
Sæsonforlængende
triatleter
kolde bassiner - mindre bassiner tilgængelige hele året - samspil med sauna
dybde på bassiner til dykkere eller udspring (4 meter)
Film og Sauna
våddragter til vintersvømmere
Generelt læ-forhold ifht. luftafkøling eks. babysvømning er ikke muligt.
Øvelse 3 - disponering / organisering / funktioner
-

Støttepunkt som hverken eller på mellemniveau ikke søpark og ikke svømmebad
adgang fra spark lettere, men bygninger på svømmebadsniveau
direkte adgang til omklædningsrum for styring af hygiejne
indgang på hjørnet mod søparken omklædning oppe mod p-plads
rekvisitter og flerfunktionalitetsrum mod vest
rundt bassin mod nord vest
læhegn - bygning som læhegn indgang på hjørnet mod syd/vest.
infinyty pool mod søparken med bobler og mere
inddele bassinet i zoner for svømning, wellnes, børn - men som ét bassin - ét teknikrum.
De “tegner” det eksist. forslag!!!

Der stilles spørgsmål ved bassinets disponering ifht. vandrutchebanen, adgangsforhold, stiger, svømmebaner, skamler.
balance mellem badeland og svømmebassin.
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Et rum / en bygning til fleksibelt brug tæt på bassinet.

Pitstop faciliteter i et støttepunkt der
formidler forbindelse til Søpark.

Forlænge badets sæson,
evt. med mindre bassiner.
Picnic / Grill.

KRADS / 10.04.2019

Outdoor aktiviteter der kombineres
med vandaktiviteter.
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Brugerinddragelse
Projektet bygger på en dialog med lokale brugere og inddragelse af deres ønsker
og ideer. Repræsentanter fra de lokale foreninger, institutioner, skoler, ungdomsklubber og ikke mindst svømmebadet og dets svømmeklub har i brugerworkshops
formuleret ønsker til et transformeret svømmebad som et direkte input til udviklingen af projektet. Det er et ønske at udfolde kendte vandaktivitet med mulighed
for supplerende aktiviteter på kanten. Her var der fokus på wind-chill fra vestenvinden fra Søparken og muligheden for at kunne bruge bygningsdelene som
læ-givende strukturer og overdækning hvor man i eksempelvis kan kombinere
instruktion på land med aktiviteter i vand. Derfor er både aktivitetsbygningen og
bygningen med kiosk og serveringsareal udformet således at man kan åbne hele
facaden og lade ude og inde glide sammen. Brugerne har også fokus på et fleksibelt aktivitetstilbud og tilgængelighed. Her menes tilgængelighed over døgnet
og over året. Man er I den forbindelse interesseret i at udvikle forskellige medlemsskaber der understøtter forskellige brugsscenarier. Der er stor interesse i at
kombinere aktiviteter. Her blev der peget på kendte tri- og bi-kombinationer, men
også kombinationer af svømning med eksempelvis crossfit eller muligheden for at
kombinere traditionelle hal-aktiviteter som badminton og bordtennis med en tur
i svømmebadet og efterfølgende velfærd i sauna. Dette forankrer et sammenspil
med Hallen og en mulighed for gensidigt at introducere nye brugere i et utal af
disse kombinatorikker.
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Man sikrer et sammenspil med Søparken ved at fremskyde et støttepunkt der ligger sig ind i sekvensen af aktivitetsstop i Søparken.
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Disponering
De mange aktivitetsmuligheder afspejler sig også fysisk i disponeringen og
adgangen til det nye svømmebad. Hovedindgangen ligger fortsat ved hallens
parkeringsplads, men kommunikerer nu i langt højere grad svømmebadets mange
muligheder til omgivelserne. Den transparente facade giver kig til svømmebadet
og byder velkommen med en åben billettering der leder brugeren ind i anlægget.
Sammen med billettering er der et kontor, en kiosk og et køkken med cafe og
serveringsareal, der kan åbnes helt op som en overdækning på de varme dage.
Ved ankomst ledes man enten til højre til de to omklædningsrum og bade faciliteter eller til venstre for direkte adgang til det udendørs cafeareal med udsigt over
hele Søparken samt indkig til bassinområdet hvor der vil være læ for vind mellem
denne bygning og aktivitetsbygningen. Fra cafeområdet er der kig og adgang til
et pitstop under cafeområdet. Pitstoppet er et mødested og en træningsfacilitet
der knytter nye aktiviteter til svømmebadet og svømmebadet direkte til Søparken
nedenfor skråningen. Ligeledes er der nu direkte adgang fra Søparken til svømmebadet. Svømmebadets opbrudte bygningsdele skaber mellemrum, ophold, indkig
og udkig og udgør samtidigt i samspil med at svømmebadets øvrige faciliteter
en funktionel enhed. Rækken af bygningsdele afsluttes med en teknikbygning på
hjørnet af parkeringspladsen med god adgang for service og varer.
Det Arkitektonisk Hegn
Et svømmebad er som udgangspunkt en facilitet der stiller høje krav om adgangskontrol. Det er funktionelt betinget ifht. hygiejne og sikkerhed, samtidigt med at
det driftrelateret typisk kræver betaling og derfor sker adgangen via en sluse med
en billetluge. I dette projekt har man valgt at udfordre dette og stadigt sikre en
driftsmæssig model der opretholder sikkerhed og hygiejne. Den indhegning der
definerer området for svømmebadet er blevet indtænkt arkitektonisk og opdelt i
to dele. Den ene del er den permanente og ikke passerbare del som ligger nord og
øst for anlægget. Den er udformet som et simpelt trådhegn indhyllet i en naturlig
bevoksning af buske og træer så hegnet nærmest ikke er synlig. Den anden del af
indhegningen er den fleksible del hvor der er gennemsigtighed og passage flere
steder. Denne indhegning integreres i anlæggets bygningsdele som en arkitektonisk facade der varierer i lukkede træklædte flader og åbne lodrette trælameller,
som planker i forskellige dimensioner. Denne facade danner forskellige grader af
indkig og passage. Facaden løber fra den vestvendte side af anlægget hvor aktivitetsbygningen skuer ud over Søparken, og fortsætter i en afrundet form omkring hjørnet og indkredser caféarealet inden det fortsætter langs den sydvendte
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afgrænsning ved hallens parkeringsplads og afsluttes ved teknikhuset. Indkig og
passager i den sydvestvendte facade faciliterer ankomsten ved hovedindgangen
der med billetering og kiosk skyder frem og byder velkommen til anlægget. Løsrevet bag facaden ligger omklædningsbygningen og der dannes en korridor som
en transparent passage for adgang til omklædningsrummene. Den arkitektoniske
facade udgør det arkitektoniske udtryk og skaber med indkig og passager varierede inde/ude relationer imellem bygningsdele og svømmebad.
Pitstop og Grejdepot
Det nye Pitstop er en aktiv forpost og bliver svømmebadets ansigt mod Søparken.
Det nye pitstop knytter en række nye aktiviteter til svømmebadet og knytter ligeledes svømmebadets aktiviteter Låsby Søpark. Pitstoppet etableres i niveau med
Søparkens område og landskab, et niveau under svømmebadet. Pitstoppet fungerer
som adgang til svømmebadet, træningsstation, mødested og grejdepot for supplerende aktiviteter der kan kombineres med svømmebadets faciliteter. Pitstoppets
forareal der henvender sig til Søparken og skaber via en træningstrappe en overgang til stien der løber mellem svømmebadet og hallen. Dette areal er et offentligt
mødested for rekreative aktiviteter i området som løb, mountainbike, crossfit osv.
Via en stor skydeport i det transparente hegn åbnes Pitstoppet og brugen de mere
specifikke faciliteter i støttepunktet. I en rå atmosfære er der, under svømmebadets
cafedæk og multihus, plads til træningsfaciliteter og redskaber som bl.a. kan nedstroppes fra loftet. Der er plads til at anvende eller parkere grej, og man kan gøre
nytte af den interne trappe med direkte forbindelse op til svømembadets niveau
hvor man kan komme til omklædningsrum, badefaciliteter, svømmebadets bassin
og øvrige faciliteter. Det vil sige at man åbner muligheden for at tilbyde brugerne
kombinationer af aktiviteter mellem vand og land som fx. “Swim and Run”. Man
forestiller sig at adgangen til pitstoppet og grejdepotet samt den interne direkte
forbindelse til svømmebadet er basseret på medlemskaber der etablerer adgangsnivauer. Man kan nøjes med kun at have adgang til Pitstoppet og evt. udvide det
med Grejdepot, adgang til svømmebadets niveau osv. Her er der et utal af kombinationsmuligheder. Grejdepotet kan både indeholde cykler, træningsmaskiner,
crossfitudstyr og beklædning både til vands og lands. Dette Pitstop og Grejdepot
vil både udvikle aktiviteterne omkring Søparken og videre ud i landskabet og
samtidigt vil det introducere til muligheder for kombinerende brug af svømmebadets faciliteter og velfærd og derved udvikle brugsopfattelsen af et friluftsbad.
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Låsby Svømmebad /
Arkitektonisk Hegn

Grønt statiskt hegn

Bygget dynamisk afgrænsing

Svømmebadet forankres i området ved at opdele afgrænsningen i et
hhv. organisk grønt hegn og en bygget arkitektonisk hegn.
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Låsby Svømmebad /
Bygningsdisponering og Flow

Indgang fra søparken
Indgang fra
parkeringsplads

Forsyning

Ved at opsplitte bygningsdelene i volumner opnåes en transparens og
et indkig til aktiviteterne inde i svømmebadet. Samtidigt giver det en
gennemskuelighed i anlæggets funktionalitet og det ligger op etil et
fleksibelt brug.
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Låsby Svømmebad /
Arkitektonisk Koncept - Orientering

Kold vestenvind!

Filtreret indkig fra parkering
Udsigt over byen

Sol fra sydøst, til nordvest

Verdenshjørner ifht. sol og vind er vigtigt for projektet. Samtidigt er
et flot kig ud over Søparken og byen som er med til at manifesterer
sammenhængen med byen.
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Låsby Svømmebad /
Forpost - disponering

Eksisterende situation.

Opgradering af forbindelse til Søparken - Fitness Rambla.
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Reorganisering af areal for badegæster og omklædningsbygning.
Mere åbenhed og synlighed imod ankomst.
Bedere solforhold på areal for badegæster.

Etablering af en forpost imod Søparken. Interne forbindelser mellem
bad, plateau og Søpark.
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Låsby Svømmebad /
Aktiviteter

Aktivitetsbadet

Ved at bruge badet som introducerende facilitet til aktiviteter
der typisk foregår i havet, bliver det brobygger.
Ved at bruge vandets egenskaber i forhold til fysisk træning
tilføjer det et ekstra lag til en træningssituation.
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Låsby Svømmebad /
Aktiviteter

Aktivitetsparken

Der prioriteres aktiviteter der er proaktive og som indgår i samspil og som supplement til traditionelle aktiviteter og idrætsgrene. Det introducerende element ligger i kombinationsmulighederne i idrætsbilledet.
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Låsby Svømmebad /
Projektbeskrivelse

Bassinkanten og Solparken
Fortolkninger af hegnet der omkranser svømmebadets anlæg, smitter af på den
måde friarealet omkring bassinet er indrettet. Det permanentet men organiske
hegn imod nord og imod øst iscenesætter et primært rekreativt og grønt areal.
Det afgrænses blødt og organisk imod bevoksningen og træerne. Dette område
kaldes Solparken og er området hvor man ligger og nyder solen på sit håndklæde eller på solbænkene. Det er også området hvor man leger og spiller boldt i
forbindelse med et besøg i svømmebadet. Solparken danner en overgang til det
befæstet areal omkring svømmebadet ved at danne nogle lommer hvor der indrettes siddeområder hvor der bl.a. kan spises. Det grønne areal afsluttes imod vest
og imod Søparken med et kombineret udstyrsdepot og en 20 personers sauna.
Det befæstede areal underinddeles naturligt af bassinet og måden hvorpå bygningsdelene er placeret. For enden af bassinet mod vest etableres der en universal tilgængelig rampe i vandet som både vil bruges til bevægelseshæmmede og
som undervandslegelandskab for bl.a. børn. Som udgangspunkt aktivitetsopdeles
bassinet på langs hvor børne og ungdoms - legeområdet i vandet vender mod det
åbne befæstede areal på kanten og mod Solparken. I enden mod øst af bassinet
er der en rutchebane hvor man rutcher ned i vandet. Denne har indbygget depot
til opbevaring af vandrelaterede redskaber og udstyr. Den modsatte langside af
bassinet imod bygningsvolumnerne er forbeholdt svømmebaner. Denne opdeling
af bassinet er naturligvis kun gældende i brugsscenarier hvor der er behov for
begge og både svømmebaner og fri vandlag kan veksle og udvides. For enden af
bassinet mod vest og imod Søparken ligger Multibygningen som også indeholder
et depot og toiletkerne. Denne placering følger bassinet langstrakt og tænkes som
en mulighed for at inddrage multirummet til vekslende aktiviteter mellem vanden
og på kanten. På bassinets langside ind imod omklædningsbygningen og kiosk,
billetteringsbygningen er arealet primært disponeret til flow ind og ud af omklædningsrummene og for badene samt til at man bruger kanten til svømmetræning o.l.
Mellemrummene mellem bygningsdelene kan bruges til ophold på forskellig vis.
Mellem omklædningsbygningen og Kiosken er det en uformel niche med et par
simple siddemøbler, hvor det imellem Serveringsarealet og Multibygningen er et
caféområde som også er tilgængeligt uden man er badegæst. Mellem Multibygning og sauna og depot er der udebrusere der supplerer velfærdsmiljøet.
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Låsby Svømmebad /
Kombinationsaktiviteter

Ved at fokusere på kombinationsaktiviteter udvides aktivitetsniveauet og det bliver en introducerende effekt.
Fx. kan en eftermiddag bestå af badminton, efterfulgt af sauna
og tilslut svømning i badet.
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Låsby Svømmebad /
Kombinationsaktiviteter

Halsport

Vandrer / Outdoor
Tri
Skole og Institutioner
Ældre

Yoga

Svømmebad

Folkedans

Street

Legeplads
Wellness

Forsamlingshus

Rekreativt
Vinterbader
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Låsby Svømmebad /
Oversigtsplan 1:500
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KRADS / 10.04.2019

Side 27

Låsby Svømmebad /
Plan Svømmebad 1:200
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Låsby Svømmebad /
Plan Nedre Grejdepot & Pitstop 1:200
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Låsby Svømmebad /
Brugerscenarier

Den traditionelle Svømmebadsbruger:

Den traditionelle svømmebadsbruger kan ankomme via
parkeringspladsen og søger imod hovedindgangen i den
transparente bjælkefacade med de opdelte bygningsdele
bagved og bagere indkig til aktiviteterne omkring badet. Indgangen markerer sig når man nærmer sig anlægget ved at åbne op når man kommer rund om hjørnet af
hallen og derfor føles det lidt distanceret fra den til tider
travle parkeringsplads. Man bliver mødt af en venlig
person i lugen hvor man køber adgang til svømmebadet eller viser sit medlemskort og bliver ledt ned til
omklædningsrummene. Omklædningsrummene som er
rummelige, lyse og logiske opbygget er en fornøjelse at
bruge, der er masser af lockers til deponering af ejendele inden man bevæger sig ud til bassinet. Efter at have
badet og svømmet, kan man tage en slapper i solen på
en solbænk i Solparken inden man afslutter det hurtige besøg i svømmebadet med bad og omklædning. Til
sidst kan man nyde en god kop kaffe på Udsigtsterrassen, det er både muligt at tage kaffen fra caféen inden
man har vasket sig og klædt om igen, eller inden.
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Låsby Svømmebad /
Visualisering - Kig fra Parkeringspladsen imod hovedindgangen.
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Låsby Svømmebad /
Brugerscenarier

Pitstopbrugeren:

Pitstopbrugeren kan komme løbende til Pitstoppet fordi
løberuten naturligt går forbi, via Søparkens stier. Man
møder nogle bekendte der allerede er igang med at træne på de store trin på skråningen op til rampen og de invitere til at “hoppe” med. Bagefter trækker gruppen ind
under overdækningen i Pitstoppet hvor man er igang
med at sætter op til en omgang Styrketræning. Efter at
have hoppet på Styrketræningsholdet hjælper man med
at rydde på plads og efterfølgende lunter man roligt
hjem til sig selv efter en god og aktiv eftermiddag.
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Låsby Svømmebad /
Visualisering - Kig fra Søparken imod Grej Depot & Pitstop
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Låsby Svømmebad /
Brugerscenarier

Kombinationsbrugeren:

Kombinationsbrugeren kan komme via stisystemet på
sin mountainbike. Efter at han har været ude at køre på
nogle lokale spor har han valgt at køre op til Pitstoppen ved Det Blå Hotspot for at se om der var nogle til
stede der var med på en omgang CrossFit træning. Han
møder nogle bekendte og de aftaler at tage et tælles
træningspas inde i under overdækningen, hvor der kan
lånes udstyr til CrossFit som reb og ringe der kan hænges op i loftet samt bildæk og kasser der kan flyttes ud
på gulvet. Efter træningen tager man den interne trappe
op til Svømmebadets niveau hvor man klæder om og
bader. Inden man nyder en stund i saunaen sammen
med nogle andre venner der har været ved badet hele
dagen, har man svømmet nogle baner i bassinet inden
da. Til sidst klæder man om og vender tilbage til Pitstoppet og henter sin cykel der er opbevaret i Grejdepotet og cykler hjem igen stille og roligt.
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Låsby Svømmebad /
Visualisering - Kig fra Solpark imod Fællesbygning og Udsigtscafé.
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Låsby Svømmebad /
Brugerscenarier

Indtroducerende bruger:

Dette er brugeren der bliver introduceret til andre
aktiviteter end den vanlige times badminton i hallen.
Ved at der etableres samarbejder mellem Svømmebadet / Det Blå Hotspot og Låsby Hallen og derigennem
Badmintonklubben bliver denne bruger introduceret for
muligheden for at udfolde og kombinere sin ugenlige
badmintonaktivitet. Derfor opnåes scenariet hvor man
ankommer i bil på parkeringspladsen og går ind i hallen
for at klæde om og spille en times badminton. I stedet
for at afslutte aktiviteten efter badminton har man via
fælles kommunikation og medlemssamarbejdsaftale
med Svømmebadet en naturlig mulighed for at fortsætte over i Svømmebadet. Man bader og klæder om til
badetøj for at afspænde efter badminton med en gang
vandgymnastik, eller blot ved at svømme et par baner.
Efterfølgende slapper man af i saunaen en times tid
inden man klæder om og afslutter et varieret aktivitetsforløb.
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Låsby Svømmebad /
Anlægsbudget

Bygningsdele Svømmebadet
- Teknikhus:						 91 kvm.			 635.950,- Omklædningsbygning:					155 kvm.			2.481.600,- Billetering og Kiosk:					
42 kvm.			
506.880,- Serveringsareal v. Kiosk:				
35 kvm.			
314.820,- Aktivitetshus:						 48 kvm.			 431.100,- Toiletkerne v. Aktivitetshus:				
18 kvm.			
276.300,- Sauna:						
20 kvm.			
301.200,- Grejdepot v. Sauna:					
16 kvm.			
113.400,Pitstop
- Betondæk:						185 kvm.			 554.910,- Terrændæk:						185 kvm.			 277.455,- Spuns og væg:						
45 lbm.			
225.000,- Støttemur:						
20 lbm.			
30.000,- Trappe og værn:					
1 stk.			
50.000,- Belysning:						185 kvm.			 92.485,- Afløb mv.:
185 kvm.
  184.970,Udearealer
- Plankehegn:						 160 stk.			
- Pergola:						
42 kvm.			
- Belysning i terræn:					
20 stk.			
- Belægninger i terræn:				
1.475 kvm.			
- Beplantning:						 800 kvm.			
- Renovering af Rutchebane:				
1 stk.			

160.000,33.600,120.000,737.500,160.000,60.000,-

Renovring af Bassin og tekniksvandbehandling - Iht. Bygherre:			

2.000.000,-

Håndvirkerudgifter i alt ekskl. moms:						

9.747.170,-

Rådgiverhonorar arkitekt:								850.000,Rådgiverhonorar ingeniør: (budgettal som 4% af håndværkerudgifter)			
Anlægsbudget i alt ekskl. moms: (håndværkerudgifter og rådgiverhonorar)
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389.887,10.987.057,-
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