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IDEKATALOGET

Freja Ejendomme har udarbejdet et idekatalog, som sætter billeder på en række

forskellige visioner for ejendommens fremtid. Visionerne skal vise bygningernes

muligheder og åbne for nye tanker om områdets anvendelse. 

Tre tegnestuer: Transform, Polyform og We Architecture har igennem en åben ideproces

bidraget med analyser, visualiseringer og undersøgelser af byggeriets potentale.

Haderslev sygehus

LANDMARKS, Illustration Polyform
Illustration Transform



We architecture undersøger landskabet omkring sygehuset og sygehusets

bygninger og illustrerer en ide om sammensætning af forskellige funktioner i

huset.

Her vises for eksempel økonomi/teknikbygningen opdelt i mindre lejemål, 

indrettet med bryggeri, bowling- og go-cartcenter.
Illustration We Architecture

WE ARCHITECTURE



Her er et forslag til boliger, hotel, hostel og kontorer I patienttårnet. 

Illustrationen viser et bud på hotelværelse med altan mod udsigten over 

Haderslev Dam.
Illustration We Architecture

WE ARCHITECTURE



Illustration fra sygehusets kørerampe, omdannet til promenade med vue mod 

Haderslev Dam. Husets base er åbnet mod udsigten og er her vist med et eksem

på udstillingsfunktioner.
Illustration We Architecture

WE ARCHITECTURE



Transform opstiller tre bud på fremtidig anvendelse af det tidligere Haderslev

Sygehus: sports/idrætsbyen med højskole, seniorbyen og et kommercielt

center. Her vises eksempel på idrætshøjskole med løbebane på 

kørerampen, boldbaner på plænen og kajakfaciliteter v dammen.
Illustrationer Transform

TRANSFORM



Her illustreres et forslag hvor behandlingsbygningens lysgårde er omdannet

til grønne, rekreative gårdrum i seniorbyen.
Illustrationer Transform

TRANSFORM



I et tredje forslag til kommerciel anvendelse beskrives patienttårn og behandlingsbygning ombygget til

kontor- og butiksareal. Lysgårdene er overdækket og tænkt som center- eller konferenceområde.
Illustrationer Transform

TRANSFORM



Polyform arbejder med at genanvende hospitalets bygninger til hotel, business og leisure. De undersøger

mulighederne for at ombygge dele af bygningerne til spa, konference og businesspark med udgangspunkt i

en nordisk materialitet og stil. Her vises et forslag til spaafdeling i den nuværende behandlingsbygning.
Illustrationer Polyform

POLYFORM



Her vises patienttårnet omdannet til hotel og konferencefaciliteter, med tilknyttet ridecenter som benytter

ejendommens naturområder.
Illustration Polyform

POLYFORM



I forslag til en moderne business park nedrives dele af sygehuset og området bebygges med solitære

byggerier i landskabet.
Illustration Polyform

POLYFORM
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