
HUVUDIDÉ
-   Att erbjuda förutsättningar för en optimal utveckling av verk-
samheterna vid Apladalsskolan och badanläggningen.
-   Att tydliggöra entréförhållanden för både Apladalsskolan 
och badanläggningen.
-   Att ge det gemensamma uterummet ett innehåll som binder 
samman verksamheterna i omkringliggande byggnader och 
närområden.
-   Att ta till vara på de naturliga tillgångar som Apladalen och 
Lagan med vegetation ger och integrera dessa i det gemen-
samma uterummet.

DET GEMENSAMMA UTERUMMET
Vi vill i förslaget ge Värnamo en stadsidrottspark som skall 
locka till rörelse och lek bland både tonåringar, barn och 
vuxna såväl under skoltid som under kvällar och helger. 
 
En löparbana förbinder skolan med badanläggningen och 
sporthallens entré för skola och simklubb. Utmed banan kan 
man via terrasser och ramper ta sig upp till en uteplats som 
löper längs skolans söderfasad. Här fi nns gott om sittplatser 
för den som vill spana in läget på banan eller njuta av vårso-
len. I väster avslutas löparbanan i en hoppgrop och möjlighet 
att ansluta till det befi ntliga gång- och cykelstråket. Bollplanen, 
som kan delas i två, bildar en plats framför simhallens nya, 
glasade västerfasad. Sluttningen ner mot planen komplet-

teras med långa sittbänkar i trä. Förutom gröna stråk föreslår 
vi även ytor med olika markbeläggning som kan inspirera till 
aktivitet – asfaltytor för skateboard och hopplekar med krita, 
sand, en streetbasketplan som vintertid kan spolas till isbana, 
en träbrygga som leder ut till vattnet. Vi har också låtit Aplada-
lens lummighet få växa in mot bollplanen och bli ett grönt rum 
med plats för lek- och träningsredskap. Här rör man sig på 
stigar och slingrande gångvägar.

Med omsorgsfull och genomtänkt markbehandling binds ytor-
na närmast byggnaderna samman till stråk och platser, där 
gående till de olika verksamheterna fritt kan röra sig. Daglig 
biltrafi k genom området begränsas och hänvisas till befi ntliga 
och nya parkeringar belägna i anslutning till skol- och idrotts-

områdets huvudentré. Vid större evenemang kan bollplanen 
upplåtas till parkering och rymmer då ca 130 p-platser.

ENTRÉFÖRHÅLLANDEN
Skolans huvudentré har tydliggjorts med en större grönyta för 
olika samlingar och en mer öppen välkomnade fasad. 

Badanläggningen och sporthallens huvudentré ligger kvar i 
befi nligt läge. Entrén kommer att annonseras på ett naturligt 
sätt genom att badets tillbyggnad som volym och i sitt form-
språk ger en tydlig anvisning om vilken verksamhet som här 
bedrivs. Badanläggningens entré från stadsidrottsparken är 
gemensam för skola, simklubb och verksamheterna i källaren.
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APLADALSSKOLAN
Vi blir alla, vuxna såväl som barn och tonåringar, påverkade 
av den miljö vi vistas i. Detta gäller inte minst skolmiljön som 
är en arbetsplats för lärare och elever. I många fall är skolan 
en av kommunernas största arbetsplatser. Hur skolans arki-
tektur gestaltas har stor betydelse för trygghet och välbefi n-
nande och den bildar också ram kring vald pedagogisk inrikt-
ning. I detta förslag till om- och tillbyggnad av Apladalsskolan 
har vi lagt stor vikt vid gestaltningsfrågor och lokalorganisation 
för att kunna erbjuda goda möjligheter till kontakt mellan vux-
na och elever, samt mellan olika verksamheter inom skolan. Vi 
har också haft som målsättning att skolan skall öppna upp sig 
och invitera till möten med det omgivande samhället.

Hus C - centrumbyggnaden
Apladalsskolan är idag uppdelad i tre olika byggnadsdelar 
med begränsad kontakt dem emellan. En av utgångspunkter-
na för omdaningen av Apladalsskolan är att skapa ett sam-
lande, tydligt och spännande centrum i skolan. I entréhallen 
som är centralt belägen i skolan har man som besökare, elev 
eller personal möjlighet att träffas och sitta ner en stund och ta 
del av utställningar och info som biblioteket, olika elevgrupper 
eller organisationer som samarbetar med skolan arrangerar. 
Elever och lärare har här en naturlig träffpunkt vid sidan om 
den mer traditionella undervisningssituationen.

Från entréhallen har man också visuell kontakt med skolans 
alla gemensamma funktioner och god utsikt mot stadsdrotts-

parken. I nära anslutning till entréhallen fi nns matsal, musik-
sal, café och fritidslokaler som på ett fl exibelt sätt kan fungera 
för samlingar med olika stora grupper. Den nertrappade café- 
och matsalsytan leder ut till en uteplats i soligt läge och kan 
bli scen för olika uppträdanden. Kyliga dagar inomhus med 
stadsidrottparken som fond och sommartid för lyssnare på ter-
rasser och uteplatser.

Hemkunskapslokalerna fi nns kvar i sitt nuvarande läge i något 
ombyggd form, likaså storköket som kompletterats med ett 
tillbyggt pausrum. I en utbyggnad vid stråket genom skolan 
fi nns pausrum för skolans personal, något avskilt men ändå 
nära skolans elever. I anslutning till pausrummet ligger två 
konferensrum och under sommarhalvåret har man tillgång till 

en uteplats i västerläge med utsikt mot parken och Lagaån. 

Hus A
Hus A är gediget byggt och inrymmer idag basrum, bibliotek 
och skoladministration. I vårt förslag kommer dessa verksam-
heter fi nnas kvar i hus A, dock något omfl yttade.
Vi anser att det är viktigt att skoladministration, vaktmästare 
och bibliotek står i direkt kontakt med skolans entréhall. Ge-
nom att göra en ny öppning i det hörn på hus A som vetter mot 
entréhallen uppnås detta. Skoladministrationen fl yttas ner till 
ombyggda lokaler på bottenvåningen och i anslutning till deras 
lokaler fi nns skolans elevhälsa. Denna kan även nås direkt 
från den nya ljusgården. 
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Biblioteket fi nns kvar i nuvarande läge men med utökade ytor. 
Biblioteket har också tillgång till entrétorg och det stora strå-
ket genom skolan för utställningar och information. På den 
föreslagna invändiga ljusgården mellan nuvarande hus A och 
tillbyggnaden med basrum fi nns möjlighet att skapa läs- och 
studieplatser i anslutning till biblioteket. Ljusgården är också 
en resurs för samlingar och  stora elevarbeten.

Flertalet basrum, 12 st, fi nns i en tillbyggnad till hus A med 
fyra basrum per våningsplan.

Basrummen är placerade parvis med direktkontakt mellan 
rummen för att skapa fl exibilitet i undervisningsgruppernas 
storlek. Grupprummen är inte direkt knutna till basrummen 

utan kan användas fritt av olika stora elevgrupper. De avskilda 
grupprummen och de öppna studieplatserna med öppenhet 
mot ljusgården fyller tonåringarnas behov av olika studiemil-
jöer och är också en förberedelse för de friare studieformerna 
på gymnasienivå.

Lärarnas arbetsplatser är placerade i eller i direkt anslutning 
till grupper av basrum för att underlätta handledarrollen i ett 
elevaktivt arbetssätt. De fl esta av lärararbetsrummen har till-
gång till ett mindre grupprum för möten i lärararbetslagen och 
till utrymmen för läromedel.

På våning 1 tr. fi nns skolans specialundervisning - i nära sam-
band med övrig undervisning, men med viss avskildhet.

Källarvåningen uppfyller inte kraven på en fullgod undervis-
ningsmiljö men får genom en ny trappa från den nya ljusgår-
den bättre kontakt med övriga undervisningslokaler. Där fi nns 
lokaler att utnyttja för projektarbeten och viss undervisning 
i mindre grupper när elevkullarna är stora. I källarvåningen 
fi nns också en verkstad för vaktmästaren och omklädnings-
rum för personalen. 

Hus B
Hus B är idag relativt avskilt från skolan i övrigt, men vi tror att 
huset med sin spännande inre gestaltning; ljusgården, bal-
kongerna och trappan, kan bli en inspirerande plats för de 
kreativa ämnena. I denna miljö kan förutsättningar för ett elev-
aktivt och ämnesövergripande arbetssätt ha goda möjligheter 

att utvecklas. På varje våningsplan återfi nns därför ateljéer 
för bild, textil och slöjd likaväl som nya och befi ntliga salar för 
NO-ämnena. Ljusgården kan bli en plats för utställningar och 
workshops, väl annonserade mot entréhallen genom den nya 
kontakt som skapas när hörnet öppnas upp på samma sätt 
som mot Hus A.

De två befi ntliga NO-salarna har behållits och kompletterats 
med ytterligare två NO-salar med tillhörande preparationsrum. 
Dessutom fi nns kompletterande basrum/datasalar och grupp-
rum. 
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Suterrängplanets inre och idag mörka kärna har öppnats upp 
med stora glaspartier. Här fi nns nu ett naturlab att gemen-
samt använda för NO-ämnenas exkursioner och de skapande 
ämnenas experimentella verksamhet. Naturlabet nås enkelt 
utifrån efter utfl ykter i Apladalen. I suterrängplanet har även lo-
kaler för trä- och metallslöjd placerats med möjlighet till direkt 
inlastning av material. Nya större glaspartier mot naturlabet 
gör salen öppen och inbjudande.
 
Städcentralen, med behov av regelbundna leveranser, fi nns 
också i suterrängplanet och får där ljusa ändamålsenliga loka-
ler och nytt omklädningsrum. Installationer, wc-grupper m.m., 
har behållits för att begränsa ombyggnadsåtgärderna.

Arkitektur
Apladalsskolans byggnader är representanter för olika tiders 
skolbyggnadstradition. Två av byggnaderna, hus A och B, är 
uppförda i en välstuderad tegelhustradition som tydligt signa-
lerar utbildningens betydelse. De har på senare år komplet-
terats med en mer anonym och sluten enplansbyggnad som 
kräver viss ombyggnad för att fungera som skolans välkom-
nande mötesplats och som en representativ fasad i parkrum-
met som bildas av Apladalsskolan, badanläggningen, sport-
hallen och Aplarinken.

Skolans utbyggnadsbehov tillgodoses i huvudsak med en ny 
trevåningsbyggnad mot Ouchterlonygatan och de närliggande 
bostadshusen, även de uppförda i tre våningar. Tillbyggnaden 

bildar tillsammans med hus A en pendang till hus B och de 
båda binds samman med den om- och tillbyggda C-byggna-
den. Valet av placering av tillbyggnaden har präglats av vår 
strävan att ge skolan ett samlande centrum med korta kom-
munikationsvägar mellan de olika verksamheterna.

Som fasadmaterial på tillbyggnaderna och även på det om-
byggda C-huset föreslås ljus puts. Puts förekommer redan på 
vissa delar av hus A och en putsliknande fasadyta fi nns på 
badanläggningen och sporthallen.
För att åstadkomma en mer sammanhållen och öppnare fasad 
mot stadsidrottsparken föreslås en ombyggnad av C-husets 
yttertak samt  några ”takkupor” i fasadliv som exponerar sko-
lans verksamhet.  

Ytredovisning:
Husdel   Ombyggnad  Tillbyggnad
Hus A, kv.  170   
Hus A, bv.  485   880
Hus A, vån. 1 tr. 165   665
Hus A, vån. 2 tr.    625
Hus B, kv.  265   
Hus B, bv.  460
Hus B, vån. 1 tr. 320
Hus C, bv.  975   410
Summa  2840   2580

Redovisade ytor är ungefärliga och omfattar både enklare och 
mer omfattande byggåtgärder.
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VÄRNAMO BADANLÄGGNING

Övergripande målsättningar för badet
Vårt förslag till om- och tillbyggnad av Värnamo badhus utgår 
från följande förutsättningar.
Inga badanläggningar i Sverige kan idag bära sina egna 
kostnader. Däremot är en badanläggning en kommunal verk-
samhet som har egna intäkter och denna är beroende av 
antalet badbesökare och vad de är beredda att betala för ett 
badbesök. 
Badets kostnader utgörs förenklat av följande tre delar; kapi-
talkostnad, personalkostnad och slutligen övriga driftkostnader 
(kemikalier, energi, vatten mm). 
Av detta följer att badanläggningen bör vara så yteffektiv som 

möjligt för att hålla nere investeringen och därmed kapitalkost-
naden, den bör vara rationell i sin struktur för att förenkla ar-
betet och minimera personalbehovet och den bör vara tekniskt 
utvecklad för att begränsa de övriga driftkostnaderna.   

För att få så många besökare som möjligt menar vi att man 
måste vända sig mot alla tänkbara grupper, unga och gamla, 
idrottsutövare och rekreationsbadare mfl . Av erfarenhet vet 
vi att antalet badande står i direkt proportion till hur attraktiva 
anläggningens rekreationsdelar är. Antalet badbesökande 
brukar mätas som antalet bad/ år/ invånare och  man kan se 
en tydlig trend i att de traditionella baden med sim- och under-
visningsbassänger brukar ha en badfrekvens på 1 – 3 bad/år/
inv. medans rekreationsbaden kommer upp i  3 – 5 bad/år/inv. 

Tar man då i beaktande att betalningsviljan är avsevärt större 
hos rekreationsbadarna än hos idrottsutövarna blir det särskilt 
angeläget att locka denna publik till anläggningen för att få en 
bra ekonomi och en låg årskostnad. 

Följaktligen är vårt förslag utformat för att tillgodose bestäl-
larens programkrav men också för att åstadkomma en bra 
badanläggning utifrån de ovan angivna kriterierna. Det bety-
der att anläggningen är utformad för att attrahera alla grupper 
av tänkbara nyttjare oavsett kön och ålder. Följande huvudde-
lar fi nns som egna avskilda delar i anläggningen; motions/trä-
nings/tävlingsbassäng, hoppbassäng med tre olika hoppnivå-
er, undervisnings/rehab-bassäng, liten undervisningsbassäng 
samt familjebad och relaxavdelning. Därtill alla de motions och 

komplementutrymmen angivna i programmet. Samtliga lokaler 
är organiserade så att de skall kunna brukas av olika grupper 
utan störning dem emellan. 

Planorganisation
Enligt vår bedömning är den befi ntliga delen som inrymmer 
småbarnspool och undervisningsbassäng av otillräcklig stan-
dard varför vårt förslag bygger på att den rivs och ger plats för 
åskådarutrymmen till den nya 25 m bassängen som placeras 
åt väster. Därmed löser vi problemen med optimala fl öden i 
badanläggningen. Åskådarutrymmena är alldeles för dyra för 
att endast nyttjas som sådana och vi föreslår att ytan normalt 
sett används för aerobics mm. Nyttjare når lokalen via trappa 
från omklädningen på övre planet. Vid tävlingar byggs enkla 
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Bassängplan
Familjebadets läge innebär att det annonserar hela badets 
placering i området. Inom familjebadet föreslås attraktioner för 
olika åldersgrupper. Småbarnspool för de allra minsta barnen, 
vattenrutschkana för de större barnen och därtill attraktioner 
som lockar fl era åldersgrupper, utebassäng, varmpool och 
stora bassängen med strömkanal samt masserande luft- och 
vattenstrålar av olika slag. 

I bassängrummet fi nns också bekväma serverings– och relax-
möbler.  

Den befi ntliga simbassängen förslås delas i två bassänger där 
den befi ntliga djupdelen blir en hoppbassäng med samma 

hopphöjder som idag. Vid den grundare delen byggs inom 
den befi ntliga bassängens stomme en ny liten undervisnings-
bassäng som ersättning för den som är belägen i den del vi 
föreslår rivas. Mellan bassängerna placeras ett avskiljande 
glasparti för att skapa ett acceptabelt ljudklimat till undervis-
ningsbassängen. 
Såväl rekreationsbadets stora bassäng som den stora under-
visningsbassängen och den nya tränings/tävlings/motionsbas-
sängen har mot fasaden en kantlösning typ infi nity-pool, dvs 
golvet mellan fasadens glaspartier och poolen är beläget lägre 
än bassängens vattenyta. Denna lösning innebär att man 
synbart simmar i en bassäng som saknar slut, vattnet går ihop 
med bakgrunden som här är Apladalens park och den stora 
samlande gården med Lagan i bakgrunden. 
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gradiner och glaspartierna mot stora bassängrummet skjuts 
åt sidan. Simklubben har egen entré från det gemensamma 
uterummet med omklädning direkt i anslutning till 25-m bas-
sängen och grupprum och kontor i planet under. Dessa funk-
tioner kan också nås från huvudentrén.

På den östra sidan av befi ntlig byggnad placeras en nybygg-
nad inrymmande undervisningsbassäng och familjebad. Det 
senare väl synligt från entré och foajé och med direkt kontakt 
med serveringen vid receptionen. I anslutning till kassan fi nns 
2 st familjeomklädningsrum, belägna för att ha en närhet till 
undervisningsbassängrum.
Från foajén nås kassa/reception och i anslutning till denna en 
liten badshop samt servering för icke badande gäster. Om-

klädning och duschrum förutsätts vara befi ntliga och vi visar 
här hur man relativt enkelt kan utöka skåpsantalet med 44 
skåp genom en smärre omdisponering vid sluss ut till bas-
sängrum. Vi tycker att omklädningskapaciteten väl motsvarar 
behovet med hänsyn till antalet badande per år.

Under befi ntlig läktare placeras en liten relaxavdelning som 
genom högt sittande fönster får indirekt ljus via familjebadet. 
Inom relaxen fi nns varmpool, ångbastu, upplevelsedusch 
och varm sittbänk Den övre delen av läktaren tas i anspråk 
för solarier som byggs in i slutna rum för ett bra rumsklimat. 
Solarierna kan nås endera via omklädningen på plan 2 eller 
från bassängrummen.

Yta och ekonomi
Förlaget innebär en nybyggnadsarea (BTA) av ca 2200 m² och 
att ca1000 m² berörs av ombyggnad.

Att bygga bad är kostsamt. Erfarenheter från några av de se-
nast byggda badanläggningarna indikerar en entreprenadkost-
nad på mellan 25 000 och 30 000 kr per m². Om man utgår 
från den lägre nivån innebär det en investeringsnivå på ca 55 
miljoner kronor i entreprenadkostnad bara för nybyggnads-
delarna. Med en grovt antagen kostnad på ca 20 000 kr per 
m² omyggnadsyta blir denna kostnad ca 20 miljoner kronor, 
tillsammans med nybyggnadskostnaden ca 75 miljoner kronor. 
Till detta skall sen byggherrens egna kostnader adderas. 

För att komma ner i investeringsnivå utan att i alltför hög grad 
förlora intäkter måste därför anläggningens yta minskas utan 
att förlora i attraktionskraft. Enligt vår uppfattning kan detta i 
första hand göras genom att tävlingsbassängen respektive 
den stora undervisningsbassängen görs mindre. Med all sä-
kerhet kommer man dock inte med dessa åtgärder ner till den 
tillgängliga ekonomiska nivån utan måste också i en fortsatt 
process överväga såväl program som investeringsnivå. 
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Plan 1 tr.
Hit har vi förlagt de nya personalutrymmena med god kontakt 
till badet och dess verksamhet. Vid behov kan personalen 
använda samlingsal/konferensrum i dagsljusbelyst källarplan 
Från den övre foajén nås de befi ntliga omklädnings- och 
duschrummen samt den nya SPA-avdelningen med reception, 
behandlingsrum och ljusterapi.
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Källarplan
De bef. ytorna används idag för styrketräning och verksamhe-
ten kan utökas med  boxningsklubbens tidigare lokaler. Med 
en renovering av bef. omklädningsrum kan man också ta emot 
ett utökat antal nyttjare. Bef. konferensrum behålls och utökas 
med ytterligare ett som tidigare använts av friskvården. På 
detta plan är också simklubbens föreningslokaler och grupp-
rum förlagda. Teknikutrymmena, är förlagda till källarplan. 
Inlastning teknik sker i söder.
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