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Hudiksvalls nya badhus är en modern version av kallbadets klassiska träbyggnad. En
märkesbyggnad med en stark relation till havet där badavdelningarna erbjuder stillhet,
avkoppling och fria vyer.

Platsen
Förslaget tar fasta på möjligheten att gestalta kajen mellan badhuset och staden som ett offentligt rum. Här finns
förutsättningar att skapa ett levande stråk, synligt och tillgängligt från resten av staden. Badhuset med
gästhamnen,allsportparken och det framtida allaktivitetshuset kan samverka till en framsida som sluter stadsrum-
met kring kajerna och knyter an till befintliga stråk och platsbildningar vid Fisktorget och Möljen.Platsen blir också
en samlande nod för vidare rörelse ut mot kajområdets parkområde och bebyggelse.
Badhuset förläggs till kajens spets. Där blir det magneten i det nya området. Där syns det mest och ger bäst
utblickar. Genom att likt gamla kallbadhus och sjöbodar kraga ut över vattnet skapas en tydlig relation till havet.

Byggnaden
Badhusets entrélobby med sin utskjutande glasvolym är kajens fond och byggnadens öppna ansikte mot staden.
Här finns reception och restaurang med möjlighet till uteservering under sommarhalvåret. En trappa leder vidare
upp till en samlande golvnivå där alla badets funktioner ryms på samma plan. Ett podium där besökaren finner en
avskild plats som erbjuder stillhet och utblickar.
På podiet placeras ett antal volymer av trä, arrangerade kring den stora bassängen så att en sammanhängande
sekvens av rum bildas, med mer eller mindre avgränsade delar som vetter mot stad, park och hav. Bassängrummet
med sin stora lanternin är byggnadens centrum och fungerar också som kommunikationsrum till övriga
funktioner.
Byggnaden linjerar med kajsidorna men den diagonala riktningen mellan staden och det öppna havet i vikens
förlängning tas upp i rumssambandet från lobbyn över bassängrummet och vidare till terrassen. Slutpunkten i
vandringen blir trappan ned till havet i sydost och slutligen, för den som vågar simturen, pontonbryggan som likt 
en sälkobbe ligger helt omsluten av havet.
Ett sammanhängande tak ligger över hela byggnaden. En horisontell skiva som kragar ut 6 meter skapar en
relation med havsvikens storskaliga horisontalitet. Överkragningens skuggning tillåter insyn genom byggnadens
höga glaspartier. Det skyddar också entré och terrass från regn och snö, och de höga glaspartierna från solinstrål-
ning.

Allaktivitetshuset
För att hålla ner skalan och skapa ett stadsmässigt uttryck kring kajen vill förslaget se badhuset och allaktivitetshu-
set som två fristående byggnadsvolymer. Det är viktigt att badhuset inte känns oavslutat och att det kan stå för sig
själv i den händelse allaktivtetshuset inte kommer till stånd. Kopplingen till badhusets lobby görs med en lätt
glaslänk, en tunn hinna som fortsatt tillåter passage och genomsikt mellan byggnaderna. Hur det utförs kräver
precisering av byggnadsprogrammen och kan kräva justeringar av badhusets entrédelar.

Material
Byggnaden söker ett annat uttryck än det traditionella äventyrsbadet. Mer naturmaterial och rogivande spakänsla
än palmer och bjärta kakelplattor.
Kargheten i den havsnära naturen är utgångspunkten för materialvalen. Natursten på golv, värmebehandlat,
mörknat trä på volymernas utsidor – kraftiga stående stavar ger reliefverkan i fasaden.Takets undersida kläs med
vitlaserad träpanel. Inom volymerna ger mörka toner på kakel i omklädningsrum och duschrum kontrast mot de
öppna dagsljusbelysta bassängrummen.
Att använda trä i form av paneler på väggar och tak skapar en koppling till stadens och den specifika platsens
historia av trä och sågverksstad.
Glaspartierna är tunna skikt som suddar ut gränsen mellan ute och inne. Byggnadens fria höjder tillåter nätt och
jämnt att de utförs med helhöga isolerglasskivor, utan horisontell spröjsning. Det ger ljusgenomsläpplighet och
maximal känsla av transparens. Mot spadelen och barnpoolen ger utvändiga trälameller insynsskydd och extra
solavskärmning.

Teknik
Sockelvåningen och bassängerna byggs av platsgjuten betong som kläs med natursten och kakel. Fristående
pelare är av stål.Volymerna liksom taket har en stomme av stål som kläs med trä.
Källarplanet rymmer vattenbehandlingsteknik medan övervåningarnas teknikutrymmen innehåller fläktrum och
ventilationsutrustning.
Via parkeringen nås huvudentrén och inlastning. Tyngre inlast sker via porten i södra delen av västfasaden och
vidare längs transportgången i källarplanet.

Växtväggen
Två väggar föreslås kläs med en så kallad vertikal trädgård. Med rätt bevattningsteknik kan växter likt i naturen
växa utan jord på vertikala ytor. Det blir fondväggar mot det centrala bassängrummet och mot resturangen, och
därmed också mot entréplatsen framför badhuset. Växtväggen bidrar med en rogivande naturkänsla, särskilt
under vinterhalvåret, men också rent fysiskt till förbättrad luftkvalité och rumsakustik.
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