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Där vatten och människor möts
Ett nytt badhus på historisk mark

Arkitekturtävling i 
Hudiksvall
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Ett nytt badhus och en ny stadsdel
Hudiksvalls gamla badhus byggt på femtiotalet har tjänat ut efter lång och trogen tjänst. Under 

enighet och pengar i budget! 

Vi har valt en placering på klassisk mark, mitt i Hudiksvalls hamnområde, där en gång Fernes 
gamla kallbadhus låg. Hudiksvalls nya badhus, som ska bli ett spännande landmärke, inleder 
därmed omvandlingen av de gamla kajområdena runt inre delen av Hudiksvallsfjärden.

gestaltningen av den nya stadsdelen Kattvikskajen
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Tävlingsuppgiften   

absolut attraktivaste lägen med en direkt koppling mot havet och stadens centrala delar. Badhuset 

som ute.

av 
Hudiksvalls centrum, som idag är starkt koncentrerat kring kvarteren Guldsmeden och Bryggeriet. 



 Fotopunkt som utgör underlag för perspektiv
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Historisk bakgrund 

grundandet 1582. 

dess fanns här en oregelbunden kustlinje med en djupt inträng
ande vik, Kattviken, som sträckte sig mot backen upp till Hudiks
valls kyrka.

Väster om badhuset etablerades den så kallade Badhusparken 

av Kattviken. Ytterligare utfyllnader gjordes i samband med att 

Kattvikskajen var Hudiksvalls kommuns sista kommersiella 

återstående delarna av Kattviken hade då fyllts med muddermas
sor från farleden.

Omedelbart väster om Kattvikskajen ligger Hudiksvalls station, 





Grunden för visionsstudien är lokaliseringen 
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hus användas som till exempel kontorshotell. Områdets exklusiva 

ning. 

att minska belastningen på plankorsningen mellan Ostkustbanan 
och Hamngatan.

med mera.

Kattvikskajens potential

torget och Hudiksvalls centrala stadskärna. Närheten till staden 
ställer krav på visuell utformning. I väster kan man, med några 

Områdets mest tongivande byggnad ska vara badhuset samt det 
allaktivitetshus som kan komma att byggas i ett senare skede. 
Badhuset kopplas då ihop med allaktivitetshuset genom en gal

tion till en gästhamn som kan placeras direkt norr om badhuset. 

Visionen innehåller även tankar på en allsportpark väster om 
badhuset.
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Lokalprogram

ett av Hudiksvalls absolut bästa lägen med en direkt koppling mot 

bassäng

inkl. bastu

restaurangen

Funktion

en kan utformas som enbart en simbassäng

innebär att simbassängen, undervisningsbassängen, barnbas
sängen samt vattenrutschbana vid behov ska kunna avskiljas 

ska vara så utformade så att de kan hyras ut till externa   

Förutsättningar

galleria. I gallerian ska badhusets reception även kunna nyttjas 

gästhamn kunna anläggas
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byggherrekosnader och ska beaktas

ningar

området till och från bussgaraget

som energieffektiv

värmeisolering
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Tävlingstekniska bestämmelser   
Tävlingens form

Deltagarrätt

Tävlingsspråk

Prissumma

Programhandlingar

Tävlingsfrågor
Eventuella klarlägganden och kompletterande uppgifter om pro

Tävlingsförslaget

utställning. 
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struktionsprinciper, materialval etc.

Inlämning

att det ankommer till tävlingsfunktionären inom fem dagar.

Hudiksvalls kommun
Kommunledningskontoret
Tävlingsfunktionär Bengt Gill
824 80 Hudiksvall

motto. Kuvertet ska innehålla uppgifter om namn, adress, tele

Försäkringar

nat digitalt material ska vara rensat från spårbar information om 

Bedömningskriterier

Publicering

lande senast tre veckor efter att tävlingens resultat offentlig

larens namn.

efter avslutad tävling hämtas personligen från tävlingsfunktionä
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erfarenheter och resurser att handha uppdraget, lämnas det till 

ren skäl att frångå juryns rekommendationer ska samråd ske med 

Tävlingsprogrammets godkännande

gäller om inte programmet anger annat. Programmet är godkänt 

Tävlingsarrangör
Hudiksvalls kommun

frågor under tävlingen.

Jury

givare.

Tävlingsfunktionär
Bengt Gill planeringschef
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