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Formmässigt är byggnaden inspirerad av vattens olika 
aggregationsformer. Ånga, is och flytande vatten.  
Den upplösta lamellfasaden, det kristallina innertaket och 
det mjukt böljande äventyrsbadet.  
 
Badhuset placeras nordväst på tomten. Öster om byggnaden 
skapas plats för ett generöst cykelstråk med planterade träd. 
Framför badhuset skapas ett tydligt stadsrum som välkomnar 
folk både från det nya resecentrum samt som tar sig med 
bil till badhuset. Längst i nordväst på tomten görs plats 
för framtida hotell som kopplas till badhus med passage 
innanför den yttre fasaden.  
 
Badhuset bygger på en idé om en dubbel fasad som 
fungerar både som solskydd och för att ge variation och 
lokala tillfällen till insyn och utsikt. Den håller dessutom 
rent visuellt ihop huskroppen som är anpassad efter den 
industriella skala man finner i området. Fasaden som är 
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uppbyggd som en vertikal lamellkonstruktion ger byggnaden 
sin storlek till trots ett lätt intryck. 
 
Interiört är byggnaden uppbyggd kring ett centralt nav. 
Kring detta finner man entrérum, servering och de olika 
badområdena. Denna centrala yta går rakt genom den mer 
solida c-formade kropp som utgör allt utom bassängutrymmen. 
Trappor från omklädningsrummen, som man finner nere 
i källaren, leder direkt upp till det centrala navet. Denna 
vertikala lösning ger minimalt med kommunikationsytor och 
ett intressant rörelsemönster genom byggnaden.  

Äventyrsbadet bygger på en princip med ett böljande golv som 
ger dess olika avdelningar och bassänger. Den exteriöra poolen 
ligger i norriktning då vi ansåg att den var avsedd mer för 
upplevelse än solbad.  
 
Relaxavdelningen har ett eget våningsplan som nås direkt från 
trappan i entréutrymmet. Trappan leder även till läktaren vid 
25-meters bassängen. Läktaren är ritad med separata, fasta 
sittplatser då vi ansåg det bättre att kunna nå denna utan att 
beträda våtutrymmen.  

Teknik
 
Badhuset står på en platsgjuten betongplatta, den solida 
c-formade volymen består även denna av vertikala 
betongelement med prefabricerade betongbjälklag. Övriga 
vertikala element, som de längs den glasade fasaden är av stål. 
Den glasade fasaden varierar i transparens och består delvis av 
isolerad polykarbonat för att möjliggöra ljusinsläpp samtidigt 
som man håller uppe isoleringsförmågan. Den heltäckande 
takkonstruktionen är uppbyggd som ett rymdfackverk med 
undertak som döljer installationer och armatur. 
 
Materialmässigt är badhuset uppdelat i sina olika områden. 
Entréutrymmet är ett träklätt rum som leder vidare till 
monokroma ombytesrum av lackad karaktär. De huvudsakliga 
badutrymmena har ett polerat betonggolv med väggar klädda 
med vitt skivmaterial. Bassängerna är klädda med kakel/mosaik. 
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