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FågelperspektivSituationsplan
Skala 1:400

Västfasad Norrfasad Söderfasad Östfasad

1 3

2 4

Analyser

1. pensionär
2. Barnfamilj
3. Konferens
4. Gym

Analys: omklädning

Rumsligheter
I entrén strilar ljuset från taket och genom glasväggar anar du upplevelsebadet .  Efter att ha bytt om i den konstellation som passar dig, 
rör du dig ut i de böljande rumsligheterna som sveper kring olika naturrum. Härifrån kan du hitta just den sorts bad som lockar allra mest 
för dagen.  Äventyrsbadet är fyllt med spännande rumsligheter och sätt att röra sig på. Åk den vattenruschkana som i form av ett transparant 
rör letar sig ut från huskroppen, visar upp dig för omgivning för att sedan transportera dig tillbaka in till badet. Simma några vändor i 
motionsbassängen som värdigt öppnar upp sig mot parken utanför. Basta dig riktigt varm för att sedan ta ett snabbt dopp i den vinterkalla 
utomhusbassängen. Annars kan du lugnt och stillsamt rekreera dig i rehabdelen, som riktar sig mot ett lugnt gångstråk utanför.

Innergård

Planlösning: 1:200

Planlösning
Planen bygger på ett centralt kommunikationsrum där man rör sig runt olika uppglasade naturrum. Dessa innergårdar släpper in ljus till byggnadens 
kärna och skapar intima uteplatser. Rummen är gradvis ordnade efter vilken typ av aktivitet de innehåller. Ordningen går från livfullt till rofullt genom 
byggnaden. Den livligaste delen, upplevelsebadet ligger närmast entrén, därefter följer motion, rehab och slutligen relaxavdelningen.
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Östfasad

Material
Byggnaden söker ett skandinaviskt uttryck i materialvalen i motsats till de många 
äventyrsbad med exotiska teman. Fasaden är helt klädd i grånade trästavar av trä som 
bärs upp av en trästruktur som ger innertaket sin mönstrade karaktär. Golvet läggs 
med grå natursten som skapar en tydlig kontrast lätta trätaket. Glaspartierna i 
tunna skikt suddar ut gränserna mellan inne och ute.

Planlösning: 1:200

Aktivitetsdiagram Ljusdiagram
(naturligt solljus)

Konstruktion
Skalet konstrueras som ett gridshell, ett rutnät av reglar som är fästa i en punkt i varje 
korsning. Rutnätet deformeras på plats till sin slutgiltiga form. Därefter �xeras 
konstruktionen av ytterligare ett rutnät varpå konstruktionen agerar som ett fullt 
bärande skal. På utsidan av badhuset förs trycket direkt ner till bottenplattan men 
mot innergårdarna där vi eftersträvar ett mer svävande intryck delas lasterna upp 
i två komponenter, en vertikalkraft som tas ner till bottenplattan av mycket smäckra 
pelare och en kraft som leds vidare av en tryckring. 
Lokalt går primärbärningen i de tryckta ribborna och de asymmetriska lasterna som 
kommer av avvikelser från den idealt tryckta formen tas upp av de förstyvande skivorna 
ovanpå ribborna och klossarna mellan ribborna.

Miljö och Ekologi
Konstruktionen i sig är materialsnål och är gjord i trä. Strukturen ger maximal volym 
i förhållande till ytan, vilket håller energikostnaderna nere. Klimatskalet isolerar väl 
och antalet fönsteröppningar är hållna på en lagom nivå. Genom centrala ljusgårdar 
fördelas det dagsljus till alla rum. 

Grå naturstensplatta Trästruktur i Multihalle (Frei Otto) Takmaterial på Savill building Buro Happold


