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INTENTIONER
• Ge badhuset identitet genom en karaktäristisk form.
• Binda byggnaden till platsens karaktär och historia. Referenser till indus-
 triarkitektur och bruk av tegel.
• Förankra badhuset till platsen genom att ta upp riktningarna i kvarter-
 strukturen. 
• Skapa en avskärmad och attraktiv park i direkt anslutning till bad-
 området.
• Ingång i skäringspunkten mellan grönstråket från centrum och axeln från  
 kollektivknutpunkten. Orientering mot Industrivägen.
• Badet är anpassat för alla åldersgrupper och användare med olika   
 handikapp. Egna familjegarderober. 
• Fokus på låg energiförbrukning.
• Klar och enkel publiklogistik. Konsekvent gräns mellan torr och våt zon,  
 och zoner med olik korrosionsklass. 
• De olika bassängerna skall kunna användas samlat och oberoende 
 av varandra. Samling av bassänger i ett stort rum, med olika zoner som
  kan avdelas. 
• Relax/spa med skyddat uterum / ”sundeck”. 
• Ingång och foajé lokaliseras mellan badhuset och ett eventuellt hotell.  
 Möjlig direktförbindelse mellan relaxavdelning och hotellet.

KONCEPT
Badhusets placering på tomten gör att det bildas ett stort anslutande avskärmat 
uterum/park. Uterummet linkas mot det planerade grönstråket mot centrum. 
Parken inramas av planteringar, så att badhuset tillsammans med parken bildar 
en grön oas också innan resten av industriområdet utvecklats. 

Ingången syns från kollektivknut-
punkten. Det föreslås en linjär 
gångväg mot badhuset och vid-
are till Nybrovägen. Parkeringen 
ligger vid avtagsvägen, som en 
buffert mellan trafik och parkrum. 

Badet exponeras genom ett stort 
glasfält mot sydväst. Badhusets 
karaktäristiska form ger det en 
särpräglad och stark identitet. 
Både takformens referenser till 
gammal industriarkitektur, och 
användandet av tegel i delar av 
fasaden, förankrar byggnaden till 
platsens historia.

Ekonomiingången placeras vid Nybrovägen. 
Separat ekonomiankomst är en fördel för 
transport av kemikalier till vattenreningsan-
läggningen, sopor osv. Ingången kan också 
användas för ambulanstransporter, med 
direkt tillgänglighet till bassängerna. Even-
tuellt kan anställda ha egen parkering och 
ingång från denna sidan.

Väster om badhuset, mellan ingång / foajé 
och Industrigatan är det utrymme för ett 
eventuellt framtida hotell. På det sättet 
vänder sig hotellet mot ankomstvägen och 
kollektivknutpunkten. Som ett alternativ kan 
ytan vara idealisk som skatepark eller annan 
utomhus träningsaktivitet.

LÖSNING LOKALPROGRAM
Från entrén kommer besökarna in i en generös foajé med reception. Servering-
sytan ligger i förbindelse med foajén.

Från foajén är det insyn mot simhallen. Föreningskanslier, kontor och personal-
rum ligger i anknytning till foajén/receptionen

Omklädningsutrymmen är placerade direkt innanför receptionen, centralt i 
byggnaden. Det finns åtskilda utrymmen för småbarnsfamiljer och funktion-
shindrade. Från omklädningsrummen går besökare via duschrum och en fördel-
ningsyta till de olika bassängerna. Det är mycket viktigt för vattenreningsanläg-
gningen att alla badande är tvungna att passera via duschrum. Det finns en 
separat torr entré till läktare för besökare direkt från foajén.

Friskvården nås via en separat väntyta på den torra sidan av omklädningsrum-
men.

Relaxavdelning och rehab/spa – 
avdelning är placerade på plan 
2, med direkt entré från recep-
tionen. Relaxavdelningen är 
vänd mot en skyddad uteplats/ 
”sundeck”. Det är glasväggar 
mot bassängrummet (insyn 
kan regleras med silketryck 
på glaset). Från övervåningen 
finns det även direkt anslutning 
till bassängrummet via galleri/
trappa.

Själva bassängerna är plac-
erade inom en enkel rektangulär 
golvyta. Rummet är indelat i tre 
olika zoner; motionsbad, upplev-
elsebad med serveringsyta cen-

tralt, samt undervisningsbad och småbarnspool. Badet är sammanbundet med 
parkrummet utanför genom en sammanhängande glasyta. Bassängerna har 
också takfönster mot norr som garanterar jämnt och bra dagsljus i hela rummet.
Bassängrummet har specifika krav på korrosionsklass, och bör ha egen anläg-
gning för ventilation. Man bör därför skilja ut detta i en egen volym.

Maskinrum/teknikrum och omklädningsrum för personal finns på källarplan. 
Fläktrummet är placerat centralt i källaren så att det blir kortast möjliga väg för 
tekniska installationer. Källarplanet är direkt förbundet med en ekonomiingång 
via varuhiss/ trappa. Det finns även en hiss/ trappa till foajén.

Fasaderna är delvis i tegel och delvis med kopparbeklädnad, exempelvis för-
patinerad brun kopparplåt. I partier av fasaden är kopparytan perforerad för 
diffust ljusinsläpp. Alternativt kan expanded-metall av koppar användas.

HOTELL
Det är flera möjliga utformningar av ett framtida hotell. Arealen ägnar sig både 
till ett lågt hotell i 2-3 våningar och som ett punkthus med flera våningar. Vi har 
illustrerat olika principer för lösning av hotell på ca 3 500 kvm.

Ett punkthus blir ett synligt landmärke. Rummen på de övre våningarna får 
utsikt över havet..

Ett lågt hotell står i direkt relation till den låga delen av badhuset och skapar ett 
enhetligt intryck.

En kombination med en lägre sockelbyggnad med gemensamma ytor, och ett 
punkthus med hotellrum är också möjlig.
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ENERGI
Låg energiförbrukning är viktig både utifrån ett miljöperspektiv, men också 
för den ekonomiska driften. God värmeisolering av ytterväggar och tak är en 
avgörande faktor för energieffektiviteten. Stora glasytor ger värmeförluster. 
Hela fasader med glas kräver också mer av fläktanläggningen för att undgå 
kondens, särskilt i de övre delarna av fasaden. Vi har därför föreslagit  mindre 
glasytor än vad  som är vanligt i andra nya badhus. Kontakten med parkrum-
met prioriteras, och bra dagsljus är också tillvarataget genom effektiva takfön-
ster.

Alternativt kan fasaderna utformas med större glasytor, vilket förutsätter glas 
med mycket låga U-värden. Perforerad koppar kan användas som solskydd.

YTA
Yta plan 1 och plan 2:
programyta   3 495 m2
bruttoyta  4 325 m2
bruttoyta / programyta = 1,24

Källare
programyta   1 050 m2
bruttoyta  2 070 m2
bruttoyta / programyta = 1,97

For källare visar erfarenheten att det är hänsiktsmässigt att använda hela ytan 
under bassängrummen til vattenreningsanläggning och utjämningstankar, och 
att fläktrum og elcentraler placeras utanför. Detta ger större yta än i program-
met. 
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