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Kortfattad teknisk beskrivning

Modul och konstruktion

Badhuset är ritat så att det kan konstrueras enligt ett modulärt system. Modulen använder prefabricerade element som kan sättas 
ihop och uppföras på byggarbetsplatsen. Modulen består av element på 2,5 * 2,5 meters storlek, alltså ett areal på 6,25 kvadrat-
meter per modul. Det modulära systemet är fritt använt till att disponera byggnadens organisering, i plan såväl som vertikalt. Sys-
temets flexibilitet tillåter att arkitekturen kan varieras och detaljeres individuellt enligt specifika krav och önskemål till de olika 
delarna av anläggningen. Därmed framhävs arkitekturens karaktär som helhet, och det modulära systemet träder i bakgrunden som 
konstruktiv princip.  

Användningen av det modulära systemet betyder att projektet kommer att vara ekonomiskt fördelaktigt, både i projekteringsfasen, 
konstruktionsfasen samt i användning och underhåll av badhuset. 

 
Material, isolering och bra energihushållning

Byggnadens bärande konstruktion och elementsystem är utfört i prefabricerade betongelement. Takelementen är utförda i plats-
gjuten betong i två olika storlekar. Ytterväggar och mellanväggar är klädda med keramisk kakel upphängt på den bärande ram-
konstruktionen, avstyvat med betongplattor och isolerat med 150mm rockwool. Alla betongytor är ytbehandlade med kalk och vit 
cement. 

Badhuset värms upp mha. ingjuten golvvärme. Värmereduktion genom ventilation reduceras med en värmeåtervinningsanläggning 
och cirkuleras till golvvärmesystemet. Värmen som är nödvändig till de olika bassängerna kan likaså återvinnas. Överskottsvärme 
från byggnaden och solljus under sommarhalvåret 
Kan lagras i hålrum ingjutna i källaren och fundamentet. Under vinterperioden kan luften återanvändas till uppvärmning av by-
ggnaden. Under sommaren kan kall luft från källaren användas till att kyla ned badhuset vid behov. 
Golv och väggar är beklädda med keramisk kakel. Kakeln är glaserad för att maximera vattenavvisningen från materialet. Glase-
rade keramiska material är hållbara, smutsavvisande och behagliga att röra vid. 

I det stora hela kommer byggnadens utformning och konstruktionsform tillåta rikliga mängder dagsljus att upplysa interiören. 
Dagsljuset kommer att reflekteras i vattnets yta och de glaserede kaklarna och således bidra till en behaglig belysning inomhus. 

Samlet set vil bygningens udformning og konstruktionsform tillade rigelige mængder af dagslys at oplyse interiøret. Dagslyset vil 
blive reflekteret i vandets overflade og de glaserede fliser og således bidrage til en behagelig belysning indendørs. 
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