
EXTERIÖR ENTRÉTORGET
OMGIVNING

Omgivningarna består av en olikartad bebyggelse; 
villor, flerbostadshus, lätt industri etc. Järnvägs-
spåren i väster utgör ett tydligt inslag i stadsbilden. 
Det är ett område som är på väg att växa ihop med 
stadskärnan och man kan lätt tänka sig en framtida 
förtätning här. 

I detta sammanhang blir det nya badhuset en viktig 
mötesplats som tillsammans med hotell, kommersi-
ell verksamhet, mm, bildar nav i den nya framväxan-
de stadsdelen. Platsen blir ett viktigt offentligt rum 
som står för öppenhet, tillgänglighet och trivsel.       

SITUATIONSPLAN NORRORIENTERAD  1:400 (A1)

DISPOSITION

Förslaget utgörs av det panerade hotellet som 
markerar hörnet i korsningen Nybrogatangatan / 
Industrigatan, badhusets centrala läge samt av en-
trétorget som utgör ett samlande uterum. Bilparken 
i söder nås från Industrigatan. Ett underjordiskt ga-
rage för hotellgästerna nås via bilparken.

Entrétorget, som ligger i gynnsamt västerläge, bin-
der samman hotellets och badhusets mest utåtrik-
tade verksamheter. Här finns till exempel möjlighet 
att ordna med uteservering på sommaren eller spola 
en isbana på vintern. Platsen riktar sig mot staden 
och mot järnvägsstationen samtidigt som den blir 
ett gångstråk till och från bilparken.

Hotellets rektangulära form definierar med sin höjd 
tomtens tydligaste hörn och står i kontrast till bad-
husets fria, mer organiska utryck. De välvda former-
na som återfinns såväl interiört som exteriört i bad-
huset, härstammar från omgivningens gatumönster 
som, inspänt mellan järnvägen och ån, tecknar en 
cirkel. 
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INTERIÖRER

Badhusets logik bygger på en inre cirkel med omkläd-
ning och en yttre, lätt förskjuten, cirkel. Tillsammans 
skapar dessa två cirklar ett överbelyst mellanrum 
varifrån de olika badinrättningarna nås. 

Varje badfunktion blir en egen avdelning samtidigt 
som känslan av öppenhet präglar verksamheten, tack 
vare det kommunikationseffektiva centrala kärnan 
kombinerat med lätta glaspartier som avdelare ute i 
de stora rummen. 



KÄLLARPLAN (TEKNIK) SKALA 1:400 (A1)
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UTERUM & FASADER

En fri form av bågar bildar fasad. Utomhusbaden 
kan beskrivas som bitar utskurna ur huvudgestalten. 
Miljön präglas av en blandning av inomhus- och 
utomhuskaraktär. Ett liknande inne-uterum återfinns 
vid huvudentrén. De stora glasade ytorna vid dessa 
uterum står i kontrast till de välvda ljust putsade 
formerna. Strategiskt placerade slitsar återkommer 
och ger rytm åt putsfasadeena. 
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