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Den nya badhus placeras centralt på tomten som ett förankringspunkt 
och framhåller dermed badhusets identitet och stadens nya samling-
splats. Det cirkulära framhåller husets samlande funktion i staden. 
Den cirkulära form riktar sig mot det omkringliggande utan att få in-
flytande på den ena eller den andra delen av staden. Den cirkulära 
formen är genomskuren av slitsar. Detta är med till att upplösa den 
annars så bastanta formen. I dagtimmarna kommer huset at stå som 
en rad framträdande skivor och på kvällen kommer ljuset inne i huset 
at upplösa skivorna och endast de lysande slitserna kommer att vara 
kvar.
 
Simhallens placering ger plats åt den gröna kilen som förbinder sta-
den med skogen. Som cirkelslag, placeras parkering och det kom-
mande hotellet utanför badhuset.
 
Ankomsten till badhuset föregår via fyra ankomstpunkter. Det ger lätt 
tillträde från alla stadsdelarna. De fyra passager leder till husets cen-
tralt placerade foajé. Foajén ligger i botten av en rotunda, som sträck-
er sig genom husets samtliga våningar och är öppen högst uppe så 
att ljuset kan tränga ner. Härifrån kommer man att ha visuell kontakt 
till omklädnings- och distributionsrummet samt vattenrutschbanan, 
som snor sig runt i rotundans översta del. På bottenvåningen finns 
också en övertäckt bilparkering och husets olika teknikrum. 
 
 
Via två skulpturella trappor ledes man uppåt i rotundan till omklädn-
ingsrummena. I omklädningsrummena fortsätter man i en kontinuer-
lig rörelse genom garderober och bad intill man igen befinner sig ute 
i rotundan. Efter ytterligare två trappor är man uppe på översta vånin-
gen och där är själva simhallen placerad.
 
Bassängerna är placerade på andra våningen för att ge en annan up-
plevelse än den man får i den traditionella simhallen. Härifrån är det 
utblick till staden och skogen. Hela rensningsprocessen upphöjs till 
något speciellt och görs ännu mera synligt i stadsinteriöret.
 
Bassängernas höga placering betyder att det skapas rum under 
dem. Dessa rum kan utnyttjas till f. ex. butikslokaler, ungdomsklubb, 
föreningslokaler eller dansstudios. I bilkällaren har underkanten av 
bassänget blivit till tak. I bassängens botten har gennombrytningar 
fyllts ut med glas så att det är visuell kontakt upp till de badande. Det 
skapar en atmosfär liksom i en undervattnisk grotta. På så sätt är hu-
sets funktion som simhall med till att skapa unika upplevelser i hela 
huset.
 
Husets huvudkonstruktion är uppförd av betong. Bärande element i 
ytterväggen och betongdäck som våningsdelning. Elementerna i yt-
terväggarna utförs i vit betong och kläds delvis med trä ellers prägas 
med betongtryck. De två material går igen invändigt, dock med en 
mera förfinad bearbetning av träytorna.
 
Husets cirkulära form bidrager till att reducera facadytan. Därmed 
avgiver huset mindre värme. Uppbyggningen med ett centralt rum, 
som går genom alla våningar, ger möjlighet för naturlig ventilering av 
huset. Huset påtänkes uppfört med isoleringstjocklek efter passivhus 
standard. Motionsbadets stora väggelement utföres som “solarwall” i 
aluminium efter kanadensisk princip. Detta vill kunna ge ett betydligt 
bidrag till uppvärmning av det stora motionsbadet. 200 kvadratmeter 
= 100.000 kwh. per år vid full belastning. Det påtänkes uppsamling av 
regnvatten till toalettsköljning. På rotundan monteras solceller och 
solvärmeanläggning till produktion av ström och varmt vatten. Lamel-
lerna på motionsbadets facad kan evt. också utnyttjas till solceller 
- som kan vridas efter solens riktning. Takena utföres som gröna tak. 
Gröna tak skyddar takkonstruktionen, verkar isolerande och samlar 
upp en stor mängd regnvatten, så att man undgår överbelastning av 
kloaksystemena. Samtidigt ger de gröna taken boplats för plantor och 
djur och kan användas rekreativt av människor.
 
I förbindelse med evt. förorening på platsen, planteras där fortväx-
ande pil- och poppelträd. De har vist sig effektiva till upprensning av 
förorenad jord. Det är dock viktigt att de beskärs ofta så att konstant 
växt upprätthålles. När platsen är rensad, kan träden tagas bort och 
ersättas av långsamt växande träd.
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