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TEKNISK BESKRIVNING

Byggnadens bärande konstruktioner är stålbalkar och korsstrukturer. Bassängerna, golvet i 
första våningen och källarvåningen är av betong. Fasaden är huvudsakligen av vita alumini-
um skivor och glas. Utrymmena som är innanför skalstrukturen är belagda med starkfärgade 
skivor. Färgrika ytor och stora objekt t.ex. vattenrutschkanornas torn och barnkalasrummen 
syns genom glasfasaden särskilt i skymningen. De mesta av utrymmena är belägna i mark-
planen. Tekniken finns i källaren. En del av fläktrummet ligger ovanför omklädningen. Andra 
våningen fattar utrymmena ovanför omklädningsrummet och friskvård, som ligger i byg-
gnadens gavel nära entré.

Källarevåning 800m2
Första våning 3800m2
Andra våning 500m2+500m2

Parkering och hotellet

Det finns 100 parkeringsplatser norr om badhuset. I framtiden är det möjligt att bygga en 
underjordisk parkeringshall med 100 platser under och ca. 70 platser ovan jorden. Parkering-
shallen skall ligga under hotellet som är planerat att vara ovanför huvudingången. Hotellet 
höjs på pelare och det formar tak för entré. Man kommer till baden från hotellets våningar 
via friskvård. Både badhus och hotellet använder samma reception och foajé och det kombi-
nation av funktioner har iakttagits i utryms storlek

Parklänken och konst

Parken ligger söder om badhuset. Iden är att parken å ena sidan är en visuell skydd zon för 
utomhuspoolen och kanor och å andra sidan är en del av stadens parklänk och kan använ-
das av alla. Ytterligare i planer har reserverats utrymme för konst från cirkeln framför hu-
vudingången genom byggnadens foajé och spridande t.ex. som skulpturer ända till parken. 
Iden är att skapa mera kontakt med den allmänna park och torg miljön.

VOLYMSTUDIE MED HOTELLET
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