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Utgångspunkt
Det gamla badhuset; Rönnebadets samband med å-landskapet har fungerat som
inspiration till utformningen av landskapet kring det nya badhuset.
Byggnadens inre kopplas samman med parkmiljön genom inverterade rektangulära
rum som omges av en rundad omslutande fasad bestående av tätt sittande pelare.
Relationen mellan platsen och byggnadens utformning skapar en parkmässig miljö
som genomkorsas och sammanbinder olika stråk i området.
Fasaden silar ljuset och filtrerar utblickar till omgivningen och insyn från parken.
Syftet är att på ett diskret sätt exponera byggnadens olika delar mot omgivningen
och samtidigt skapa en viss distans till det omgivande rummet.

Platsen
Badhusets placering i centrum av tomten gör att det exponeras från alla riktningar.
Mot tomtens sydvästra framsida mot staden och järnvägen riktar sig huvudentré
och sidoentré med tillhörande gårdsrum. Väl synligt från järnvägen och i den västra
delen av tomten ges plats åt ett hotell som ligger i en direkt koppling till badhusets
huvudentré. På en generös yta som förbinder hotellets huvudentré med badhusets
skapas möjlighet att angöra hotell och badhus med taxi eller övrig transport
samtidigt som parkeringen ligger på hotellets baksida.

Byggnadens organisation
I byggnadens markplan organiseras sambandet mellan de publika funktionerna och
den yttre miljön.

I det övre planet placeras rummen för personalen, som härifrån lätt kan överblicka
hela anläggningen.

Även relaxavdelningen ligger på övre planet och kan därför erbjuda en annorlunda
miljö, lite avsides från den övriga verksamheten.

I navet av alla funktioner befinner sig foajen som kopplar samman  de båda
våningsplanen samt källarplanet som innehåller teknikutrymmen.
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Badhusentré

Badhusentré
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Utgångspunkt för  placering
på tomten.

Kring byggnadens kärna
skapas sambanden mellan
rummen som samtidigt kan

separeras från varandra.

Rum som förbinder den nya
parken med byggnadens inre.

Byggnaden medverkar med
sin utformning och placering
till nya samband och stråk i

området .

Funktioner
Från entrérummet når man byggnadens öppna foajé som medger en snabb
överblick över byggnadens olika funktioner.
Till höger ligger kassan, friskvårdsavdelningen och kommunikation till
relaxavdelningen på plan 1. Rakt fram ligger restaurangen och till höger ligger
omklädningsrum.
Omklädningsrummen ligger i centrum av byggnaden för att korta avståndet mellan
de olika bassängavdelningarna. Från omklädningsavdelningen har man till vänster
motionsbassängen och till höger upplevelsebadet och undervisningsbassängen.
Upplevelsebadet sträcker sig med sina olika typer av bassänger ner genom hela
byggnadens östra sida och mynnar ut i en utepool och en trädgård som kopplas till
restaurangen. Vattenrutschbanan når man från ett trapphus varifrån man på översta
planet har utsikt över hela omgivningen innan man åker ner och ut mellan träden i
ett gårdsrum för att senare landa i två separerade bassänger.

Rummens utformning
Samtliga rum är både sammankopplade och möjliga att avgränsa efter önskemål.
Omklädningsrummen som ligger längst in i byggnaden blir belysta genom ett stort
atrium i byggnadens mitt.
I de olika bassängrummen strilar ljus ned från öppningar i taket samtidigt som man
har utblickar till omgivningen genom de stora öppna glaspartierna som också
genom sin utformning skapar distans mellan bassängrummen till det omgivande
rummet.  Restaurangedelen betjänar foajén, upplevelsebadet och utomhuspoolens
gård och kan även nås genom en separat ingång från söder. Relaxavdelningen
som är separerad från de övriga publika ytorna utgör en mer intim miljö varav
basturummen och de två bassängerna är placerade på plan 1. Härifrån har man
utsikt från relaxrummet, de olika basturummen och man kan gå ut och in mellan
funktionerna som är förbundna med en takterrass vilken ligger i skydd för insyn.

Teknisk beskrivning
Den rundade omslutande fasaden består av delvis bärande och fristående
betongpelare samt translucent glas. Övriga väggar och bjälklag är av betong och de
inverterade rektangulära utrymmena är av glas och stål.

BTA 5300 kvm.
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7. Uppelvelsebad
a. Barnbassäng
b. Torn för vattenrutschkana
c. Landningspool
j.  Strand
k. Sittbänk
l.  Bubbelzon
m. Varmpool
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badhotellet

1. Entré
a. Foajé
b. Kassa
c. Servering
d. Kök
e. Rum för barnkalas
f.  Förråd
h. Städutrymme
i.  Wc / Hwc

2. Friskvårdsavdelning
a. Motionsrum
b. Styrketräning
f.  förråd

3. Omklädning
a. Dam
b. Herr
c. Flexomklädning
d. dusch
e. Bastu
f.  Förråd
g. Omkl. rörelsehindr.
h. städutrymme
i.  Wc / Hwc
j.  Omkl. medhjälp.

4. Motionsbad
5. Undervisningsbad / rehab
a. Simlärarrum
f.  Förråd
h. Städytrumme
e. Wc

6. Rehab / Spa
b. Behandlingsrum
c. Omklädning
d. Dusch
e. Wc / Hwc
g. Testrum

Spegeldamm
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Tv. Vy från motionsbadet
 ut mot spegeldammen.

 Th. Vy från
upplevelsebadet.
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4. Relaxavdelning
a. Relaxrum
b. förråd
c. Pentry
d. Omklädning d/h
e. Dusch
f.  Wc
g. Solarium
h. Ångbad
i.  Våtbastu
j.  Bastu
k. Bubbelpool
l.  Utepool
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1. Personal
a. Pausrum
b. Kontor
c. Omklädning d/h
d. Dusch
e. Wc

2. Förening
a. Pausrum
b. Kansli

3. Badvaktsrum

Tv. Vy från Industrigatan.

 Th. Nattvy från Nybrovägen.
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