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1. Sockeln

2. Glaset

3. Taket

N

YTOR

Totalyta   5 580 kvm
Badhus   2 650 kvm
Teknik      950 kvm
Spa/Solarie     350 kvm
Restaurang/kök    250 kvm
Friskvård/gym    260 kvm
Övriga ytor  1 120 kvm

Vågskål

Skulptural form
Byggnaden består av ett skålformat rum som vilar på och i en klippa. Klippan utgör 
ett fundament, som växer samman med kajen och blir en del av den.
I ”klippans” golv är bassängerna nersänkta. �ot sydväst växer klippan ut mot motlippans” golv är bassängerna nersänkta. �ot sydväst växer klippan ut mot mots” golv är bassängerna nersänkta. �ot sydväst växer klippan ut mot mot golv är bassängerna nersänkta. �ot sydväst växer klippan ut mot motär bassängerna nersänkta. �ot sydväst växer klippan ut mot mot bassängerna nersänkta. �ot sydväst växer klippan ut mot mot 
den nya hamnparken som en solig trappa.
Glasskålen ligger stadigt på klippan, men strävar ändå mot en mer utsatt positionkålen ligger stadigt på klippan, men strävar ändå mot en mer utsatt position 
mitt i vattnet. Det är en distinkt, grönskimrande, kantig form, som abstraheras 
av ett yttre hölje av guldfärgade fasadlameller. Lamellerna låter solljuset sila in i Lamellerna låter solljuset sila in i 
glasskålen. �ärg�� och materialskalan lånar inspiration från landskapet, men tillför�ärg�� och materialskalan lånar inspiration från landskapet, men tillför 
även främmande inslag i kompositionen.

Stadsplan
Det nya badhuset ligger utanför stadskärnan, men mitt i stadsviken, mellan den 
gamla staden och stadsdelen som växer fram på den nya kajen.
Byggnadens fundament blir med sina terrasser och soliga gradänger en del 
av parkrummet och kajpromenaden. Badhusets restaurang vänder en soligBadhusets restaurang vänder en solig 
uteservering mot parken och den trappande klippformationen. På klippans topp 
ligger en av husets utebassänger. Parken är en modern tolkning av �älsinglands Parken är en modern tolkning av �älsinglandsParken är en modern tolkning av �älsinglands 
kustlandskap med sten och vegetation från trakten. Parkeringsplatsen ligger som 
en skyddande zon i parkens inre del, omgärdad av buskar och träd, i nära anslutning 
till huvudentrén. 
Badhuset har en genomgående entréhall i markplanet, med en huvudentré mot 
söder. �it når man via det diagonala stråket som från stadskärnan leder ner mot 
hamnparken. Inlastning sker från kajen på byggandens norra sida. 
Badhuset är ett hus för alla och möjliggör både spännande klättring för barn och 
tillgänglighet för rörelsehindrade.

Funktion
Badhuset lever under många av dygnets timmar, med besökare från olika 
målgrupper; Barn och ungdomar badar, leker och övar simning med sina familjer, 
skolan och kompisarna. �otionärer kommer regelbundet för att träna och njuta �otionärer kommer regelbundet för att träna och njuta�otionärer kommer regelbundet för att träna och njuta 
av en skön simtur. Tävlingssimmare tränar och tävlar inför publik. Besökare till Tävlingssimmare tränar och tävlar inför publik. Besökare tillTävlingssimmare tränar och tävlar inför publik. Besökare till 
spaavdelningen kommer för en uppfriskande behandling eller bara lyxig avkoppling 
från vardagen.
�ör alla dessa besökare finns olika rörelsemönster och möjligheter som 
korsar varandra. Utsikten och rummet på klippan skall göra besöket till en unik 
upplevelse. 

En vattenrutschbana sveper genom simhallens rymd och landar i en bassäng på 
bottenplanen. I anslutning till denna finns också en avskiljd del med barnbassäng, 
bubbelpool och utgång till en skyddad innergård med en grund utebassäng. 
I spa��avdelningen finner man en mängd olika badmöjligheter i kar och bassäng, 
ång�� och  vedbastu, regnrum, och solrum som hjälper oss genom de mörkaste 
årstiderna. Dessutom finns utgången till den avskilda bryggan med möjlighet till 
havsbad året runt i anslutning till spa��avdelningens bastu.i anslutning till spa��avdelningens bastu. anslutning till spa��avdelningens bastu.till spa��avdelningens bastu.spa��avdelningens bastu..

Konstruktion, tekniskt system
Byggnadens sockel breder ut sig på kajen. En grundförstärkning är nödvändig för att 
ta hand om de stora lasterna från bassänger och byggnadsmassa. Sockelvåningen�Sockelvåningen�
fundamentet är utfört med solida murar av betong�lättklinkerblock. Dess 
utsidor är klädda med fasadskivor av sten. Sockelns tak utförs som ett isolerat 
terrassbjälklag.
Taket bärs av åtta stålpelare. Takets konstruktion består av ett rymdfackverk konstruktion består av ett rymdfackverkkonstruktion består av ett rymdfackverk 
av stål. På insidan är det inklätt i ett ljust näthölje som döljer konstruktion och 
installationer. �öjlet är ovanbelyst i stora ljuspunkter som vars styrka sänkas till ett 
svagare kvällsljus. �ymdfackverket ger plats för ventilation och belysningsarmaturer�ymdfackverket ger plats för ventilation och belysningsarmaturer 
ovanför näthöjlet. I anslutning till trappor och hiss i simhallens västra del, finns 
en friskvårdsavdelning med gym på ett fristående entresolplan. �ot glasväggen �ot glasväggen 
smalnar taket och rummet lyfter och möter glasets överkant. Den lutande glasväggen 
bärs av en stålstomme mellan det yttre isolerglaset och ett inre tätt glashölje. I 
luftspalten möjliggörs en ytterligare isolering med ett uppvärmt luftskikt. 
Utanpåliggande vertikala flänsar av perforerad bronseloxerad aluminium mildrar 
solljuset och tillåter samtidigt utsikt. Dessa är infästa i stål��stommen via ett��stommen via ettstommen via ett 
horistontellt bärverk. Den stora takytan förses med solfångare som bl a bidrar till Den stora takytan förses med solfångare som bl a bidrar tillDen stora takytan förses med solfångare som bl a bidrar till 
uppvärmning av vatten i bassänger och duschar.

Flexibilitet
Gestaltningskonceptet tillåter ett stort mått av flexibilitet. �undamentet kan växa 
söderut för att ge plats för större teknik�kök eller spa��avdelning om det skulle 
behövas. Ett kommande allaktivitetshus ansluter lätt till badhusets västra vägg och 
den genomgående entrégatan fungerar då som entré för båda byggnaderna.
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