
INLEDNING 
Norrköping uppstod en gång i tiden längs Motala Ströms 
vatten. Genom historien har detta vatten alltid haft en 
central roll i staden. När industristaden Norrköping 
blommade användes vattnet som energikälla medan det 
senare och även idag har en betydande roll för staden som 
logistiskt nav i regionen. 
I dagens stadsbyggnadsteori anses vattnet ha 
en stor kvalitet vid skapandet av attraktiva 
stadsmiljöer. Sedan mitten av 90-talet har 
det gamla industrilandskapet omvandlats 
till en levande stadsdel med bl.a. campus, 
kontor och konserthall. Här lyfts 
vattnet fram genom bevarandet av 
spektakulära fall och promenadstråk 
längs kajkanterna. Medans denna 
del av Strömmen har utvecklats 
kraftigt de senaste två decennierna 
har andra delar fallit i glömska hos 
stadens planerare. 
I närhet av stadens mest centrala 
delar mellan industrilandskapet 
i väster och den storskaliga 
hamnverksamheten i öster ligger en 
liten, grön och lummig ö vid namn 
Strömsholmen. Ön har en historia av 

nöje och rekreation men har de senaste decennierna använts 
sparsamt. Idag står den helt öde sånär som på roddklubbens 
lokal på östra spetsen. Många planer har funnits de senaste 
åren men har av olika anledningar inte blivit av. Just nu 
håller dock en ny detaljplan för området på att klubbas 
igenom. Strömsholmen är en av relativt få platser där 
Norrköpingsborna idag har möjlighet att komma ner i direkt 
kontakt med vattnet. Hur kan man utnyttja denna möjlighet 
för att göra området mer attraktivt? 
Historiskt har det funnits ett antal badanläggningar i eller 
i direkt anslutning till Strömmen i centrala Norrköping. 
En artikel i serien “Stolta stad” (Norrköpings Tidningar 
om Norrköpings historia och stadsutveckling) fångade 
mitt intresse. Den berättade om det gamla badet beläget i 
Strömmen vid Revfens grundd ca. 300 meter uppströms 
från Strömsholmen. Anläggningen, som kallades “Bad-
bassinen” byggdes 1868 men revs 1915 då man ansåg 
att vattenkvaliteten i Strömmen var för låg beroende på 
industrins utsläpp. Bilden av “Bad-bassinen” i Strömmen 
blev en utgångspunkt till mitt projekt. Nu är tiden inne för 
badet att återuppstå!

BADET DÅ OCH NU 
Badande liknande dagens form kan härledas långt tillbaka 
i historien. Genom våra farfärders räder i öst hämtades 
bastubadandet till Skandinavien och badhusen genom 

korståg i sydeuropa. Badandet förknippades med renlighet. 
På 1500-talet började man dock stänga badhusen nere i 
Europa då de troddes vara stora smittohärdar av bl.a. syfilis. 
Man ansåg att renlighet inte längre handlade om en ren 
kropp utan snarare om rena kläder. 
Badhusförbudet nådde Sverige 1725. 
Vid ungeför samma tid började kurorterna växa fram, både 
längs kuster och vid hälsokällor i inlandet. 
Hälsosamma havsbad och kallvattenkurer enligt engelsk 
modell blev under senare häften av 1800-talet populära 
även i vårt land. Många välbärgade övergav de anrika 
brunnsorterna och sökte sig under sommarsäsongen ned till 
den svenska västkusten där på kort tid orter som Marstrand, 
Lysekil och Varberg blommat upp som kurbadorter med 
kallbadhus. Därav ligger även idag de flesta av Sveriges 
kallbadhus på västkusten.De första kallbadhusen var 
snarare små flottar med hus på dit man fick ta sig med 
båt. Anläggningarna växte och blev allt större. Belägna på 
stranden eller ute i havet dit man kom via långasträckta broar 
eller bryggor. Tidigt anlade man bassänger eller stora sumpar 
i vattnet av säkerhetsskäl då det fortfarande var dåligt ställt 
med simkunnigheten. 
En bit in på 1900-talet var kallbadhusens storhetstid förbi. 
Tiderna förändrades, kvinnor och män kunde bada på 
samma plats och direkt i öppet vatten. 
I takt med ett ökande intresset för hälsa och livsstil i dagens 

samhälle ökar även intresset för kallbadkulturen. Baden ses 
som en plats för avkoppling och rekreation, som en plats 
för sociala möten. Gamla bad renoveras och nya bad byggs i 
Sverige och runtom i Europa.

DET URBANA BADET 
Trenden med utomhusbad mitt i staden har under 
2000-talets början växt sig stark. De klassiska kallbaden var 
vid sin tid ofta slutna byggnader som gömde de badande från 
allmänhetens ögon och strikt skillde manliga och kvinnliga 
badgäster. Men badarkitekturen har nyligen gjort comeback 
och tar sig nu uttryck i helt nya sammanhang. I många 
städer har hamnverksamheten flyttats från centrum och givit 
plats åt nya urbana rekreationsområden vid vattnet.
Kajpromenader och stränder har snyggats till och blivit 
populära platser på sommaren.
Det var i städer som Berlin som de första tecknen på 
denna trend dök upp för några år sedan, när mer eller 
mindre improviserade badanläggningar började liva upp 
kajkanterna längs Spree och Landwehrkanalen under 
sommarmånaderna. I många av de största städerna är 
fortfarande vattenkvaliteten för låg för att bada i. I Berlin 
och Paris har man löst detta med flytande pooler förtöjda vid 
kajkanten där befolkningen kan ta sig ett svalkande dopp. I 
många andra städer har kallbadhus på centrala platser blivit 
en självklar del i det urbana livet och förhöjt stadens sociala 

kvaliteter. Konstgjorda pooler med vyer av den centrala 
staden har under ett antal år nu genererat en rad projekt som 
syftar till att berika kvaliteten på stadslivet. Problemet med 
vattenföroreningar kan lösas på en lokal nivå och säkereheten 
kan kontrolleras.

AVSIKT
I Norrköpings översiktsplan från 2002 står det; 
”Norrköpings vattenfront med strömmen är central; 
vattenkontakten bör stärkas. Livet på och i vattnet bör 
utvecklas.”

Jag vill med mitt examensarbete bidra till utvecklingen av 
området kring Strömsholmen genom att gestalta ett publikt 
bad som framhäver vattnets roll i staden. En mötesplats 
för olika generationer och sociala grupper som ger en ny 
dimension och berikar stadslivet runt Motala Ström. 
 
Hur ser ett modernt utomhusbad ut i en urban kontext? 
Fungerar kallbadet som en social mötesplats även idag? 

Utgångspunkten i gestaltiningen har varit den klassiska 
kallbadstypologin. Det jag fann karaktäristiskt är dels 
det centralt placerade “badrummet” omgärdat av insyns- 
och vindskyddande väggar. Det andra är den typiska 
långasträckta spången via vilken man angör anläggningen. 
Denna används ofta för att komma ut från land till djupare 
vatten och skapa distans för större intimitet väl ute vid badet. 

Den typiska kallbadstypologin anpassas för en urban kontext. 
När man badar ska man fortfarande känna en intimitet men 
inte tappa kontakten med den urbana situationen. Den 
klassiska volymen bryts upp till tre byggnadskroppar vilket 
skapar vissa utblickar mot staden, men även inblickar för att 
delvis synliggöra aktiviteten. 

Volymerna och soldäcken formges efter väderstreck (sollägen), 
siktlinjer i staden och programkonfiguration. För att ge det 
“centrala badrummet” så mycket solljus som möjligt fasas 
volymerna vilket skapar den karaktäristiska sektionen. Denna 
framhäver det centrala rummet genom att skapa en skålform 
med bad i mitten. Hela anläggningen flyter för att alltid kunna 
ha samma förhållande till vattenytan.
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I och med planerna på det nya järnvägsprojektet Ostlänken 
kan Norrköping få en pendlingstid till Stockholm på ca 
45 minuter. Läget intill resecentrum, med uppemot 30 
000 resande per dygn år 2030, innebär att det nuvarande 
industriområdet södra Butängen blir ett av Norrköpings 
attraktivaste lägen för nya bostäder, kontor och kommersiell 
service. Kommunen räknar med att den nya stadsdelen skulle 
kunna bli hem åt ca 6000 invånare. Planer utreds också på 
att flytta dagens hamn- och indstriverksamhet i stadsdelen 
Saltängen till förmån för ett attraktivt bostadsområde nära 
Strömmen. Dessa planer kommer att ge Strömsholmen och 
Strömmens vattenrum mellan Saltängsbron och Hamnbron 
en än mer central placering i staden. 
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KONTEXT : NORRKÖPING 
HISTORIA 
Norrköping fick sina stadsrättigheter på 1300-talet. I ett 
privilegiebrev från 1384 fastslogs stadens gränser. Flertalet 
hällristningar och arkeologiska utgrävningar i trakten tyder 
dock på att bosättningar funnits vid Motala ströms mynning 
långt innan dess. Den kraftiga strömmen och fallen gav 
goda förutsättningar för både fiske och vattenkraft. Under 
1500-talet insåg Gustav Vasa betydelsen av Norrköpings läge 
längs kusten, utvecklade hamnen och såg till att vattnet och 
fisket övertogs av staten. 
I och med att Louis De Geer flyttar till Norrköping på 
1600-talet startar utvecklingen av stadens industrier. Bland 
annat anläggs mässingsbruk, pappersbruk, klädesfabrik och 
skeppsvarv vilket medför att Norrköping är Sveriges näst 
största stad i mitten på 1600-talet. Stora bränder på grund av 
dansken och ryssen gjorde dock att utvecklingen stagnerade 
och stora delar av staden återuppbyggdes i flera omgångar. 
Staden tar sig igenom krisen och framför allt textilindustrin 
växer under 1800-talet till att bli ledande i landet. 
Norrköping är en av få Svenska städer som idag har 
spårvagnstrafik. Denna öppnades i början av 1900-talet och 
har idag två linjer som trafikerar staden. 
Under andra hälften av 1900-talet läggs textilindustrin ner. 
För att bekämpa den stora arbetslösheten ersätts den med 
fem statliga verk, SMHI, Luftfartsverket, Invandrarverket, 

Sjöfartsverket och Kriminalvårdsstyrelsen. 
Under 1990-talet får Norrköping en egen filial till 
Linköpings Universitet. Campus Norrköping tar idag upp 
stora delar av de gamla industrifastigheterna som textil- och 
pappersindutrin lämnat efter sig i centrala staden, det så 
kallade Industrilandskapet.

STADSUTVECKLING 
Norrköpings stadskärna definieras av norra, södra och östra 
promenaderna och Kungsgatan i väster. Promenaderna 
anlades under 1800-talets andra hälft och är idag viktiga 
både för stadens infrastruktur och identitet. Drottninggatan 
är stadens huvudgata som sträcker sig i en rak axel mellan 
resecentrum i norr till konstmuseet i söder. Norrköpings 
innerstad är tät och har tydlig kvartersstruktur, en så kallad 
rutnätsstad. 

“Vid Strömmen” är ett gestaltningsprogram som har tagits 
fram av Tekniska kontoret i Norrköping med syftet att stärka 
Norrköpings varumärke som modern parkstad vid vatten 
med olika uterum i samverkan. Målet är att göra staden mer 
konkurrenskraftig inför en framtida expansion.
 
KONTEXT : STRÖMSHOLMEN 
På tidiga kartor över 1600-talets Norrköping ligger fyra små 
holmar i Motala Ström. Under 1670-talet knöts dessa ihop 
till en ö med muddermassor från Strömmens botten. Ön har 
haft flera olika namn genom historien beroende på vilken 
verksamhet som bedrivits där. Tidigt huserade ön olika 
industrier, bl.a. fanns här en segelduksfabrik på 1780-talet. 
På 1800-talet ändrade Strömsholmen skepnad i ett 
byte från nyttoverksamheter till att bli ett nöjes och 
rekreationscentrum i staden. Under 1840-talet anlades 
den första restaurangen på ön som kom att bli omåttligt 
populär. Verksamheten växte de närmsta årtiondena och 
en bro anlades. Här spelades kägel, cirkusar uppträdde, 
man åkte skridskor och fikade. Strömsholmen utvecklades 
till ett offentligt rum som har en speciell relation till 
vattnet i staden. Den kontrasterar mot ett dominerande 
förhållningssätt till vattnet som varit rådande i Norrköping, 
nämligen vattnet som nytta - dels för hamndrift och dels för 
kraftförsörjning. 

1906 ritade den kände Norrköpingsarkitekten Carl 
Bergsten en ny restaurang på Strömsholmen som när den 
brann ner 1939 satte punkt för storhetstiden. På 60-talet 
byggdes ytterligare en ny restaurang men den revs 1995. 
Allt sedan dess har ön stått mer eller mindre öde och tom. 
Medborgardialoger har förts men dessa har inte lett till 
något byggande på ön. 2007 presenterade kommunen 
ett förslag på upprustning med bl.a. en ny restaurang och 
nya bryggor. Dock har dessa planer ännu inte realiserats 
förutom att bron till ön byttes ut 2008. Under 2009 
avgjordes en gestaltningstävlig om en ny bro som kopplar 
ön till den norra kajen och som knyter ihop det populära 
promenadstråket runt Strömmens vatten. Förhoppningar 
finns om att denna förbindelse ska vara klar under 2011. 
Med sitt centrala och kraftigt exponerade läge i staden är 
Strömsholmen verkligen en oslipad diamant med oerhört 
stor potential. 
Den enda idag levande verksamheten på ön är Roddklubben 
som har funnits på östra spetsen sedan 1932.
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NY DETALJPLAN
Under 2010 ställdes arbetet med en ny detaljplan för 
området ut. I planbeskrivningen skriver man att syftet är att: 
”med detaljplanen möjliggöra en utveckling av området kring 
Strömmen, mellan Saltängsbron och Hamnbron som också 
omfattar Strömsholmen. Området har ett mycket centralt läge 
och är en exponerad del av staden med stor potential. Mycket 
fokus ligger på att tillgängliggöra Strömmen för fotgängare 
och koppla ihop stråket mellan Saltängen och övriga delar av 
centrum.”
Planområdet omfattar flera olika projekt, bl.a;
“• Omläggning av trafiken på Hamngatans östra ände för att 
utöka parken Kalvhagen norrut ner till Strömmens vatten. För 
att möjliggära detta öppnas Fleminggatan för biltrafik. 
• Längs Hamngatan föreslås paviljonger med publika funktioner 
och gatusektionen ska ge ökat utrymme för fotgängare 
och cyklister. Ett parrallellt uppdrag har genomförts för 
utformningen av Hamngatan och parken.
• På Strömsholmen planeras parkmark och även en byggrätt 
for centrumändamål (ej bostäder). Broar föreslås koppla 
Strömsholmen med såväl norra som södra kajen, i vissa utvalda 
lägen föreslås även byggrätt för bryggor för att möjliggöra 
angöring av båtar eller anläggande av badplats.
• Sportfiskets möjligheter att utvecklas finns också med som en 
del i planeringen att skapa ett tillgängligt och attraktivt område 
runt Strömmen.

PLACERING PÅ PLATSEN
I placeringen av badet har ett antal faktorer spelat in;

• Platsen har ett av Norrköpings mest exponerade lägen.
• Anläggningen placeras centralt i vattenrummet mellan 
broarna för bästa solläge under hela dagen. En placering 
i närmare anslutning till den nya restaurangen på 
Strömsholmen (i vattnet norr om denna) skulle vara mer 
skuggig.

• Badet får ett starkt samband med den nya parken 
Kalvhagen som anläggs vid den södra kajkanten.

• Spången anläggs parrallellt med kajkanterna och 
vattenflödet. Holmen Pappers nio våningar höga 
huvudkontor blir fondmotiv i spångens axel västerut.

ANGÖRING
Angöringen till badanläggningen sker från Strömsholmen 
som kommer fungera som ett centralt rekreationsområde. 
Man passerar väster om restaurangen via en trappa eller öster 
om via en tillgänglig ramp. Den klassiska långa spången 
ut till badanläggningen har utvecklats för att befolkas och 
aktiveras. Detta genom att addera olika sittmöjligheter, 
skapa tillgängliga fiskeplatser och låga flytbryggor för i- och 
urstigning av kajaker/kanoter. Några båtgästplatser med boj 
anläggs också längs spången.
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HUS 1 (CAFÉ / FLEXIBELT RUM) 181,3
Café / Konferens / Hörsal  103
Förråd     4,6
Städ      2,2
Pentry     8,5
HWC      4,8
WC      1,7
Soprum     5,5
Garderob     6,1
Solficka	 	 	 	 	 6
Kommunikation		 	 	 22,9
(Teknik)	 	 	 	 	 16

HUS 2 (OMKLÄDNING)  167
Städ      4,2
Entré      13,2
HWC 1     5,8
HWC 2     5,6
Omkl	1	 	 	 	 	 20
Omkl	2	 	 	 	 	 20,3
Dusch	1	 	 	 	 	 6,4
Dusch	2	 	 	 	 	 6,2
Bastu 1     7,2
Bastu 2     7
Kallpool 1     3,2

Kallpool 2     3,1
Kommunikation		 	 	 45
Solficka	 	 	 	 	 3,8
(Teknik)	 	 	 	 	 16

HUS 3 (LOUNGE)   167,2
UteWC     3,4
Utedusch	 	 	 	 	 1,2
Bubbelpool    8,2
Inomhuspool	 	 	 	 51
Dusch	 	 	 	 	 1,6
Gemensam bastu   15,8

Loft      25
Lounge     33
Solficka	 	 	 	 	 5
Kommunikation		 	 	 23

Utomhuspool	 	 	 	 61,3
Motionspool    94
Trädäck	 	 	 	 	 358

TOTAL AREA    1028,8
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SÄKERHET
Vattnet i Strömmen är olika strömt vid olika årstider, därför 
är någon form av säkerhetsanordning nödvändig vid badet 
kanter. För att undvika höga räcken runt hela anläggningen 
som försämrar den direkta kontakten med vattnet har ett 
antal olika alternativa lösningar skapats. 
Det ”vanliga” höga räcket finns på vissa ställen på spången 
(B). Ett alternativ är att utforma räcken som bänkar, bänkar i 
kombination med räcke eller planteringslådor (C, E, F). 
Runt de kanter som saknar räcken finns ett skyddsnät 
under vattenytan som fästes i en stålkonstruktion. 
Stålkonstruktionen fungerar också som skydd för större 
flytande föremål (D). 
Vid den stora caféterrassen fungerar den nedanförliggande 
flytbryggan som ett extra steg mellan terrass och vatten (A).

UTEMILJÖN
Caféterrassen ligger i direkt anslutning till det flexibla 
rummet (caféet). Här sitter man och intar lättare mål 
inköpta i det säsongsöppna caféet. Platsen har goda 
solförhållanden under större delen av dagen men är framför 
allt utformad för att kunna ta del av kvällssolen som lägger 
sig över strömsrummet i väst. Terrassen har en entré till/
från caféet men är också tillgänglig från ”badrummet” och 
entréplatsen via en ramp/trappa. Terrassen ligger 70 cm ovan 
vattennivån för att man härifrån ska ha bra uppsikt över 
badet. Två trappsteg nedanför finns en extra brygga förtöjd 
för ytterligare kvällssol nära vattenytan. Denna flytbrygga har 
också en säkerhetsfunktion då den är ett extra steg mellan 
terrassen och vattnet.

Utomhus finns två olika bassänger. En långsträckt 25 
meter lång bassäng med två banor primärt för motionssim 
ligger i spångens axel och i vattenflödets riktning. När man 
simmat längst ut i denna bassäng har man en panoramavy 
av området kring vattenrummet. Motionsbassängen är två 
meter djup i östra änden och 0,8 meter i den västra. Den 
andra bassängen trappar upp och blir grundast mot öster där 
det är lätt att gå i. I dess sydvästra hörn finns en koppling till 
inomhusbassängen som gör att man kan simma in.

Hela terrassystemet är uppbyggt med små nivåskillnader för 
att skapa olika avgränsningar och rumsligheter. Grundnivån 
ligger vid entréplatsen 40 cm ovanför vattenytan. Soldäcket 
i söder ligger närmare vattenytan medan caféterrassen 
ligger högre. Ramper med lutningen 1:20 sammanbinder 
nivåerna. De olika terrasserna och platserna avgränsas och 
definieras av bänkar och olika sittmöjligheter. På vissa ställen 
gröps dessa ur och blir planteringslådor för växtlighet under 
sommarmånaderna.

Vid poolkanten finns sittplatser där man kan koppla av och 
ha dirket uppsikt över bassängerna. 

Entréplatsen tar emot besökarna som kommer via spången. 
En ramp knyter ihop spången (som är pålad i Strömmens 
botten) och badet. Denna har olika lutning beroende på 
vattenståndet och är utformad för att ha en maximal lutning 
på 1:20 för tillgängligheten. Entréplatsen är riktad mot öster 
och har därmed morgonsol. Från denna plats når du entrén 
till cafébyggnaden och omklädningsrummen. Öppningen 
mellan byggnadskropparna till ”badrummet” är medvetet 
relativt trång. Dels för att koncentrera siktlinjen när man rör 
sig på spången men också för att tydliggöra att badrummet 
är av med intim och privat karaktär, dock öppen. Denna 
passage stängs med en genomsiktlig grind när badet är 
stängt.

Anläggningens alla entréer är utformade som intryckta 
nischer i de solida metallvolymerna. De är klädda med 
en varm cederträpanel vilken bryter av mot den kallare 
zinkfasaden och tydliggör entrén. De flesta av dessa nischer 
hyser fler än en dörr. De primära entrédörrarna är av glas och 
de sekundära, till bl.a. soprum, städförråd och teknikrum, är 
klädda i samma cederträpanel som övriga nischen.

Utgången från omklädningsrummen till ”badrummet” sker 
via en halvöppen cederträklädd passage med ribbor som 
släpper in ljus från söder. Denna fungerar som en övergång 
mellan ute och inne och tar besökaren direkt till det öppna 
”badrummet” i riktning mot entrén till loungebyggnaden. 

Soldäcket är placerat mot södersolen i kontakt med den nya 
parken på andra sidan vattnet. Här solar man i en solstol 
eller direkt på trädäcket, sitter och pratar i de mer skyddade 
nischerna eller badar fötterna direkt i Strömmen. Vattnet 
är lugnare här då denna terrass inte ligger i Strömmens 
huvudfåra.

I entrénischen för loungebyggnaden finns en utedusch, nära 
stegen från/till utepoolen och omklädningsrummen. Här 
finns också en mindre toalett för badande gäster.

I de tre söderriktade fasaderna skapas sittnischer klädda i 
cederträpanel. Dessa skapar en mer skyddand sittplats i lä 
mot södersolen.

20 MARS & 23 SEPT.

21 JUNI
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“BADRUMMET”

PASSAGE OMKL. - BADRUMMETSOLSTUDIE
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EXTERIÖRA MATERIAL
För att understryka volymernas solida uttryck används ett 
riktningslöst fasad- och takmaterial i form av fjällpanel i 
zink. Metallfasaden har också valts för att ge den urbana 
badanläggningen ett annat uttryck än det klassiska kallbadet 
i trä. Metallen är också relativt underhållsfri i jämförelse med 
en träfasad. 

För att konstratera till den kallare metallfasaden har entréer 
och sittnischer klätts i en varm  liggande cederträpanel. 
Cederträ innehåller speciella syror vilket gör att det har 
speciellt bra rötskydd och passar därmed bra i miljö med 
högre fuktighet. För att behålla cederns speciella varma 
rödbruna ton behandlas den med en speciell pigmenterad 
cederolja. 

Cederträ är ett något mjukare träslag vilket gör att det inte är 
optimalt att använda som trallvirke för publika trädäck. För 
spången och övriga utvändiga trägolv används lärkträ som 
med tiden får en gråskimmrande yta.

KONSTRUKTION
Hela anläggningens flytande ”skrov” består av flytkroppar i 
form av betongkassuner gjutna på land som sedan skeppas 
till platsen och sammanfogas med wire. Ett tungt skrov 
ger anläggningen låg tyngdpunkt vilket är nödvändigt för 
flytande byggnation. I betongkassunernas hålrum finns gott 
om plats för teknikutrymmen. 

De tre byggnaderna har en lättkonstruktion med stomme 
av stål. En helt oorganisk stomme är också att föredra vid 
byggnation på vatten för att undvika problem med fukt. All 
isolering sker med cellplast.

Stålstommen består av pelare av VKR-stål som bär HEA-
balkar med CC 2400 mm. Dessa balkar spänner i huskropp 
1 och 3 över hela bredden vilket maximalt är 11,5 meter. I 
omklädnadsbyggnaden bär VKR-pelare i den centrala väggen 
vilket halverar balkarnas spännvidd. Mellan de primära 
balkarna bär IPE-balkar (CC 1200 mm) upp den svetsade 
plåten som fungerar som tätskikt. 

TEKNIKUTRYMMEN
Hela anläggningens ventilationssystem är placerat under 
omklädnadsbyggnaden med en samlad tilluftskanal och 
en värmeväxlad frånluftskanal. Från denna placering 
kanaliseras luften genom betongkassunerna till övriga delar 
av anläggningen. 

Tekniska reningsutrymmen för bassängerna placeras dels 
under loungebyggnaden (utomhus- och inomhuspoolen) och 
dels under caféterrassen (motionspoolen).

Anläggningen är kopplad till det kommunala vatten 
och avloppsnätet. Detta antingen via flexibla rör under 
terrasserna och spången eller via rör på Strömmens botten till 
närmsta kajkant för anslutning. 

3 Ytskikt Rheinzink fjällpanel
70 Bärläkt Z-profil aluminium
70 luftspalt
8 Tätskikt av svetsad plåt
240 HEA-profil stål
240 Cellplastisolering
150 Cellplastisolering + stålregel
Takuppbyggnad enl gyproc för badhus
12 Cederträpanel

3 Ytskikt Rheinzink fjällpanel
30 Bärläkt Z-stålprofil
30 luftspalt
8 Tätskikt av svetsad plåt
150 VKR-stål
150 Cellplastisolering
150 Cellplastisolering + stålregel
Vägguppbyggnad enl gyproc för badhus
12 Cederträpanel

70 vattentät betong
150 cellplastisolering/foamglas
200 vattentät betong

45 Stålgaller

RHEINZINK FÖRPATINERAT BLÅGRÅTT

RHEINZINK FJÄLLPANEL

LÄRKTRALL

CEDERTRÄPANEL

FRÅNLUFT

POOL 
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POOL 
TEKNIK

TILLUFT
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INTERIÖRA MATERIAL
För att konstratera mot byggnadernas kalla utsida av metall 
ska man känna värme på dess insida. Som entrénischerna ger 
en föraning om är de interiöra materialen valda för att skapa 
värme och harmoni. Den varma känslan ges av samma typ av 
cederträpanel som klär entré- och sittnischer. 

I cafébyggnaden kläs både väggar och tak med den rödbruna 
träpanelen. Panelen är kapad i korta längder för att ge tydliga 
vertikala linjer som understryker rummets och byggnadens 
geometri. Cederträt är i sig relativt spräckligt och skiftar 
mellan gult rött och brunt vilket ger en varierad kulöreffekt i 
panelen.

I de andra två byggnaderna kläs taket i cederträ och bidrar 
till värmen i rummet. Väggar här kläs i en vitlasserad 
träpanel med samma dimensioner. Golven beläggs med en 
ljusgrå borstad kalksten. Vertikala ytor som utsätts för högre 
fuktbelastning kläs med en vit eller svart glaserad mosaik i 
litet format. Den interiöra färgsättningen bygger alltså på 
den varma rödbruna cedern och en gråskala. 
Som komplementfärg till detta används en klarblå lackad yta 
på vissa möbler och detaljer.

LJUSSÄTTNING
I alla tre byggnaderna används samma typ av takljus i form 
av en fönsterslits i mötet mellan vägg och tak. Bredden på 
dessa varierar mellan byggnaderna men samma effekt uppnås 
i form av släpljus längs väggarna. 
På liknande sätt används på vissa ställen också armaturer 
infällda i en slits i mötet mellan vägg och tak för att ge ett 
indirekt och behagligt ljus.

För utomhusbelysningen av terrasserna gäller låg placering, 
också ofta i slitsar för att lysa upp bl.a. gångytor. De 
cederklädda entréerna och sittnischerna belyses också 
kvällstid med ett varmt ljus som ger en nästan glödande 
känsla. Bassängerna tydliggörs med en undervattensbelysning 
vilket gör dem behagliga att simma i när mörkret fallit.

BASTU & NAKENBAD
Vardera omklädningsavdelning, dam och herr, har en varsin 
bastu på ca. 7 kvm som rymmer 12 personer. Båda dessa 
bastur har ett ovanljus i mötet mellan bakvägg och tak. I 
direkt anslutning till bastun finns en mindra ”vak” som man 
kan doppa sig i. Detta är ett hål genom betongkassunen 
vilket gör att doppet sker direkt i Strömmens vatten. Då 
anläggningen ligger i en urban kontext hålls nakenbad i en 
liten skala. Man har visuell kontakt mellan bastun och vaken 
genom en lågt sittande glasslits mellan dessa. Gemensamt 
bastubad för båda kön finns i loungebyggnaden. Denna 
bastu är 16 kvm och rymmer 25 personer. Speciellt för 
denna bastu är att den har ett stort panoramafönster vilket 
ger besökarna en fin vy över vattenrummet med rådhusets 
torn i blickfånget. Golvnivån i bastun är sänkt vilket gör att 
den första laven har samma höjd som vattennivån utanför 
glaset. 

ANVÄNDNING
Badanläggningen är öppen för allmänheten året runt. 
Engångsbiljett i form av tillgång till omklädningsrum löses 
via en automat vid entréplatsen eller när man passerar 
restaurangen på Strömsholmen. Annars går att lösa årskort. 
Under sommarmånaderna öppnar caféet (som en del av 
restaurangverksamheten på Strömsholmen) i det ”flexibla 
rummet”. Detta är då öppet för alla, även ickebadande 
gäster. Caféet och dess uteterrass kan nås utan att beträda 
”badrummet”. 
När peakmånaderna under sommaren är över kan det flexibla 
rummet användas som t.ex. utställningslokal, konferenslokal, 
festlokal eller hörsal. 
Under vintern är inomhusbassängen och den 
lilla utomhusbassängen uppvärmda och öppna. 
Motionsbassängen är dock stängd.
Anläggningen kan abonneras för en kväll då man får tillgång 
till det flexibla rummet med pentry och loungebyggnaden. 
Konferens med bastu och bad efteråt. Grinden mellan 
omklädningsbyggnaden och cafébyggnaden är då stängd för 
allmänheten.

CEDERTRÄPANELVITLASERAD TRÄPANEL

LACKERAD BLÅ KULÖR

INOMHUSBAD

OMKLÄDNINGSRUM

CAFÉ / FLEXIBELT RUM
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VIT / SVART GLASERAD MOSAIK

STÄNGD GRIND


