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AquaPark är en badanläggning i Szolnok, Ungern, belägen i en vacker park med 
närmare 500 träd. Parken, bassängerna och byggnaderna rymmer aktiviteter 
får såväl unga som gamla, sommar som vinter. Hit kan man komma för att 
tävla i vattenrelaterade idrotter, träna, leka, koppla av och få olika behandlingar. 
AquaPark erbjuder stadens invånare en plats där de kan träffas, träna, slappna 
av efter en dag på jobbet, värma kroppen i de varma bassängerna och ta vara 
på de positiva hälsoeffekterna av vattnet som kommer från de varma källorna 
på tomten. 

Att anpassa byggnaderna till parkmiljön och ta hänsyn till den värdefulla veg-
etationen har varit den centrala frågan i projektet. Hur utformas ett badhus 
i ett vackert parkområde? Vad kan parkområdet ge badhusets besökare för 
upplevelser och hur kan utformningen av byggnaderna förstärka den? Dessa 
frågor har drivit projektet framåt och påverkat både programfördelningen och 
utformningen av byggnaderna.

AquaPark

I Ungern är badandet en viktig del av kulturen och iden-
titeten. Ungrarna älskar vattnet. Och de tycker om att ut-
nyttja det på flera olika sätt. Nationen har varit väldigt 
framgångsrik i vattenrelaterade i idrotter så som simning, 
vattenpolo och kanot i många år. 

Men man tar också vara på de varma källorna som landet 
är så rikt på. Termalvattnet används i rehabilitering och an-
dra hälsofrämjande syften, samt till rekreation.

Man kan hitta bad överallt i landet, i både urbana miljöer 
och i naturen. Det är mycket populärt att sitta i bassänger 
fyllda med termalvatten, såväl  inomhus som utomhus. Ofta 
kombineras badandet med andra sociala aktiviteter. Som ett 
exempel på detta, kan nämnas Széchenyi badet i Budapest, 
där gästerna har möjlighet att mötas i ett parti schack med-
an de badar. Och hur vädret är spelar ingen större roll heller. 
Badgästerna sitter gärna ute i de varma bassängerna även 
när det snöar.

BADKULTUREN I UNGERN
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Szolnok

BADORTEN SZOLNOK

Min hemstad, Szolnok, där examensarbetet är fölagt har his-
toriskt sett inte varit något undantag från denna badkultur. 

Staden ligger ungefär 100 km ost-sydost om Budapest. Un-
der århundraden har dess läge i hjärtat av det stora unger-
ska slättlandet vid samman¬flödet av floderna Zagyva och 
Tisza har gjort den till en viktig kulturell och ekonomisk 
mötesplats.

Redan i början av 1900-talet började den bli känd för sina 
bad, när man kunde bada i floden Tisza i så kallade “bad-
korgar” som lät vattnet rinna igenom men gjorde badandet 
tryggt.

I slutet av 1920-talet när man borrade utanför ett hotell, hit-
tade man en varmvattenkälla i 950 meters djup. Från brun-
nen kommer 55,6 oC vatten upp till ytan än idag. Det inne-
håller alkali-hydrokarbonat och flera andra ämnen som gör 
att det har godkänts som termalvatten.

Efter denna upptäckt, hittades en rad andra varmvattenkäl-
lor med termalvatten-kvalité i staden och runt hela provin-
sen, och nybyggandet av badanläggningar i Szolnok verkli-
gen blomstrade.

Under min uppväxt fanns det hela fem badanläggningar i 
Szolnok som invånarna kunde välja mellan. Med så många 
badanläggningar kunde staden verkligen titulera sig som 
badort.

Men i början av 1990-talet började baden stängas av olika 
anledningar. 2007 var man till och med tvungen att stänga 
stadens sim- och vattenpolocenter och kvar stod ett enda 
utomhusbad som bara hade öppet tre månader om året.

Detta har gjort att många av Szolnoks invånare väljer att 
åka flertal kilometer/mil ifall de vill simma, bada, basta eller 
njuta av en massage och ta emot olika behandlingar. För 
samtidigt som badhus efter badhus stängdes i Szolnok, har 
många småstäder i provinsen investerat stora summor i 
byggnadskomplex med badhus och badhotell.

Att invånarna ska behöva åka långa vägar för att kunna 
besöka badhus är inte hållbart vare sig ekologiskt, ekono-
miskt eller sociokulturellt. Jag anser att Szolnok borde ta 
bättre vara på sådana fantastiska naturresurser som häl-
sofrämjande, underjordiska varmvattenkällor är. Staden be-
höver turismen för att öka sina inkomster och bad- och häl-
soturismen skulle kunna vara en stor del i arbetet att locka 
turisterna till staden.

Men viktigast av allt är att Szolnoks invånare borde kunna 
erbjudas en anläggning där de kan träffas, slappna av efter 
en dag på jobbet, röra på sig, värma kroppen i de varma 
bassängerna när det är kallt ute och ta vara på de positiva 
hälsoeffekterna av termalvattnet. 

Det har, som tur är, även politikerna insett. Därför har det 
fattats ett beslut om att utomhusbadet i Tiszaliget behöver 
utvecklas. Badsäsongen behövde förlängas och målet var att 
kunna hålla öppet hela året. Hittills har man dock bara bara 
använt sig av temporära lösningar. Planen är att ett helt 
badkomplex med äventyrsbad, tävlingsbassäng med läktare 
och en wellness-avdelning med wellnesshotell ska byggas 
på tomten i den vackra naturen.

TISZALIGET

Tiszaliget är en väldigt fin park. De första träden planter-
ades i början av 1900-talet och till idag har många av dessa 
vuxit sig stora. De tillsammans med den yngre vegetationen 
och de stora gräsytorna kännetecknar parkområdet som 
gärna besöks av stadens invånare. Inte minst för att staden 
annars saknar större sammanhängande grönområden.

Ända fram till 1960-talet översvämmades Tiszaliget varje 
år av floden, men tack vare vallen som byggdes på 60-talet 
kunde man börja utveckla området och bygga permanenta 
byggnader. Området behölls dock som ett rekreationsom-
råde där stora delar av stadens idrottsverksamhet har sin 
hemvist.

Områden runt vallen översvämmas dock fortfarande varje 
år vilket gör att parken förvandlas till en form av ö som har 
sin entré i den östra delen. Det är från det hållet bussar och 
bilister kan närma sig utomhusbadet som ligger i mitten av 
Tiszaliget. Bussen stannar precis utanför projektområdet.

För att stärka kopplingen mellan innerstaden och stadens 
”lunga” har kommunen investerat i en ny gång- och cykelbro 
som invigdes  januari 2011. Tack vare bron kan man idag 
nå parkområdet även norrifrån och invånarna kan komma 
till parken från innerstaden genom en kort promenad. Bron 
landar mittemot det befintliga utomhusbadet och detta har 
haft stor betydelse vid placeringen av projektets program-
delar.
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Utomhusbadet är nästan 60000 kvm stort varav ca 46-47000 kvm är grönyta. I 
anslutningen till badet finns även en 25000 kvm stor sjö till söder om projektom-
rådet, som är kvar från den tiden då parken fortfarande översvämmades årligen.

Grönytan innefattar öppna gräsytor, men även ca 480 träd. Dessa erbjuder inte 
bara skugga under de varma sommardagarna då det kan bli upp mot 40 grader 
varmt, utan bildar också mindre rum i det stora rummet och bidrar till parkens 
tredimensionalitet. 

Det finns 44 olika trädarter varav 32 är lövfällande och 12 är städsegröna. Avsikten 
under projektet var att behålla så många träd som möjligt och placera de nya byg-
gnaderna så att träden skulle kunna få stå i centrum.

Det bebyggda området på dryga 13000 kvm innefattar entrébyggnaden, omkläd-
ningshyttar för sommaren, omklädningsrum, toaletter, förvaring, samt en restau-
rang och några mindre kiosker, två stugor med egen bastu och kallbad (som dock 
inte är öppna för allmänheten), samt rutschkanor och bassängerna naturligtvis.

BADET IDAG

Situationsplan
1:2500

Förutom att visa största möjliga hänsyn till den värdefulla vegetationen bestämde 
jag mig också för att behålla bassängerna, som är dyra att flytta och som också 
förstärker platsens identitet.

De fyra identiska byggnaderna på den östra siden av tomten tillsammans med stu-
gorna får också vara kvar och ingå i ett nytt hotellkomplex som ska komplettera 
badanläggningen. 

De mindre hyttarna, kiosken och restaurangen i den norra delen av tomten som är 
i dåligt skick ska rivas för att ge plats för de ny funktionerna.

Under programanalysen blev det också uppenbart att entrén till badet skulle ske 
vid området där bron landar i parken och där även busshållplatsen ligger. Där ska 
det skapas ett större entrétorg som kan fungera som en ny publik plats med bil-
jettkassor och kommersiella funktioner. För att detta skall vara möjligt måste den 
befintliga entrébyggnaden också tas bort.

RIVA/BEHÅLLA

PROGRAMKRAV

Projektet kan delas in i följande huvuddelar: 

Idrottsbadhus med tävlingsbassäng av olympisk standard för både vattenpolo 
och simning, med läktare för 400-500 personer för att främja idrotten i staden.
Motion- och äventyrsbad med bassänger av olika storlek och attraktioner för 
besökare i olika åldrar: äventyrsbassänger, rutschkanor, jacuzzi osv.
Hälsobad med fokus på wellness och rehabilitering, med bassänger för rehabil-
itering, hydro- och balneoterapi, massage, bastu.
En accentuerad och välkomnande entré med kommersiella funktioner, samt in-
frastruktur kopplad till verksamheten.

Om alla dessa funktioner skulle få plats i en enda volym, hade det behövts placeras 
en stor byggnaden på tomten. Det hade inneburit att man skulle ha behövt fälla 
många träd vilket inte var ett alternativ. En av de viktigaste uppgifterna var att 
anpassa de planerade byggnaderna till stadsbilden.

STRATEGI

Därför grupperades de olika programdelarna baserat på deras karaktär och plac-
erats på tomten utifrån platsens förutsättningar. Den stora volymen har brutits ner 
i mindre volymer och trädens position har haft stor betydelse för var de olika pro-
gramdelarna placerades på tomten. Fokus i projektet har alltså legat på att jobba 
med relationen mellan programmet och platsen.

Tävlingsbadet
I den sydvästra delen av projektområdet fanns det större öppna fält där det var 
mest lämpligt att placera den nya tävlingsbassängen, med dess läktare för 500 
personer och tillhörande funktioner, som är den största volymen på tomten. Hit 
kommer de som vill träna, och här håller man simtävlingar och vattenpolomatch-
er. Publiken som besöker idrottsevenemangen ska också få njuta av den vackra 
utsikten mot sjön och träden, precis som badgästerna. Denna idé har styrt plac-
eringen av läktaren.

Motionssim och äventyrsbad
I det nordvästra hörnet runt den befintliga 33 meters simbassängen skapades 
rum för motionssim och äventyr. Hit kommer barnfamiljer där alla familjemed-
lemmar kan hitta de upplevelser de letar efter. Barnen kan åka rutschkana eller 
leka i vågbassängen, samtidigt som föräldrarna kan simma några längder i 33 
meters bassängen eller sitta med de yngsta i en varmare bassäng.

Simundervisning
Om man fortsätter österut, hittar man två identiska byggnader med bassän-
ger med ställbart botten. Här kan man hålla simundervisning, babysim och vat-
tengympa. Medan barnet är på simundervisning kan föräldern sätta sig i cafét 
och unna sig en stunds avkoppling, samtidigt som man fortfarande är nära och 
kan hålla barnet under uppsikt.

Café
Cafét kan man även nå från det nya entrétorget, vars placering bestämdes med 
hänsyn till gång- och cykelbron. Även här var avsikten att behålla träden för att 
de ska skapa mindre rum och ge skugga till vissa delar av torget.

Entrétorg
Vid torget hittar besökarna biljettkassorna som tillsammans med de två om-
klädningsrummen bildar ett mindre torg innanför entrén. På sommaren kan man 
gå rakt in i parken efter att man köpt sin biljett och hitta sin favoritplats bland 
träden.

Kommersiella funktioner
I anslutning till torget finns en restaurang och en liten butik. Dessa kan nås både 
från torget och från badet och bidrar till att skapa ett levande entrétorg som 
lockar även de som inte vill bada.

Hälsobadet
Den nordöstra delen av tomten är mest tätbevuxen. Mellan dessa storavuxna träd 
placerades hälsobadet, en bit ifrån det högljudda äventyrsbadet. Den här delen 
av badparken erbjuder en plats till besökarna där de kan ägna sin kropp och själ 
en stund av välbehövlig vila. Hälsodelen har fått en egen entré i anslutning till en 
befintlig parkering. I det som är entrébyggnaden till hälsobadet, hittar man även 
behandlingsrum.

Omklädningsrummens byggnader och volymen närmast restaurangen som in-
nehåller en mindre sim- och terapibassäng samt en jaccuzzi, ramar in utomhus-
bassängerna och skapar en lugn miljlö utan att ta bort upplevelsen av parken. 
Till söder om utomhusbassängerna finns en bastubyggnad också där vilodelen 
har utsikt mot parken.

Parkering

Parkering

Parkering
Buss

Buss

KONCEPT UTNYTTJA TERMALVATTNET

I projektområdet finns det två brunnar som försöjer ba-
det med vatten. Vattnet från båda brunnarna innehåller 
alkali-hydrokarbonat och är godkänt som termalvatten. 
Vattnets kvalitéer gör att det kan användas i hälsofräm-
jande syften, men det borde utnyttjas på flera sätt med 
tanke på dess temperatur och metaninnehåll.Metangasen 
kan man vinna ut från vattnet och utnyttja till uppvärmn-
ingen av byggnaden när det behövs. 

Efter att metanen har tagits bort från vattnet kan man 
utnyttja dess temperatur. När det kommer upp till ytan är 
vattnet 55,2 grader varmt. Genom värmeväxling kan man 
värma upp vattnet från stadens vattenförsörjningssys-
tem och använda det vattnet i simbassängerna vars tem-
peratur ska ligga runt 25-27 grader. Samtidigt som sim-
bassängernas vatten värms upp, kyls termalvattnet ner 
och blir redo att användas i termalbassängerna. I hälso-
badet finns det två utomhusbassänger med termalvattnet. 
Dessa ska ha olika temperaturer för att badgästerna ska 
kunna välja hur varmt vatten de vill sitta i.

Termalbassängerna töms dagligen och det fortfarande 
varma vattnets temperatur kan utnyttjas med hjälp av 
värmeväxling ytterligare en gång. Den här gången kan 
det användas för att hjälpa att värma upp vattnet till 
duscharna. Termalvattnet blir nu ännu kallare och kan 
användas i de uppvärmda gångerna mellan byggnaderna 
samt i byggnadernas golvvärmesystem.

I ett sista steg kan man rengöra vattnet tillsammans med 
regnvattnet i vallgraven mellan hälsobadets byggnader. 
Där används växter för rengöringsprocessen innan vatn-
net får rinna ut i sjön som ligger i anslutning till badpar-
ken.

STAKETET IDAG

Bad är viktiga mötesplatser, men det ska även finnas offentliga rum runt dem för 
att skapa en levande miljö. Vid det befintliga badet finns det dock ingen plats som 
kan fånga upp människorna eftersom badparken är omringad av ett staket.

Delar av badets parkområde borde göras mer tillgänglig för allmänheten och erb-
juda något även för dem som inte besöker badet. För att göra den stora parken mer 
inbjudande behöver man skapa rum där möten kan ske.

Genom att dela upp programmet i mindre delar skapas det flera byggnader. 
Tack vare deras placering och relation till varandra, skapar de tillsammans med 
träden mindre rum i badparken. Dessa blir naturliga mötesplatser inne i badet där 
badgästerna kan träffas.

Ett exempel på detta är torget innanför entrén där kassan, omklädningsrummen 
och träden bildar ett rum, ett mindre entrétorg som bara är till för badgästerna.

Andra exempel på hur byggnaderna och träden skapa mindre rum i det stora rum-
met hittar man i hälsobadet och även mellan äventyrsbadet och motionsbadet.

RUM MELLAN BYGGNADERNA

MÖTESPLATS

I förslaget dras byggnaderna in från gatan och tack vare den tidigare nämnda 
förskjutningen mellan volymerna skapas rum som fungerar som mötesplatser.

Den viktigaste av dessa är torget där gång- och cykelbron landar. Här skapar byg-
gnaderna ett större torg, en mötesplats för alla, både för badgästerna, turisterna 
och de som besöker restaurangen eller cafét.

På torget kan alla hitta en plats att trivas på. Man kan sätta sig på en bänk, eller 
lägga ut en filt i gräset. Tack vare samspelet mellan byggnaderna och träden 
skapas det mindre rum på torget och man hittar både soliga och skuggiga platser.

FLYTTA GRÄNSERNA

I och med att det finns en viss förskjutning och avstånd mellan de nya byggnad-
erna  kan de definiera badets gränser utan att de helt stänger ute de som endast 
passerar badet. Mellan byggnaderna kan man se träden och glimtar av bassän-
gerna inne i badområdet, medan ett lättare staket gör gränsen tydlig. Staketet 
ska utformas så att största möjliga visuell kontakt kan skapas mellan badet och 
området utanför.
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1:200

Fasad mot parken
1:200





Plan 1
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Entrétorget

Träden är väldigt viktiga för platsens identitet, de ger skug-
ga de varma sommardagarna, de skapar rum och är vackra.  
Att visa största möjliga hänsyn till dem har varit en central 
fråga i projektet.

Dels för att träden ska må bättre, men också för att skapa 
en visuell gräns mellan park och torgyta byggs den hårdg-
jorda ytan ovanpå den befintliga marken. Dessutom börjar 
torgytan på ett litet avstånd från trädstammarna. På så sätt 
skapas det också ett mikroklimat för vegetationen.

Plan 2 Tävlingsbad
1:200

Plan 2 Hälsobad
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Plan 2 Restaurang
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Principsektion för möte mellan träd och hårdgjord yta
1:50

Inre torg vid entrén, formad av byggnaderna och träden

Entrétorg med biljettkassan, omklädningsrummen och cafét
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Klimatet i Szolnok är kontinentalt med varma 
somrar och relativt milda vintrar. Regionen är en 
av de mest soliga i Europa. I och med att temper-
aturen på somrarna kan stiga upp till 40 grader 
har jag försökt att stänga värmen ute. Detta lös-
er jag genom att ha få öppningar i fasaderna och 
att placera fönstren så att träden ska kunna ge 
skugga på sommaren. Eftersom de flesta träd är 
lövfällande kan dock solens värme nå byggnad-
erna på vintern. 

För att kontrollera inomhusklimatet har jag valt 
att arbeta med termisk massa. Vattnet i bassän-
gerna fungerar utmärkt som termisk massa och 
kan lagra värmen under dagen och släppa ut den 
under kvällen. Tack vare detta kan man minska 
behovet av kylning och uppvärmning. Förutom 
vattnet ville jag att även husets klimatskal skulle 
fungera som termisk massa därför valde jag att 
arbeta med material av hög värmelagringskapa-
citet. I bassängernas konstruktion använder jag 
betong, och även golv- och takkonstruktionen 
består av detta material, känt för sin värmela-
gringskapacitet. 

När det gäller väggarna bestämde jag mig för att 
använda helväggselement av träullit, ett mate-
rial som består av träull och cement. Det funger-
ar utmärkt som termisk massa och är dessutom 
fuktreglerande och ljudabsorberande. Tack vare 

KLIMAT OCH ARKITEKTUR
det höga PH-värdet står det emot röta och mö-
gel också. Detta var ytterligare en fråga som jag 
arbetade med: den utsatta miljön där det finns 
mycket vatten, vattenånga och fukt. För att inte 
riskera mögeltillväxt valde jag att enbart arbeta 
med oorganiska material i byggnaderna. Träul-
lit är ett material som kan återvinnas, så skulle 
man bestämma sig för att riva byggnaderna, kan 
man mala ner väggarna som kan bli till cement 
igen eller användas som kalkberikad jordförbät-
tringsmedel.

Eftersom byggnaderna står i en vacker park, har 
jag arbetat med hur byggnaderna möter marken. 
Jag ville höja upp volymerna en bit ifrån marken 
för att ge dem ett något lättare uttryck trots 
att volymerna är slutna. Samtidigt ville jag inte 
att markfukt ska kunna tränga in i grundkon-
struktionen, därför ville jag arbeta med platta på 
mark. För att lyckas med dessa idéer, används 
Supergrund när man gjuter plattan. När gjutnin-
gen är klar, kan man bryta loss den yttre delen 
av isoleringen vilket gör att byggnaden verkar 
släppa från marken. Samtidigt får man de pos-
itiva effekterna av att använda en platta, som 
förutom att hålla fukt ute också innebär att det 
skapas en värmekudde under byggnaden vilket 
gör att temperaturskillnaden mellan ute och inne 
inte blir så stor.

Sektion AA
1:50

Sim- och terapibassäng samt jacuzzi i hälsobadet Hälsobadet

Byggnaderna är generellt slutna, för att flytta 
fokus till besökaren och badandet. Vistelsen i 
badet ska handla om upplevelserna som termal-
vattnet och parken bjuder på. Byggnaderna ska 
förstärka dessa upplevelser genom sina enkla 
volymer. 

Tanken med de slutna volymerna är också att 
man inte ska bjudas på vyn av hela parken på en 
gång. Man ska först bara få glimtar av de vackra 
träden.  Fönstren är placerade så att de ska rama 
in specifika vyer. Sedan när man befinner sig 
mellan byggnaderna, kan man få en större bild 
av parken. Och till slut ska man få uppleva hela 
parkområdet när man har kommit en bit ifrån 
byggnaderna.

Dessa är oftast placerade i 90 graders vinkel i 
relation till varandra, med en viss förskjutning 

och även med hänsyn till träden vilket gör att flera 
intressanta rum skapas mellan dem.

I byggnaderna tillämpade jag samma idé för väg-
garna som är vinklade i 90 grader mot varandra 
med viss förskjutning och fungerar som en sorts 
skärmväggar som definierar rummen utan att se-
parera dem helt från varandra. Jag har också försökt 
leka med placeringen av dörrarna, så att man sällan 
går direkt mot en dörr, istället är dörrarna placerade 
vinkelrät mot gångvägen.

I hälsobadet där naturen är mest närvarande har jag 
också försökt att ge byggnaderna en lättare uttryck 
genom att lyfta de en bit från marken. Det ser man 
i bastubyggnaden, i omklädningsrummen, och även 
i inomhusdelen.

GESTALTNING

Sektion Träullit -vägg
och möte med marken

1:20

Omklädningsrum i hälsobadet






