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Hur kan jag designa ett badhus som 
lockar till vistelse i Szolnok samtidigt 
som det ska vara en tillgång för lokal-
samhället? 

Szolnok är en stad som gärna vill kalla sig för ba-
dort. Men de senaste decennierna har man stängt 
badhus efter badhus. Sedan 2007 har man haft ett 
enda utomhusbad kvar, medan flera mindre orter 
i närheten hade satsat på hälsoturimen och inves-
terat mycket pengar i byggnadskomplex med både 
badhus och wellnesshotell för att ta vara på det 
fantastiska termalvatten som området är så rikt på.

Szolnoks invånare började åka flertal kilometer/
mil för att simma, koppla av i en bassäng med 
varmt termalvatten, basta och ta emot olika be-
handlingar vilket inte är hållbart vare sig ekolo-
giskt, ekonomiskt eller sociokulturellt.

Därför anser jag att en modern badanläggning med 
wellness- och äventyrsbad, samt tävlingsbassän-
ger i anslutning till ett wellnesshotell är något 
staden borde investera i dels för att höja livskvali-
tén för sina invånare, skapa nya arbetsplatser och 
ny mötesplats i staden, men också för att höja sina 
egna inkomster tack vare hälsoturismen.
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Examensarbetets mål är att designa ett badhus-
komplex i ett vackert parkområde. Relationen 
mellan den planerade byggnaden och parkrum-
met  kommer att ha en betydande roll i designpro-
cessen. Den tänkta tomten erbjuder en fantastisk 
parkmiljö som tillsammans med badanläggningen 
ska utgöra en oas i staden som både kan vara en 
tillgång för Szolnoks invånare och locka turister 
till staden.

Vidare är målet med projektet att integrera de 
analysverktyg som jag har lärt mig under magis-
terutbilningen i designprocessen. För det vill jag 
göra minst en analys i veckan med något av pro-
grammen Vasari och Velux.

Vad kan parkområdet ge badhusets 
besökare för upplevelser och hur kan ut-
formningen av badhuset förstärka dem?

I början av 1900-talet började man plantera träd 
på den södra sidan av Tisza. Parken blev vackrare 
för varje år mycket tack vare stadens invånare. De 
tog hand om parken som idag kallas för stadens 
“lunga” och är ett vackert grönområde med värde-
full vegetation och högt rekreativt värde.

Sedan 1960-talet skyddas parken av en vall från 
översvämningar vilket har möjliggjort uppföran-
det av permanenta byggnader.

Hur utformas arkitektur i ett vackert parkområde 
som Tiszaliget? Hur kan vi integrera byggnader i 
naturen och naturen i byggnader?
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Verktyg: 
Under examensarbetet skulle jag vilja integrera 
både analoga och digitala verktyg i gestaltning-
sprocessen.

Skisser, skissmodeller och collage tänker jag an-
vända för att undersöka rumsliga kvalitéer, rums-
sammanhang, samt för att arbeta med ljus och 
taktilitet.

Även analyser med Vasari och Velux Dagsljus-
analys-program kommer att inkorporeras i ge-
staltningsprocessen för att verifiera idéer som ut-
vecklas under det mer intuitiva arbetet.

Hösten 2012

Projektet föregicks av researcharbete med fokus 
på följande

• Stadens idéer för dess utveckling
• Badhus i staden under historien
• Förståelse av de gamla badanläggninggarnas 

betydelse för staden och invånarna
• Information om den tävling som utlystes på 

tomten för några år sedan
• Platsen från ett historiskt, kulturellt, och soci-

alt perspektiv
• Förståelse för platsen och dess betydelse för 

staden
• Dokumentation av platsen
• Insamling av kartmaterial
• Fakta om vattnet/källorna

Våren 2013

Vårens arbete börjar med en fördjupande un-
dersökning på stadsbyggnadsnivå. Platsen ska 
undersökas i relation till dess omgivning och 
väderstrecken. Vidare ska programmet noggrannt 
analyseras för att skapa en ökad förståelse för 
funktionerna och därmed kunna skapa intressanta 
rumssammanhang.

Fysiska och 3D-modeller kommer att användas 
kontinuerligt för volymstudier, sol- och ljusstudi-
er och vindanalyser, samt för att utforska rumsliga 
kvalitéer och därmed skapa arkitektoniskt tillta-
lande och funktionella miljöer både utomhus och 
inomhus där människor ska trivas.

Studieresa/studiebesök:
• Studiebesök är planerade på olika badhus i 

Ungern för att hitta referenser till vilken sorts 
badhusmiljö jag skulle vilja skapa i mitt pro-
jekt

• Platsen, parkområdet kommer också att 
besökas ytterligare några gånger för att förstå 
vilka är dess främsta kvalitéer som jag kom-
mer att förhålla mig till under designproces-
sen.

Referenser:

Under projektet kommer jag att analysera flera 
badhus för att skapa en förståelse för vilka 
arkiektoniska kvalitéer dessa har och för att se 
hur jag kan arbeta med arkitektoniska element 
så som rumsligheter, massa och tomrum, volym, 
rörelse, struktur, ljus och tektonik, samt relati-
onen till omgivningen i mitt arbete.

Referenser:
• Thermal Bath, Vals - Zumthor
• Rudas Gyógyfürdő, Budapest
• Gellért Gyógyfürdő, Budapest
• Queens Bath i Hampti, Karnatatka, India
• Bath, Leca da Palmeira, Portugal - Siza
• Stadtbad, Berlin - Tessenow
• Mälarbadet, Stockholm - V Bodin & B 

Almquist
• Cagaloglu Hamam, Istanbul
• Natatorium, Cranbrook - T Williams B Tsien
• Swimming Center, San Fernando de Henares 

- Mansilla & Tunon
• Széchenyi Gyógyfürdő, Budapest, Ungern
• The Bath House, Trenton - L Kahn
• Mineral Bath and Spa, Samedan - Miller & 

Maranta
• Rehab Clinic, Basel - Herzog&deMeuron

Resultaten från analyserna kommer att utvärderas 
för att integreras i gestaltningsprocessen. Målet 
är att utforma ett byggnadskomplex som med sin 
design kan bidra till den sociala och kulturella 
hållbarheten i staden. Samtidigt ska konstruktion, 
material och tekniska system väljas med hänsyn 
till miljön.
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4.1. Teori
“Att bada är en mycket gammal tradition som stärker och förfriskar både din kropp och själ. Bada 

långsamt, anpassa badet till vad din kropp behöver; bada med eftertanke och som en som har all tid i 
världen. Det varma vattnet tränger igenom kroppens alla porer, livar upp din själ och lugnar dina av 

arbetet och världen sönderslitna nerver. Hälsobrunnarna är som våta kloster där du ostört kan ägna din 
kropp och själ en sund och välbehövlig vila.”

Füves könyv - Márai Sándor

Definition

“Bad (att bada) innebär att en kropp, vanligen 
människokroppen, sänks ner i vatten eller i an-
nan vätska. Det kan ske av hygieniska skäl för 
tvagning, men även som en form av rekreation 
eller ceremoni (till exempel dop). Vattenbad kan 
ske i havet, i en sjö (till exempel på en badplats), 
i en simbassäng (badhus eller utomhusbad) eller i 
ett badkar (karbad).

I mer vidsträckt mening innefattar begreppet 
bad även kroppens införande i het luft eller ånga 
(bastubad, varmluftsbad, ångbad), i fastare äm-
nen (såsom vid snöbad eller vid de tyska “moor- 
och sandbaden”) eller dess ingnidande med 
gyttja, tång eller liknande.” (wikipedia)

Historia

I Orienten, hos perserna och egypterna omta-
lades bad mest som en rituell handling. Det var 
grekerna som gjorde badandet mer till konst och 
började använda det i medicinskt syfte.

I antika Rom kunde människor njuta av att 
besöka publika badanstalt. Badhuset var inte bara 
en plats för att bada utan även en plats att mötas 
och göra affärer.

Vissa gick dit för motionens skull, andra valde 
att njuta av en promenad i trädgården, medan 
ytterligare andra ägnade sig åt läsning. Badhusen 
innehöll förutom bassänger även gym, trädgårdar 
och innergårdar.

En större badanläggning i Rom kallades för 
Termer och där följde romarna en fastslagen 
badprocedur: började med att klä av sig för att 
sedan bada i kallt vatten. Därefter fortsatte de till 
ljumbadet och varmbadet. Sedan återgick de till 
ljumbadet för att avsluta badandet i kallbadet.

I några av de större Termer fanns även svettbad 
och simbad och badhusen hade även gallerier, 
bibliotek och restauranger.

Badandet har i alla tider haft ett sociokulturellt 
betydelse för människors tillvaro och har också 
blivit mer och mer förknippad med rekreation 
och avslappning.
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Arkitektur

“Mountain, stone, water – building in the stone, 
building with stone, into the mountain, building out 
of the mountain, being inside the mountain – how 
can the implications and the sensuality in the as-
sociation of these words be interpreted, architectur-
ally? The whole concept was designed by following 
up these questions; so that it all took form step by 
step.” sa Peter Zumthor om Therme Vals.

Peter Zumthors uppgift var att utforma ett bad som 
inte bara skulle bli en bekvämlighet för det lokala 
samhället utan även en attraktion för besökare. 
På samma sätt skulle jag vilja designa ett badhus 
som både är en tillgång till Szolnoks invånare och 
något som lockar turister till staden. Vilka är de 
kvalitéer hos Therme Vals som gjorde att projek-
tet blev så lyckat? Jag har sökt och kommer att 
fortsätta söka  svaret på denna  fråga genom att 
titta närmare på projektet.

området skapar också en fysisk länk mellan byg-
gnaden och platsen. Det gröna taket gör att byg-
gnaden verkligen smälter in i omgivningen och 
ser ut som att den växer ut ur berget.

En annan sak som jag fann väldigt intressant var 
hur arkitekturen behandlar frågor om upplevelser 
och känner av byggnadens program och poetis-
ka berättelse. Man går in i byggnaden genom en 
smal korridor på bergssidan, in i en värld tänkt 
att tilltala ens sinnen. Efter att man har bytt om 
och kliver ut på balkongen öppnas ett landskap av 
klossar och bassänger upp framför en. Där börjar 
besökarens resa genom badet. Byggnaden är up-
pbyggd som en serie av delvis nedsänkta ”grot-
tor” där besökaren själv kan välja sin väg mellan 
de olika rummen.

Dessa rum/kammare utgör den komplexa labyrint-
en inom och mellan de strukturella ”kolumn-rum-
men”. Massa, tomrum, rytm, repetition och varia-
tion är exempel på arkitektoniska element som 
Zumthor haft i åtanke. Förutom dialogen mellan 
arkitekturen och det omgivande landskapet, som 
jag tidigare nämnt, finns här ytterligare en dialog. 
Nämligen den mellan besökaren och det termiska 
badvattnet med dess läkande egenskaper. Det han-
dlar om att skapa upplevelser. Besökaren erbjuds 
möjligheten att uppleva vattnet vid olika tempera-
turer, och även i olika rumsliga förhållanden. Jag 
tycker att sättet som Peter Zumthor jobbat med 
material, klimat, färger och ljus i byggnaden ger 
ytterligare en dimension till badandets ritual.

Just ljuset i byggnaden har en så pass stor be-
tydelse att det kräver en viss fördjupning. För 

Det första som slog mig när jag läste boken om 
Therme Vals var hur arkitekturen etablerar en 
dialog med det kraftfulla landskapet som omger 
den: spabyggnaden är byggd av Valser gnejs, är 
beläget i sluttningen och samordnas med topo-
grafin. Att arkitekten valde att använda sten från 

det första har man en slags resa genom badet 
där besökaren rör sig från den anonyma, mörka 
entrén på bergssidan till ljuset på dalsidan.  Där 
besökaren kan njuta av den fantastiska vyn i de 
tysta rummen som är avsedda för vila.
För det andra möjliggör byggnadens konstruk-
tion att naturligt ljus kan nå badkamrarna genom 
taket. De ”kolumn-rum” som skapar den tidigare 
nämnda labyrinten stöder även taket som består 
av flera sektioner av betongplattor. Eftersom bad-
husmiljön är en utsatt miljö där material påverkas 
av temperaturskillnader, varierande luftfuktighet 
och olika laster när t.ex. bassängerna töms och 
återigen fylls på, brukar ingenjörerna arbeta med 
expansionsfogar. Detta betyder att den arkitek-
toniska volymen delas upp i olika sektioner som 
var för sig kan röra sig beroende på vilken påver-
kan de utsätts för. I Therme Vals valde man att 
lämna 60 mm mellanrum mellan takplattorna och 
installerade takfönster ovanför dem. Genom gla-
set kan det naturliga ljuset nå de inre rummen och 
skapa en dramatisk stämning.

Dessa dialoger mellam arkitekturen och lands-
kapet samt det termiska vattnet och besökaren 
är vad som skapar en badmiljö som utöver den 
omedelbara sensoriska upplevelsen, också fångar 
besökarens fantasi. Detta är något som jag också 
ska försöka eftersträva i mitt arbete.

thelifeisalostdream.blogspot.com
pinterest.com



Frågor att undersöka beträffande ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet på stadsplanerings- 
och byggnadsnivå 

Termalvatten:
• Användandet av varmvattnet i bassängerna 

och för uppvärmning av byggnaden
• Rening av vattnet
• Kan bassängsvattnet användas för spolning 

av toaletter t.ex.?

Metan:
• Hur kan man tillgodogöra det metan som 

kommer upp till ytan med termalvattnet? 
Elproduktion? Biogas?

Solenergi:
• Hur kan man använda solenergin?
• På vilket sätt kan staden utnyttja den?

Vegetation:
• Solavskärmning
• Rekreation

Transport:
• Person: Gång, Cykel - cykelparkering, cyke-

luthyrning, Bil - parkering
• Transport av gods, sopor - angöring

Konstruktion

Material
• Parkområde
• Utsatt miljö inomhus

Under examensarbetet skulle jag vilja undersö-
ka hur termalvattnet, metangasen som kommer 
upp till ytan tillsammans med det och den tänkta 
badanläggningens läge kan bidra till både ekono-
misk och ekologisk hållbarhet. 

Det är väldigt dyrt att bygga och driva badhus idag. 
Detta på grund av höga krav på både teknologi 
och underhåll, samt  material  när det gäller ut-
satta miljöer som ett badhus. Hur kan man minska 
kostnaderna? På vilket sätt kan designen hjälpa? 
Vilka resurser kan man utnyttja?

4.2. Teknologi
Kort fakta om klimatet och vattnet

Klimat
Klimatet i Szolnok är kontinentalt med varma 
somrar och relativt milda vintrar. 
Regionen är en av de mest soliga i Europa. 
Det genomsittliga nederbördet är 490 mm/år.

Termalvatten
Vattnet från båda brunnarna som försöjer det be-
fintliga badet godkändes som termalvatten 2006.

Brunn 1 (borrades 1976)
• Plats: strax utanför badets område, vid sjöns 

strand
• Djup: 1149.5 m
• Tillflöde av vatten: 280 l/min
• Temperatur: 50 oC

Brunn 2 (borrades 1985)
• Plats: på badets område
• Djup: 910.5 m
• Tillflöde av vatten: 700 l/min
• Temperatur: 54,5 oC

Vattnet från båda brunnarna är termalvatten med 
alkali-hydrokarbonat. Tillsammans med vattnet 
kommer metan upp till ytan. 
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4.3. Social-historiskt och kulturellt 

1900- talet | Szolnok - Badorten

Szolnok är huvudstaden i provinsen Jász-Na-
gykun-Szolnok i Ungern, 100 km ost-sydost om 
Budapest. Under århundraden har dess läge i hjär-
tat av det stora ungerska slättlandet vid samman-
flödet av floderna Zagyva och Tisza har gjort den 
till en viktig kulturell och ekonomisk mötesplats.

I början av 1900-talet började den bli känd för sina 
bad. Redan i 1910-talet installerade man “bad-
korgar” på båda sidorna av floden Tisza. Vattnet 
kunde rinna igenom korgarna men de gjorde 
badandet säkert.

I 1925 bestämdes det att ett ång- och badhotell 
skulle byggas på den norra sidan av floden Tisza. 

När byggnaden redan stod färdigt (togs i drift 14 
april 1928), började de borra utanför hotellet och 
i september samma år hittade de en varmvatten-
källa på 950 meters djup. Från brunnen kommer 
55,6 oC vatten upp till ytan. Det innehåller alkali-

hydrokarbonat och flera andra ämnen som gör att 
det har godkänts som termalvatten.

Efter detta upptäck, hittades en rad andra varm-
vattenkällor med termalvatten-kvalité i staden 
och runt hela provinsen och flera badanläggnin-
gar byggdes i Szolnok. Redan 1929 godkändes 
planerna för ett badhus vid MÁV idrottplats. Bad-
huset togs i bruk i början av 1930-talet.

Efter det andra världskriget beslutades att ett nytt 
utomhusbad med en kapacitet på 5000 personer 
skulle byggas i närheten av sammanflödet av Za-
gyva och Tisza.

Badanläggningen skulle innehålla varmvatten-
bassänger samt en 50 meters bassäng för idrott, 

så som simning och vattenpolo. Komplexet skulle 
fungera året runt. 

Den 22 maj 1949 öppnades porten till Damjanich 
Uszoda för allmänheten. Badanläggningen försör-
jdes med vatten från brunnen vid Tisza Szálló, 
men hade även en egen brunn med 63 oC varmt 
termalvatten.

1967 en ny, 33 meters inomhusbassäng byggdes 
med solterrass ovanpå som också användes när 
idrottsevenemang ägde rum i den stora bassängen.

Badhuset blev Szolnoks sim- och vattenpolocen-
ter där många olympier växte upp, bland annat 
István Hasznos II. (OS-guld i vattenpolo 1952) 
som var min simtränare under flera år.
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1964 öppnades ytterligare ett utomhusbad i 
grönområdet Tiszaliget på den södra sidan av 
Tisza.

Under min uppväxt fungerade ännu ett badhus 
som kunde användes av militären och senare byg-
gdes även en utbildningspool i anslutning till en 
av de centralt belägna grundskolorna.

Med så många badanläggningar kunde staden 
verkligen titulera sig som badort.

1990-2000-talet | Szolnok - Badhusen försvinner

I mitten av 1990-talet stängdes badhuset vid 
Cukorgyár. Samtidigt kom en förording från re-
gering om att bassängerna ska utrustas med nya 
rengöringsmaskiner. Det hade man inte råd att 
göra på MÁV badstrand som pga det inte har öpp-
nat sina portar sedan 2003-2004. 

Deadlinen för att genomföra denna modernisering 
i Damjanich-badhus var året 2006, men ingenting 
gjordes. Staden höll ändå badhuset öppet i ytter-
ligare ett år och betalade stora summor i böter 
till slutet av maj 2007 då det stängdes för alltid. 
Anläggningen som redan hade varit i dåligt skick 
började förfalla mer och mer och till slut beslu-
tades att den inte kunde räddas.

Den 4 maj 2009 började man riva hela badhuset 
och idag har en park börjat växa fram där.

Badorten från 1900-talet där invånarna kunde 
välja mellan olika badanläggningar och som ock-
så lockade till sig turister har alltså bara ett enda 
utomhusbad (det i Tiszaliget) idag. 

Detta har gjort att många av Szolnoks invånare 
väljer att åka flertal kilometer/mil i fall de vill 
simma, bada, basta eller njuta av en massage och 
ta emot olika behandlingar. För samtidigt som 
badhus efter badhus stängdes i provinsens hu-
vudstad, har många småstäder i närheten såsom 
Cserkeszőlő, Kisújszállás, Tiszakécske, Martfű 
investerat stora summor i byggnadskomplex med 
badhus och badhotell.

Att man ska behöva åka långa vägar för att kunna 
besöka badhus är inte hållbart vare sig ekologiskt, 
ekonomiskt eller sociokulturellt. Szolnok behöver 
turismen för att öka stadens inkomster och bad- 
och hälsoturismen skulle kunna vara en del i ar-
betet att locka turisterna till staden.

Samtidigt borde Szolnoks invånare 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.
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2010-talet | “Szolnok épül” - Framtidsvisioner

“Szolnok épül” är namnet på utvecklingspro-
grammet för staden. En av de viktigaste punkterna 
i detta program är satsningen på hälsan, turismen 
och hälsoturismen.

Det finns bland annat planer på att flytta flygmu-
seet till en mer central plats och utöka dess utbud 
med interaktiva utställningar. Museet ska kopplas 
med gång- och cykelväg till centrumet och den 
befintliga promenaden längs floden Tisza.

Denna promenad ska också breddas med 3m för 
att ge plats för cyklisterna. Ett nytt cykeluthyrn-
ingssystem planeras. För att främja cyklandet och 
hälsan har man också kopplat ihop stadskärnan 
med grönområdet Tiszaliget med hjälp av en ny 
cykel- och gångbro.

I ett möte med borgmästaren, Ferenc Szalay berät-
tade han för mig att den nya bron var ett viktigt 
steg för att stärka kopplingen mellan innerstaden 
och Szolnoks “lunga” Tiszaliget. Det är där de ser 
att stadens utvecklingspotential finns. 

Tiszaliget utvecklas

2009 invigdes högskolans nya 9000 m2 stora 
huvudbyggnaden med flera konferensrum och 
föreläsningssalar som kan ge plats för 170 respe-
ktive 450 åhörare. Aulan kan användas för midda-
gar och festligheter vilket möjliggör att hålla stora 
konferenser i staden.

Tyvärr saknas dock stora hotell som kan husera 
gästerna. Det största hotellet i staden har inte mer 
än 63 rum och stadens politiska ledare anser att 
Szolnok behöver både ett nytt wellness-hotell och 
ett sporthotell. Båda i Tiszaliget.

Idrotten har alldit varit viktig i Szolnok. De sen-
aste årens investeringar i sportrelaterade anläggn-
ingar i Tiszaliget tyder också på detta: fotbollsare-
nan har fått en ny läktare, omklädningsrummen 
har moderniserats och man har även investerat i 
en ny konstgräsplan. Baskethallen har renoverats 
och nya squashbanor har byggts.

Förutom idrotten har även vattnet betytt mycket 
för Szolnok som det framgick i texten om Szol-
nok - Badorten. Vattnets värld har ju så mycket 
att erbjuda. För dem som behöver rehabilitering, 
dem som vill bibehålla sin hälsa och förebygga 
sjukdomar. Vattnet hjälper en att slappna av, ladda 
batterierna och har även en revitaliserande effekt. 
Det är något som politikerna också har insett.

Därför har det fattats ett beslut om att utomhusba-
det i Tiszaliget behöver utvecklas. När Damjanich 
badhus fortfarande fungerade, var badet i Tisza-
liget endast öppet under somrarna, tre månader 

om året. Badsäsongen behövde förlängas och 
målet var att kunna hålla öppet hela året.

För att möjliggöra detta en ny entrébyggnad byg-
gdes 2008 med omklädningsrum och några kom-
pletterande funktioner. 

Samtidigt har man investerat i stora tält som 
man reser ovanför simbassängerna under vinter-
halvåret.

Men detta är bara en temporär lösning. Planen 
är att ett helt badkomplex med äventyrsbad, täv-
lingsbassäng med läktare och en wellness-avdel-
ning med wellnesshotell ska byggas på tomten i 
den vackra naturen.
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4.4. Fysiska platsen

De första träden i Tiszaliget planterades 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 känneteck-
nar parkområdet som gärna besöks av stadens in-
vånare. 

Entrén till själva parkområdet ligger i parkens ös-
tra del. Det är från det hållet bussar och bilister 
kan närma sig badet som ligger i mitten av Tisza-
liget på en tomt där det knappt finns några höjd-
skillnader. 

Cyklister och fotgängare kan också använda den 
nya gång- och cykelbron för att komma till Tisza-
liget från den norra sidan av floden Tisza och då 
kommer de direkt till badets nya entré.
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Fakta om utomhusbadet

• Utomhusbadets yta: 59817 m2 + 25017 m2 
“Csónakázó tó

• Grönyta: 46487 m2

• Bebyggt område: 13330 m2
inkl. omklädningsrum, kiosk, restauranger, 
bastun, bassänger, rutschkanor, entrébyggnad, 
gästrum

Bassängerna Vattenyta m² Vattenvolym m³ Temperatur °C
Äventyrsbassäng 1364 m² 1520 m³ 28-30 °C
Simbassäng (50 m) 1050 m² 1984 m³ 25-26 °C
Simbassäng (33 m) 700 m² 1500 m³ 25-27 °C
Termalbassäng 1 251 m² 200 m³ 37-38 °C
Termalbassäng 2 251 m² 200 m³ 35-36 °C
Termalbassäng 3 80 m² 60 m³ 32-34 °C
Barnbassäng 70 m² 25 m³ 30-32 °C
Undervisningsbassäng 112 m² 106 m³ 28-30 °C

Fakta om de befintliga utomhusbassängerna
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Befintliga byggnader

Utomshusbadet var från början endast öppet på 
somrarna vilket också påverkade utformningen 
av den ursprungliga entrén och omklädningsrhytt 
från 1960-talet som. Dessa används fortfarande 
under sommaren.

Men i och med att staden ville hålla sin enda 
badanläggning öppen året runt, var man tvungen 
att snabbt lösa problemen med att det saknades 
inomhusbassänger samt omklädningsrum och 
dusch som kunde användas under vinterhalvåret.

Därför byggdes en ny entrébyggnad, med om-
klädningsrum, dusch, ett litet gym, samt en bastu 
precis mittemot den (då fortfarande bara plane-
rad) nya gång- och cykelbron.

För att bassängerna ska kunna nyttjas under vin-
terhalvåret använder man samma lösning som 
man gjorde på Damjanich-badhus tidigare. Ovan-
för simbassängerna reser man stora tält inför varje 
vinter och runt varmvattenbassängen reser man 
väggar för att skydda mot vinden.

Angöring sker på den östra sidan av tomten där 
det även finns en kiosk och en liten butik med 
strandprodukter. I anslutning till kiosken hittar 
man sex gästrum i byggnaden som står på pelare.

På den östra sidan av badet hittar men även fyra 
byggnader varav två innehåller omklädningsrum 
och dusch, samt toaletter. En för damer, en för 
herrar. De andrar två används för förvaring.
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Det finns ytterligare två byggnader på badom-
rådets östra sida. I dessa finns det bastun, små 
bassänger och umgängesrum, men de är inte öpp-
na för allmänheten.

En restaurang med uteservering och flera små 
kiosker håller öppna på somrarna.

Parken

I parken finns det många stora träd som erbjuder 
skugga under de varma sommardagarna. Men de 
som älskar att solbada hittar också öppna gräsfält 
där de kan njuta av solens värmande strålar.

De som inte bara vill bada eller sola, utan gärna 
är aktiva under sitt besök på badanläggningen kan 
spela beachvolley i sanden, fotboll eller handboll 
på grusplanen eller fotbollstennis i gräset. Det 
finns även en liten lekplats för barnen.

Till söder om själva bad- och projektområdet finns 
en vacker sjö som man kan paddla på. Bada kan 
man dock inte göra i sjön idag. Jag skulle gärna 
vilja undersöka varför det är så och se hur kopplin-
gen mellan sjön och badet skulle kunna förstärkas 
och hur själva sjön kunde aktiveras mera.

Till söder om sjön finns ytterligare ett grönom-
råde med vackra träd och ett promenadstråk 
som dock inte är tillgänglig för utomhusbadets 
besökare i nuläget. Promenadstråket kan bara nås 
utifrån och jag skulle vilja ta reda på hur detta 
skulle också kunna bli en del av badhusområdet.                                   
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Längs den ca 1 km långa motionspåret som göm-
mer sig under trädkronorna hittade jag gamla sky-
ltar som markerar 13 stationer där de som är ute 
och motionerar ska utföra olika övningar.

Längs samma promenadstråk fanns ytterligare en 
skylt som upplyste om två växter som växer på 
platser där det antingen regnar mycket eller i om-
råden som indirekt influeras av årliga översvämn-
ingar vilket resulterar i mark med hög fuktighet 
om än ej översvämmad. Dessa två växter hör till 
den värdefulla vegetationen på platsen.

Den ena växten var Tilia cordata, ett ädellövträd 
inom släktet Lindar. Enligt skylten är Lind ett 
trädslag vars värdefulla blomma kan användas 
för att göra te som tros hjälpa mot förkylning. Bin 

besöker också gärna blommorna som ger rikligt 
med nektar. Lindträ används också till sniderier 
eftersom trät är ganska mjukt. Enligt mina efter-
förskningar var linden en viktig källa för bast till 
korgar och mattor förut. 

Skylten informerar om ytterligare en viktig växt 
som finns i den lilla parken: Eryngium planum, 
rysk martorn. Denna flockblommig växt lock-
ar till sig insekter och fjärilar med hjälp av sina 
vackra blå kronblad.

I projektområdet finns mycket intressant natur att 
arbeta med men byggnaderna och faciliteterna 
motsvarar inte alltid de krav som en modern an-
läggning som vill konkurrera med inhemska och 
internationella komplex måste uppfylla.

I examensarbetet tänker jag arbeta med både 
utomhus- och inomhusmiljön och deras relation 
till varandra för att skapa en badanläggning som 
kan skapa de bästa förutsättningarna för besökarna 
både vad det gäller idrott, upplevelser, rekreation 
och rehabilitering.
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5. PROGRAM
Om expansionen

Kommunen av Szolnok vill starta en på det ter-
miska vattnet baserad investering i turismen. 
Målet är att kunna konkurrera med både inhemska 
och internationella komplex både vad det gäller 
storlek och standard.

Projektets mål:
•  Upprätthålla vattenrelaterade idrotter i  

 staden och skapa en basinfrastruktur
•  Upplevelser, avkoppling och rekreation
•  Skapa förutsättningarna för rehabiliter- 

 ing, läkning med hjälp av det helande  
 vattnet

•  Maximera mervärdet

Tanken är att skapa ett komplex i anslutning till 
den existerande utomhusbadet i Tiszaliget på dess 
tomt. 

Projektet kan tekniskt sett delas in i två delar men 
ska behandlas som en helhet båda vad det gäller 
utformningen av komplexet och driften. Dels 
måste man bygga en inomhusbassäng med läktare 
som följer internationella normer för vattenpolo- 
och simidrotten. Detta för att kunna möta behovet 
som uppstod i samband med att Damjanich-bad-
hus revs. Den andra delen av projektet består av 
ett äventyrsbad med både utomhus och inom-
husbassänger, wellness- och rehabiliteringsfunk-
tioner, samt andra funktioner som kan kopplas till 
badet. 

De förväntade effekterna av expansionen

•  Åstadkomma en anläggning som med  
 hjälp av utbudet av tjänsterna ska kunna  
 utnyttjas maximalt under hela året

•  Fungera ekonomiskt och skapa mervärde  
 tack vare komplexiteten av dess funktion 
 er

•  Skapa nya arbetsplatser
•  Främja turismen
•  Projektet ska genomföras med hänsyn till  

 ekologisk, sociokulturell och ekonomisk  
 hållbarhet
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Konceptet:

Det är viktigt att rationalisera kommunikation-
sytorna och gruppera de olika programdelarna 
baserat på dess karakter. Anläggningen ska 
placeras på tomten med hänsyn till den nya 
gång- och cykelbron som kopplar Tiszaliget till 
innerstaden.     

De befintliga byggnader som ska eller kan rivas 
är markerade på situationsplanen. Den nya byg-
gnaden för omklädning kan betraktas som en 
separat enhet för idrottsmännen.

Sjön, „Csónakázó tó” som ligger söder om 
tomten kan användas för att utöka badets tjänster 
(restaurang, service, idrott, osv.). Vid planeringen 
måste man ta hänsyn till den värdefull vegeta-
tionen i området.

Man ska sträva efter att utnyttja den naturliga 
geotermiska energin så mycket som möjligt och 
ge förslag på hur man kan tillgodogöra det metan 
som finns i det termiska vattnet.

Placeringen av motorfordonen som behövs för att 
kunna använda anläggningen måste lösas inom 
projektområdet. 

Tomterna 9747/1 och 9730/5 kan kopplas till 
huvudtomten 9725.
 
De viktigaste uppgifterna är att anpassa de plane-
rade byggnaderna och omgivningen till stads-
bilden och skapa en representativ design.

Ska rivas

Får rivas

Projekt gränsen

Tennibanor

Idrottshall

Vall

Obebyggt område

Hotell

Motell & Camping

Obebyggt område

Obebyggt områd
e

Park

9725

9730/5

9747/1

G
ång- och cykelbro

Floden 
Tisza

”Csónakázó-tó”

Idrottsbanor

Idrottsbanor

Allmän mark

Tiszaligeti sétány

Tiszaligeti sétány
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Programmet/funktioner:

En av projektets huvuddelar är en anläggning 
som kan erbjuda olika tjänster året runt. Den 
består av följande delar:

Wellness och rehabilitering - hälsobad:
 Bassänger för rehabilitering och avkop-
pling, jaccuzzi, bastu, massage, hydro- och bal-
neoterapi, skönhetsbehandlingar så som frisör, 
kosmetik, osv. För att kunna erbjuda en komplex 
badkur för hälsa och välmående. 

Äventyrsbad:
 Bassänger av olika storlek, form och at-
traktioner för besökare i olika åldrar, ruschkanor, 
jaccuzzi osv. (totalt 700 m2 vattenyta inomhus).

 Från inomhusbassänger ska man kunna 
simma ut till utomhusbassängerna: äventyrs-
bassänger, bassänger för rehabilitering och avkop-
pling (totalt 1300 m2 vattenyta utomhus som kan 
kopplas ihop och kompletteras med de redan ex-
isterande utomhusbassängerna).

Idrottsbadhus:
 Tävlingsbassäng som uppfyller FINAs 
krav. Läktare för 400-500 personer med egen en-
tré. Ska utrustas så att vattenpolo- och simtävlin-
gar ska kunna arrangeras.

Idrottsenheter:
 Exempelvis squash-bana och gym (dessa 
kan utformas så att de är tillgängliga från utifrån 
även för dem som inte besöker badet).

Serviceenheter:
 Kommersiella lokaler och restaurang i 
entréhallen. Restaurang, kiosk innaför badhuset. 
Dessa kan bedrivas tillsammans.

Infrastruktur kopplad till verksamheten: 
 Omklädningsrum anpassade till det största 
antalet besökare. En akcentuerad och välkom-
nande entréhall.

Projektets andra huvuddel består av följande 
funktioner:

Wellness-hotell:
 I direkt anslutning till enheten för rehabil-
itering och wellness ett nytt fyrstjärningt hotell 
med 100-120 rum (6500-7000 m2) kan inrym-
mas på tomten.

Sporthotell: 
 Med koppling till idrotten – om möjligt – 
ett nytt sporthotell med 80-100 rum ska föreslås. “Bada systematiskt, växla mellan de heta, de 

ljumma och de kalla bassängerna och duschar-
na. Låt din kropp bli knådad av duktiga massör-
er. Sitt länge i det varma vattnet. Låt ditt huvud 

bli insvept i den våta, kalla turbanen. Överlämna 
din kropp och själ till det varma vattnets, den 

ljumma tystnadens ro, lär dig vattnets tålamod. 
Vila.  [...] Och du ska veta att trots att du bara 
är en dödlig människa är du skyldig din kropp 

något. Som att bada i en varm källas vatten till 
exempel, två eller högst tre gånger i veckan”

Füves könyv - Márai Sándor

Examensarbetets fokus:

Under de första veckorna av examensarbetet tän-
ker jag titta på programmet som en helhet och job-
ba med dess delar mer utzoomat och konceptuellt. 
Med hjälp av program- och platsanalyser, samt 
olika volymstudier vill jag bestämma placeringen 
av de olika programdelarna både i relation till om-
givningen och till varandra.

I det fortsatta arbetet kommer jag sedan att 
fokusera på  hälso- och äventyrsbadet och arbeta 
med dem på byggnadsnivå.
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6. TIDSPLANERING

Vecka 1 - Platsanalys, programanalys, Plats- 
  modell

Vecka 2 - Platsanalys, programanalys,   
  Koncept- o idéskiss, Platsmodell

Vecka 3 - Platsanalys, programanalys,   
  Koncept- o idéskiss, Planorgani- 
  sation

Vecka 4 - Planorganisation, ritningar, plats- 
  modell

Vecka 5 - Ritningar, teknik, material, detalj,  
  platsmodell

Vecka 6 - Ritningar, teknik, material, detalj,  
  platsmodell

Vecka 7 - Ritningar, Perspektiv, Presentation

Vecka 8 - MID TERM WEEK

Vecka 9 - Reflektion, analyser, planering av  
  det fortsatta arbetet

Vecka 10 - Ritningar, teknik, detalj

Vecka 11 - Ritningar, teknik, detalj

Vecka 12 - Ritningar

Vecka 13 - Ritningar, sektionsmodell

Vecka 14 - Presentation, sektionsmodell

Vecka 15 - Presentation, sektionsmodell,  
     utskrift

Vecka 16 - FINAL SEMINAR WEEK

Vecka 17 - Presentation, sektionsmodell

Vecka 18 - Presentation, sektionsmodell,  
     utskrifter

Vecka 19 - DIPLOMA EXAM WEEK
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7. PRODUCERAT MATERIAL
Sammanställt analysmaterial

Konceptdiagram

Hållbarhetsstrategi

Situationsplan 1:500

Planritningar 1:200

Sektioner 1:200

Elevationer 1:200

Teknik, material, detaljer 1:20 - 1:5

Exteriör perspektiv

Interiör perspektiv

Fysisk platsmodell - 1:1000

Sektionsmodell av badhuset - 1:100

Digital presentation
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