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Funktion samt beskrivning av funktion
Parkering
Minst 220 p-platser plus 6 platser för funktionsnedsatta. 10-15 platser med ladd-stolpar för elfordon.
Gott om plats för cykelparkering med bra låsmöjligheter samt vissa cykelplatser under tak.
Torg/entrézon med avlastningsplats och busshållplats för simskolebussar. VL:s lokaltrafik kommer att
ha sina hållplatser längs Sjöhagsvägen, anslutningar till badet måste ordnas. Belysning till torg och
parkeringar. Samtliga parkeringsytor samt eventuella omdragningar av infarter och GC-vägar ska
asfalteras. Separat godsmottagning till badet och nära till miljöhus/miljöstation.
Entréhall/servering
Entrézon med reception och servering. Kommunikationsytor mot omklädningsrum. WC-paket, hiss
och kontor för receptionspersonalen. Mindre shop för försäljning av badartiklar ska finnas i
anslutning till serveringen. Skall samordnas med entrén till utedelen sommartid.
Omklädning/dusch
2 avdelningar med dusch och bastu, dam och herravdelning med 3 mellanliggande flexrum.
2 gruppomklädningsrum med dusch i anslutning till undervisningsbassängen.
1 kombiomklädningsrum med 4 mindre rum för ombyte och dusch. Omklädningen specialanpassad
för funktionsnedsättning/särskilda behov.
Totalt ca 600 omklädningsskåp, pianoskåp och halvskåp blandas samt helskåp i den specialanpassade
avdelningen.
Tävlingsbassäng
Bassängstorlek 50 x 25 meter, 8 tävlingsbanor (10 träningsbanor). Anläggningen dimensioneras för
att kunna arrangera SM på kort bana. Djup 120 cm – 200 cm. 300-500 fasta publikplatser på läktare
och gradänger, ca 700 tillfälliga publikplatser skall kunna byggas. Badvaktsrum, sjukvårdsrum och
förråd. Vattentemperatur 27 – 28 grader. Lyftplan för funktionsnedsatta.
Hopp/multibassäng
Bassängstorlek 25 x 12,5 meter, två höj- och sänkbara mellangolv. Bassängen delas med brygga så att
hoppdelen kan vara separat, (12,5 x 10,5 meter) med ett djup på 4 meter. Hoppdelen består av 1
svikt och en trampolin från 1,0 meter samt 2 sviktar och 1 trampolin från 3 meter. Övriga delar av
bassängen kan då ha ett variabelt djup mellan 0 – 180 cm. Vattentemperatur 30 grader.
Badvaktsrum, toalett och förråd. Lyftplan och ledad trapp för funktionsnedsatta.
Undervisningsbassäng
Bassängstorlek 16,6 x 8,5 meter i avskilt rum. Höj och sänkbart mellangolv, variabelt djup 0 – 180 cm.
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Vattentemperatur variabelt 30 – 34 grader. Simlärarrum, toalett och förråd. Lyftplan och ledad trapp
för funktionsnedsatta.
Barnbassäng/varmpool
Ca 100 m2 barnpool med mycket plats för lek. Varmpool med plats för 10 personer. Bassängerna
ligger i anslutning till serveringen. Vattentemperatur 32 grader i barnpoolen och 36 i varmpoolen.
Toalett och förråd.
Badgalleria
Badgallerian är det stråk som knyter ihop omklädningsrummen med bassängerna och serveringen.
Förråd och städcentral.
Servering
Serveringen är placerad i entréhallen med möjligheter att servera även mot badsidan. Beredningskök
för varma och kalla smörgåsar, sallader, korv, micro-mat, kaffe, läsk, glass och ev. godis. Ca 40
sittplatser på torra sidan och 40 sittplatser på badsidan
Personalfunktioner
Samtliga personalutrymmen är gemensamma för all personal i anläggningen. Omklädningsrum för
dam och herr med dusch och wc, personalrum med pentry samt kontorslokaler. Toalett, förråd och
vilrum. Sammanträdesrum för samnyttjande med föreningslokalerna.
Föreningslokaler
Kontorsplatser, kopieringsrum, förråd och toalett. Personalrum/pentry samordnas med
verksamhetens kök. 2 stora externa förråd samt styrketräningslokal på ca. 100 m2. Totalt ca 230 m2.
Driftutrymmen
Vattenrening/utjämningstankar, ventilation och styr, el/ställverk, fjärrvärme, kemrum, städcentral,
rum för driftstekniker samt toalett och förråd. Totalt ca 2 000 – 2 500 m2.
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