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1 Familjebad
Familjebadet kommer att innehålla 
olika  sorters lekattraktioner, 
 upplevelse dusch, bastu 
och plats för barnkalas.

1a: Aktivitetsbassäng
Lek och plask med möjligheter till  
motionssim. Sittytor med bubblor. 
Storlek: 25x8,5 meter. 
Djup: 0,9–1,3meter.
Vattentemperatur: 30°

1b: Strömkanal
Djup: 1,2 meter. 
Vattentemperatur: 30°

1c: Barnbassäng
Rolig bad- och lekmiljö för de minsta. 
Storlek: 13x3,8 meter. 
Djup: 0,2–0,4 meter. 
Vattentemperatur: 32°

1d: Familjebastu 
Mysig familjebastu med fin  utsikt  
mot  hoppbackarna.

2 Multibassäng
För bland annat undervisning och 
 babysim.
Storlek: 12,5x6 meter. 
Djup: 0–1,8 meter.  Bassängens djup 
kan  justeras med hjälp av en höj- 
och sänkbar  plattform. 
Vattentemperatur: upp till 33°

3 Rehabbassäng
Storlek: 12,5x6 meter. 
Djup: 0–1,8 meter. Bassängens djup 
kan  justeras med hjälp av en höj- 
och sänkbar  plattform.  
Vattentemperatur: 34°

4 Tävlings- och träningsbassäng
Åtta tävlingsbanor med banbredd 
2,5 meter,  alternativt 10 tränings - 
banor med banbredd 2,0 meter. 
Vid bassängen finns plats för  mobil 
 läktare samt  åskådarplatser på en 
balkong,  totalt cirka 300 åskådar-
platser.  
Storlek: 25x21 meter. 
 Djup: 1,8–3,6 meter.  
Vattentemperatur: 27–29°

5 Huvudentré. Trapphus och hiss.

6 Café

7 Kassa, ingång till bad 

8 Omklädning grupper

9 Omklädning dam, herr och mix

10 Omklädning rehab

11 Gamla sporthallsentrén 

12 Passage till sporthallen

13 Utgång till utomhusbadet

14 Gamla simhallen
Den nuvarande simhallen håller öppet 
tills det nya badhuset är färdigbyggt.

Här kommer det att finnas mycket bra möjlig-
heter för simskolor, babysim,  motionssim, 
simidrott, vatten  gymna stik, vattenlek, vatten-
rehabilitering med mera. Här ska alla känna 
sig välkomna.

Det nya badhuset kommer att ha  moderna och 
miljö vänliga tekniska lösningar, vilket ger låga 
drift- och förbruknings kostnader. Överskotts-
värmen från Lugnets ishall  kommer att åter-
vinnas i det nya badhuset.

Det nya badhuset kommer att ha utökade 
öppet tider jämfört med dagens simhall.   
Vi räknar med att hålla öppet 100 timmar i 
 veckan, 360 dagar per år. Badhuset kan ta 
emot 250 000 besökare per år. 

Vi bygger ett modernt, funktionellt 
badhus  avsett för alla människor som 
vill plaska, leka, simma, motionera, 
tävla, basta, rehabilitera  eller bara 
koppla av. 2
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SLUTET 
2022

Första doppet!

Alla ska känna sig 
välkomna i Faluns 
nya badhus.

1 000 m² vattenyta för alla! Tävlingsbanor med mobila läktare, bassänger 
med justerbart djup och roliga lekattraktioner för de minsta. Samtidigt!

14

11

Följ bygget i våra digitala kanaler

falunbyggerbadhus

falun.se/nyttbadhus

lugnetifalun

lugnetfalun



Snabba fakta om det nya badhuset:

Byggherre, ägare och driftsansvarig: Lugnet i Falun AB
Hyresgäst och verksamhet: Falu kommun
Entreprenör: NCC
Arkitekt: Liljewall arkitekter
Byggstart: Mars 2020
Färdigbyggt: Slutet av 2022
Total yta: cirka 8 000 m²

Vattenyta: Cirka 1000 m² (idag 600 m²)
Lufttemperatur: 31–32°
Plan 1: Trapphus: 95 m²
Plan 2: Entréplan + teknikplan: 3 180 m²
Plan 3: Badplan: 3 770 m²
Plan 4: Övre plan, fläktrum, disponibel yta: 660 m² 

Illustrationer: Liljewall arkitekter 


