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STRANDBADEN - NY DANSRESTAURANG I FALSTERBO

01. Arkitektonisk ide
Vi vill att den nya dansrestaurang ska framstå med et modernt 
arkitektoniskt uttryck och en form, som naturligt placerar sig i det 
karakteristiska landskapet och samlar platsens många aktiviteter i 
ett enkelt och karakteristiskt huvudgrepp.

Byggnaden är komponerad med följande huvudelementer:

1. En plattbelagd yta som samlar byggnaden och terrassen 
till en helhet

2. En låg träbeklädd byggnadskropp, som skapar en rygg 
mot nord och öst

3. En stor zinkbeklädd takskiva, som täcker salen och 
byggnadens huvudfunktioner.

4. En tung ljus kärna, som bryter igenom takskivan och 
skapar ramen om en mindre festlokal på övre plan med 
tillhörande takterrass

Vi har fokuserat på att samla alla funktioner i byggnaden, så att 
det inte i efterhand ska etableras mindre byggnader och andra 
störande ingrepp i naturen. Byggnaden framstår med markanta 
horisontala linjer så att det skapas en karakteristisk kontrast och ett 
motspel till trädens lodrätta stammar.

Byggnaden är fl exibel och kan användas till många olika ändamål, 
som dansrestaurang, sällskapslokal, diskotek, utställning, 
samlingsrum och teater. Den stora terrassens kan direkt indras i 
förbindelse med byggnadens användning och skapar en naturlig 
övergång mellan byggnad och landskap.

02. Huvudkomposition
En stor plattbelagd yta skapar en lugn bas för byggnaden och 
alla de funktioner som knyts till den. Terrassen är placerad som 
en ankomstplats mot den lilla infartsvägen och ingår här som en 
integrerad del av byggnadsanlägget. Några tallar bryter genom 
underlaget och skapar en övergång till det omkringliggande 
landskapet, som består av tallskog och sandstrand.

Mot nord och öst består byggnadsanlägget av en låg träbeklädd 
byggnad, som rymmer en lång rad av anläggets servicefunktioner. 
Mot terrassen rymmer byggnaden uteservering, toaletter till 
besökare och förvaringsutrymme för stolar etc. Längs nordfasaden 
är köket, förvaringsutrymmen och personalrum placerade. Mot öst 
har det gjorts plats för avfallshantering och förvaring av köks varor 
samt arealer for artister, en scen med tillhörande servicefunktioner 
och tekniska anlägg.

Den låga byggnaden avskärmar mot omgivningarna och skapar 
samtidigt en skyddande ram kring ankomstplatsen och terrassen. 
Den solbelysta platsen kommer tack vare sin placering och 
det skydd och lä de omkringliggande byggnaderna ger, kunna 
användas optimalt under stora delar av året. Den låga byggnaden 
kommer med sin form samtidigt dämpa väsen till grannarna.

Byggnadens huvudfunktioner är täckta av ett stort tak som samlar 
ingången, salen och de tillhörande fördelningsarealerna. Här är 
det högt till taket och salen kan delas upp i tre självständiga rum. 
Från entrén är det direkt åtkomst till garderober och toaletter och 
lokalen kan möbleras med en lång genomgående bar eller mindre 
barer beroende av den aktuelle användningen. I närheten av 
den låga byggnaden kan det etableras en scen med tillhörande 
servicefunktioner.

takskiva

kärna

rygg

terrass

ankomst

takterrass



SWING

Centralt i byggnaden är det placerat en ljus kärna av plats stöpt 
betong. Kärnan innehåller bl a toaletter och servicefunktioner. 
En trappa leder upp till övre plan där det är etablerat en mindre 
serveringslokal och tillhörande takterrass. Det etableras hiss och 
separat åtkomst för serveringspersonalen. 

Vi ser det övre planet som en lugn lounge försedd med spis och en 
kombination av låga loungemöbler och vanliga bordar och stolar. 
Här är det lugnare och från terrassen har man utsikt över vattnet 
och omgivningarna.

03. Konstruktioner och material
Vi önskar överordnat att byggnaden ska framstå med enkla, 
robusta och underhållsvänliga ytor och material som får en vacker 
patina med tiden.

Ankomstplatsen befästs med ljusa betongplattor som också 
används i tillhörande servicerum längs platsen. 

Den låga byggnaden är konstruerad med bärande 
lättbetongelement som isoleras och utvändigt kläds med 
mörkbetsade brädor. 

Det stora taket framstår med zinkbeklädda ytor och taket är belagt 
med krossad granit. Taket bärs av limträsbjälkar och taket kläds 
med ljudabsorberande och demonterbara träbetongs plattor. Mot 
syd och väst bärs taket av runda limträs pelare. Mellan salen och 
terrassen är det stora dörrpartier i glasfasaden så att det skapas 
optimala relationer mellan ute och inne. 

Golven i entréområden, gångarealer och toaletter är belagd med 
blank betong, där ytan är vaxad. Golvet i den stora lokalen är 
massivt trägolv av ek.

Den centrala kärnan är palts stöpt i ljus betong. Golvet är massivt 
trägolv av ek.

04. Teknik
I samband med den centrala kärnan inarbetas de nödvändiga 
ventilationsrum och huvudförings vägar för ventilation. 

I den låga byggnaden disponeras det också för rum till 
värmecentral och övriga teknikrum. 

05. Arealer

BTA:
1. Festlokal inkl. entré.
2. Kök inkl. Personalrum
3. Personalrum, toaletter och teknik i entréplan.
4. Scenförråd, loge och teknik.
5. Lokal på övre plan.                                               
Samlat BTA                                                              

Icke uppvärmda servicearealer
1. Förråd
2. Toaletter                                                                      
3. Uteservering och förråd
4. Avfall och förvaring                                         
Samlat
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SEKTION AA 1:200
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