
Kvarter och stad
Vi föreslår en kvartersstruktur där mötet mellan Nybrovägen och Industrigatan 
får stor betydelse och tydlig platskaraktär.
Industrigatan rätas ut så att dess förlängning hamnar närmare järnvägen. 
Badhusets entréplats, förmark till nya byggnader i kv.Pilen och parkstråkets 
förlängning över Industrigatan bildar då ett stort sammanhängande stadsrum.
Badhuset vänder sina bassängrum och sin solterrass mot parkstråket i söder. 
Kvarterets norra hörn bildar entrétorg, stort nog att rymma en framtida 
hotellbyggnad i framskjutet läge mot gatukorset. Besöksparkeringen är delad i 
två mindre ytor med infarter från respektive tillfartsgator.

Mark
Vi har illustrerat tomtens södra del som allmän park med gräsytor och träd. 
Inhägnade ytor bör minimeras så länge ett riktigt friluftsbad inte ingår i 
anläggningen. Vi har förstärkt tomtens blygsamma nivåskillnader genom att 
lägga entréplanet något förhöjt från gatunivå. Svagt sluttande torgytor leder 
upp mot entrén.

Hotellet
Den kubiska hotellbyggnaden blir kvarterets hörnpunkt. Hotellet har 72 rum i 
tre plan ovanpå en bottenvåning med reception, restaurang och konferens. 
Garage placeras under mark med infartsramp från den öppna parkeringen. 
Ytorna mellan hotellet och badhuset blir entréplatser, serveringsytor och 
genvägar för passerande flanörer. En inomhusförbindelse mellan husen läggs 
därför under mark med trappa upp i respektive entréhall.
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Badhuset
Badhusets alla funktioner är inordnade i en sammanhållen rätvinklig 
byggnadskropp. Principen är en rationell hallbyggnad med enkel och tålig stomme. 
Det är en robust struktur som tillåter förändringar i program och verksamheter. 
Varierande rumshöjd under det stora sadeltaket och fasadens in- och utbuktningar 
ger aktiviteterna olika rumslig karaktär. Motions- och rekreationsbad är 
avskärmade men inte åtskilda. Överblicken och lockelsen att byta bassäng ska 
vara stor men passagerna begränsade för att underlätta tillfälliga avstängningar. 
Takets sadelform ger tillräcklig höjd vid simhopp utan att skapa onödig 
energislukande volym i övrigt. Det stora kontinuerliga innertaket har också en 
starkt samlande verkan på interiören.

Runt vistelseytorna i bassängplanet löper fönsterpartier i 3.5m höjd. Fasadens täta 
delar består av mörkt Helsingborgstegel. Fasadteglet är utvikt på markytor vid 
entrén, utsimningsbassängen och inlastningen. Det fortsätter också som mur runt 
relaxens insynsskyddade utegård.

En grundläggande målsättning är att skapa överblick över badhusets alla olika 
verksamheter. Att närvarande personal är synlig ökar säkerhet, servicenivå och 
visar att verksamheten är personaltät.

Lokalprogram
Vi har illustrerat ett antal avvikelser från lokalprogrammet för att uppnå större 
flexibilitet, personaleffektivitet och högre intäkter.
 - Omklädningen är samordnad för alla verksamheter.
 - Friskvård- motion har väsentligt utökade ytor.
 - Solarier ligger separat och kan nås utanför betalzon.
 - Den insparade omklädningsytan i relaxavdelningen har nyttjats till utökad relax.
Man kan också överväga ytterligare en undervisningsbassäng. Funktionen har ofta 
hög efterfrågan. 
Om relaxdelen bedöms som ekonomiskt mindre bärkraftig kan den utgå utan men 
för byggnadskonceptet. Funktioner som ångbastu och bubbelpool kan placeras 
öppet i rekreationsbadet och därigenom få högre utnyttjande och bli mer rationellt 
att sköta.

Planlösning
Utanför badhusets entré ligger en matta av fasadtegel. Formen är en projektion 
av den utvikta fasadväggen ovanför. En ljus, underbelyst takyta annonserar 
entréns läge.
Kring entréhallen ligger reception, servering, trappa och hiss till plan2, 
barnvagnsparkering och toaletter. Redan i entréhallen möter man ribbundertaket 
som följer yttertakets insida och håller samman anläggningens alla delar. Det 

fortsätter upp i motionsavdelningens överbelysta galleri som står i öppen 
förbindelse med entrén.

En glasad passage längs fasaden leder till omklädningsrummen och vidare till 
undervisning- rehabavdelningen.Omklädningsrummen har separata trappor direkt 
upp till motionsavdelningens galleri. Rena, grusiga och blöta zoner är åtskilda.

Badande når bassängerna via duschrummen och kommer genom en insynssluss ut 
i den stora badhallen. Här, bakom en låg mur som döljer stora bassängens läktare, 
får man överblick och väljer mellan motionsbassäng , rekreationsbad, simträning 
och relaxavdelning.
En uppbyggnad mellan motions- och rekreationsbad innehåller strömkanal och 
förråd och bildar startplattform till den lilla vattenrutschen. Kring 
upplevelsebassänger och småbarspool finns ytor för sittgrupper och cafébord.

Relaxen består av en sekvens av rum med olika karaktär. Salongen med hög 
rumshöjd och vilsamma möbler följs av den låga, våta avdelningen. Här har väggar 
och tak gnistrande glasmosaik. Fiberoptik ger ljusstrålar i fukten från ång- och 
doftbastu. En liten kall bassäng är central möbel. Rummet med bubbelpool har åter 
högt i tak. Här finns vilstolar, en stor bastu och utsikt mot den skyddade gården 
med liten bassäng och friluftsbastu.

Undervisning-rehab ligger i byggnadens lugnaste hörn men ändå lätt åtkomligt från 
stora bassänghallen och entrékorridoren. 2 små omklädningsrum kan nyttjas av 
rehab, som hk-omklädning för övriga badet eller till grupper som bokat relaxen när 
simhallen har stängt.

Motionsavdelningen är av stor betydelse för anläggningens intäkter. Ett centralt 
galleri ger plats för gymreception, sittgrupper och de som väntar på nästa pass i 
aktivitetsrummen. Rummen för tex. spinning och aerobics är uppglasade mot 
badhallen och lockar badande att prova nya aktiviteter. Den stora maskinhallen 
skyltar sin verksamhet också mot stan.

Fastighets- och teknikutrymmen ligger huvudsakligen i källaren som vi inte 
illustrerat. Förutom kulvertytor runt bassängerna utförs källare i erforderlig 
omfattning. Ett varumottag med lyftbord eller hiss till källaren ligger i markplan vid 
byggnadens östfasad.

I byggnadens sydvästra hörn reser sig tornet till vattenrutschbanorna.  En 
helglasad topp bildar fyrbåk i kvällsmörkret. Härifrån har man utsikt över takåsar, 
strandskog och hav.
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Ytsammanställning inkl. kommunikationsytor
Entré    300
Omklädning   470
Motionsbad   875
Rekreationsbad   800
Undervisning/Rehab  340
Relaxavdelning   235
Friskvård, motion   850
Personal    75
Teknik (ej illustrerat)   1100
Förslagets totalyta LOA  5045

Stomme och material
 - Stomme av prefabricerad betong. Sadelbalkar och TT-takplattor. 
Foamglasisolering och sedumplanterat yttertak.
 - Ytterväggar av plana betongelement. Invändig slät akustikskiva, i vistelsehöjd 
kakel och puts. Utvändig isolering och fasadtegel.
 - Fönsterpartier av karm- spröjslösa treglas isolerrutor med lågt u-värde. 
Vindförstärkningar och dörrpartier med blankpolerad rostfri yta.
 - Ribbpanel av aluminium eller trä på yttertakets synliga insidor.
 - På golvytor i entréplan skiffer eller klinker. I plan 2 parkett av klarlackat trä.
 - Alla mellanväggar i entréplan utförs murade med putsade och silikatmålad 
eller kaklad yta. Träpanelbeklädnad i torr bastu och i motionsavdelningen.
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