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nunataknunatak: (from Inuit nunataq) is an exposed, often rocky element of 
a ridge, mountain, or peak never covered with ice or snow(....) Nu-
nataks present readily identifiable landmark reference points (...)
källa : wikipedia
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flygfoto med volymstudie 
förhållande till hotel

 Tanken bakom Nunatak är först och främst  att 
skapa en badupplevelse som närmar sig ett naturbad, 
en miljö där badaren är i konstant  kontakt med uterum-
met  och gränsen mellan ute och inne suddas ut. 
 Detta åstadkoms genom byggnadens yttre: taket(den 
eviga symbolen för skydd mot vädrets makter) och ett  
filter  (gränsen mellan ute och inne).
  Med en analogi till nunataq, ett grönländsk ord 
för ett bergsparti som aldrig täcks av snö eller is och 
således bildar  en fast punkt i ett föränderligt landskap, 
kan taket liknas en bergsrygg, bildat av en sammansätt-
ning av  flera tak.   Dess artikulering, där höjden delvis 
styrs av programmets behov (torn, svikt, med mera )  
bildar olika rumsligheter  i badhallen och  för de andra 
aktiviteterna.  Ljusinsläpp i taket för in ljuset i byggnadens 
inre rum,  över bassängerna, omklädningsrummen, hall 
och korridor, och medger naturlig ventilation den större 
delen av året.
Taket  är lyft 3.5m över marken.  Generöst glasade ytor 
och skjutdörrar  som vrids och förs åt sidan bildar det 
filter som medger visuell och fysisk kontakt med uterum-
met, som  helt kan öppnas upp varma sommardagar. 
Denna transparens runt byggnadens periferi gör den 
också synlig för alla förbipasserande och förankrar byg-
gnaden i kvarterslivet. 
 Konstruktion av taket utgörs av ett fackverk i stål. 
Taket bekläds med skiffer. Ytterväggar utgörs av glas 
med aluminiumkarmar med delvis öppningsmöjligheter 
(skjutbara vikdörrar). Ogenomskinliga väggpartin  utgörs 
av isoleringspaneler med emaljerat glas i likartade alu-
miniumprofiler. För att förbättra isolationen, så är vissa 
glaspaneler samt takfönstren isolerade med Nanogel 
mellan glasen, vilket är ett genomskinligt isoleringsmate-
rial  med väldigt goda isoleringsegenskaper.
Den inre organisationen följer ett  stjärnformat mönster 
med omklädningsrummen i centrum. Bassängerna lig-
ger mot sydväst och öppnar sig mot ett parklandskap. 
Motionsavdelningen ligger åt norr och bildar förlängnin-
gen  av   Nybrovägens stadsrum, relaxavdelningen i öster 
och öppnar sig mot sin pool i söder.
Då vattenkanornas fotavtryck ( den markyta som dom 
tara i anspråk under 2,1 m frihöjd)  utgör en liten yta 
i förhållande till rekreationsbadets totala yta, har vi valt 
att bygga in dom, så att de utgör ett inslag i rummet och 
medger tekniskt  lättare isolering med utomhus. Dessa 
kan givetvis helt löpa utomhus i ett senare skede.
Vi föreslår att hotellet byggs självständigt, på tomtens 
södra del och  tar i anspråk den kil som bildas i tomtens 
sydöstra del.  Detta då vi anser att två klart identifierbara 
byggnader förstärker Ängelholms position i sin globala 
regionala kontext.
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perspektiv - sett från badhusparken i söder
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nunataknunatak: (from Inuit nunataq) is an exposed, often rocky element of 
a ridge, mountain, or peak never covered with ice or snow(....) Nu-
nataks present readily identifiable landmark reference points (...)
källa : wikipedia
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volymstudie upplevelsebad

källarplan_ skala: 1:400

volymstudie entré och foajé



nunatak: (från grönländska: nunataq) betecknar den 
spetsiga del av ett berg eller höjd som sticker upp ur 
en omgivande glaciär, och är aldrig övertäckt med is.nunatak
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