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Beskrivning

Platsen

Närheten till Järnvägen har här varit bestämmande för det urbana landskapet. Här 
finns resterna av en industriell landsbruksbyggnation som haft tillgången till 
järnvägen som en förutsättning. Ett bostadsområde ansluter mot en planerad park. 
Vår tänkta badhusfasad skapar här en vägg mot det parkstråk som sedan fortsätter 
vidare i en stor cirkulär rörelse som en fortsättning på järnvägens rangergård. Här 
finns också en tanke om en förbindelse, en gångbro över järnvägen, som skulle ge 
tillgång till den tallskog och det hav som finns på andra sidan.
Placeringen av vårt hus och våra tankar om landskapet har haft denna stadsvision 
som en formande förutsättning. 
Genom att badhuset med det eventuella hotellet ansluter till de befintliga husen i 
nordväst och sydost bildas en tydlig gäns mot parken. Det skall vara inbjudande att 
komma hit och bada både om du kommer från parken eller med bil från Nybrovägen.    

Huset

Den rektangulära formen är given av staden. Inom ramen för den enkla form har vi 
skapat ett naturligt möte mellan bilburna och gående i en punkt där huset ger inblick 
till ett magiskt inre, upplevelsebadet. De cirkulärt formade baden ackompanjeras av 
ljus från  cirkulära takljuskupoler. Rummet har en diagonal som pekar snett ut mot ett 
skyddat sydväst vänt uterum. De snedställda tegelmurarna dramatiserar vandringen 
när man förflyttar sig i huset. Motionsbadet är ett rum som pekar ut mot parken. Med 
teleskopläktaren skapas en trappa upp till friskvården. Undervisnings/rehab-badet 
och  relaxavdelningen är placerade i två plan med relaxavdelningen en trappa upp 
kopplad till hotellet med en spång och med tillgång till uterum som en brygga över 
det nedre uterummet. 
Genom entréhallens centrala placering mellan husets olika badavdelningar får också 
personalen, med sin reception, beredning och kontor en trappa upp en centralt 
placerad position.
Källaren är organiserad utifrån en axel med en försänkt gård och ett lyftbord i ena 
ändan och hotellets parkering i två plan i andra ändan. 

Landskapet

Platsen bär på historien från sin industriepok. Landskapet är format av Skäldervikens 
vatten och vind. Sanden, tallskogen och järnvägsrälsen är konsekvenser av detta. 
Förutsättningar som har utgjort inspiration för gestaltningen av miljön.
Det aktuella området kan delas upp i en nordlig respektive sydlig del. Den norra 
utgörs av angöring och besöksparkering för bad respektive hotellgäster. Infart med 
fordon sker från Nybrovägen och leder enkelriktad till entréerna för att vidare leda ut 
till Industrigatan. Godsintag sker i sydöstra hörnet. Materialen är enkla; asfalt, grus, 
gräs. Tallar skapar rumslig uppdelning av ytorna.
Den södra delen utgörs av den offentliga parken med viktiga kommunikationsstråk 
som binder samman målpunkter. En linjeföring från den befintliga rälsen och den nya 
gång/cykelvägen tas upp av enkelradiga trädplanteringar vilket skapar siktstråk och 
rumslighet. Linjespelet förstärks av ensartade vegetationsfält och utgörs i väster av 
växter förknippade med banvallar; rölleka, blåeld etc. Träden är i huvdsak björk men 
med inslag av tall. Stationens bilparkering struktureras upp enligt linjerna. Österut 
sker en gradvis förändring för att framför det stora glasade partiet till simhallen 
utgöras av sanddyner med tillhörande strandråg och strandrör. Vegetationsfälten 
består här av växter från klittermiljön, träden utgörs av tallar. Söder om parkstråket 
finns möjlighet för beachvolleyboll. Vidare in mot staden tar en stiliserad tallskog 
över. 

Fasader och material

Husets själ och uttryck kan hänföras till den lokala byggnadstraditionen.
Husets uttryck kan också sammanfattas i tegelmurens möte med det horisontella 
taket. Takets konstruktion av limträ i både vilar på muren och gör huset till en stor 
hallbyggnad. Där ingen mur finns finns stora glaspartier. Det stora uterummet som 
tillhör badgästerna avgränsas av ett plank som övergår i fasad av trä mot det 
gångstråk som leder in till badet. Takets sekundärer gör detta entrérum till en stor 
pergola som möter en mur och ett lägre skärmtak som förbinder badets och hotellets 
entréer utvändigt med varandra. 

Det inre rummet 

Våran stävan har varit att låta de snedställda tegelmurarna stå så rena som möjligt. 
De tillkommande rummen byggs in i fristående trälådor. En god inre badhusmiljö 
förutsätter en god akustisk planering och ett vackert dagsljus utan alltför starka 
solreflexer. De snedställda väggarna bidrar till att diffusera ljudet. Utvändigt har vi 
föreslaget en spaljékonstruktion framför motionsbadets stora glasfasad för att skärma 
ljuset. En viss växtlighet kan få klättra här. Badhusets inre miljö domineras av det 
kakel och klinker som är självklara i  denna miljö.

Hotellet

Platsen är vald för att kunna bygga ett högt hus med en koppling till badhuset med 
en spång som ger direkt access till relaxavdelningen. Hotellet är ritat med en egen 
reception och entré. Parkeringen ligger i två plan.  

Vårt arbete har syftat till att hitta en enkel överskådlig struktur som går lätt att 
anpassa till framtida förändringar i programmet.

Tack för att ni med stor inlevelse ägnade er tid åt detta förslag! Hälsningar från oss 
som bara ville bekräfta era badhusdrömmar.         God Jul !
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