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MOTTO: STRANDBAD

KONCEPTBESKRIVNING

Koncept: Hav & strand

Badhusets inre och yttre miljöer karaktäriseras av tanken 
att ha fl yttat en bit badstrand vid havet in till staden. I det 
yttre landskapet, direkt söder om anläggningen, fi nns sand- 
dynor och formationer, vilka hålls på plats genom kanter 
och terrasseringar. En beach-volleyplan är ett passande 
inslag med associationer till stränder vid hav. Den yttre 
miljön intill badhuset får inslag av planteringar med t ex 
vass, strandgräs, strandråg och havtornsbuskar med sina 
vackra orange bär. 

Det är alltid intressant att vandra upp på högre höjder. 
Badanläggningens tak utgör en utvidgning av det parkstråk 
i vilket den är placerad, här promenerar man upp på taket 
via gradänger och så kallad åsnestig. 

Yttertaket med sina differentierade ytor av: sedum-grästak; 
solfångare som på ett medvetet sätt är integrerade i 
arkitekturen; takterrass för relax-bastu med tillhörande 
utomhuspool; ljusinsläpp; utsiktsplattform… , bildar ett 
taklandskap där vissa partier utgör offentlig plats och där 
solfångarna fi nns även som en form av demonstrations-
anläggning.

En del fasadpartier blir höga så att byggnaden syns och 
märks från relativt långt håll. Yttre fasadskikt består till stor 
del förslagsvis av ljust tonat rödnyanserat tegel, vilket är 
ojämnt slammat med sandtextur. Det planerade hotellet 
föreslås bli en hög smal byggnad som blir ett riktmärke i 
området.

Utanför huvudentrén anläggs ett torg med marksten 
(betong, natursten, tegel…), varierat utformat för trevlig 
ankomst till byggnaden. Angränsande till torget fi nns 
samtliga i programmet angivna parkeringsplatser, ovan 
mark till stor del på gräsarmerad betongstensyta och 
underjordiskt i P-däck. Den relativt stora parkeringsytan 
kan ges ett mer upplyftande intryck genom välplacerade 
planteringar av strandnära växter på liknande vis som de i 
sandformationerna intill söderfasad.
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MOTTO: STRANDBAD

KORT TEKNISK BESKRIVNING

Drifttekniken förläggs, som föreslaget i programhandlingar, 
under mark. Dessa utrymmen anläggs samtidigt som det 
underjordiska parkeringsdäcket strax intill.

Byggnadens planform är nära nog en kvadrat, vilket är 
energieffektivt i sig. Klimatskalet har ett väl tilltaget djup 
i ytterväggar, med värmelagrande egenskaper, och 
glasning med extremt låga U-värden. Tak är välisolerade. 
Klimatskalet ska vara ordentligt lufttätt. 

Den föreslagna byggnadsvolymen utnyttjas maximalt genom 
lokalisering och planering av de olika verksamheterna. 

Byggnaden konstrueras relativt enkelt med en pelarbärning 
i den lägre mittdelen (öst-västlig riktning) och primärbalkar, 
mest ekonomiskt troligtvis av limträ, i riktning ut mot de 
högre fasaderna i söder och norr. Primärbalkarna bär upp 
sekundärbalkar och förslagsvis ett träullstak förstärkt med 
inre armering av trästockar. De bärande primärbalkarna 
överskrider inte 30 meter i längd, detta för att transporten 
till platsen ska fungera väl.

Invändigt bidrar bland annat håltegel, med öppningar in 
mot rummen, till en god akustik.

Solfångarna med lutningar på 45 o (bäst sommartid)och 
60o (fördel vintertid) värmer till stor del varmvatten för 
bassänger, duschar och övrigt tappvarmvatten mellan 
vår och höst. Under mörkare delar av året ger de ett 
värmetillskott. Värmesystem med golvvärme i de våta 
zonerna ger behaglig komfort för badgästerna.

Med frånluftsvärmepump återvinns värme ur frånluft 
och kondensvärme (som frigörs när vattenånga i den 
fuktiga badanläggningsluften kondenserar till vatten). Ur 
avloppsvattnet återvinns värme via avloppsvärmeväxlare. 

Vattenbesparande duscharmaturer, kranar, toaletter, tvätt- 
och diskmaskiner installeras genomgående. 

Eleffektivitet eftersträvas genom val av elsnål teknik och 
belysning.

För att slippa problem med klor och för att anknyta till hav/
strand-temat föreslås att badvattnet utgörs av saltvatten, 
alternativt renas med t ex ozon-teknik.

Sedum-grästak buffrar avsevärda mängder vatten och fukt. 
Dagvatten omhändertas i övrigt lokalt i anlagda bäckar/
dammar i parkmiljö.
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