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Platsen
På den här platsen, där hamnkvarteren möter den öppna Gröningen 
längs sundet och med stenstaden i ryggen, vill vi markera platsen som en 
skärningspunkt och samtidigt inte förlora dess historia. Här ligger fortfarande 
Karantänen, en tilltygad tegelbyggnad som i första hand är värdefull som 
autentisk historieberättare, snarare än som byggnadsverk. Men, platsens och 
hamnbebyggelsens historia och är viktig för Helsingborgs identitet - därför 
är det relevanta svaret att integrera karantänbyggnaden i platsens framtida 
användning.

I denna skärningspunkt förlänger vi Gröningens omåttligt populära trädäck 
för att låta det täcka hela tomten. Däcket böljar mjukt upp till säker golvnivå 
för nybyggnation och får så en friare utsikt över Sundet. Båthusgatan 
utformas som ett gångfartsområde som smidigt och sömlöst kan integrera de 
parkeringsplatser som krävs på mark, bussar och angöring till leverans och 
parkeringsgarage. Båthusgatan blir ett flanörsstråk med hotellets entréplats i 
skärningen med strandpromenaden och med dagens siktlinje från Tågagatan 
och förbi Karantänen helt fredad och bevarad. I anslutning till befintligt däck 
norrut blir en stor del av det nya däcket helt publikt, öppet och fritt.

Det nya programmets hotell, spa och restaurang delas upp i flera volymer 
som till sin skala stämmer väl överens med hamnbebyggelsens varierade och 
rättframma bebyggelse. Den koncentrerade samlingen byggnadsvolymer, var 
och en med sin unika form, faller på plats intill Karantänens sadeltakvolym och 
den historiska byggnadskroppen blir en helt naturlig del av klustret av en- till 
trevånings tegelbyggnader. Här stod en gång ett åttkantigt tegeltorn, och vi vill 
undersöka ett ton-i-ton collage av befintligt och återvunnet Helsingborgstegel 
för att stadigt förankra platsens nya verksamhet i Helsingborgs historia, 
samtidigt som teglets skulpturala möjligheter ger verksamheten skönhet och 
en tydlig identitet.

Högdelen utformas mycket lätt med en ljus och upplgasad metallfasad, ställd 
ovanpå sockelvåningarnas tegelvolymer. Hög och mycket slank blir högdelen 
den markör som platsen behöver. Samtidigt störs den värdefulla utsikten över 
havet så lite som möjligt och tiden skuggan påverkar omgivningen minimeras 
med en mycket slank högdel. Här vetter alla hotellrum i en riktning som ger 
dem havsutsikt - antingen rakt ut mot havet, längs med stranden norrut mot 
Kullen, eller längs kusten söderut mot småbåtshamnen och stadens mitt. 
Högst upp utnyttjas det unika läget med en konferens- och festvåning som 
drar full nytta hotellets faciliteter och panoramat högt ovan stad och sund.

Den lätta metall- och glasfasad som blir hotellets signum på håll, är en hyllning 
till den starka designhistoria och framåtanda som jämte hamnverksamheten 
präglat Helsingborg - från Markelius konserthus, via H55, till H99, Dunkers 
Kulturhus och dagens H+, Sea U och andra framåtblickande projekt. 
Helsingborg ska med ett projekt i detta läge återigen skapa en byggnad och 
verksamhet i den absoluta framkanten.



Samlingen volymer på en till tre våningar blir ett 
ton-i-ton-collage av Helsingborgstegel i olika nyanser 
- be�ntligt och återanvänt om möjligt.

För förankringen i platsens historia behålls be�ntlig 
karantänbyggnad. Nya volymer läggs till i en skala 
som stämmer med hamnbebyggelsens.

Be�ntligt trädäck i norr fortsätts över hela tomten och 
böljar upp mot säker golvnivå för hotellet.

Samlingen volymer på en till tre våningar blir ett 
ton-i-ton-collage av Helsingborgstegel i olika nyanser 
- be�ntligt och återanvänt om möjligt.

För förankringen i platsens historia behålls be�ntlig 
karantänbyggnad. Nya volymer läggs till i en skala 
som stämmer med hamnbebyggelsens.

Be�ntligt trädäck i norr fortsätts över hela tomten och 
böljar upp mot säker golvnivå för hotellet.

Samlingen volymer på en till tre våningar blir ett 
ton-i-ton-collage av Helsingborgstegel i olika nyanser 
- be�ntligt och återanvänt om möjligt.

För förankringen i platsens historia behålls be�ntlig 
karantänbyggnad. Nya volymer läggs till i en skala 
som stämmer med hamnbebyggelsens.
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böljar upp mot säker golvnivå för hotellet.

Befintligt trädäck i norr förlängs ut över hela tomten 
och böljar upp mot säker golvnivå för hotellet.

För förankringen i platsens historia behålls befintlig 
karantänbyggnad. Nya volymer i en variation av 
former läggs till i en skala som stämmer med 
hamnbebyggelsens skala.

Samlingen volymer på en till tre våningar blir ett ton-
i-ton-kollage av Helsingborgstegel i olika nyanser 
-befintligt och återanvänt om möjligt.



RESTAURANG

HUVUDENTRÉ

INLAST
GARAGE

Båthusgatan utformas som ett gångfartsområde som 
genom att det delvis sträcker sig in på tomten även 
kan hantera parkering och buss. En tydlig entréplats 
bildas i hörnet Båthusgatan/Gröning.

Be�ntlig siktlinje från Tågagatan och förbi Karantän-
bygganden behålls ostörd. Norra delen av tomten blir 
helt obebyggd, publik, och med trädäck.

Högdelen är slank och med lätt fasad, ställd ovanpå en 
av de lägre tegelvolymerna. Samtliga hotellrum har 
sjöutsikt - ett måste i detta läge!
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Högdelen är slank och med lätt fasad, ställd ovanpå 
en av de lägre tegelvolymerna. Samtliga hotellrum 
har sjöutsikt - ett måste i detta läge. En slank högdel 
skymmer ej och minimerar skuggtiden.

Befintlig siktlinje från Tågagatan och förbi Karantän-
bygganden behålls ostörd. Norra delen av tomten blir 
helt obebyggd, publik, och med trädäck.

Båthusgatan utformas som ett gångfartsområde som 
genom att det delvis sträcker sig in på tomten även 
kan hantera parkering och buss. En tydlig entréplats 
bildas i hörnet Båthusgatan/Gröning.
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Landskapet

Det huvudsakliga greppet är att trädäcket förlängs över hela tomten 
och att en stor publik plats på trädäcket sparas i anslutning till 
befintligt trädäck i norr. Detta ger god vattenkontakt från Gröningen 
och en känsla av mycket plats.

Små kullar ger variation, insprängda i trädäcket och beväxta med olika 
typer av gräs, strandråg och varierade individer av tall

Trapporna mot Gröning och sund uformas lokalt som sittmöbler och 
gradänger för att erbjuda en variation av sittmöjligheter.

Båthusgatan utformas som ett gångfartsområde som genom att det 
delvis sträcker sig in på tomten även kan hantera parkering och buss. 
Gångfartsområdet ges en behaglig karaktär av flanörsstråk, med 
hällar eller slät gatsten.

En tydlig entréplats bildas i hörnet Båthusgatan/Gröning. Här ges 
plats för ett solitärt träd med möjlighet att växa sig stort.



och inte högst upp i byggnaden kommunicerar att spaet är tillgängligt för alla 
och inte exklusivt för hotellets gäster.   

HOTELL

Gästrummen är totalt 118 stycken, med två rymliga sviter med separat 
sovrum och bar. Hörnlägen har utnyttjats till att skapa 34 juniorsviter med 
en loungedel som enkelt kan bäddas till extrabäddar. 22 av junior sviterna är 
connecting rooms vilket gör det möjligt att erbjuda rum med upp till 6 bäddar. 
Därutöver finns 12 tillgängliga rum, ett på var hotellrumsvåning.Alla hotellrum 
får havsutsikt - ett ansvar och en självklarhet för ett hotell på denna unika plats. 
Hotellrummen får en tydlig upscale-profil med stora glaspartier i bästa läge, 
bekväma lösningar och en stram och naturlig materialpalett. Inredningen är 
okomplicerad med få men genomtänkta möbler. Rymliga effektiva duschar och 
separata WC prioriteras framför större konventionella badrum. En fristående 
enhet med integrerat handfat, sminkbord och förvaring står fritt i rummet. Den 
djupa fönsterbänken fungerar både som avlastningsyta, förvaring, sittbänk 
och arbetsplats. Några få av rummen får spektakulära balkonger, en raritet 
som ger byggnaden ett oväntat karaktärsdrag.   

och elasticitet för olika scenarier och gästantal. En stor grillbar på terrassen 
kompletteras med en kaffe-/glassbar mot söder för att öka kapaciteten och 
för att attrahera flanörer.  Att flytta ut både tillagning och servering berikar 
både platsen och upplevelsen av att äta vid havet. Centralt i restaurangen 
dukas bufféer upp. Rummet har en stark karaktär, är öppet i nock med den 
gamla takkonstruktionen exponerad. Över restaurangköket på en entresol 
finns interna kontor och personalutrymmen med ljus och utblickar genom de 
gamla takkuporna och ett nytt stort glasparti. Entresolen nås via en trappa 
eller hiss på bottenvåningen där också personaltoaletter och omklädningsrum 
finns. 

SPA

Från huvudentrén och baren leder en öppen trappa upp till hotellets 
hjärta: spaet. Anläggningen upptar två våningar, med integrerad gym- och 
yogaavdelning och med stora generösa terrasser mot sundet och staden. 
Genom egen välkomnade trappa, synlighet utifrån och genom interaktion 
med bar och konferens/yoga blir spaet en viktig identitetsbärare och en stor 
tillgång för hotellet.  Att spaet är förlagt i nära anslutning till de publika delarna 

Verksamheten
BAR OCH RESTAURANG

Bottenplanet öppnar sig åt alla håll - med sin bar mot Gröningen och däcket, 
med sin restaurang mot terrasser i bästa läge och med entréer, både till 
restaurang och hotell, mot Båthusgatan. Den konventionella hotellobbyn 
och receptionen är ersatt av en lång slingrande bar med tillhörande lounge. 
In-checkning görs av gästen själv, via nätet eller vid terminaler i baren. Här 
välkomnas även spabesökare och restauranggäster har möjlighet att invänta 
sällskapet i bar eller lounge. Personalen hjälper till med allt från kaffe, 
försäljning av spaprodukter, bokning av taxi och bagageservice. I entrén finns 
dedikerad plats för tillfälliga aktiviteter eller externa pop-up koncept som både 
ger naturlig förnyelse och möjlig intäkt. Centralt i rummet ligger hissarna till 
hotellets högdel. Servicefunktioner som toaletter, kapprum och bagagerum 
är lättillgängliga från ”check-in baren”. Soffgrupper och bibliotek delar in det 
stora rummet mjukt i mer intima rumsligheter. Funktionerna ger möjlighet till 
arbete eller informella möten. En vindskyddad uteservering med morgonsol 
berikar ytterligare och ökar kontakten mellan in- och utsida. 

Längre in, i den gamla byggnaden, ligger restaurangen med kök och bardel. 
En varierad sittning med mindre bord och soffor i bistron och en större 
paviljongliknande matsal med tillhörande uteservering under tak ger flexibilitet 



Uppvärmning inkl. tappvatten sker genom värmepumpar med utvinning av 
energi från havet vilket även ger möjlighet till frikyla under sommaren.   

För ventilation används ett FTX system med hög verkningsgrad.  

Energieffektiva glas och glasprofiler som också ger en god ljudisolering. 

Egen el kan produceras genom solpaneler på tak. 

Kompostering av matavfall från restaurangen används för planteringar. 

Delvis gröna biotoptak fördröjer dagvatten, ger en större värmetröghet och 
ger möjlighet till plantering

LOD – magasinering av dagvatten för bevattning av växter och träd  

Miljöklassade och hållbara material ger lång livslängd för inredning och möbler. 

Högt utnyttjande av dagsljus och genomgående energieffektiv LED-belysning 
reducerar elförbrukningen.

HÅLLBARHET

En massivträkonstruktion kan ge en avsevärt lägre klimatpåverkan 
än en konventionell betongstomme. Det är också möjligt att kraftigt 
reducera koldioxidutsläppen för betong genom val av rätt kvalitet och 
cementtyp. Återvunnet tegel i en bärande murverkskonstruktion ger en trög 
klimatutjämnade konstruktion både avseende temperatur och luftfuktighet 
vilket är särskilt relevant för en badanläggning men också restaurang. 

En relativt stor värmeförlust i en modern hotellbyggnad sker genom 
bad och dusch. Genom att återvinna energi ur spillvattnet reduceras 
uppvärmningsbehovet.  Antingen kan en värmeväxlare installeras centralt eller 
mer effektivt kan återvinningen ske lokalt i varje dusch. För att minska både 
energi och vattenanvändning föreslås duschar istället för badkar (undantag 
2st sviter). 

En gynnsam formfaktor för högdelen i kombination av högisolerande material 
PIR ger små värmeförluster och därmed lågt uppvärmningsbehov. 

KONSTRUKTION

Byggnadens bas i tre våningar med spa, entrévolym, garagenedfart och 
matsal består av en självbärande murverkskonstruktion med invändigt och 
utvändigt tegel. Högdelens laster förs ner separat i en stomme innanför 
tegelmurarna. Högdelens stomme kan utvecklas på tre tänkbara sätt, som 
utreds och utvärderas i senare skede:

A) Massivträstomme och massivträbjälklag kring en slip-form betongkärna. 
Fördelen med detta är att konstruktionen är lätt och att trästommen ger ett litet 
klimatavtryck, kärnan kommer upp snabbt och ger den höga byggnadskroppen 
stabilitet.

B) Modulbyggnation med hela hotellrumsenheter kring en slip-form 
betongkärna. Dessa kan konstrueras på flera sätt, alla med fördelen med en 
hög grad av prefabrikation, hög precision, snabbt arbete i fält och därmed en 
låg kostnad.

C) Prefabricerad betongstomme av mer konventionellt snitt. Fördelen är 
främst att metoden är välkänd och därmed högst kontrollerbar till kostnad, 
detaljering och produktion.

MÖTE/FEST

HOTELLRUM

SPA/GYM/MÖTE

LOBBY/BAR/RESTAURANG

P-GARAGE

SPA



Varmförzinkad stålplåt Anodiserad aluminium Rostfritt stålAluzink band

Helsingborgstegel

Material

Tillsammans med Karantänens befintliga 
bruna Helsingborgstegel får den 
koncentrerade samling tegelvolymer som 
bildar byggnadens första tre våningar 
en variation av befintligt och återvunnet 
Helsingborgstegel. På så sätt förankras 
platsens nya verksamhet stadigt i 
Helsingborgs historia, samtidigt som teglets 
skulpturala möjligheter ger verksamheten 
skönhet och en tydlig identitet. Intentionen är 
att små, fina skillnader i teglet och fogen ska 
lyfta fram en sammantagen skulptural verkan 
mellan tegelvolymerna, samtidigt som de 
bildar en helhetsverkan i ett monokromt ton-
i-ton collage.

Högdelen utformas mycket lätt med en ljus 
och uppglasad metallfasad, ställd ovanpå 
sockelvåningarnas tegelvolymer. Denna lätta 
fasad av varmförzinkade stålskivor (eller 
ett alternativt metallmaterial som visar sig 
överlägset i senare utredning) blir hotellets 
signum på håll och är en hyllning till den starka 
designhistoria och framåtanda som jämte 
hamnverksamheten präglat Helsingborg 
- från Markelius konserthus, via H55, till 
H99, Dunkers Kulturhus och dagens H+, 
Sea U och andra framåtblickande projekt. 
Helsingborg ska med ett projekt i detta läge 
återigen skapa en byggnad och verksamhet 
i den absoluta framkanten.
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Tvärsektion
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Längdsektion genom Karantänen
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Längdsektion genom högdel
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Tegelsockel och slank högdel
Ovanför den sockelns skulpturala kluster av tegelvolymer reser sig högdelen mycket lätt och mycket 
slank, med en ljus och upplgasad metallfasad. Högdelen blir den markör som platsen behöver och dess 
minimerade fotavtryck gör samtidigt att den värdefulla utsikten över havet störs så lite som möjligt och att 
den tid högdelen skuggar en viss punkt i sin omgivning minimeras.

Den lätta metall- och glasfasad som blir hotellets signum på håll, är en hyllning till den starka designhistoria 
och framåtanda som jämte hamnverksamheten präglat Helsingborg - från Markelius konserthus, via H55, 
till H99, Dunkers Kulturhus och dagens H+, Sea U och andra framåtblickande projekt. Helsingborg ska 
med ett projekt i detta läge återigen skapa en byggnad och verksamhet i den absoluta framkanten.



BTA 

GARAGEPLAN
2403 kvm

BOTTENPLAN
1262 kvm

PLAN 2
649 kvm

PLAN 3
360 kvm

PLAN 4-15
359,64 x 12 = 4 316 kvm

PLAN 16
360 kvm

TOTAL BTA
6 947 kvm + 2 403 (garage)= 9 350 kvm

LOA

GARAGEPLAN
2 272 kvm

BOTTENPLAN
1 116 kvm

PLAN 2
553 kvm

PLAN 3
267 kvm

PLAN 4-15
296,7 x 12 = 3 560 kvm

PLAN 16
297 kvm

TOTAL LOA
5 793 kvm + 2 272 (garage)= 8 064 kvm

LOA / PROGRAM

HOTELL
3 718 kvm

RESTAURANG/BAR
1 116 kvm

KONFERENS
297 kvm

SPA
726 kvm

GARAGE
2 272 kvm

PLAN 1

Lounge 416 kvm
Förråd / logistik 79 kvm
Restaurang 307 kvm
Matsal / event 175 kvm
Toaletter 27 kvm
Omklädningsrum 19 kvm

PLAN 2

Spa 463 kvm
Kontor 102 kvm

PLAN 3

Spa 98 kvm
Yoga 75 kvm
Gym 56 kvm

PLAN 4-15

rum surface 2 800 kvm

70 rum 20 kvm
12 rum 25 kvm
12 rum 28 kvm
22 rum 30 kvm
2 rum 52 kvm

118 total rum

PLAN 16

Lounge 47 kvm
Multifunktionsal 121 kvm
Grupprum 46 kvm





Midsommar 6:00 Midsommar 9:00

Midsommar 12:00 Midsommar 15:00

Midsommar 18:00 Midsommar 21:00

Höstdagjämning 9:00 Höstdagjämning 12:00

Höstdagjämning 15:00 Höstdagjämning 18:00

Solstudie
Hotellbyggnadens skuggning av omgivande gröning och bebyggelse är en viktig fråga på grund av dess höjd om 
16 våningar. Resonemanget är att en slank byggnad stör utsikten mindre, men det innebär också att dess skugga 
blir smalare och därför skuggar en viss punkt i sin omgivning en kortare tid. Skuggningen av Gröningens expansiva 
gräslandskap bör därför inte vara några problem. Känsligt är H99-bostadslamellen längst i norr, som har indragna 
balkonger i norrläge. Därför har en mer precis studie gjorts på skuggningen av detta hus (se nästa sida).

Däcket och terrasserna på däcket skuggas naturligtvis av en byggnad mitt på detta. Projektet erbjuder därför 
utomhusrum åt olika håll för att tillgodose sol, utsikt och kontakt med båda gröning och sund.

Takterrasserna för spa- och yogaverksamheten säkerställer genom sina två terrasser i olika väderstreck att behovet 
av sol och havsutsikt tillgodoses.



Midsommar 18:00
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Midsommar 18:30
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Fördjupad solstudie Betula 1
Bostadlamellen i fastigheten Betula 1 påverkas genom skuggning. Byggnaden har indragna balkonger mot norr och 
det tidigare planerade stadsutvecklingsområdet, nu Gröningen. Detta är balkonger som genom att de är indragna 
får begränsat med sol även vid de tider då norrfasaden faktiskt är solbelyst (se bild tagen 29 augusti kl 18:20).  
Studien visar att var och en av dessa balkonger kommer att skuggas av hotellbygganden under en period om 
mindre än två timmar. Studien visar också att hotellbyggnaden hade behövt vara avsevärt lägre samt flyttas till ett 
annat läge av tomten för att inte skugga dessa indragna norrbalkonger. Sammantaget ser vi att de stora fördelar 
som en slank byggnadskropp med den placering förslaget visar, överväger gentemot skuggproblematiken.
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