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HELSINGBORGS NYA MÖTESPLATS! VISIONEN

Genom placeringen av det nya hotellet i hjärtat 
av Helsingborgs norra vattenkant skapas en 
ny karaktäristisk plats som förenar besökare 
och Helsingborgsbor med en större känsla av 
urbanitet. 

Vi utnyttjar läget vid vattnet för att skapa en 
attraktion för Helsingborg och ytterligare stärka 
stadens identitet med utsikter längs sundet. 

Byggnaden skapar en ny hög men anpassad 
siluett i stadens kustlinje som blir en ny 
mötesplats för turism, samvaro, avkoppling 
och njutning. 

Vår vision är att skapa en ny byggnad på 
Helsingborgs strandpromenad som blir ett 
dynamiskt och lokalt förankrat landmärke för 
framtiden. 

En byggnad som förbinder stad och hav, 
urbanitet och landskap med alla dess 
kvalitéer och som skapar stolthet och en 
levande mötespunkt för såväl besökare som 
Helsinborgsbor. 

Med HIMLARAND vill vi fira och lyfta fram 
utsikten och upplevelsen mot sundet och 
horisonten som kanske både Helsingborgs och 
det nya hotellets starkaste identitet. 

MARKÖR
Att med byggnaden stärka 

och tydliggöra platsens viktiga 
betydelse och placering. På 

gränsen mellan stad och 
öppet landskap och som 

strandpromenadens start- & 
slutpunkt. 

IDENTITET
Att förena Helsingborgs folkliga 

strandpromenad med en modern 
hotellverksamhet med tydlig 
hälsoprofil, intensifiera utsikt 
och upplevelsen utan att förta 

platsens öppna karaktär.

ATTRAKTIVITET
Att skapa en plats som speglar 
områdets betydelse i staden där 
Helsingborgarna och besökarna 
vill hänga, mötas och njuta. En 

upplevelse man vill återkomma till.

SAMHÖRIGHET
Att skapa en byggnad med 
öppenhet som stimulerar till 
samhörighet, gemensamt 

ägande, enkel och öppen tillgång 
för alla. Genom samverkan 
skapas mervärde för alla! 
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BRYGGA

BEFINTLIG TOPOGRAFI TILLÄGG TILL PLATSEN

SOLDÄCK PROMENAD TERRASSERING RESTAURANG/
LOBBY

BAD

TVÅ TYPOLOGIER I SAMSPEL
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SOLDÄCKBRYGGA PROMENAD TERRASSERING                                        REKREATION

FÖRDELNING AV RUM OCH NY 
MÖTESPLATS PÅ DET NYA 
TAKLANDSKAPET

PRIVAT 
HOTELLRUM

RESTAURANG/LOBBY

BEFINTLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ TOMTEN

TILLÄGG OCH PROGRAM 

+
GÄSTRUM ETT NYTT TAKLANDSKAP MELLAN 

OFFENTLIGT OCH PRIVAT

SOLDÄCKBRYGGA PROMENAD TERRASSERING                                        REKREATION

FÖRDELNING AV RUM OCH NY 
MÖTESPLATS PÅ DET NYA 
TAKLANDSKAPET

PRIVAT 
HOTELLRUM

RESTAURANG/LOBBY

BEFINTLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ TOMTEN

TILLÄGG OCH PROGRAM 

+
SOLDÄCKBRYGGA PROMENAD TERRASSERING                                        REKREATION

FÖRDELNING AV RUM OCH NY 
MÖTESPLATS PÅ DET NYA 
TAKLANDSKAPET

PRIVAT 
HOTELLRUM

RESTAURANG/LOBBY

BEFINTLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ TOMTEN

TILLÄGG OCH PROGRAM 

+

MED EN HORISONTELLT SLUTTANDE  
FÖRLÄNGNING AV  STRANDPROMENADEN 
SKAPAR VI NYA FLÖDEN, AKTIVITETER OCH 
UTSIKTSPUNKTER FÖR ALLA.

TVÅ ARKITEKTONISKA OBJEKT OCH UNIKA 
LANDMÄRKEN I DIALOG MED PLATSENS 
INNEBOENDE IDENTITET. 

MED ETT VERTIKALT ELEMENT FÖRSTÄRKER 
VI OCH SYNLIGGÖR PLATSEN I STADEN MED 
ETT MINIMALT FOTAVTRYCK OCH EN UNIK 
HOTELLUPPLEVELSE. 

Platsens strategiska placering är synlig och exponerad på lång distans längs kustlinjen. 
I norr från landskapet med 2 km strandpromenad och Landborgen. 
I söder från stadssidan med Parapeten, Norra hamnen och mot framtida bebyggelse i Södra hamnen.



HIMLARAND

SITPLAN

s5(25)

BÅTHUSGATAN

KARL JOHANS GATA

KAJPROM
ENADEN

GRÖNINGEN

II

I

XVXIV

BADBRYGGA

STRANDPROMENADEN

STRANDPROM
ENADEN

SOL
TERRASSEN

KRONBORGSPASSAGEN

GRÖNINGS

TERRASSEN

STRAND-
KIOSK DROTTNINGGATAN

BÅTHUSGATAN

PA
RA

PE
TE

N

1:1000
SITUATIONSPLAN

KRONBORGSPASSAGEN - SOLTERRASSEN
Den öppna platsbildningen i starten av de lutande planen riktas mot Kronborg 
med utsikt och sol i två väderstreck.

TVÅ NYA LANDMÄRKEN I DIALOG                      

Det är avgörande att byggnaden med sin skala på ett 
naturligt och positivt sätt integreras och inte förtar det 
öppna stads- och rekreationsrummet. Vårat förhåll-
ningssätt är därför kontextuellt och volymkonceptet 
återspeglar platsens betydelse som övergång eller 
riktmärke mellan stadsstrukturen, det öppna landskapet 
och livet på Gröningen. 
 
Gröningen och strandpromenaden är i ständig rörelse. 
Sommartid mycket intens och nästan överbefolkad, även 
med större publika arrangemang. Med detta ligger det en 
utmaning att möta en ny stor verksamhet på den kompa-
kta ytan. Vårat förhållningssätt har därför varit att betrakta 
den nya byggnaden som liggande på strandpromenaden 
och fånga dess flöden och mänskliga skala.  

HORISONTALT LANDMÄRKE LÄNGS RÖRELSEN 

Med en direkt horisontell förlängning av det angränsande 
badets träbrygga vill vi accentuera och avsluta hela 
strandpromenaden i ett nytt offentligt landskapsgrepp. På 
så vis blir hotellet och hela tomten fullt ut aktiverad och 
användbar.  Bryggan förlängs först plant och därefter i en 
öppning som riktas mot Kronborg, viks två sluttande plan 
upp för rörelse och vidgade vyer - en öppen platsbildning 
med korsande flöden skapas. 

Det sluttande hotellplanet når upp till två plan och är riktat 
mot norr, kvällssol och öppet hav och horisonten. Denna 
förlängda golvyta utgör det samlande identitetskapande 
elementet för hela hotellets underliggande offentliga delar. 

I norr föreslår vi ett mindre tillägg till hotellet med en 
södervänd volym som bearbetas som en amfi/sittrappa. 
Innehållsmässigt tror vi att en eventoperatör är rätt verk-
samhet för att komplettera Gröningen och Strandprome-
naden som ett levande folkligt aktivitetstråk. Uthyrning av 
inlines, segways, kajaker, cyklar etc kommer att gå hand i 
hand med hotellets hälsoprofil.

Höjden på de båda volymerna relaterar till såväl strand-
promenadens kiosker som kajbebyggelsen i söder och 
befintlig Karantänbebyggelse. 
 

Med högvolymens indragna placering på taklandskapet 
uppnår vi en mänsklig och inbjudande skala längs 
promenaden och Båthusgatan.

VERTIKALT LANDMÄRKE TVÄRSTÄLLT SUNDET

Gästrummen organiseras vertikalt med ett minimalt 
fotavtryck för att inte stänga mot sundets siktlinjer och 
öka upplevelsen i ett högt läge. Volymens placering 
är vald utifrån att minimera skymmande utsikt för 
bakomliggande bebyggelse, Båthusgatan och Gröningen. 
Placeringen är neutralt vinkelrätt mot strandlinjen i ett 
indraget hörnläge i sydväst.

Volymen anpassas stadsiluetten och skjuter upp några 
våningar över bakomliggane bebyggelse med “gavelsida” 
mot Sundet som ansluter till den bakomliggande 
bebyggelse och Norra Hamnens enhetliga smalhus. 

ETT MÖJLIGT TILLÄGG FÖR BADMILJÖN

Som en framtida idé, oberoende hotellets utveckling, kan 
en unik badplats finna sin plats söder om träbryggan. 
En brygga parallelt med parapeten skapar skydd till ett 
lugnare vatten och sittgradänger kan ersätta vågbrytaren 
i sten. Parapeten slitsas smalt mitt emot hotellets 
restaurangtrappa och kan säkra vattenbrytningen 
mekaniskt. 
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PLATSEN OFFENTLIGT VS PRIVAT STRÅK & FLÖDEN TRE SIDOR & TRE ZONER

Platsens prikära läge mittemellan stad, hav och 
rekreativa Gröningen skapar förutsättning för ett 
unikt projekt med både privat och offentlig karaktär.

Här finns möjlighet till en byggnad av både privat och offentlig 
karaktär som stimulerar till samhörighet. Stillheten med vatten och 
rekreation i fokus möter stadens intensiva folkvimmel.

Som en kil mellan promenadstråken längs parapeten 
och Gröningen blir platsen ett nav och en viktig 
hållpunkt på väg mellan stad och öppet landskap.

Tre sidor med genuina möjligheter. En Inramad zon 
mot sundet, en aktiverad zon mot Gröningen och en 
möjlig entrézon mot staden. 

LÄGET STRÅK OCH FLÖDEN TRE SIDOR OCH ZONEROFFENTLIGT VS. PRIVAT

NORRUT OCH SÖDERUT??

KLIPPA OCH LYFTA
ANPASSADE HÖJDER TILL BEFNTLIG 
SKALA

FÖRLÄNGNING, FLÖDEN FLÖDE NER I SÖDERUTBLICKAR FRÅN NYA NIVÅER

PUBLIKT TAKLANDSKAP FÖRE PRIVAT BYGGNAD!

ATRIUM
KONFERENS
DAGSLJUS
SÖDERSOL

PLACERING AV HOTELLVOLYM
SIKTLINJER

VARDAGSRUMMET

EFFEKTIVISERAD
120 HOTELLRUM

INDRAGEN BOTTENVÅNING
MED LOKALER SOM 
AKTIVERAR TAKLANDSKAPET

UTDRAGET HÖRN 
FÖR SVITER I SPEKTAKULÄRT 
HÖRNLÄGE

TAKPOOL MM
NY SPEKTAKULÄR SAMLINGSPUNKT
FÖR STADENS INVÅNARE MM
PLATS FÖR HISS OCH OMKLÄDNING

hiss/trappa
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PUBLIKT TAKLANDSKAP FÖRE PRIVAT BYGGNAD!
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FÖR SVITER I SPEKTAKULÄRT 
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NY SPEKTAKULÄR SAMLINGSPUNKT
FÖR STADENS INVÅNARE MM
PLATS FÖR HISS OCH OMKLÄDNING
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PLATSEN

FRÅN STRANDPROMENADEN DÄR LANDSKAP MÖTER STAD
De två nya landmärkena som avslutning och start på strandpromenaden. 
Träbryggan lyfts upp och skapar nya utsikter i olika nivåeer och riktningar. Hotellvolymen möter vinden som ett abstrakt segel mot öppet hav.  
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HOT SPOT REKREATIONSOMRÅDE VIKTIG PLATS HOTELLETS PROFIL BLIR STADENS PROFIL
- STADEN SKAPAR FORMEN

Byggnaden är utformad som en attraktiv 
mötesplats och arena för många människor 
med olika behov. Hotellverksamhetens 
funktioner är placerade och utformade för att 
kunna samverka i och kring byggnaden. Med 
en tät mix av funktioner och aktiviteter blir 
byggnaden levande genom synergieffekten - 
ett inbyggt shared space.

Hotellet tillsammans med Gröningens 
rekreationsområde är fascinerande var och 
en för sig, men det är när dom möts i synergi 
som magi kan uppstå. Hotellet med det nya 
brygglandskapet lyfter fram det rekreativa 
offentliga rummet till en ny nivå. En livlig 
mötesplats året om som ger något tillbaks till 
det offentliga rummet och lockar alla.

Med en tydlig siluett kopplas byggnaden visuellt 
till både staden och landskapet och blir ett 
nytt modernt bidrag till stadsbilden. Som nytt 
landmärke och målpunkt reser sig byggnaden 
i området och bildar en volymmässig viktig 
övergång och länk mellan stadsdelarna.

Landskapet lyfter sig upp, vidgar vyerna och 
samspelar med det böljande havet. Hotelltornet 
skimrar och spänner upp sig mot himlen och 
horisonten. Formerna är abstrakta, lånade från 
landskap, segel, båtar och glas.
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Kompakt byggnadsvolym 
med 121 hotellrum i 11 
våningar och havsutsikt 
från alla rum.

Den Indragna bottenvåningen 
aktiverar och stärker det nya 
taklandskapet med publik 
funktion.

Det nordvästra hörnet skjuts 
ut mot öppet hav och ger 
sviter i spektakulärt hörnläge.

Volymen avslutas
med en generös pool och 
terrass med utsikt över 
sundet.

SNITTA OCH VIKA UPP NYA FLÖDEN NYA UTBLICKAR ETT NYTT LANDSKAP
Platsen viks upp i olika riktningar och relaterar i höjd 
till kiosker och hamnbebyggelse. En ny typologi har 
skapats.

Den nya typologin möjliggör nya flöden förbi, igen-
om, upp på och in under nya byggnadsvolymer.   

Nya upphöjda och vinklade volymer bidrar till 
utblickar i flera nivåer i alla väderstreck.

Det nya landskapet skapar aktiviteter och flöden i 
synergi med hotellet. En byggnad för alla.
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FRÅN BÅTHUSGATAN
Genom sin uppvinkling exponeras hotellets entrézon i en mänsklig skala som möter den lägre angränsande hamnbebyggelsen.
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ÖRESUND HOT SPOT! GRÖNINGEN TÅGAGATANBÅTHUSGATAN VIKINGSBERGSPARKEN

1:1500
GATUSEKTION BÅTHUSGATAN / TÅGAGATAN
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Det nya vardagsrummet i staden riktas mot Gröningen, 
sundet och staden.

Det lutande taklandskapet får även en koppling mot 
hamnen och staden. 

Hotellvolymens genomtänkta placering medger 
fria siktlinjer från bakomliggande bebyggelse och 
Båthusgatan.

VARDAGSRUMMET KOPPLA PLACERING OCH SIKTLINJER

EN MARKÖR I STADEN

Hotellvolymen skjuter upp ur landskapet mot öppet hav, skimrande och lockande. Den drar folk 
till platsen, till hotellet och till staden. Landmärkets funktion är viktig, både turister och invånare 
placerar mentalt platsen och hotellet i centrum. Avståndet mellan centrum och Gröningen
kortas. Byggnaden syns på lång distans längs kusten och från vattnet och bidrar till att väcka 
nyfikenhet kring hotellet, Gröningen och Helsingborg. Höjden och läget är anpassat till siktlinjerna 
i närområdet och Helsingborgs siluett. Tågaborg och Ringstorp ovan landborgen med sitt 
bakomliggande höjdläge i staden. Hotellets absoluta topphöjd ligger ca 15 m högre än marknivå 
på Ringstorpshöjden och därmed ca 10 våningar lägre än dess nya bostadsbebyggelse. 

FRÅN KAJPROMENADEN I NORRA HAMNEN 
Hotellet upplevs från Norra hamnen visuellt som en hög och renskuren volym som med sin materialitet 
stärker Gröningens identitet. Läget bortom Norra hamnen gör att den högre höjden samspelar med 
högdelarna mot Kajpromenaden.  

FRÅN VIKINGBEKGSPARKENS UTSIKTSPLATS
Hotellvolymen ansluter till Båthusgtans bebyggelse, tangerar bostadsbebyggelsen och medger fri 
sikt i mellanrummet. Den nya sluttande strandpromenaden är synlig.

FRÅN BAKOMLIGGANDE BOSTADSKVARTER  OCH DROTTNINGGATAN
Den karaktäristiska profilen är tydlig från Drottninggatan mellan bostadsbebyggelsen. 
Hotellet tar inte mer sundsutsikt i anspråk än befintlig bebyggelse. 
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4195 4015
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1050 1000

1880 1650

2880 420
 (exkl garage)

10 350  7400

PLAN 0 +3.5
Reception, personal
Restaurang, lobby
Trädgård
Kök, inlastning

PLAN 0 +2.5
Extern eventuthyrning
100 kvm

PLAN 1 +7.4

Konferens
White Water SPA

PLAN 2 +11.3

Terrassplanet
Café, bar 180 kvm

PLAN 3-13 +15.2-48.2

121 gästrum:   
88 st Std, 19 kvm
24 st Superior 19-27
4 st Sviter, 42
5 st HC-rum 27 kvm

PLAN 14 +51.7

Takterrass med pool 
Omklädning 
poolteknik

PLAN -1 +0 - +0.7
Garage
Teknik
Drift

SUM

SUM
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ETT NYTT VARDAGSRUM I HELSINGBORG 

Byggnadens entréplan förbinder stad, sund och livet på Gröningen. Den är utformad som ett 
stort, ljust och öppet foajélandskap där både gäster och Helsingborgare vill mötas. Ett nytt 
levande vardagsrum i staden - centralt och havsnära, fyllt med sol och utsikt! 

Rummet definieras av byggnadens tredje arkitektoniska element, en upphöjd ljus stenbas 
som utgör golvytan i hotellets foajé, lobby och restaurangytorna. Golvet ligger vattensäkrat 
en meter över marknivå och glider ut förbi de uppglasade fasaderna och skapar terrasser 
mot promenaderna och förplats vid entrérummet. Förhöjningen skapar en behaglig övergång 
och zonindelning mot de längsgående promenaderna samtidigt som man får full utblick över 
Parapeten mot öppet hav och horisont.  

ENTRÉER
Byggnaden vinklas upp mot Båthusgatan och promenaden för att skapa en välkomnande 
och visuellt tydlig huvudentré. Trafikalt angörs hotellet enkelt med bil och taxi. Entrérummet 
skärmas diskret av mot promenaden med grönska och en integererad ramp till entréplanets 
förhöjning. Entréen är placerad i direkt smaband med trapphus och reception med en 
siktlinje genom restaurangytan ut mot öppet hav. Byggnaden ges även entréer från de två 
terrasserna utmed promenaderna. På havssidan en restaurangentré och mot Gröningen till 
lobby och bar. Sommartid är fasaderna flexibla och öppningsbara med skjutpartier så man 
kan skapa ett än mer öppet flöde inne/ute.

ATTRAKTIV OCH VARIERAD MILJÖ
Med en öppenhet och stor grad av visuell kontakt delas den öppna interiören in i olika zoner 
och miljöer som stimulerar till möten, arbete, mingel, barhäng mm. Gränserna är flytande 
mellan foajé, lobby och restaurang och gränsen mellan inne och ute är fullt transparent.

1:400
ENTRÈPLAN, PLAN 0
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FRÅN RESTAURANG MOT SUNDET
Från restaurangenrummet skapar det lutande ljusa trätaket inramningen av hav och horisont i ett öppet 
panoramaläge. Utsikten ökar gradvis ju närme Parapeten man kommer.

1:400

PLANUTSNITT 
EXTERN LOKAL
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FOAJÉ OCH LOBBY

Lobbyn sträcker sig från reception och entre till 
restaurangen i en lägre och mer intim takhöjd. 
Den får ett exponerat läge mot Gröningen och 
Norra hamnen med terrass som aktiverar och 
bjuder in. Lobbyns separata bar integeras i 
en kärna av trä som avgränsar restaurangen. 
Kärnan samspelar med atriet som rumsliga 
indelare och innehåller de offentliga toaletterna, 
växtvägg mot reception och integrerade 
sittnischer.  Foajé med receptionen ges en mer 
neutral zon med riktning mot öppet hav och 
restaurangmiljön. 

KÖK OCH DRIFT

I byggnadens sydvästra del växer stenbasen 
upp och samlar de interna driftsmässiga 
bakfunktioenrna. Tillsammans med 
garageinfart läggs varuintag och soprum 
längst ut på Båthusgatan vilket medgör en 
enkel inbackning och tillbakafart. Ett invändigt 
varumottag med lastkaj ger god funktionalitet 
och arbetsmiljö. Kök och avfallsrum placeras 
i direkt samband. I samklang med hotellets 
profil är köket öppet och exponerat till 
mattorget. Personalomklädning, backoffice 
och personalrum ligger samlat i närhet till 
receptionen. 

Vi ser det som ett funktionellt gränsfall med 
två hissar för 120 rum. Vid en eventuell 
vidareutveckling är det möjligt att komplettera 
med en servicehiss som vänder in mot drift 
och varumottag. 

RESTAURANG

I restaurangmiljön ska allt andas HAV.
Restaurangen är formad för att skapa ett - mot 
Gröningen - skärmat terrassläge mot havssidan  
för inramad havsutsikt och kvällssol men 
även för att skapa kontakt och aktivitet längs 
Gröningen med morgonsolen. 

Restaurangmiljön ges en stark rumslig identitet 
med det lutande ljusa trätaket tillsammans med 
en centralt placerad atriumträdgård som skär 
igenom det sluttande taket. Rummet startar 
lågt i 2 m höjd i en lång väggmöblering och 
stiger upp till 6-7m i bakvägg och kök. Det 

gröna atriet skapar en djupare transparens och 
möjlighet till en vindskyddad miljö. 

De olika sittytorna samlas kring en rörelse 
runt atriet med tre huvudzoner. Mot havsidan 
inramas sundet i ett generöst luftigt mattorg, 
i norr en mer intim lägre del, mot Gröningen 
ett mer livligt exponerat läge med flytande 
gräns mot lobby och bar. Stenbasen går ut till 
tomtgränsen och skapar terrassytor mot de 
båda promenaderna. Mot Gröningen skärmas 
terrassen med grönska, samt sittgradäng på 
den befintliga muren. 
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1:400
PLAN 1

VY FRÅN KARL JOHANS GATA

1:400

PLANUTSNITT KONFERENS
ALTERNATIV MÖBLERING
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SPA, WELLNESS & KONFERENS I SAMHÖRIGHET

Nyckelordet samhörighet präglar även hotellets övriga aktivitetsinnehåll.
 
I ett strategiskt läge direkt över foajén samlas de olika funktionerna kring 
en gemensam rumslig zon som stimulerar till sociala möten. Rummet 
präglas av en transparens som förstärker byggnadens unika placering i 
skärningspunkten mellan stad och hav. Riktningen framhävs ytterligare i 
rörelsen genom den centralt placerade öppna trappan längs växtväggen från 
foajé och restaurang. 

Konferensdelen är kompakt utformad utifrån flexibilitet och en generalitet i 
använding. Den exponeras i ett hörnläge mot staden och entrérummet med 
en lång siktlinje längs Norra hamnens kajpromenad. Hotellets identitet är 
rumsligt starkt närvarande genom det sluttande takplanet. Konferensdelens 
stora rum skjuter ut genom takplanet. Samtidigt som ett norrljus släpps 
in skapas en accentuerad utsiktspunkt och funktionell zon på taket. 
Konferensdelen samutnyttjas med SPA, Wellnes och kan agera yoga-, 
meditation- eller träningssal, även här präglas en “öppenföralla” tanke, en 
samhörighet. 

Om konferensrummen exponeras mot staden så är Spa-delen nästan 
gömd och placerad med direkt relation till sundet och det öppna havet som 
fond. Med sin placering på stenbasen direkt mot havssidan och under det 
publika taklandskapet uppnås en helt privat och skärmad miljö som en viktig 
grundförutsättning för en kontemplativ och fullt njutbar Spa upplevelse. 
Från gästrummen kan Spadelen nås i ett direkt och diskret samband från 
trapphuset. För icke inkvarterade besökare till Gym och Spa nås de enkelt via 
huvudentré och reception via trapphuset eller den öppna trappan.

Gym placeras i samband med entrézonen till SPA för att enkelt kombinera 
de olika aktiviterna. Läget längs Båthusgatan och entréplatsen exponerar 
och berättar om hotellets hälsoprofil, en levande skyltning. För utetränande 
hotellgäster har gymmet flera alternativa entrémöjligheter; förutom genom 
foajén nås gymmet via taklandskapet, hotellentrén uppe på taklandskapet eller 
via trappan längs Båthusgatan. 

KONFERENS 
260 kvm

SPA 
550 kvm

gröningenterrassen
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1:200
PLANUTSNITT SPA

EN SPAUPPLEVELSE FRÅN LJUST TILL MÖRKT. FRÅN LUGNT TILL BUBBLANDE OCH PORLANDE.
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WHITE WATER SPA 

I kontrast till Gröningens och det nya vardagsrummets livliga bad- och folkliv råder ett helt annat 
lugn i White Water Spa.

Havet utanför fönstret är ofta oroligt och bryter i vad som kallas för white water - det konceptet 
tar vi med in, men i en stilla miljö som istället formas av mineraler och ljus. I stället för att göra 
det murrigt och cosy, vill vi skapa en ljusterapi i hela ytan - olika vita nyanser.

I den stora poolen bör vattnet vara utan mineraler, men däremot saltvatten som i alla pooler. 
White water skapas i den stora poolen av två simjet placerade i kortänden. Övriga delen av 
poolen får inslag av olika typer av massageduschar som när de är igång skapar ett white water.

De små baden får olika koncept och innehåll  - det kan byggas på en story, det kan byggas av 
ljus, ljud, eller lukt -vattnet får en vit nyans av mineraler som tillförs. Rummens kontrasterande 
slutenhet väcker såväl nyfikenhet som en separat och total sinnesupplevelse när man går in i 
rummet. Rummens placering med en zon i bakkant skapar en känsla av en större anläggning 
samt minimerar störande ljud.

Den rumsliga upplevelsen är att vara på taket av den förhöjda stenbasen med det ovanliggande 
takplanet i ljust trä. Tillsammans med badens nedsänkning i stenbasen och de uppskjutande 
volymerna formas en lugn och unik miljö. Klimatskalet är uppglasat mellan tak och volym, mot 
sundet och terrassen en fullt transparens med en flytande inne-ute känsla, mot Båthusgatan 
insynskyddat frostat vitt glas och invändigt mot restaurang och behandlingsrum mixas de 
båda till halvtransparens. På detta vis fångas dagsljus, väder och vind som ett element i 
spaupplevelsen.

Sittytor vid utsikt får en viss avskildhet - för att skapa ett behov av rörelse inom anläggningen så 
att man inte har full överblick överallt utan att man måste röra sig runt för att få uppleva - hjälper 
att skapa ett lugn i anläggningen.

FRÅN SPA MOT SUNDET
Spaupplevelsen som homogent sten- och vattenlandskap med det varma trätaket flytande över. 
Från de små mörka och introverta temabaden reflekteras havsljuset från sundet och den stora bassängen.

lounge

reception

back

behandling

omkl 14p

omkl 14p

Gym

Ångbastu

bastu

terrass

jacuzzi

relax
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1:400
PLAN 2

EN FÖRLÄNGD OCH UPPVIKT BRYGGA

Genom att skapa utsiktsplatser på olika nivåer skapas nya unika stadsmässiga och natursköna 
utblickar för alla. Takstrukturen är formad för utsikt och promenad med oförväntade och unika 
sitta-ner upplevelser. Golvytorna kommer att avslöja förvånansvärt många nya vyer av stad och 
hav man vill besöka och återkomma till. Golvet läggs ut som sluttande och horisontella ytor 
vilka skapar tak och terrass ovanpå hotellets allmänna delar. 

RÖRELSE
Rörelsen upp på det sluttande planet ska upplevas fri och stimuera till upptäckt. Längs 
kanternas glasräcke löper trappsteg som ett alternativ. I söder bildas en horisontell övre platå 
runt foten av hotellvolymen med en fri rörelse runt med panorama även in övr staden. För att 
ytterligare öka tillgängligheten löper ett snabbare flöde via en trappa ner längs Båthusgatan. 
Den horisontella ytan motsvarar nockhöjden på befintlig karantänbyggnad och ger en mer 
stadsmässig karaktär mot Båthusgatan. 

FLERBRUK
Terrassen är varm och vänlig med sitt trä och grönska, här ska man kunna sitta, röra sig, 
träna, äta, umgås men främst kanske bara uppleva, njuta utsikten. Terrassen är lika tillgänglig 
som resten av Gröningen, vid publika arrangemang kan de sluttande planen agera läktare för 
stor folkmängd.  Genom detta grepp skapar vi en helt specifik förankring på platsen. Vi tror på 
landskapets kraft för att minska barriären mellan det folkliga och olika zoner ska vara generella 
och stimulera till flerbruksanvändning. Vi ger tillbaks åt Gröningens offentliga rum. 

ZONER
Nedre del, Gröningenterrassen inbjuder till både rörelse och sittande, vid evenemang som 
målgång Marathon mm, ett fantastiskt tillägg för Gröningen. Centralt väcks nyfikenhet och 
inblick genom det gröna atriet till Restaurangen under.
Övre del som horisontell platå har zoner i alla riktningar. Konferensdelens utskjutande del lyfter 
fram till en hotspot med utsiktspunkt, solhäng och möjlighet för samlingar, träning mm 
Golvytan komletteras med smala fält med tålig kustvegetation.

CAFÉ
Överst i finaste hörnläge under hotellvolymen aktiveras terrassen av ett offentligt café och bar 
med utsikt i 360 grader. Caféet ses som ett separat tillägg till hotellet men försörjs via hotellets 
inlastning. Det är även fullt möjligt att samnyttja kök.    

Det genomgående trätemat i hela strand-
promenaden förlängs och kulminerar i den 
nya mötesplatsen. 
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1:400
PLAN 3-13

GÄSTRUM

FRÅN ETT STD GÄSTRUM
Från samtliga rum ges en fanatstisk utsikt över Helsingborgs kustlinje och sundet. Förutom en sittvänlig 
bröstning ramas utsikten in av ett stort panoramafönster - utsikten är fonden.

Utmaningen och vårt grundläggande förhållningssätt för hotellvolymen är att 
optimera utsikterna för såväl, hotellgästen som bakomliggande bebyggelse, 
Gröningen och staden i övrigt. Hotellplanen organiseras därför rationellt med 
minimerat fotavtryck och vinkelställt mot strandlinjen för att skymma så lite 
som möjligt. 

Mittkorridoren spänner mellan stad och hav vinkelrätt mot strandlinjen. 
Rummen riktas därmed längs strandlinjerna mot sund & stad i söder och 
öppet hav & landskap i norr. Utblickarna i alla riktningar och det unika 
kantläget i skärningspunkten mellan stad, hav och landskap förstärks. 

Alla rum organiseras i en riktning med sängläget i bakkant för att öka 
havskänslan och även skapa privata entrénischer. Gästrummens karaktär är 
avskalad och enkel där utsikten är fokus. Detta framhävs i fasadlösningen 
med en genomgående sitthög träbröstning och en helglasad fullstor 
“panoramaruta”.  

Med volymens uppåtkragande gestaltningkoncept skapar vi inte bara en 
identitet exteriört utan optimerar havssidan med varierade storlekar och 
exklusivare rum ju högre upp de ligger. Totalt fördelas 121 rum på 11 
våningar. (tidigare programkrav om 100 rum skulle alltså innebära 9 våningar) 
Rummen varierar i storlek från standardrummen på 19 kvm till den största 
sviten högst upp på 42 kvm. HC rum i kombination av städförråd placeras i 
ett hörnläge mittemot trapphus. 

I hörnet mot staden ligger hiss och trapphus uppglasat. Ett ytterligare led 
att minimera volymen har en utrymningsstrategi med endast ett trapphus 
eftersträvats. Detta uppnås genom ett TR2 trapphus med egen sluss i 
kombination av att en hiss utförs som räddningshiss och en hiss som 
utrymningshiss. Slussarna för såväl trappan som hissarna utförs med 
uppställda dörrar. 
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PLAN 14, TAKTERRASS
1:200  
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PLAN 2, PUBLIK TAKTERRASS
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POOLTERRASSEN 

Vår grundtanke om att skapa unika utsiktsplatser och upplevelser på olika 
nivåer kulminerar på toppen av hotellet. Vi utnyttjar läget med att skapa 
aktivitet och upplevelse till en attraktion i sig. Här ges alla möjlighet att njuta 
av storslagna vyer och solläge i 360 grader.  

Känslan på terrassen är att vara uppe på det övre däcket med en 
förlängning av glasfasaden som vindskärm och med ökad trygghetskänsla. 
Glasskärmens lutande profil omfamnar trapphus i högpunkten mot staden 
och förstärker utsikten och upplevelsen mot horisont och Sundet med 
lågpunkten och den kantlösa poolen helt i framkant. Poolens utdragna hörn 
mot fritt hav dramatiserar ytterligare kanten mot horisonten.    

Det luftiga avslutet med den transparenta profilen samspelar med det 
horisontella taklandskapet och ger på distans i staden en tydlig identitet 
som strandpromenaden nya landmärke. Sett över dygnet skapas intressanta  
variationer av transparens, ljus, rörelser och dimma från poolen. Kvällstid 
ljussätts terrassen varsamt så transparens, kilform den kilformade profilen

Användingen av terrassen är flexibel och används som soldäck, häng, yoga, 
osv Den bör även ges möjlighet att kunna hyras ut separat. Enklare servering 
som anpassas till platsen - möjlighet till ”poolparty” uthyrning med kock 
och servering. Det är även en möjlighet att utöka faciliteterna kopplat till 
terrassen genom att nyttja ytan för hörnrummet en våning ner mitt emot 
trapphuset. Komplement på terrassen skulle kunna vara en bastu, ett litet 
unikt konferensrum att hyra.
 

BLI ETT MED SUNDET  
En unik badupplevelse med fullständig panoramautsikt - hotellet givna “SNACKIS” 
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1:400
PLAN -1, KÄLLARPLAN  +0-+0.7
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UNDER MARKEN

Källarplanets geometri är optimerad för ett rationellt parkeringsgarage samt 
närhet till hotellets tekniska och driftsmässiga funktioner. I norr ansluts 
den externa verksamheten med en utrymningstrappa som mynnar längs 
Parapetpromenaden. 

Hotellets drift- och stödfunktioner ligger i närhet till trapphus och de 
tekniska rummen längs fasad för enklast möjliga inkommande anslutningar. 
Källarplanet har vid behov full möjlighet att utökas öster om trapphuset i 
outgrävd del under foajé.

Garaget nås enkelt via rak ramp och organisreas med en enkel medsols 
slinga. För att klara de olika markhöjderna har garaget delvis ett svagt lutande 
golv ner mot lågpunkt i norr.

Beräknat bilparkeringsbehov:

Hotellgäster (121 rum) 40 pl
Externa 35 pl (avtal på tomten idag)
Restauranggäster 10 pl
Personal 5 pl
Summa 90 platser

Cykelparkering totalt 30 platser fördelas med 15 pl i källare och 15 patser vid 
entré. 

FRÅN SÖDER LÄNGS VÅGBRYTAREN - PARAPETEN
Parapeten med sin starka linjär karaktär skymmer utsikten. Taklandskapets mänskliga skala motsvarar 
Karantänens befintliga nockhöjd och förhåller sig till kajbebyggelsen. Högvolymens gradvisa uppåtkragande 
havsfasad formar en mjuk vindsvept linje -en abstrakt asociation till segel, vind och hav.

OUTGRÄVD
400 kvm

nöd ut

P-GARAGE
93 platser

1:
8

HCP

15 cp

ventilation

spa
teknik

UC

spr

städ
centr

bag

frdren
tvätt

smuts
tvätt

tvätt

kyla el/tele
frd
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LÄNGDSEKTION
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KONSTRUKTION

Stomval för de olika byggnadsdelarna ska optimeras 
utifrån hållbarhet, ekonomi och rationalitet. En tung 
betongstomme bidrar till en termisk stabilitet med bra 
inomhusklimat samtidigt som man sparar energi. Ett tätt 
välisolerat klimatskal ska eftersträvas för att minska den 
tid som byggnaden måste uppvärmas och kylas.
Parkering och källarvåning föreslås i platsgjuten vattentät 
betong. Det förhöjda entréplanet ger en billigare stomme 
och mindre urschaktning i jämförelse med en helt 
nergrävd källarvåning. Urschaktad massa eftersträvas att 
återanvändas. Terrassplanet utförs av en betongstomme 
som dimensioneras för delar med grön vegetation.
Ovanliggande stomme från hotellvolym förs ned som 
endera stomstabiliserande hiss/trappkärnor eller pelare.

kök

EXTERN LOKAL

KronborgpassagenSolterrassen Gröningenterrassen

Utsiktsplatån

BADBRYGGAN Garage
1:8

spa

Hotellvolym föreslås med betongbjälklag, plattbärlag med 
bärande rumskiljande väggar, och stomstabiliserande 
trapphus och hisskärna. Det utåttkragande nordvästra 
hörnet utförs med en samverkansbalk i hotellrummens 
bröstning tillsmmans med en hörnpelare. 
Träytorna  utförs som luftad konstruktion och säkrar 
hållbarhet över mycket lång tid.

1:400
LÄNGDSEKTION
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FASAD MOT SUNDET / VÄSTER
1:400

SAMMANHÅLLEN KARAKTÄR OCH LOKAL FÖRANKRING

Gestaltningen är kontextuell och utgår från att skapa 
en tydlig förankring och direkt förlänging i materialitet 
och form på platsen - att stärka Gröningens och 
strandpromenadens inneboende kvaliteter.  Karaktären är 
ljus, transparent och öppen som reflekterar såväl hav och 
utsikt som hotellets öppenhet och sociala profil.

Med tre gedigna naturmaterial glas, trä och sten som 
sammanhållande fasadmaterial och interiör skapas 
byggnadens karaktär och signum.

Trä - som bärare av strandpromenadens identitet 
tillför det offentliga rummet ett mänskligt, varmt 
och levande material som får åldras vackert över 
tid. Volymbearbetningen är en direkt förlängning av 
badbryggan, fyra plankbredder silvergrått hårdträ bildar 
en sammanhållen horisontalitet i de genomgående 
bjälklagskanterna. 

Glas - som speglar hotellets sociala demokratiska 
öppenhet förstärker den nya mötesplatsen som ett öppet 
rum mellan Gröningen och sundet. Volymbearbetningen 
är en direkt förlängning av trädäcket. Tillsammans 
med de olika volymernas innehåll och placering skapar 
transpensen ett djup och levande variation över dygnet 
och årstiderna. 

Med hotellvolymens uppglasade fasad vill vi skapa en 
föränderlig och rörlig variation som styrs av gästernas 
liv och aktivitet. I likhet till havets vita brytningar, himmel, 
och segel får fasaden på så vis levande skiftningar 
över dygnet som är med på att ta ner skalan. De 
nedre offentliga ytorna är som mest transparenta för 
genomgående vyer. Sommartid kan fasaderna öppnas 
upp med skjutpartier och gränsen mellan inne- ute är 

Sten - som en genrös upplyft platå eller bas som möter 
Gröningen och strandpromenaden tyngd stadga och 
definerar det nya vardagsrummet. 
Den ljusa sandstenen relaterar till sand och förhåller sig 
i dialog till omgivningen, Parapteten och det silvergå 
träytorna. 

Interiört jobbar vi även med de samma gedigna och 
hållbara naturmaterialen som huvudtema för att skapa 
en sammanhållen platsrelaterad helhetsupplevelse och 
bakgrund till utsikten. Med ljus och värme, ljusa träslag, 
gröna inslag, vatten, golvytor som förlängs ut genom 
glasfasad, ett rakt och dynamiskt linjespel och former. 
Allt i nära relation till det omgivande landskapet och 
havet.

The Standard, New York
En föränderlig fasad över dygnet.

MATERIALITET REFERENS HOTELLVOLYM

TRÄ GLAS

LJUS SANDSTENGRÖNSKA



HIMLARAND

FASAD MOT STRANDPROMENADEN / NORR  

FASAD MOT GRÖNINGEN / ÖSTER
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FASAD MOT BÅTHUSGATAN/ SÖDER 
1:400

•Det centrala läget bidrar till miljövinster i form av
resurssparande och minimerad biltrafik.
• Alla material är sunda och hållbara - i produktion,
på byggplatsen, under materialens livstid i huset och
senare när de ska återvinnas, så att byggnadens samlade
miljöbelastning blir så liten som möjligt.
• Beprövade återanvändningsbara huvudsakliga material
som betong, glas och stål i element som kan lyftas
på plats i större enheter. Materialen med mycket lång
livslängd.
•Optimerad geometri avseende direkt och indirekt
dagsljusinfall minimerar behov av el till belysning.
•En tung betongstomme bidrar till en termisk stabilitet
med bra inomhusklimat samtidigt som man sparar energi
•Energioptimerad behovsstyrd ventilation med
värmeåtervinning.

•Alla system skall ha variabla luft- och vattenflöden för
att behovsanpassa hotellet.
• Solcellsfilm kan integreras på hotellfasadens södra
och västra fasad som ett naturligt tillägg mot en mer
självförsörjande anläggning som mål.
•En inre grön miljö bidrar till att rena luften och skapa
välbefinnande.
•Använd naturliga och miljövänliga material i byggnaden
•Plantera växter och träd som främjar ekologisk
mångfald i området
•Minska tvätt genom att be gästen bestämma när lakan
och handukar skall bytas
• Använd miljövänliga rengörings produkter
• Servera lokal och ekologisk mat på temat HAV
• Hyra ut cyklar till gäster

•Vi rekommenderar också att hotellet och byggnaderna
utformar ett sopsorterings system som är utformat på
ett sådant sätt att det uppmuntrar sopsortering på alla
nivåer och att ett miljölednings system är utformat för att
minska miljöpåverkan med åtgärder såsom:
•Minska tvätt genom att be gästen bestämma när lakan
och handukar skall bytas
• Använd miljövänliga rengörings produkter
• Servera lokal och ekologisk mat på temat HAV
• Hyra ut cyklar till gäster

HÅLLBARHET

+11.5

+2.5
+3.9 +3.5

+49.5

+53.3

Vi föreslår att hotellet utformas med hög miljöprofil som 
främjar en grön livsstil. Byggnadens integration med 
landskapet och relation till naturen samspelar väl med 
tankar om ekologisk hållbarhet. Vi rekommenderar att 
huset bör certifieras i något miljöklassningssystem. 
Anledning finns att fundera över om verksamheten även 
ska svanenmärkas och kanske även profilera sig som 
Eko-hotell.

Som målsättning ska byggnadens miljöprofil skapa 
balans mellan alla aspekter av ett hållbart projekt. 
Överordnat bidrar tomtens läge och potential, 
byggnadens sociala profil, bra inomhusklimat,
låg energiförbrukning samt ekonomiskt förnuft i att
skapa en hållbar byggnad. Målsättningen ska vara en 
byggnadsom går längre än att bara uppfylla gällande 
energikrav.
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VÅR- /HÖSTDAGJÄMNING
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HIMLARAND är en byggnad som både vill vara 
stad och landskap. Formerna får kraft, lyfter sig, 
blickar ut och blir ett med horisonten där hav och 
himmel möts.  
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