Himmelskt
i timmer och

sten

Temat för Himlabadet är den svenska skogen och lokalhistorien. Detta innebär trä, timmer och sten som
ingående element. Temat återkommer i färgsättning
och materialval. Naturstenen känns självklar på golv i
relaxavdelning och foajé liksom sittbänkarnas gedigna
skifferhällar.
TEXT Malin Ahlstedt. PP arkitekter AB FOTO Christer Kjellén & Robert Kjellén
Himlabadet är en ny badanläggning
vid Norra Stadsberget i Sundsvall med
anslutning till äldre sporthall, simhall och
utomhusbad. Den nya badanläggningen
innehåller flera funktioner och delar;
äventyrsbad, undervisningsbad, surfvåg,
rutschkanor, relaxavdelning, samt foajé,
servering, omklädning, personal- och
teknikutrymmen. Hela projektet är indelat
i två etapper där etapp ett är färdigställd.
Etapp två saknar politiskt beslut och
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innebär rivning av befintlig simhall samt
nybyggnad av motionsbad med en 25 x 25
m bassäng, utvidgning av relaxavdelning,
omklädning, föreningslokaler, personaloch teknikutrymmen. Himlabadet är utformat med målsättning att locka besökare
från hela mellersta norrland i funktion och
upplevelser.
Anläggningens designtema är den svenska
skogen och lokalhistorien. Detta inne-

I foajén välkomnas besökaren med golv av vacker Brännlyckemarmor.
Foto Christer Kjellén
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På relaxavdelningens takterrass har varmpoolen utsikt över Selångersån.
Foto Robert Kjellén

bär trä, timmer och sten som ingående
element. Bassängrummens träpaneler ger
associationer till en brädgård och äventyrsbadets växtlighet är likt en medelpadsk
skog. Klättermurens skiffer för tankar till
berg och varmpoolen är utformad som
en glödande kolmila. Temat går igen i
färgsättning och materialval, naturstenen
på golv i relaxavdelning, foajé samt sittbänkar med gedigna skifferhällar känns
självklara. Himlabadets foajé välkomnar
besökaren med golv av vacker Brännlyckemarmor, som även är en koppling till
sporthallfoajéns marmorgolv.
PP Arkitekter har lång erfarenhet av att
projektera badanläggningar och därför
goda kunskaper gällande de specifika tekniska svårigheter badprojekten innebär.
Till offentliga anläggningar väljer vi material med kvaliteter som att de är vackra att
se på, sköna att gå och sitta på, samt att de

Skifferns klovyta bidrar till att uppfylla intrycket av rå natur.
Foto Robert Kjellén
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Bänkarnas sittyta är av måttsågad, kalibrerad skiffer med klovyta.
Foto Christer Kjellén
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Du har visionen.
Äventyrsbadets växtlighet är likt en medelpadsk skog
med ormbunke, björk och tall.
Foto Christer Kjellén

har en långsiktig hållbarhet. Kvaliteter som
naturmaterialet sten besitter.
Badhusens utveckling i Sverige från klinkerklädda simhallar till badanläggningar
med rekreation och upplevelse, äventyr
och avslappning ger andra förutsättningar
till utformning och även till val av material.
Sten är ett vackert naturmaterial som vi
gärna jobbar med, sten är hållbart, håller
hög kvalitet, är äkta och gediget och har en
lokal svensk tradition. Att många stenma-

terial dessutom klarar bassängrummens
krävande miljö med klorerat vatten, hög
luftfuktighet och värme gör sten till ett
utmärkt material i badmiljö. Stenens variation i ytstruktur och ytbearbetning ger
möjligheter till en rad användningsområden, allt från halksäkra bassängrumsgolv
till högpolerade bänkskivor och variationer till golv, fasader och väggbeklädnader.
Dessutom är naturmaterial som sten
trivsamt i varma badmiljöer, slät sten är
behaglig mot skinnet.

Vi har naturstenen
som gör det möjligt.
Arctic Kvartsit har lång erfarenhet av natursten och arbetar
idag med leverantörer från hela världen. Vi väljer ut stenar
med rätt kvalitet till rätt pris och tar i största möjliga mån
hänsyn till miljön och arbetsförhållanden. Allt för att din
vision ska bli verklighet. Vi vill vara den som vill, vågar och
kan – en expert att lita på. Hör gärna av dig så berättar vi mer.
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Klätterväggen på Himlabadet är uppbyggd av skiffer
med klovyta. Ett grepp som ger klättraren känslan av
att vara ute på en riktigt bergsbestigning.
Foto Christer Kjellén

Engagemang från norr - Natursten från hela världen
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