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Oavsett om det gäller allväderspooler, saltbadanläggningar eller bastuinrättningar har bs2architekten i
Hamburg den rätta expertisen. De är inriktade på planering av bad- och sportanläggningar samt
wellness- och rehab-inrättningar. Nyligen har de renoverat det traditionsrika Parkbad Volksdorf i
Hamburg. Downlighten Compact från ERCO ger en exakt färgåtergivning tillsammans med bra
avbländning och låga underhållskostnader.
I Hamburg byggdes elva offentliga bad av samma typ i slutet av 1970-talet. Badet i Volksdorf var det
första och öppnades ca tio år för de andra i november 1970. Ett medborgarinitiativ hade på kort tid
samlat in ca 500 000 tyska mark (idag ca 250 000 euro) för att stödja projektet med trettio till femtio
procent av byggkostnaderna. Eftersom det handlade om det dittills största medborgarinitiativet i
Walddörfer - i detta begrepp ingår flera stadsdelar i nordöstra Hamburg - kallades det först "Simhallen
Walddörfer". I början bestod det bara av en flerfunktionshall med språngbrädor. Andra attraktioner
som utomhusbassäng, bubbelpool och ett äventyrslandskap med sköldpaddor, sjöodjur och ett
piratskepp tillkom senare. Man planerar även att bygga en ny bastusektion. Idag drivs Parkbad
Volksdorf av Bäderland Hamburg GmbH och har ca tusen besökare per dag. Efter flera årtiondens
användning behövdes en genomgripande renovering av simhallarna.
Simhall med en känsla av lövtak
Uppdraget gavs till bs2architekten i
Hamburg som sedan 1949 har ansvarat för många projekt inom området bad, sportanläggningar och
rehab-anläggningar. Med sin decennielånga erfarenhet är bs2architekten inte bara väl kvalificerade att
bygga nya anläggningar. De har minst lika god kompetens i att bedöma skicket hos befintliga
byggnader och ge dem ett ansiktslyft genom ett nytt koncept. Vid renoveringen av Parkbad Volksdorf
valde arkitekterna temat "natur" - inspirerat av den gröna karaktären hos omgivningen. Den bidrar i
hög grad till stadsdelens identitet och av tradition anpassas bebyggelsen därefter. "Temat 'Bada under
lövtaket'", säger Jörg Schulte på bs2architekten, "bör fånga känslor och stämningar i det gröna
landskapet och vidareförmedla det till badgästerna inomhus." I enlighet med detta präglas
helhetsintrycket i badet av en naturliknande utformning av golv- och väggytorna, till exempel med
stenfärgade klinkerplattor och träpaneler.

LED-ljusstämning med inspiration av naturen
Ett viktigt krav på belysningen i badet är att vattenytorna får ljus utan att
blända idrottare och motionärer. Dessutom måste armaturer och teknik tåla klor. Vid ljusplaneringen
för Parkbad Volksdorf arbetade bs2architekten associationen vidare med associationen till naturen.
"Att förverkliga ljusstämning som finns i naturen", säger Jörg Schulte, "är den uppgift som många
arkitekter och formgivare tagit på sig före oss. Många kommer också att sätta upp det målet i
framtiden." Armaturerna bör smälta in i takbilden utan att vara påträngande. För att betona nyanserna
i naturmaterialen valde arkitekterna ljus med mycket god färgåtergivning. Därför valdes effektiva
Compact downlights med låg totalkostnad från ERCO i olika storlekar och effekttal. Ägaren kunde dra

nytta av övertygande erfarenheter. "Downlights i samma modellserie användes redan i mindre projekt
med mycket gott resultat", förklarar Rolf Schneider, elektrotekniker på Bäderland Hamburg GmbH.
"Det är skäl nog att prova mer kraftfulla armaturer från denna armaturfamilj i en större simhall."

Ökande anspråk på briljanta färger i fritidsanläggningar
Exakt färgåtergivning, bländfrihet och låga underhållskostnader är enligt bs2architekten de frågor
som byggbranschen funderar intensivt på vid belysning av simbassänger. "På grund av kundernas
ökande anspråk på fritidsanläggningar krävs armaturer med god färgåtergivning och så bländfria som
möjligt", menar Jörg Schulte. "För att minska underhållskostnaderna är högkvalitativa,
motståndskraftiga armaturer med lång livslängd hos ljuskällorna en viktig faktor för innehavaren."
Goda nyheter från ERCOs synpunkt: Dessa krav kan redan idag uppfyllas med högkvalitativa LEDljusverktyg som Compact – till exempel förverkligat i Parkbad Volksdorf.
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