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118,885 m2

Hotell
8 hus med 48 rum / lägendeter

Situationsplan   1:400
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Beskrivning av förslaget  BLÅ

Området

Den föreslagna placeringen av det nya Badhuset och Hotellet i
Ângelholm på tomten för det gamla Sockerbruket har kvaliteter
och brister

Kvaliteter
- närhet till centrum
- närhet till station och kommunikationer
- närhet till skog och hav
- planerat grönområde angränsar till tomten mot söder

Brister
- en fabriksmiljö utan direkta utblickar och

naturvärden
- ett ’planerat’ grönområde
- ingen direkt kontakt till stadens vattendrag och

grönområde
- omgivningarna oklara, under förändring från

industriområde till bostadsområde

Med denna bakgrund har vi valt att utvidga grönområdet mot
norr och placera badhuset som en fritt liggande byggnad i
grönområdet / parken omgiven av med tiden stora träd.
Badhuset er placerat mitt på den norra delen av tomten med
utblickar och terass mot söder och väster.
Parkeringen integreras i parken / grönområdet mot norr och
väster och senare mot öster.

Byggnaden

Badhuset har givets en lätt uttryck som svävar på en indragen
sockel, på källarplanet. Det upplyfta huvudplanet, 2-3 meter
över mark ger längre utblickar, förbi över jernbaneterrängen
mot parkstråket och skogen mot väster. Badhuset har en stor
utomhusterrass mot sydväst med utomhuspool och
bubbelpool.

Badhuset har en organisk form med runda hörn och
bågformade väggar och stora oregelformade fönsteröppningar
som ger byggnaden ett starkt skulpturalt utseende.

Den enkla byggnadskroppen har en inskuren terrass i det ena
hörnet. Terrassen har et bladformat hål i taket, denna
organiska form upprepas i andra delar av byggnaden och ger
också form till entréområdet.

I det stora badhusrummet med 8 meters takhöjd placeras fyra
lägre volymer som innehåller de olika aktiviteterna i huset,
omklädning, reception och servering, motionsrum och
relaxavdelning. På ’taket’ på dessa inomhusbyggnader
lokaliseras vissa funktioner som kontor och
personalutrymmen, kanslikontor, styrketräningsrum med utsikt
till badområdet. Till övervåningen finns både trappa och hiss.
De låga byggnadskropparna förbinds med gångbroar. På
övervåningen finns ytor för kommande aktiviteter. En glasvägg
kan avskilja området från badområdet.

Funktioner

Huvudentrén till Badhuset har placerats mot norr mot
Nybrovägen som är en naturlig ankomst till badhuset vare sig
du kommer från centrum eller från stationen.
En stor trappa leder upp till Badhusplanet och entrehallen.
Kommer du med rullstol eller gods ’rullar du genom trappan’ till
entrén på undervåningen och hissen upp til badhusplanet och
Kassa / Reception.
Kassa / Reception. er placerad mitt i badhuset med kontakt till
alla delar. En glasvägg skiljer det lövformade entréområdet
med badområdet.
I anslutning till Kassa / Reception ligger också severingen som
också vänder sig in mot badområdet.

Huvudomklädningsrummet till badhuset finns på högra sidan
av entreområdet.Till vänster ligger Motionsrum med visuell
kontakt till både entrësidan och mot badområdet och vidare lär
hela Relaxavdelningen samlad i anslutning till Undervisnings-
och rehab och spa i badområdet.

Badområdet är lokaliserat mot söder i byggnaden med stora
fönsteröppningar mot det kommande gröna parkstråket.
Motionsbadet är placerat i mitten med kontakt till entréområde
och servering. Från entrén finns det en publikantré direkt in till
läktarområdet. Läktaren föreslås som fasta avsattser som
skiljer motionsbadet från Undervisning og rehab området.
Läktaren vänder sig åt båda sidor men kan ev. kompletteras
med en mobil läktare mot motionsbadet.

Hotellet

Vi har valt att frångå programmets önskemål om direkt kontakt
mellan Badhus och Hotell. Med det valda upplägget byggnader
placeras i parken så är det svårt att placera ytterligare en stor
byggnadvolym i anslutning till badhuset. Vi bedömmer vidare
att den direkta kontakt inte är så väsentlig.

Vårat förslag är att skapa en by av mindre feriehus som är
placerade i stadsparken tillsammans med Badhuset. Denna
anläggning fungerar både för olika kategorier av gäster. Från
barnfamiljer till affärskonferencer och enstaka
hotellövernattningar. Om du bor i feriebyn får du ett entrékort
till badhuset.

Hotellet delas upp i åtta mindre byggnader som placeras i
parken.Husen är i tre våningar med sex ferielägenheter i varje
hus. Byggnadsvolymerna ges en oregelbunden form som
ansluter till delar i badhuset och ger ett släktskap utan att
konkurrera med badhuset. Husen sammanbinds med
loftgångar med trappor och hiss mot norr och balkonger mot
söder. Parkeringen till Hotellhusen placeras öster om
badhuset. Hotellreception, servering och ev. Restaurang kan
placeras i badhuset.
Med detta koncept kan hotellet med fördel byggas etappvis.

Upplevelsebadet med sina aktiviteter är placerat mot väster i
anstutning till utomhusterrassen. Upplevelsebadet har också
kontakt med serveringsområdet vid entrén.
Vid upplevelsebadet finns en bastu som vänder sig mot
badområdet.

Teknikfunktionerna placeras i undervåningen, den delvis
upplyfta källarplanet.

Konstruktion

På källarvåningen i betong med ett överliggande
betongbjälklag placeras en lätt konstruktion med stålramar till
den omgivande överbyggnaden. En väggbeklädnad med slät
vit Rockpanel på ut- och insida ger en lätt karaktär och en god
isolering till den stora volymen.
På den övre del av taket placeras Kalzip solcelltak som ett
energitillskott till byggnaden.
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Perspektiv på entréfacaden  från N Badområdet mot terrassen



B L Å  [3]

Fasad mot  Norr

Fasad mot  Väster

Fasad mot  Söder

Fasad mot  Öster

Längdsektion mor Norr
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