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SITUATIONSPLAN, 1:400
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01.BYGGNADERNA OCH PARKSTRÅKET
Simhallen och hotellet hålls inom byggområdets nordliga 

del för att understryka idén om ett förbindande promen-

adstråk och tanken om en park som blir en ny, rekreativ 

knytpunkt för den framtida stadsdelen.

02. HISTORISKA LINJER
Promenadstråket tar sin utgångspunkt i platsens histori-

ska profil som järnvägsområde. Landskapet vrider sig runt 

och förenar, rekreativa ytor mellan Skogsbron i väster, 

den centrala bad- och stadsparken omkring badhuset och 

hotellet, samt en urban plats som sträcker sig mot 

stadskärnan i öst.

03. SKOG OCH STAD
I kopplingen till skogen och stranden i väst, rör sig sko-

gens växtlighet in i uppbyggnaden av promenadstråket, 

som fält i mötet mellan stad och skog, fungerar den vilda 

växtligheten som filter mot de omkringliggande bostadsb-

locken.

04. STADENS GATUNÄT
Tomten utgör en mötespunkt/cirkulationspunkt för dom 

två gatunät som stadsdelen indelar sig i, där 

badanläggningen placeras i det sydliga rutnätet vänt mot 

parken, och hotellet placeras som en punkt i det norra 

rutnätet.

DET FLÄTADE LANDSKABET
Med Ängelholms nya badhus skapas stadens nya rekreativa knytpunkt i mötet mellan två stadsmässiga gatunät. 

En offentlig byggnad, som tar sin klara utgångspunkt i en rörelse i landskapet och 

vrider sig upp ur parkstråken mitt i förbindelsen mellan stad och skog. 

Tillsammans med det kommande hotellet och eventuellt tillkopplande kommersiella funktioner etableras hjärtat i den nya 

stadsdelen – en inre gata, som genom två centrala platser förbinder stad med park.
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1. VÅN, 1:200
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2. VÅN, 1:200

SEKTION A, 1:200

KÄLLARPLAN, 1:400

Ankomst från Nybrovägen

05. CIRKULATIONSPUNKTEN
Genom att koppla ihop dom viktiga rörelselinjerna i områ-

det skapas en offentlig anläggning – simhallens hjärta, 

som bjuder in omgivningarna till ett rekreativt kryssfält.

06. VALLEN
Landskapet lyfts som en vall runt cirkulationspunkten och 

definierar en anläggning utan baksida men en kulturell 

marknadsplats mot Nybrovägen och en badpark mot syd.

07. DET REKREATIVA OMRÅDET
Simhallen vrider sig upp och omkring cirkulationspunkten 

och skriver in sig i parkområdet som en del av den of-

fentliga, rekreativa parkytan skapad av landskapets 

flätade struktur. Hotellet intar rollen som områdets ver-

tikala riktmärke.

08. HJÄRTAT – DEN INRE GATAN
En gemensam foajé definierar en inre gata, som kopplar 

ihop dom två ankomstplatserna, samt simhallen och hotel-

let. På det här viset flyter det offentliga livet igenom 

huset och gatan kan leva även utanför simhallens öppet-

tider.

09. KOMMERSIELL POTENTIAL
Den inre gatan skapar möjligheten för att lägga till flera 

kommersiella funktioner av olika art i ett butikstråk 

mellan simhallen och hotellet.
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SEKTION B, 1:200

Träfasaderna omsluter simhallen och fördelar mängden av 

ljus och insyn beroende på den bakomliggande funktionen.

Tre tätheter rör sig i en flätande rörelse, där A fram-

står som den mest genomskinliga, B mindre genomskinlig 

och C helt stängd. 

10. EN SOLFJÄDER MOT PARKEN
Relaxavdelningen placeras på andra våningen men en 

vacker utsikt över skogens trädkronor i väst. Friskvården 

placeras med inre blick mot bassängerna och badgalleriet. 

Alla bassängerna läggs ut i form av en solfjäder mot 

parken och den inre gatan.

11. UTE OCH INNE 
Genom att låta möbleringen och växtligheten från parken 

flyta igenom huset suddas övergången mellan ute och 

inne ut och simhallen blir en aktiv del av parkstråket. 

Det blåa elementet bryter, tillsammans med den stora 

rutschbanan, den inre fasaden och skapar känslan av att 

man befinner sig som i en del av simhallens värld.

12. EN LEVANDE STADSDEL
Det omkringliggande landskapet inbjuder till en stort 

utbud av aktiviteter. Kälkbackar och isbanor om vintern. 

Som om sommaren blir till gröna rekreativa backar och 

restauranter omkring bassängerna. Kulturella arrange-

mang omkring tribunen. Stadens nya handels- och kon-

sertplats.

LJUS OCH MILJÖ
Simhallen orienterar sig mot parken i söder med en solterrass för dom badande och med 

upplevelsebadets utomhusbassäng som förhindrar tillträde till parken genom en större 

omfamnande bassäng. Simhallen refererar med lamellernas flimrande ljusfilter till barr-

skogens ljuseffekter och dom skiftande tätheterna och riktningarna gör det möjligt att 

väldigt medvetet styra mängden av direktsolljus mot bassängerna och deras olika behov 

för privatliv.

MATERIALHÅLLNING
Landskapets kanter kläs in i trälamellstrukturer, vars riktningar leds upp i simhallens 

fasadstruktur. Byggnadens takyta ses som en del av de landskapliga ytorna och täcks 

med sedummattor. Simhallen blir därmed en del av landskapets materialvärld och verkar 

som en byggnad som ’skruvar’ sig upp ur parken.

Simhallens inre håller sig till ljusa vänliga nyanser med en robust och underhållningsvän-

lig materialhållning.

KONSTRUKTION
Byggnadens konstruktiva huvudkomponenter består av den tunga betongkärnan, som in-

nehåller alla omklädningsfaciliteter och stängda funktioner, och limträreglarna, som spän-

ner ut över badhusets brädd, bär konstruktionen i linje med badgalleriet. Limträreglarnas 

styrka och kvalitéer är gjorda i ett upplagt material då det är motståndskraftigt i ett 

klimat som innehåller fukt o kemikalier och samtidigt uppfyller det alla brandmässiga 

krav och kräver väldigt lite underhåll. Dessutom är de smala reglarna med till att under-

stryka byggnadens lätta eleganta linjer som accentueras i ett stort öppet badlanskap.

De primära bärande elementerna består av limträkonstruktioner, som spänner över up-

plevelsebadet, tävlingsbassängen och den inre gatan.

PARKERING
Nedfarten till simhallens parkeringsanläggning försiggår via ett snitt i anläggningens nor-

dliga vall direkt till den övertäckta parkeringen inne i vallen, där utsnitt utgör två gröna 

ljusgårdar.

Övergripande för både simhall och hotell gäller det, att parkeringen ligger dels i ter-

rängnivå som en del av vallen och som en del av en underjordiskt parkeringsanläggning. 

Simhallens underjordiska del befinner sig tillsammans med tekniken i källarplanet, där det 

kopplas direkt till hotellets källarparkering. På det här viset blir parkeringen gömd från 

den staden runt omkring och området framstår som ett samlat offentligt, grönt landskap.
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