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Nybrovägen

Parkering 
Plats för framtida hotell och
underjordisk parkering

Äventyrsbad
utedel

kulle
Stomme i limträ
Sammanlagt
2120 meter balk
(h 1200 mm)

kulle

event och kulturpark

“en för alla alla för en”

Pyrra

Innanför ett hållbart skal lever ett gränsöverskridande äventyr. Vattenlek, sport och spa blandas i ett 
gemensamt allomfattande rum som avdelats med omsorg för individuella upplevelser.

Förslaget tar sin utgångspunkt i ett antal behov för den moderna badanläggningen: 
 -att utnyttja dagljusbelysning så mycket som möjligt under badets öppettider.
 -att skapa stora horisontella ytor samt några höga vertikala element (bassänger vs vattenrutchkanor).
 -att skapa en så energieffektiv annläggning som möjligt. 
 -att använda sig av material som har så liten miljöpåverkan som möjligt.
 -att skapa ett tydligt landmärke för Ängelholm.

En 20 meter hög pyramidformad limträkonstruktion placeras på en 70x70 meter stort fundament. 
Programmets olika delar avgränsas genom att placeras i boxar eller genom en 1,2 meter höjdskillnad. 
Höjdskillnaden ger en topografi där simbassängerna är nedsänkta i förhållande till resten av markplan. 

Tre större boxar definierar interiören. En putsad box för omklädning, personal och café.  En andra box för 
vertikal kommunikation har en reflekterande yta av speglar. Den tredje är en högt svävande träbox som 
innehåller relaxavdelningen.  

Takkonstruktionen är en 1,2 meter hög balkrost i limträ, limträ är ett starkt, tåligt och förnyelsebart naturmate-
rial. De uppemot 7 meter stora mellanrummen fylls med ETFE-kuddar som är fyllda med en konstant 
luftmängd. De är extremt lätta, starka, återvinningsbara och kan göras olika transparenta beroende på väder-
sträck. 

De vinklade ytorna i taket samt ETFE-kuddarna och boxarna skapar ett rum där ljudet snabbt bryts i sin bana 
och goda aukustiska förhållanden kan uppnås.

Luften förvärms vintertid i kulvertar längs bassängväggarna. Den stiger uppåt, sugs in vid nock och pressas 
nedåt genom ett schakt till källaren där det avfuktas och värmeväxlas med ny luft. Vid värmetoppar kan 
badhusets övre delar öppnas och badhuset kylas genom självdrag.

Det framtida hotellet placeras på tomtens norra del, den föreslagna parkeringsplatsen ersätts då av en park-
ering i hotellets källarplan. Badhusets placering respekterar det befintliga gatumönstret och söker förstärka 
Nybrovägens urbanitet. Söder om badhuset förslås en park med kullar av schaktmassor som underlag för 
generösa gräsytor. 

Terrass med utepool
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Övningsbassäng

Box med relaxavdelning
Från taket utgår två
vattenrutchkanor varav den
ena är 140 meter Magic Eye. 
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Fasad öst 1:200 

Den södervända parken med dess stora gräsytor och kullar



Sektion A-A 1:200 

entréplan 1:200
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Relaxavdelningens terrass med utepool och bastu 

Volymstudie av kompositionen badhus, park och hotell

Badhuset lyser upp kvällstid

Sektion B-B 1:200 

Relaxavdelning plan 2 1:200
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