
LINKNYTT BADHUS I ÄNGELHOLM

ENTRE

OMKL.RUM  DAMER OMKL.RUM  HERRAR

SIM
LÄRAR
RUM

BASTU

DUSCH

SMÅBARNPOOL
VARMPOOL

BUBBELZON

MOBIL LÄKTARE
 200 PER.

SIMBASSÄNG

MOTIONSRUM

STYRKETRÄNING

RECEPTION

PERSONAL
RUM

FRISKVÅRD

RECEPTION

FÖRENINGS
KANSLIKÖK

BARN
KALAS
RUM

RESTAURANG

ST

HISS

ENTRE

20,5 x 25 m

OMKL.
RH

HISS

FRD

ST

VARMPOOL

OMKL.
RH

BASTU

DUSCH

HISS

ST ST

ST

FRD

FRD

SIM
LÄRAR
RUM

Fasad Väst
Skala 1:200

Fasad Öst
Skala 1:200

Sektion B-B
Skala 1:200

Plan 1
Skala 1:200



LINKNYTT BADHUS I ÄNGELHOLM

RELAXAVDELNINGSPAAVDELNING
FRAMTIDA HANDEL FRAMTIDA HANDEL

DUSCH

OMKL

BASTU

BUBBEL
POOL

RELAXRUM

SOLARIE

ÅNGBAD
UTEPOOL

PERS
RUM

TESTRUM

PENTRY

SLUSS

BASTU
STUGAST

FRD

KAFE/HANDEL

FLÄKTRUM

TELECENTRAL

HISS

MÖTES
RUM

BEHAND
RUM

BEHAND
RUM

SOLARIE

BASTU

OMKL

DUSCH

HISS

HISS

Perspektiv Badhus / Hotel

Perspektiv Interiör

Perspektiv från Gatan

Plan 3
Skala 1:200



NYTT BADHUS I ÄNGELHOLM LINK

3:473:47

HOTEL

UNDERJORDISK GARAGE

N

Nya badhuset öppnar stationsområdet till en aktiv och attraktiv del i samverkan med närliggande
blivande hotell resp. bef järnvägsstation, utgör en fräsch del av staden i ett grönt parkstråk med
inslag av vatten.
Södra fasadens vattenspegel med anslutande soltrappa, granit, knyter an till parkstråket och mot
stadens nyplanering.

Planlösning
Badhuset välkomnar via entré i norr och i öster.
Plan 1, entréplan rymmer publika delen. Reception med cafédel för besökare resp. badande.
Föreningskansli, toaletter för besökande. Friskvård med egen reception.

Våta delen är uppdelad i rekreationsbad/bubbelpooler/småbarnspool/rutschkanor separerad från
undervisningsbassäng resp. 25- m. simbassäng. Undervisningsbassäng avskiljs med enhet för
simlärarrum/förråd/wc/ samt med delvis transparant vägg.
Bortre våtdelen rymmer 25 meters bassäng med teleskop-läktare.
Bassängens sidoytor uppfyller FINA:s tävlingskrav.
Från relaxavdelning, undervisningsdel och bortre våtdelen når man cafédel utan att komma utanför
betalzon.
Ett kontrollerande betalsystem, med in- och utgångsvändkors för magnetkort möjliggör passager för
olika prisnivåer till plan 1:s relaxbad, simundervisning, 25-meters bassäng resp. till plan 2:s spa-,
relaxavdelning, vinterträdgård med bastustuga/utepool/café samt framtida handel.

Via galleria-entrèn, med glasat tak och transparens mot badhusdelen, nås med hiss/trappa både
vinterträdgård/bastubad/pooler med cafédel och lokaler för handel. Galleriadelen öppnar möjlighet
för mindre butiker.
Vinterträdgården - en exklusiv oas för rekreation i det fria - avgränsas mot himlen med delvis
skjutbart glasat tak.

På plan 2 är spa-, relaxavdelning med bubbelpool, solarier, ångbad, bastu, Vinterträdgård med
bastubad, pool och cafédel. Vidare finns här ytor för fläktrum, telecentral och påbyggnadsbara ytor
för framtida handel.

Plan 0, rymmer tvättstuga, teknik( elc, telecentral, vattenreningsrum, utjämningstankar,
provtagningsrum, verkstad, driftscentral), städcentral, soprum, förråd, kemförråd.

Tillgänglighet
Badhusets alla nivåer nås via hissar och trappor/ramp. Hissen i receptionsentrén leder upp till spa-
och relaxavdelningar och till lokal för framtida handel. Galleriaentréhiss ansluter upp till
vinterträdgård med bastustuga utepool samt café och till lokal för framtida handel.
Vattenrutschkanor nås med hiss och trappa.

Byggteknik
Enkel, fukttålig, värmetrög stomme av betongelement. Murade mellanväggar.

Exteriör
Ytterväggsytor utformas varierat av fullhöjds glas i kombination med solskyddande perforerade,
cortenstålsskivor.
och täta väggytor som fasadskivor, putsad betong och partier av glas. Betongsockel utsida klädd med
natursten insida kakel.
Tak beklätt med mångfunktionellt moss-sedumtak kläs avbryts med glastak.
Takvegetation skyddar mot uppvärmning från solinstrålning. Energin i solstrålningen, magasineras i
vegetationsuppbyggnaden, åtgår till stora delar för att avdunsta lagrat vatten istället för att värma
byggnaden. Dräneringslagret bildar en luftspalt med isolerande effekt. Taket har isolerande effekt
mot kyla under kallare årstid, ger minskad värmeutstrålningen och utgör bra skydd mot
vindavkylning.
Vegetationen bidrar till förbättrat klimat, att renare luften, lägre ljudnivåer både utomhus och
inomhus.
Rekreationsbadets tak och "väggytor" såpbubbel-yta av EFTE-film som i sin struktur efterliknar stora
såpbubblor, ges med variabel belysning en skimrande yta eller kulörspel efter aktuellt evenemang.
Plastmaterialet släpper igenom värme och ljus, bidrar med minskad energiförbrukning.
Konstruktionens uppblåsta kuddar tillvaratar solenergi som tillskott för uppvärmning av vatten. EFTE-
plast är biologiskt nedbrytbart och återvinningsbart.
Tak med solavskärmande, utkragande takfot av solcellspaneler, vid 25 meters bassängen, bidrar till
en hållbar utveckling och minskande energikostnader.

Interiör
Entréernas klinkerklädda golv övergår i golvkakel i våtdelar/omkl.rum/wc/städ etc.
Täta väggar, pelare kakelklädda varav ett antal föreslås med avbrott för konstnärlig utsmyckning i
fukttåligt material.
Vertikal trädgård i lekfull kombination med glasade resp. kaklade ytor
Vertikal trädgård, system med växter utan jord med rätt bevattningsteknik, förbättrar både
luftkvalitet och rumsakustik samt bidrar med rofylld naturkänsla.
Anläggningens takytor kläs med akustikförbättrande undertaksplattor. Entrétak kombineras undertak
med ljus träpanel.
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