
 VATTEN OCH VEGETATION

 INTRO

 VOLYM OCH KOMMUNIKATION
KOMMUNIKATION
Utvalda program kan även 
nås från byggnadens tak. 
Ramper leder upp och 
genom bygget. Tillgång till 
tak ger över-och utsikt. 

VERTIKAL 
KOMMUNIKATION

PROGRAMMERING
Program organiseras med 
mittgången som utgångspunkt. 
Centrala program såsom 
omklädningsrum är plasserade 
på 3 strategiska ställen. 
Positioneringen garanterar kort 
väg till badets alla faciliteter. 
Omklädningsrummena nås via 
den centrala mittgången.

KONTEXT
Den cirkulära formen läggs i 
tomtens nord-östra hörna och 
frigör mark för park och motion. 
Cirkelformen bryts av 
kvadratiska volym som öppnar 
upp cirkelen och hänvänder sig 
mot omgivelserna.

ORGANISERING
Byggnaden är organiserad 
runt en öppen plats i mitten, 
kärnan. Här samlas man 
och får översikt över badets 
organisering. Ljus, vatten 
och rörelse skapar en trevlig 
atmosfär med liv.

HUVUDKOMMUNIKATION
Byggets kommunikation springer ut 
av den inre cirkelen. En cirkulär gång 
löper över alla etager och ger tillgång 
till de olika programmene. Lösningen 
med ett torg som byggnadens kärna 
skapar en översiktlig situation med 
rörelsen som en central del. Det gir kort 
avstånd till alla program men binder 
samtidigt de olika programmene ihop i 
en kompakt, men inte massiv form.

ANKOMST
Badet hänvänder sig mot 
staden och välkomnar 
besökarna. Den öppna 
fasaden omfamnar uteareal, 
en esplanade som förbinder 
bilvägarna nord och syd. 
Det etableras ett nytt urbant 
rum, primärt bilfri.

ÄNGELHOLM SIMRING

GREEN MACHINE
Badet skall prägas av bärekraftighet när det gäller funktion, 
form och uttryck. Därför kombinerar Simring fl ere aspekter; 
bygget skall vara mest möjligt energieffektivt och vi önsker 
samtidigt att synliggöra processerna som kännetecknar ett 
badhus. Delar av vatten och rör synliggörs. Överskottsvatten 
och -värme  kommer vegetationen till godo. Samtidig som 
vegetationen isolerar.
Resultatet blir en spännande växelverkan mellan funktion och 
uttryck där mest möjlig energi tillvaretas.
Vegetationen spelar en viktig roll i vatten-rensningsprocessen. 
Växterna tillgodogör sig vatten och näringsstoffer samtidigt 
som de rensar vattnet.
Här skapas nya och synliga kretslöp.

HORISONTAL 
KOMMUNIKATION

1:2000

KOMMUNIKATION I:
Nord-Syd axen; Esplanaden,
huvudkommunikation öst om  
badet, byggets frontsida

KOMMUNIKATION II:
Centrum- byggets mittpunkt,
tillkomst till alla centrala 
program via den 
indrekommunikationsådran

KOMMUNIKATION III:
Taklandskap,
Ramper ger tillgång till tak, 
tillkomst till program via tak

KOMMUNIKATION VI:
Förbindelse centrum - 
omgivelser,
Byggets center öppnar sig 
mot Esplanaden
Genomgång mellan 
volymerna i södra del 

BOTANISK CELL:
Vatten fi ltreras genom en blanding av grus och växtrötter. 
Plantorna tar opp vattnet och rensar det. Oxygen tillförs 
vattnet. Grus och sand silar vattnet för diversa bakterier. 
Efter rensningen kan vattnet återanvändas i etagen under.
Vattnet håller icke dricksvatten-qualität, men kan användas 
som tvätt-vatten i dusch etc.

VATTEN UPPSAMLING
Regnvatten samlas i 
bassäng på taket. Härifrån 
rinner det genom sandfi lter 
i rör och forsar ned längs 
glasstensväggen för att 
landa i ett kar i hjärtat av 
torget.

VATTENFÖRDELNING
Från det centrala karet 
sprids vattnet vidare mot 
garderoberna, igenom ett 
fi lter för att så samlas i en 
vattentank i underetagen.  

Vattnet pumpas upp till 
översta etagen i tre delar av 
byggnaden. Det använda 
vattnet recirkuleras och 
används i underetagen, efter 
att ha passerat botaniska 
cellar som rensar det.

ETT NYTT BADHUS I ÄNGELHOLM

ETT BADHUS SOM VÄLKOMNAR

Simring är ett badhus med fokus på vattenkretslöp, gröna rum och 
liv och rörelse.
Bygningen utgör ett centralt punkt i Ängelholm, en ny mötesplass 
som berikar stadsdelen. 
Innbyggare och tillresande vill få en ny upplevelse av vatten. 
Parken som omkransar bygget etablerar ett nytt grönt och urbant 
rum i Ängelholm.
Simring representerar ett liv i balans, där vatten rensas genom 
botaniska cellar och gröna cellar blåser liv i byggmassan.
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ÖVERSIKTSPLAN; BADETS RELATION TILL OMGIVELSERNA

TRAFIK
Biltrafi k till och från badhuset läggs via Industrigatan och 
Havsbadsvägen i tråd med existerande trafi ksituation. 
Vidare föreslås parkering och åtkomst i tomtens nordre 
hörna, i anslutning till eventuellt hotell. Parkering 
plasseras under backen. 
Nybrovägen kan med fördel reserveras till lugnare trafi k, 
dvs, kollektivtrafi k och moped, cykel och gång. 
Vidare förbinder gångväg tågstation med badhuset. 
Mindre gång- och cykelvägar löper genom bebyggelsen 
söder om badhuset. 
Badhusets öppna ingångsparti syd-öst  omfamnar och 
skapar en esplanad som förbinder Nybrovägen med den 
södra bebyggelsen. 
Detta vill skapa ett nytt urbant rum, badhusanläggningen 
adresserar sig mot staden och imötekommer staden. 

LÄTT TRAFIK (FOTGÅNGARE, CYKEL)

TUNG  TRAFIK (BIL)
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PLAN 1 ETG 1:200

Garderoberna är delade in 
i 3 volymer. Dessa volymer 
är centrala i badhuset. Två 
garderober leder direkt in till 
bassängerna.
Entrén är det första man 
möter, men man ges också 
möjlighet till att gå direkt till 
garderober och vidare till 
motionsavdelningen. 
Cirkelgången i centrum av 
badhuset går igenom alla 
etager och ger tillgång till 
uterum, bad, spa, relax, 
motionsavdelning och taket.

FASAD SYD 1:200

Glas klart

Glas klart/frostat

Trä

Metallkonstruktion

Vegetation

FASAD NORD 1:200

SIMRING
SIDA 3 AV 4

VATTEN-KRETTSLÖP

A



Regnvatten samlas på 
taket i 2 öppna bassänger. 
Vannet leds genom 
silande elementer som 
rensar det från större 
partiklar. Härifrån leds 
vattnet in i rör.

Vattnet leds i rör in mot 
byggnadens centrum, 
och rinner så i ett öppet 
fall ner för 3 etager. En 
glasstensvägg utgör 
ryggen av vattenfallet och 
beskyddar passerande 
mot vattenstänk.

Vattnet rinner ner till 
ett bassäng i centrum. 
Detta bassäng utgör 
en ´funktionell fontän´ i 
badets kärna.

Vattnet sprider sig från 
centrum vidare genom 
hela bygningen. 

Vattnet rinner i elvar ut mot 
de tre omklädningsrum-
volymerna.  

Der vattnet träffar 
garderob-bygget rinner 
det ner mot källaren. Först 
genom en ny sil som 
samlar debris, så igenom 
ett fi lter som fjärmar 
bakteria.

Vattnet samlas i en tank 
(transporteras genom 
tyngdekraft), en pump 
förer vattnet till byggets 
översta etage. Tanken blir 
också tilfört vatten ifrån 
det lokala vatten-nätet, 
som garanti i regnfria 
perioder.

Efter att ha blivit brukt 
i översta etage, leds 
vattnet genom tyngdkraft, 
till botaniska cellar som 
rensar gråvattnet.

GLAS

SOLCELL

FASADE VÄST 1:200

FASADE  ÖST 1:200

  VATTNETS KRETSLÖP

TRADGÅRDER

KLIMA ZONER

Kvar av dei tre trådgardene har si eigo karakter. Tæcket, Engen och 
Djunglen, hvor dei botaniske cellene former rommet. Rommene har 
ulik grad av klimatisering.

Engen er en åpen fruktgård som gir illusjonen av en eng for besøkende
som ankommer over gangbroen. Fruktgården vil være åpen for 
offentligheten, og fungerer som et pauserom for de ansatte ved fasiliteten. 
Det er gråvannet fra den nordøstlige garderoben som renner ut igjennom 
fruktgården.

Tæket byr på en himling av planter. Det ˙høge, smale rommet minner 
om et bratt fjell landskap, hvor en hører fossefallet fra taket i det fjerne. 

Djungelen er et halvklimatiserat rom, fult med botaniske celler- og 
åpent upplevelsebad. Dette rommet har mulighet til å lukkes om vinter, 
den botaniske cellen vil fungere som en klimavegg, og bevare varmen i 
rommet. Fruktene, godisane er tilgjengelig for badegjestene som får klatre 
i et åpent djungellandskap. 

Den cirkulära nätstrukturen innehåller gröna rum, drivhus, som är 
klimatiserade i olika grad. 
Rummenas klima styrs av hur tät väggar och tak är. Helklimatiserade 
rum kräver tät fasade och tak, medan del-eller oklimatiserade rum vill 
bära präg av öppnare väggar och tak. 
Fasaderna anpassa efter behov genom att den självbärande 
rutkonstruktionen tättas igen med glas och solcellspaneler. 
Förhållande mellom dessa bestäms av rummets funktion. Detta vill ge 
mångfassetterade fasader som är energieffektiva.

Simring är ett badhus som framhäver och förstärker 
krettslöp. Bygget kretsar kring en kärna; husets centrum. 
All rörelse springer ut fra detta centrum och multipliceras 
utöver. Simring vill styrka Ängelholms identität och stå 
som ett landsmärke.

SIMRING
SIDA 4 AV 4

Simring luftperspektiv, mot nord.
Simring badhus sett mot centrum av bygget, mot nord.

ÄNGEN

TÄCKET

DJUNGELEN

GRÖN VÄGG
Gröna väggar ger ljus-spel, solljus som kommer in, och lampsken som 
slipper ut

´TÄCKET´

´ÄNGEN´

´DJUNGELEN


