
skärva

ENTRÉPLATS

PERSONALENTRÉ/PARKERING

SOCKERBRUNNSPARKEN
(AKTIVITETSPARK?

FRAMTIDA BADPARK?)

VATTENSPEGEL
(FRAMTIDA HOTELL)

BESÖKSPARKERING, 100 pl

< INLAST

NYA BOSTADSKVARTER

SITUATIONSPLAN, SKALA 1:400

STADSBILDEN

Det för tävlingen aktuella området saknar idag en tydlig struktur och har inga 
naturliga kopplingar eller riktningar mellan de olika delarna. Genom att strikt dela 
upp tre nya kvarter utmed Nybrovägen, med samma djup som gatans befintliga 
bostadskvarter, skapas en rak och sammanhängande ryggrad i området. Söder 
om dessa kvarter föreslås en ny triangulär Stadspark (”Sockerbruksparken”?) 
vilken får till uppgift att binda samman de skiljda delarna i området –bostad-
skvarteren, resecentrum och det nya badhuset.
Den nya parken föreslås i de västra delarna (närmast badhus och Industrigatan 
och därmed inte direkt vid bostäderna) få karaktären av en aktivitetspark för 
skateboard, fotboll, inlineshockey etc.

De två nya kvarteren i Nybrovägens östra del förelås bli bostäder (som en förläng-
ning av intilliggande hus) medan det avslutande kvarteret - i hörnet med Indus-
trigatan - ger plats åt Ängelholms nya badhus.

Placeringen av anläggningen i det öppna läget mot parken och gatuhörnet gör 
badhuset tydligt exponerat ifrån olika väderstreck. I ett framtida scenario med en 
utbyggnad av hotell föreslås att detta placeras i tomtens allra västligaste spets 
och blir därmed ett landmärke som sticker upp ovanför den kringliggande bebyg-
gelsen. Den föreslagna parkeringsytan söder om anläggningen skulle då kunna 
bebyggas med ett underliggande garage vilket skulle ge möjlighet för ett ge-
mensamt entrétorg mot norr, för såväl badhus som hotell.
För att förstärka de kilformade volymerna gestaltas platsen för det eventuella 
hotellet som en vattenspegel vid anläggningens entré.

HUSET OCH DESS KARAKTÄR

Det nya badhuset klyver det sista kvarteret utmed Nybrovägen. Genom att 
förskjuta två kilformade huskroppar skapas en stor entréplats mot väster för 
besökare och en mindre, inte lika exponerad öppning mot öster för personal, last, 
avfall mm.

De två volymerna reser sig åt var sitt håll och skapar därmed en variation i rikt-
ning och karaktär. Byggnadens höjd går ifrån knappt 4 meter till i sitt högsta 
läge drygt 9 meter. I huvudsak kläs byggnaden med ett för området och lands-
kapet signifikativt material –tegel, i detta fall dock i en mörkgrå karaktär. Ur de 
murade väggarna skärs sedan byggnadshöga slitsar av glas i varierande bred-
der. I vissa fall i färgade utsnitt. Genom att placera glasytorna långt in i väg-
gen förstärks karaktären av ”hål i mur” och innebär också ett skuggspel som 
förändras beroende på betraktarens position. Gatufasaden mot Nybrovägen blir 
en mer sluten och stadsmässig tegelfasad där glasöppningarna är i minoritet. 
Mot parken skapas en betydligt öppnare glasfasad kopplat till innanförliggande 
bassängrum. Utvalda fasadpartier fortsätter även upp över takfoten och blir tak-
fönster. 

KVARTERSSTRUKTUR
PARKEN
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PLANLÖSNING

Huskroppen utmed Nybrovägen innehåller i huvudsak entré, administration samt 
de torra ytorna som omklädning, motion mm. Undantaget ifrån detta är ytan för 
undervisningsbad och rehab. I ett något avsides läge, mindre exponerat och upp-
glasat än övriga bassängrum, ligger denna del, med möjlighet att nås ifrån om-
klädningsrummen utan passage genom centralhallen.

Den södra kilen är något högre än de norra och innehåller i huvudsak de öppnare 
vattenrummen. I dess östra del förläggs det största, och således högsta, rum-
met vilket innehåller motionshall med tillhörande avsatser för simhopp. Då det 
förväntas åskådare hit skjuts mobila läktare fram och publik tas in genom en 
”torr” passage kopplat till omklädningsenheterna i den norra volymen.

Centralt i anläggningen ligger rekreationsbadet i en öppen relation till såväl 
servering, omklädning som de övriga våtdelarna. I likhet med motionsbadet är 
rekreationsrummet i huvudsak uppglasat mot parken utanför. Genom att kon-
sekvent jobba med invändiga skjutpartier i glas ges en flexibilitet i hur öppet de 
olika vattenrummen ska vara i förhållande till varandra och till servering mm. I 
rekreationsbadets bakre del – i mötet mellan de två huskropparna - skapas ett 
högt centralrum med uppglasat tak. Här förläggs den våta delen av caféserverin-
gen.

I den södra volymens västra del ligger relaxavdelningen. Denna ligger kopplad 
till entréhallen för att möjliggöra direktpassage vid tillfällen då relaxen ska leva 
sitt eget liv. Placeringen av denna funktion i huset västra spets underlättar även 
relationen till ett eventuellt framtida hotell, då det lär vara relaxavdelningen som 
utnyttjas flitigast av hotellets gäster. Kopplat till relax är även den halvöppna, 
södervända utomhusytan med bastustuga och pool. Denna del kläs, till skillnad 
ifrån övriga anläggningen, i liggande, vitlaserad träpanel och får ett raster av 
träreglar som insynsskydd.

Badhuset har i norr ett övre plan. Där ligger motionshall och gym vilka nås ifrån 
underliggande omklädningsrum med trappa eller hiss mot Nybrovägen. Här uppe 
förläggs även simföreningarnas ytor samt rum för behandling och rehabilitering.

I ett källarplan helt under mark skapas utrymmen för teknik och underhåll av an-
läggningen, men även avfallsrum och städcentral. Genom ett hiss- och trapphus i 
öster kopplas denna del till lastentré på markplan.

VOLYMSKISS FÖR DET HÖGRE HOTELLET PÅ TOMTENS VÄSTRA SPETS

PRINCIP, FÖRESLAGEN STADSPLAN
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ENTRÉ
1. FOAJÉ
2. RECEPTION
3. KÖK
4. SERVERINGSYTA, TORR

OMKLÄDNING, BAD
5. OMKLÄDNING HERR, 150 PL
6. OMKLÄDNING DAM, 150 PL
7. FLEXOMKLÄDNING
8. DUSCH
9. BASTU

UNDERVISNINGS- REHAB BAD
10. BASSÄNG, 8x12,5 m
11. SIMLÄRARE
12. FÖRRÅD

PERSONAL
13. OMKLÄDNING HERR
14. OMKLÄDNING DAM
15. PAUSRUM
16. KONTOR

RELAXAVDELNING
17. OMKLÄDNING HERR
18. OMKLÄDNING DAM
19. SOLARIE
20. PENTRY
21. RELAX
22. POOL
23. KONFERENS (FRAMTIDA ENTRÉ IFRÅN HOTELL)
24. BASTU
25. ÅNGBAD
26. BASTUSTUGA
27. UTOMHUSPOOL

UPPLEVELSEBAD
28. SERVERINGSYTA, VÅT
29. BADVAKT
30. SMÅBARNSPOOL
31. VARMPOOL
32. REKREATIONSBASSÄNG
33. TORN FÖR RUTSCHKANESTART
34. RUTSCHKANELANDNING

MOTIONSBAD
35. SIMBASSÄNG, 20,5x25m
36. SVIKT/TRAMPOLIN
37. MÖJLIG TORR PASSAGE FÖR ÅSKÅDARE 
38. MOBILA LÄKTARE (200 p)
39. FÖRRÅD

ÖVRE ENTRÉ
40. FÖRENINGSKANSLIER
41. UPPEHÅLL FÖR FÖRENINGAR
42. RUM FÖR BARNKALAS OD
43. FÖRRÅD/STÄD

REHAB/SPA
44. BEHANDLINGSRUM
45. OMKLÄDNING
46. TESTRUM
47. FÖRRÅD

FRISKVÅRD
48. MOTIONSRUM
49. STYRKETRÄNING
50. FÖRRÅD

TEKNIK
51. VÄRMECENTRAL/EL/PROVTAGNING
52. DRIFTCENTRAL
53. TELE
54. FLÄKTRUM
55. VATTENRENING
56. UTJÄMNINGSTANKAR
57. VERKSTAD/TVÄTT
58. KEM. FÖRRÅD
59. SOPRUM
60. STÄDCENTRAL
61. INSPEKTIONSGÅNG
62.  OUTGRÄVT (UNDER BASSÄNG)
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SEKTION A-A, SKALA 1:200

SEKTION B-B, SKALA 1:200

FOTOMONTAGE IN HÄR!

SKYMNINGSVY MOT NORR
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FASAD MOT NORR, NYBROVÄGEN, SKALA 1:200

FASAD MOT SÖDER, PARKEN, SKALA 1:200

FASAD MOT VÄSTER, ENTRÉPLATS, SKALA 1:200
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