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“Vattenkulturhuset - Ängelbadet”.“Vattenkulturhuset - Ängelbadet”.



Arkitektonisk uttryck:
Byggnadsanläggningen är centralt placerad på 
konkurrensområdet. Kring byggnadan fi nns ett 
rekreativt grönt område kringsatt av en lund 
av områdets naturligt förekommenda träd med 
parkering och kontakt till stigen från centrum.
Den gröna lunden leds kring hela byggnaden och ut 
i huvudpromenaden vid bygnadan på “gamla saft-
stationen”. 

Det är möjligt att promenera hela vägen runt om 
byggnaden. Tillgång till byggnad från industrigatan 
mot sydväst sker via en naturlig och imöteskom-
mande öppning i kroppen, där en avrundad cylin-
der tar emot som vindsluss.

Byggnadskroppen är sammansatt av fyra kuber 
som lutar inåt mot en öppen grön gård med utom-
hus aktiviteter för badet. Kuberna samlas av en låg 
byggnad med platt tak som innehåller all inomhus 
cirkulation samt bassängområden.
Fördelingsytor etableras kring den öppna gården 
med utsyn til denne hela vägen runt. Således 
kan badhuset zonuppdelas, så att alla aktiviteter 
fungerar var för sig eller ihop efter behov.

Dom två kuberna innehåller de stora bässängar-
ne i ett plan och de två andra kuberna med två 
våninger, som i bottenväningen husar omklädning 
till bad och relax och som på 1. våningen husar 
friskvård och installastioner för ventilationsanläg-
gning.

De frittstående yttre fasaderna lutar innåt och ger 
genom glaspartier av varierad storlek innblick och 
kontakt mellan de badande och de forbipasserende, 
så att man  får lust at bada när man passerar.

Den femte fasad - taket - har ett stort ovanljus 
direkt över stora bassängen  samt över vatten-
rutsjchbana. 

I simhallen kan de slutna byggnadskropparnas 
fasader inomhus tänkas beklädda med dekorerade 
kakel med livsglada illustrationer med vattentema.

Konstruktioner och installationer:
Uppvärmning kan utföras som värmepumpesys-
tem, som etableras vid borrhål ifall klippunder-
grunden har passande beskaffenheten. Det primära 
värmepumpsystemet uppvärmer både bassängvat-
ten och golvvärmeanlägg. Bruksvatten eluppvärmes 
från bassängvattenstemperatur till ca. 55°C .

Den dimensionerande utetemperaturen skönjas att 
vara -8°C
Ventilationsanläggningen utrustas med återanvän-
dningsaggregat på frånluften som igen blir blåst in 
med inblåsningsluften, placerad således att varm 
luft blåses upp längs glasfasaderne. Glasfasaderna 
utföres dubbelt för också att undvika kondens.

Byggnaden ska uppfylla moderna krav till isolering 
med förnuftig blanding av både traditionell och re-
fl eksiv isolering med resulterande ekonomisk drift.

Taket på badhuset förutsätts utfört som betonkon-
struktion med utvändig takisolering totalt ca. 300 
mm och en invändig refl eksiv isolering. Taket 
bekläds med duk.

Fasaderna på de slutna partierna är också uppbyg-
gda som en betonkonstruktion, utvändigt beklätt 
antingen med puts på mineraluld eller med naturst-
ensplattor. 
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Plan av bottenvåningen 1:200

Plan av 1. våning 1:200

Det centrale bassängrummet
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Fasad mot syd 1:200
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