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En bärande ide bakom projektet är att skapa ett stort utomhusareal som både kan          
användas av simmhallens gäster och som offentlig rum. Genom att placera byggnadens 
volym i den norra delen av tomten frigörs det ett stort uteareal i sydvästra riktning.      
Detta område kan då bli ett atraktivt område för, framförallt, sommar aktiviteter som t.ex. 
beachvolleyball, boule, Kubb osv, eller andra grejer om Ängelholms kommun  så önskar.  
Simmhallens placering markeras av dess höjd,  detta innbär att den visuelt  framstår som 
en sentralt märke för kommunens invånare.  Den fremtidig café/restaurang/hotell 
kommer skapa ytterliggare liv och rørelse och förstärka simhallens betydelse som en 
central plats i staden.

Byggnadens fönster vänder sig främst  mot syd, vilket gör simhallens innomhusareal    
solbelyst stora delar dygnet.  Primär bassängerna är samlat innom ett öppet areal som 
skapar en god kontakt mellan besökarna. Den samlade placeringen av bassängerna 
bidrar till att göra simhallen attraktiv för familjer. Både "stora" och "små" besökare  kan då 
utnyttja faciliteterna sida vid sida; samtidigt som den visuelle kontakten mellan dem ökar 
tryggheten för både vuxna och barn. Avdelningen med motionsbassäng, hoppanordning, 
och klättervägg är flyttad bakåt i byggnaden då detta område primärt är ett                         
aktivitetsområde. Upplevelsebad med bubbelkaskad, varmtvattenbassäng,                     
vattenrutchkanor osv. är därimot placerade vid glasfasaden för att skapa ett familjevänligt 
område med utsikt och dagsljus. För att minimera oönskat ljudreflektioner är                    
bla. väggar med fönster plaserade mellan simhallens olika bassängområden.

De storä trävägger är utformade för att tydligt definiera simhallens inre område.              
Ved at placera trappor, hiss osv. i mellan väggstolperna dannas et inre system för den 
vertikala rörelse i byggnaden, mellan väningar, till hoppanordning eller början av             
vattenrutchkanorne. Användning av trä i kombination natursten skapar ett varierat bild, 
dessutom har träd en högare ljudabsorberande effekt, vilket klart forbätrar den akustiska 
upplevelsen i simhallen på ett naturligt sätt.

Byggnadens utformning öppnar sig mot tågstationen, där den planerade ombyggningen 
kommer att göra detta till en attraktiv ankomst väg. Ved att dra delar av Industrigatan i en 
tunnel, kan søder- och sydvästra sida av simhallen vara opåverkad för fotgängare,      
men fortfarande vara den primäre bil- och cykleväg. De tänkta rørelsemönstet kring och 
till byggnaden är skapat så att besökaren leds upp den svagt lutande trappen i sydvästlig 
riktning. Man ankommer simhallen ovanifrån så att man redan i entreen får en överblick 
över aktiviteterna i bassängerna. I entreen möter man simhallens driftsområde så att    
anstälda slipper röra sig genom bassängområdena för att utföra den dagliga drift.

Bakom den genomgående trävägg ligger omklädningsrummen, träväggen markerar att 
besökaren nu tar del av en annan funktion. Omklädningsrumet är gemensam för           
motionscentret och simhallen var man herifrän   går ned trapporna imellan träväggen och 
in centralt i bassängområdet. För rörelsehindrade besökare finns det två hissar, en vid 
entreen och en vid gaderoberna. Vid entreen leder alltså både en hiss och en ramp till ett 
specialanpassat omklädningsrum, som har direkt  tillgång till simhallens                              
rehabiliteringsbassäng.

Relax  och spaavdelingen är avskild från , men ändå nära, bassängområdet. Placeringen 
innebär att relax och spaavdelningens besökare inte størs av simhallens ljudnivå och 
stämningsläge. Dess placering  innebär att driften kan läggas till externa entreprenörer, 
eller väljas att tillhöra driften av simhallen. I dette henseende har denne avdeling som            
forholder seg til personlig pleie, fått en egen entre rettet mot Nybrovägen, hvor              
mosjonssentrets definerer inngangspartiet. Eftersom det finns ingånger i både sydväster 
och nordlig riktning, är det parkeringsplatser längs med simhallens vertikale trävägger.

Simhallens arkitektur är ämnad till att skapa ett utomhusområde som är atraktivt för      
Ângelholms invånare. Genom att bevara den visuella kontakten mellan simhallens innre 
och yttre områden skapas förutsättningar för en gemenskap mellan de badande gästerna 
och de i aktivitet på utsidan. En stor glasvägg vid byggnadens ena sida möjligör denna 
kontakt mellan simhallens och de olika utomhusarealer. Glaspartiet underlättar också  en 
eventuell framtida utbyggnad av utomhusbassänger osv, en utbyggnad som skulle öka 
Ângelholms simhalls atraktionskraft under sommarhalvåret.
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PERSPEKTIV FRÄN NYBROVÄGEN 

PERSPEKTIV INNOMHUS AV UPPLEVELSESBAD

PERSPEKTIV INNOMHUS AV MOTIONSBASSÄNG

PERSPEKTIV FRÄN INDUSTRIGATAN



LÄNGDSEKTION 1:250

TVÄRSEKTION 1:250

SITUATIONSPLAN 1:1500

FLYPERSPEKTIV SOM VISAR HUR EN 
FREMTIDIG HOTELL OCH RESTAURANT 

KOMMER ATT PASSA IN I OMRÅDET.

RESTAURANT

HOTELL
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En dubbel bjälklag i olika höjd, är anslutat stolperne der utgörs väggkonstruktionen. 
Mindre stolpar kopplar ihop bjälklagen. Det hela görs till en konstruktion der kan spänna 
över hela simmhallen; stora ytor frigörs med god takhöjd. Snittet visar at de tre våninger 
är uppdelat mellan teknik, vått och torrt. Teknik i källaren, bässenger, spa och                
relaxavdelning på nedra väning, och drift, omklädning och friskvård på övre väning.

TEKNIK

BASSÄNGOMRÅDE SPA

FOAJÉ/DRIFT FRISKVÅRDOMKLÄDNING

TEKNIK

BASSÄNGOMRÅDE

FOAJÉ/DRIFT



 PLAN ÖVRE VÅNING 1:250

 PLAN NEDRA VÅNING 1:250

1

1 - MOTIONSBAD
2 - DJUPVATTENPOOL

3 - UNDERVISNINGS/REHAB- BAD
4 - REKREATIONSBASSÄNG

5 - SMÅBARNSPOOL
6 - VARMPOOL

7 - RUTSCHKANELANDNING
8 - OMKLÄDNING  FÖR RÖRELSEHINDRAD

9 - SIMLÄRARRUM
10 - FÖRRÅD/STÄDUTRYMME

11 - BADVAKTSRUM
12 - SPA

13 - RELAXAVDELNING
14 - UTOMHUSPOOL

15 - ENTRÉ SPA/RELAX
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1 - FOAJÉ
2 - SERVERINGSYTA

3 - RECEPTION
4 - KÖK/SERVERING

5 - OMKLÄDNING
6 - FRISKVÅRD

7 - FÖRENINGSKANSLIER
8 - BARNKALAS

9 - UPPEHÅLLSRUM
10 - HWC

11 - PERSONAL AVDELNING
12 - FÖRRÅD/STÄDUTRYMME
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FASAD NORR 1:250FASAD NORR 1:250FASAD NORR 1:250

FASAD SÖDER 1:250

FASAD VÄSTER 1:250

FASAD ÖSTER 1:250
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