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Situation plan (tak), skala 1:400 och perspektive sketch ä lgar på solsluttningen    01

Sketch perspektiv av upplevelse badhall med vy ut till solsluttningen, till serveringen och till simhalls galleriet

Flyg foto sketch perspektiv
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ä lgar på solsluttningen    02Badhus plan (första våning), skala 1:200
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Syd fasad, skala 1:200

Nord-ost fasad, skala 1:200

Väst fasad, skala 1:200

Nord-ost fasad, skala 1:200



fläckt rummotion badundervisnings pooldam omklbastu

duschdusch

herr omklstyrketräningmotions rumreception & 
kassa

foajedam omklherr omklförrådute bastu ute pool bastu

motion badrekreationsbassängutomhuspool med 
strömkanal, 
sittbänk med 
bubbel och 
bubbelkaskad 

badvakt

01 02
03

04

05

06

07

08

09

parkering

verkstad

evenemang 
entre

värme 
central

tel 
central

drift 
cental

el 
central

utställnings 
galleria

utjämnings 
tank 

utjämnings 
tank 

utjämnings 
tank 

utjämnings 
tank 

cyckel parkering

sop rum

evenemang 
åskadare trappaentre från 

torget

sop rum

entre från 
parkering

vatten renings rum och generellt 
servis utrymme

uthybar utrymme till 
affärer och 
restauranger/ bar 

uthybar utrymme 
till affärer och 
restauranger/ bar 

Nybrovägen

In
d
u
s
tr
ig
a
ta

n

ä lgar på solsluttningen    04

Längd sektion, skala 1:200

Tvär sektion, skala 1:200

Hotel - badhus volymstudieGatu plan (parkering), skala 1:800

Det nya badhuset är beläget höjt ovan gatunivå bortom traffik och kompanjerad av en ny park till söder. Det 

nya badhuset erbjuder både bad och friskvård såväl som en välbetjänt vilopause påsolsluttningen och 

åtnjutning av en liten utsikt mot Kronoskogen.

Det nya badhusethöjd försäkrar även att det kan bli ett visuellt landmärke från ett större område i ängelholm.

Norr om det nya badhuset har ettt nytt torg skapats och en viss andel utrymme under badhuset är tänkt att 

erbjuda uthyrbara lokaler för affärrer, kaffen och restauranger. Dessa funktioner aktiverar torget och kan ge 

en extra inkomst källa till badhuset. Torget är även animerat av en ljus installation som markerar formen av 

det framtida hotellet och hotelrummen.

En gång och cyckel väg leder från en liten slingrande stads gata uppför sluttningen direkt till huvud entren. 

Bilister kan parkera i parkeringen under parken och nåreceptionen via tvåhiss. Dessa hissar kan åven nås 

från torget.

En specifik åskådar entree från torget har skapats för dom tillfällen dåett stort simevenemang har 

arrangerats. Entreen är arrangerad såatt åskådarna går längs med ett galleri till en spiral trappa och hiss. 

Galleriet kan användas för att visa fotografier och priser från tidigare evenemang samt serverings local 

under evenmangets gång. Till vardags kan galleriet användas som utställnings lokal.

Fasaderna består till huvuddelen av glas från golv till tak kombinerat med en viss del sten beklädda väggar. 

Inne i detta skall har en till volym skapats genom sepparera väggaran och inner taket till huvud omklädnings 

rummen och friskvårds avdelning. Denna volym är beklädd med träpanel för att etablera en mjukare kontrast 

till hårda materialen påytterfasaden. Badhus-kaffet är ävem beklätt med träpanel och glas påsåviss har en 

visuel länk skapates mellan den volymen påutsidan av badhuset och den påinsidan.

Relaxavdelningen och rehabiliternings avdelningen hat placerats såatt dom skulle kuna nås oberoende av 

receptionen. En länk dörr has inkluderats såatt dessa avdelningar kan nåsimbassängerna via fjojen och 

huvudomklädnings rummen.

Alla utrymmen är länkade till värme, el, och ventilation antingen via en service zone under golvet eller via tak 

utrymmet.

Alla utrymen är arrangerade såatt dom tar fördel av såmycket naturligt ljus som möjligt både via glass 

fasaden och via takfönster.

Det framtida hotellet är tänkt att vara en fristående volym som markerar gatuhörnet och skapar ett nytt 

stadsrum där det förut var ett öppet torg. Det är tänkt at hotelet är ungefär tio våninga högt vilket skappar en 

positiv kontrast mellan de tvånya volymerna.

Hotellet är arrangerat såatt en gångbro skulle kunna kopplas mellan  första våningaran, men en mer positive 

länk vore att skapa en övertäck del av stadsrummet pågatunivåmellan hotellet och badet som även andra 

stadsbor kan utnuttja.


