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ÄNGELHOLMS 

NYA BADHUS

IDÉ

I detta förslag skall Ängelholms nya badhus sticka ut, 
vara synligt och fungera som ett landmärke, samtidigt 
som det skall passa in i stadsstrukturen i en stad som 
växer.
Badhuset kommer att synas på håll med sin lysande 
gestalt. Som en magnet dra till sig besökare och bli en 
mötesplats för alla. 
Tomten är disponerad så att badhuset, och hotellet 
placeras på norra delen och har sina entréer från 
Nybrovägen.
Södra delen av tomten bildar park som en förlängning 
av gång och cykelstråket från sta´n. Parkstråket kan 
sträcka sig över Industrigatan och i sin förlängning 
fortsätta över järnvägsspåren och Kronoskogen.
I parken förläggs parkeringen i en organisk 
form inramat av träd och mjuka kullar och med 
markbeläggning av armerat gräs. Parkeringsanläggningen 
skall smälta in i parkstrukturen.

YTTRE GESTALTNING

Badanläggningen kommer i sin gestaltning, mot 
Nybrovägen och Sockerbrukshalllen, att anpassa sig 
till den industriarkitektur som präglar platsen. Strama 
tegelfasader med ”hål i mur”, fast i en nutida tolkning 
med ett mörkgrått danskt tegel.
Bassänghallarnas volym kommer att omges av en 
modern stål- och glasstruktur (rymdfackverk) som är 
självbärande och har en organisk fri form.
Den fria formen utgår från två strama tegelkroppar, ett 
öppet V, och bubblar ut mot parken.
Glasbubblan är genomsiktlig (har fönster) i den undre 
delen som ger en god kontakt  mellan badande och 
grönska, och i den övre delen, på insidan, klädd med en 
vit duk som kan belysas eller projeceras inifrån för ljus/
färg-effekter både inifrån och utifrån sett. 
Från entrésidan har man genom ett stort glasparti 
i två plan genomsikt från gatan via foaje, café till 
äventyrsbadet och ut mot parken

PROGRAMMET

Vi har valt att lägga de olika funktionerna i två plan. 
Från entrén, som är öppen i två plan kan man nå allt 
och har en bra översikt. Från caféet kan man se in i de 
olika aktiviteterna.
I entréplanet ligger omkädningsrummen varifrån 
man från en central yta når bassängrummen. Från 
omklädningen kan man också via en trappa komma upp 
direkt till friskvårdsanläggningen och relaxen på plan 2.
Från en sekundär entré på östra gaveln kan man 
komma neutralt till Friskvård, Relax och Rehab, i de fall 
dessa skall kunna användas separat.
Åskådare till simtävlingar slussas upp från foajen via 
trappa/hiss till plan 2, och äntrar läktarna uppifrån. 
Trappan/hissen kan även användas som kvällsentré då 
receptionen är stängd.
Från den glasade gången på plan 2 når man Friskvårds- 
och relaxavdelningen Gången kan med en förlängning i 
väster bli länken mellan hotellet och badhuset. Motion- 
och styrketräningsrummen vänder sig mot norr och 
har stora fönster mot gatan. 
Relaxavdelningen ligger ovanpå rehab/
undervisningsbadet och har en helglasad utomhuspool 
som kragar ut över parken i söder.
Hela anläggningen är tillgänglig. T.o.m. en av 
rutschkanorna i upplevelsedelen är dimensionerad 
för åkande med medhjälpare. Och upp till 
rutschkanestarten kommer man med en aqualift.
Teknikutrymmen är förlagda i källarplanet med 
åtkomliga bassängbottnar.
Inlastning sker från entré i väster.

INRE GESTALTNING

Simhallarna med sin speciella volym har karaktären 
av utomhus fast inomhus. Den vita duken släpper 
igenom diffuserat dagsljus och ger ett mjukt ljus i den 
stora rymden. I upplevelsebadet blir det automatiskt 
attraktionerna som ger karaktär både vad gäller det 
livliga uttrycket och i form/färg. Här kan man projecera 
bilder på den vita duken i taket, både stilla och rörliga, 
som även kan kombineras med ljudeffekter.
Bassängrummen är skiljda åt av glaspartier.
Mellan rekreationsbad och motionsbad fi nns en hög 
växtvägg som en fondvägg i båda utrymmena. På ena 
sidan en klättervägg och på andra hopptornet. 
Från simhallarna har man visuell kontakt med båda 
planen genom helglasade väggar, som kan ha ingjutna 
växer från havets värld, mer eller mindre beroende på 
önskad insynsgrad.

SITUATIONSPLAN
SKALA 1:400
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FASAD MOT NORR OCH NYBROVÄGEN
SKALA 1:200

FASAD MOT VÄSTER OCH INDUSTRIGATAN
SKALA 1:200

TVÄRSEKTION
SKALA 1:200

PLAN 1, ENTRÉPLAN
SKALA 1:200

PERSPEKTIV I UPPLEVELSEBADET

upplevelsebadrec caféfoaje

Rehab/spa

undervisningsbad

st

pers.rum

frd

städ

rec

cafe

frd

soprum

städc

frd

frd

damer herrar

flex-omkl

hk-

omkl

inlastning

+ kvällsentre

beh

testst

+0,6

Motionsbad

frd

sim-

lärare

frd

beh

städ

+0,2

Småbarnskana

Plaskdamm

S
tr

ö
m

k
a
n
a
l

massage

klätter-

vägg

bassäng

Strömkanal

Utomhus-

pool

Vattenrutchkana

trapptorn &

Aqualift

Landningskar

Land-
nings-

kar

b
ro

bro

vattenlek

vf

kontor

teleskopläktare

+0

fall m

grotta

vågbassäng med

vattenutkastare,

jetstrålar och bubbelkaskad

badvakt

b
ro

varmpool

bubbelbänk



PERSPEKTIV ÖVER OMRÅDET, FLYGPERSPEKTIV
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FASAD MOT ÖSTER
SKALA 1:200

LÄNGDSEKTION
SKALA 1:200

FASAD MOT SÖDER OCH PARKEN
SKALA 1:200

PLAN 2, ÖVRE PLAN
SKALA 1:200
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PLAN 0, TEKNIKPLAN
SKALA 1:200

PRINCIPSKISS, SNITT GENOM RYMDFACKVERK - TEKNIKVÄGG

AXONOMETRI MED KOPPLING BADHUS - HOTELL

KLIMAT, TEKNIK

Byggnaden och bassängerna värms med hjälp av ett mil-
jövänligt och energisnålt jordvärmesystem. Badhusets 
värmepumpar skapar värme genom det utbyte som sker 
mellan värmepump och jordvärmekabel. Fördelen i pro-
jektet är tillgången till den stora park och parkering som 
skall anläggas. Här fi nns exceptionellt stora och lämpliga 
ytor för att lägga ut jordvärmekabel och exponeringen 
mot söder gör att marken effektivt kan ”återladdas” 
med solvärme under sommarhalvåret.

Badhusets luft tas om hand av ett normalt fl äktsystem. 
Eftersom det är en fuktig miljö måste dock luften avfuk-
tas kontinuerligt. De system som fi nns för avfuktning har 
en bra bieffekt i form av producerad kyld luft. Denna luft 
sänds vid behov, samt i sommartid, som ett tillskott till 
badhusdomens klimatskydd och pumpas ut i det sval-
luftsschakt som går i marken runt domens fasad.
Svalluftsschaktet hämtar sin luft från parken via ett frisk-
luftstorn och det håller denna sval med hjälp av den 
omgivande jordens lägre temperatur. Schaktet står i 
förbindelse med domens dubbla skal. När solväme och 
restvärme från badhallarna stiger och värmer domen 
kan luckor i domens övre yttre glashölje öppnas. 
Den varma luften stiger då snabbt ut ur luckorna och 

lämnar ett undertryck efter sig.  Undertrycket drar upp 
sval luft från schaktet via de ”matarkanaler” som går 
från den övre delen av domen ned till golvet och kyler 
så av domen.  Luftblandningen tjänar samtidigt som iso-
lering och klimatsköld mellan inne och utetemperatur. 
Systemet övervakas och styrs elektroniskt.
Detta i kombination med övriga åtgärder som energi-
snål modern belysning ger ett väsentligt 
mer energieffektivt och ekonomiskt lönsamt badhus.

Domens inre skal som är en mjuk lufttät duk dämpar 
även ljudutbredningen något i hallarna jämfört med ett 
annat hårt material. Den huvudsakliga ljuddämpningen 
utgörs dock av växtvägg och det bevuxna ljuddämpande 
berget samt effektiv sektionering med evakuerat glas 
mellan badhusets olika hallar.

AQUALIFT

För att öka tillgängligheten i badet även i nöjeshänse-
ende så inför vi en hiss ”aqualift” i äventyrsdelen. Hissen 
består av ett rör i kraftig plexglas. I röret fi nns en ca 60 
cm hög fl ytkropp av vattentät polystyren som ligger fritt 
i röret med 2 mm marginal runt om till den omgivande 
väggen. I entréplan fi nns ett vanligt trycksäkert sväng-
skott (dörr). Inget tak fi nns utan röret är öppet uppåt. 
Rörets sidor bildar räcke i våningsplanets utstigningsdel. 
Hissen manövreras av badvaktspersonal som efter dör-
rens stängning aktiverar en vattenpump i hissens un-
derdel. Vattentrycket lyfter fl ytkroppen och personen 
uppåt i röret tills den övre nivån nås. När fl ytkroppen 
når golvnivå håller mottagande fl änsar den på plats och 
en strömbrytare slår automatiskt av pumpen. När trans-
porten är genomförd kan badvaktspersonalen släppa ut 
trycket ur röret och fl ytkroppen återvänder ned till ut-
gångsläge. Hissen fungerar även åt motsatt håll.
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