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Platsen 
Genom att förbinda Industrigatan med Nybrogatan 
via en gågata bildar Ängelholms nya badhus ett 
kvarter. Byggnadens olika sidor hjälper till att skapa 
stadga i stadsstrukturen. På gågatans östra sida, 
med direkt kontakt till grönstråket, placeras en 
byggnadsvolym som kan rymma hotell. Det gaturum 
som bildas mellan badhuset och hotellet blir de 
båda byggnadernas gemensamma entrérum. Mot 
söder anläggs en park som utformas så att denna 
fungerar som en samlande nod för alla de stråk som 
ansluter till platsen.

Mot Industrigatan bevaras den äldre tegelbyggnaden 
som ger karaktär till gaturummet, bildar ett 
trädgårdsrum mot badhusets västfasad och är en 
viktig del av gatans struktur.

Parkering 
Anläggningens parkeringsbehov tillgodoses 
genom två markparkeringar med infarter från 
Nybrogatan. Huvudparkeringen, i första hand 
avsedd för badgäster, sammanfogas med befintlig 
parkeringsyta öster om fastigheten.  Den stora 
parkeringsytan bryts ner med hjälp av träd och 
grönska samt rumsbildande låga murar av tegel. 
Hotellets parkering löses genom parkeringsgarage 

i hotellbyggnadens källarplan. Väster om badhuset 
placeras en mindre parkeringsyta omgärdad av 
häckar. Denna har direkt kontakt med badhusets 
källarplan och är avsedd för personal och service 
samt föreningar.

Byggnaden 
Badhuset är placerat på en upphöjd sockel 
i hårdbränt mörkt tegel. I sockeln sänks 
bassängerna ner med vattenytan i liv med sockelns 
klinkerbelagda ovansida. Ovanpå sockeln placeras 
en slank struktur av betongpelare som omsluts av 
en lätt klimatskyddande fasad i glas och metall. 
Fasaden består av ett modulsystem med lika 
mått men skiftande material beroende på vilken 
transparents och funktion som eftersträvas. 

Vandringen upp på sockeln börjar redan utomhus 
och avslutas när man kommer fram till den 
centrala foajén. Här möter man reception, café, 
omklädningsrum samt lokaler för styrketräning. 
Omklädningsrummen med sitt dekorerade skal 
ligger centralt i byggnaden och har ett vackert 
ovanljus i duschutrymmet.

Två större hallar är placerade på var sin sida 
om omklädningsrummen, en för tävlings- och 

motionsbad i norr och en för upplevelsebad i söder. 
I väster finns en mindre hall för en undervisning och 
rehab.

Från omklädningsrummen nås samtliga hallar via en 
avskild våt passage. Hallarna kan även nås direkt från 
foajén utan passage genom omklädningsrummen. De 
två större hallarna har i väster yttre gårdar kopplade 
till sig som kan användas av badgästerna. 

Den yttre gården kopplad till tävlings/motions-
bassängen är en grön gård som fungerar som en 
fond till bassängrummet och som plats för avkoppling 
och vila. Bassängens trampolin är placerad i den 
slanka betongkonstruktionen som löper igenom 
hela byggnaden och som även den bildar en 
sammanlänkande fond för de olika hallarna.  

Upplevelsebadet består av en större oregelbunden 
bassäng med en strand och flera mindre vikar med 
olika teman. Separat från den stora bassängen finns 
en varmpool samt grunda barnpooler. Utomhus finns 
det en solterrass kopplad till upplevelsebadet med en 
utomhuspool förbunden med den inre bassängen via 
en simkanal genom fasaden. 

Trapptornet som leder till den våta delen av 
takträdgården fortsätter till vattenrutschbanorna 
som slutligen landar i ett intilliggande separat 
landningsrum. 

Även byggnadens östra del består av en 
sammanhållande betongkonstruktion men i en större 
skala för att kunna innehålla byggnadens övriga 
funktioner. 

På andra våningen ovanför omklädningsrummen 
finns en takträdgård med en våt och en torr del 
som kan nås från respektive sida. Delarna skilj åt 
av en upphöjd grön växtzon som även innehåller 
taklanterniner. 

I direkt anslutning till trapphallen och takträdgården 
ligger lokaler för personal och föreningsverksamhet 
samt en avdelning för Rehab/SPA och en större 
motionssal. Badhusets relaxavdelning med möjlighet 
för både möten och avskildhet ligger placerad i 
södra delen med en egen skyddad takterrass med 
utomhuspool. Denna del kan hyras ut separat men har 
även direkt kontakt till äventyrsbadet via en separat 
trappa.

Vid uppförande av ett hotell så förbinds den övre 
foajén med hotellbyggnaden via en inglasad gångbro. 
På detta sätt kan hotellgäster få direkt tillgång till 
relaxavdelning och badhuset övriga delar.

I husets källare ligger teknikutrymmen, 
personalomklädningsrum, tvättstuga, städcentral, 
verkstad, förråd och soprum. 

Teknik och energi 
Fasadstrukturen som omger byggnadsvolymerna 
medger en variation i öppenhet, genomsiktlighet och 
isolerförmåga. På taket och i de delar av fasaden som 
inte är genomsiktliga finns utrymme för vattenrör som 
fungerar som solfångare. Solinstrålningen i fasadens 
glasade delar kan under vinterhalvåret värma upp 
badhallarna och värmen kan växlas ur frånluften för 
att hjälpa till att hålla bassängerna tempererade. Den 
varmare upplevelsehallen ligger orienterad åt söder 
och väster och har på så sätt större nytta av solen.
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den övre foajén har kontakt med motionshall och takträdgård

sektion B-B

fasad mot norr
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motionshallen

sektion C-C

fasad mot söder

foajé och trapphall

övningsbassäng

upplevelsebad
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