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Fasad Nordväst, skala 1:200

Vy från ovan, Volymstudie av hotell. Kopplingen sker under mark via en trappa/hiss som leder direkt upp i badets foajé.

Vy från Industrivägen och Nybrogatan

Tvärsektion A-A, skala 1:200

Det nya badhuset skapar med sin karaktäristiska siluett ett nytt landmärke i Ängelholm. Draperat i färger som 
anknyter till det omkringliggande strandlandskapet - havet, sanden, klitterna och skogen - erbjuder badhuset en 
unik mötesplats för boende i Ängelholm och besökare från närliggande kommuner. 

Här kan man både slappna av i relaxavdelningen med utblick mot den nya parken och kasta sig ut i en hisnande 
färd ner mellan tallar i upplevelsebadet. Badets uppglasade gårdar möjliggör en livlig vattenlek utomhus och bidrar 
med rogivande och intressanta utblickar. Generellt ges badet en intim karaktär där bad och naturlandskap vävs 
ihop, sand och tallar integreras i byggnaden och bidrar till en varierad badupplevelse för alla åldrar. Arkitektoniskt 
anknyter byggnaden till varumärket Ängelholm - Land och hav, liv och lust.
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Tvärsektion B-B, skala 1:200

Situationsplan, skala 1:400

Fasad Sydväst, skala 1:200

Stad och aktivitetspark 

Ambitionen med förslaget är att både ge Ängelholm ett nytt badhus och en möjlig ny 
park. 

Området kring stationen och Kv Sockerbruket är idag splittrat och består av 
odefi nierade gaturum med kringspridda byggnader och parkeringar. Kopplingen mellan 
tävlingstomten och stadskärnan är otydlig.  

För att förtydliga gaturummet kring Nybrovägen placeras det nya badhuset i hörnet 
Industrivägen/Nybrovägen med ett framtida hotell till öster om badhuset. Badhusets 
huvudentré vetter mot Nybrovägen. Tillsammans kommer badhusets verksamhet och det 
framtida hotellet att bidra till att gatulivet längs Nybrovägen aktiveras. 

Samtidigt frigörs yta till en möjlig ny park och en bilfri länk skapas mellan stadskärnan, 
stationen och i förlängningen även med Kronoskogen och havet. Parken blir 
ett samlande rum för de boende och de omkringliggande verksamheterna med 
rekreationsinnehåll som lekplats, ytor för spontanidrott, plaskdamm, skridskobana och 
bouleplan. En ny gång- och cykelväg leder mot Nybrovägen och badhusets huvudentré.

Koncept

Badhuset är en byggnad där vatten och natur möts - en volym med ett veckat tak som 
anknyter till områdets industrihistoria och ger byggnaden en tydlig siluett. Interiört 
bryter taket ned skalan och bildar olika rumsligheter anpassade i höjd efter respektive 
badfunktion. 

Utskurna och uppglasade gårdar skapar kontakt såväl mellan funktionerna inne i 
byggnaden som med himmel, gata och park. Gårdarna är orienteringspunkter med olika 
program och karaktär; entrégård, utebassäng, vattenrutschkana och vinterträdgård med 
strandråg och tall. Stora takfönster ger mycket dagsljus och kontakt med himlen.

Invändigt defi nieras rummen för de olika baden av inställda funktionsvolymer och 
utskurna ljusgårdar. Badgästen rör sig genom bassängerna, mellan slutna och öppna 
rum. Gränslandet mellan inne och ute suddas ut och landskap och bad vävs ihop. 
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Längdsektion C-C, skala 1:200

Fasad Sydost, skala 1:200

Entréplan, skala 1:200

Vy i motionsbadet

Organisation

Besökaren når badhuset via en indragen entrégård från Nybrovägen. I foajén ligger 
kassa/reception och café med utblick över rekreationsbadet. Från foajén når man 
relaxavdelningen, personalutrymmen samt förbindelsen till hotellet. 

Omklädningsrummen är placerade centralt i byggnaden i en långsträckt volym. 
Öster om den fi nns ett torrt kommunikationstråk som leder till de torra funktionerna; 
relaxavdelning, spa/rehab och friskvård. De våta funktionerna; motionsbad, 
rekreationsbad samt undervisningsbad är samlade längs den västra sidan. Kansli 
och uppehållsrum är placerade vid en sekundär entré riktad mot parken. Denna entré 
kan även användas vid tävlingar. Motionsbad, undervisningsbassäng, relaxavdelning, 
spa/rehab och friskvård kan stängas av och nås neutralt för att underlätta samtidig 
användning av olika grupper.

Utefunktionerna ryms inom byggnadsvolymen men är placerade i ljusgårdarna. 
Därmed minimeras risken för att omkringliggande bostäder bullerstörs samtidigt som 
bassängerna inte kan nås av obehöriga besökare när badet är stängt. 

Transporter och sophämtning sker via Nybrovägen för att få en effektiv lösning 
samt minimera trafi k in i parkrummet. Soprummet är därmed placerat på entréplan. 
Övriga teknikutrymmen är placerade i källarplan enligt programmet. En föreslagen 
inspektionskorridor kan utökas för ytterligare tillgänglighet till bassängerna.
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Längdsektion D-D, skala 1:200

Fasad Nordost, skala 1:200

Källarplan, skala 1:400

Vy i upplevelsebadet

BLAND TALLAR

Teknisk beskrivning och material

För att kunna bygga en anläggning med god driftsekonomi så har stor hänsyn tagits till 
byggnadens fuktsäkerhet. Samlade erfarenheter från badhus med lätta konstruktioner visar 
på omfattande fuktproblem varför vi föreslår en solid konstruktion i betong som är hållbar över 
tid. Grundläggning och väggar utgörs av platsgjuten betong med en takkonstruktion av prefab 
element i betong. Förspända TT-tak kassetter vilar på bärlinor vilka löper tvärs sadeltakets 
längdriktning. Stommen isoleras utvändigt för att uppnå en klimattrög konstruktion som främjar 
ett stabilt byggnadsklimat.

Badets fasad och tak är beklätt med ett raster av olikfärgade glaserade keramiska lameller med 
kulörer tagna från Ängelholms strandlandskap . Fasaden är en dubbelskiktsfasad där lamellerna 
fungerar som insynsskydd och solavskärmning i lägen där man har solutsatta fönster. Bakom 
lamellerna fi nns den inre, bärande fasaden med tätskikt. Fasadernas relief bidrar till att diffusera 
buller från trafi k och järnväg. 

I och med byggnadens stora takytor kan de keramiska lamellerna i en del lägen bytas 
ut mot vacuumrörsolfångare för uppvärmning av badvatten till bassänger. Därmed kan 
energiförbrukningen minskas. 

Badhusets ljusinsläpp sker genom utvalda hål i ytterfasad och tak samt som transparent 
dubbelglasfasad in mot gårdar. I ytterfasaden återfi nns två fönstertyper; fönster i ytterliv och 
indragna fönster med utvändiga lameller som silar ljuset och suddar ut kontrasterna utifrån.

Interiörens ytskikt är generellt massiva och hållbara. De våta delarna karaktäriseras av 
naturstensytor och betong. Volymerna i de torra funktionerna är klädda med breda furulameller 
i olika dimensioner för att skapa en intim karaktär och kontrastera till badmiljön. Ett nedpendlat 
innertak i bygganden ger en fl exibel lösning för ventilationsdragning. De sluttande och 
veckade takytorna samt de inställda volymernas asymmetriska placering bidrar till en god 
inomhusakustik. 

För att minimera energiförbrukningen återvinns värme från bassänger och duschar genom 
spillvattensystem. Likaså återvinns anläggningens överskottsvärme genom en effektiv 
värmeväxlare som även svarar för evaporativ kylning. 

Byggnadens rationella uppdelning möjliggör en fl exibel driftsekonomi, både genom en möjlighet 
till uthyrning av separata delar men också genom att visa funktioner kan drivas av separata 
entreprenörer. Total LOA 5220 kvm.


