
Flygfoto från väster

Vy från norr

Ängelholms nya badhus är modernt både tekniskt och arkitektoniskt. Det är väldigt 
funktionellt och har precis som så många andra hus i staden byggts med tegel, men har 
på såväl in- som utsidan ett distinkt eget och vågformat uttryck. Badet ligger centralt med 
bra kommunikationer och är ett populärt mål för folk i alla åldrar.

En attraktion i blickfånget
Husets visuella kontakt med stationsområdet och Industrigatan ger bra exponering mot 
förbipasserande både på väg och på räls. Äventyrsbadet är uppglasat och är som ett stort 
skyltfönster. Vattenrutschkanorna utanför fungerar som stora intresseväckande skulpturer. 
Ett något upphöjt läge som skapats med hjälp överblivna jordmassor från byggnationen 
ökar dessutom husets synbarhet. 

I samspel med sin omgivning
Plantering av träd och buskar ger ny grönska och ansluter till redan befintliga träd utanför 
tomten. Växterna används dessutom för att skapa mer intima och halvöppna gårdar intill 
huset. Badets uppdelning i funktionskopplade delvolymer gör att det ansluter väl till både 
den mindre skalan längs Nybrovägen och den större skalan mot Industrivägen och 
stationsområdet. Entrén är kopplad både mot Nybrovägen och mot Industrigatan. Bilburna 
gäster svänger in på parkeringen från Industrigatan och bussar släpper av sina 
passagerare från den lugnare Nybrovägen. 

Väl förberett för framtida hotell
Ett framtida hotell placeras i tomtens nordvästra hörn och kopplas mot badhuset genom 
ett gemensamt entrétak. Läget gör att hotellbyggnaden skuggar och skymmer badhuset 
så litet som möjligt samtidigt som den blir väl synlig från järnvägsstationen. Ett 
underjordiskt hotellgarage kan enkelt placeras under badets parkering.  

Varierande rum med varierande upplevelser
Från entrén kommer man direkt in i badets centrala omklädningsdel. Runt den ligger de 
andra funktionerna lätt åtkomliga. Relaxavdelningen är något tillbakadragen och har en 
egen privat innergård. De tre stora bassängrummen är tänkta som tre olika världar som 
ska passa tre helt olika former av upplevelser. 25-metershallen är stämningsfullt och 
högtidligt i uttrycket. Lilla hallen för undervisning och rehab är ett intimt och lugnt rum. 
Äventyrsdelen är utformad för äventyr och lek med växter, nivåskillnader, broar och 
vattenfall. Det rummet exponeras utåt som ett skyltfönster, men även invändigt genom 
sin koppling mot omklädning och café.

Miljövänlig drift
Tekniken placeras huvudsakligen i källaren.  Miljövänlig vattenreningsteknik med lägre 
kloråtgång (som i t.ex. Sundbyberg) bör vara ett spännande alternativ till traditionell 
rening. Solpaneler skulle kunna placeras på taken. Energibehovet reduceras bland annat 
med hjälp av med modern teknik för t.ex. värmeväxling och av byggnadens välisolerade 
klimatskal.

Lokala och funktionella material
Ytterväggarna kläs både in- och utvändigt med blåaktigt tegel. Det är ett underhållsfritt 
och fuktokänsligt material som dessutom anknyter väl till den lokala byggtraditionen. 
Tegel, kakel, golvklinker och marksten produceras dessutom i regionen och transporterna 
till bygget ger en begränsad miljöbelastning. Valvteknik utnyttjas för att ge väggarna ett 
vertikalt vågspel som återkommer i de pappklädda taken. Spelet återkommer i en mindre 
skala när tegelstenar med vågformade ytor används invändigt på utvalda ställen.

Vågform med många fördelar
Vågen är inte bara en stämningsskapande form som associerar fint till bad och hav, utan 
medför också en rad praktiska fördelar här. Konstruktionen i både väggar och tak blir 
mycket styvare än om de hade varit plana. De vågformade betongundertaken fungerar 
t.ex. som effektiva bärverk. Dessutom ger de böljande ytorna bättre ljuddämpning och 
kan användas för att styra både vattenavrinning utomhus och luftflöden inomhus. 
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