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Placering

Det nya badhuset i Ängelholm består av ett stringent volymspel, 
orienterat  mot tomtens nordvästra hörn. Entrén ligger belägen 
vid ett litet torg, delvis övertäckt av det utkragande 
motionsrummet. Den urbana inramningen kommer att förstärkas 
ytterligare vid en framtida hotellbyggnation. Läget vid tomtens 
hörn ger en starkare profilering mot gatukorsningen samt 
möjligheten till ett mer kontinuerligt grönområde i söder. Tanken 
är att bädda in badhuset i grönska. Dessutom finns en större, 
sammanhängande yta till förfogande vid en eventuell utbyggnad 
av badhuset. 

Organisation

Målsättningen är att skapa en kompakt komposition av 
byggnadskroppar som varierar i längd, bredd och höjd.  
Huvudfunktioner, så som motionsbassäng, rekreationsbad, entré 
och omklädningsrum är alla inrymda i olika volymer i tegel. För 
att ge byggnaden en mer landmärkesbetonad prägel, är spa och 
motionsfuntionerna förlagda till övre våningsplan vilka till slut 
formar ett krön i metall. Detta ger byggnaden en tydlig identitet .

Entré och reception leder via serveringen till en vy mot 
bassängrummet. Omklädningsrummen och bassängrummen är 
förbundna genom en glasad kommunikationsyta som ger en god 
överblick. Från både motions/tävlingsbad och rekreationsbad, 
når man en servering som öppnar sig mot utomhusbadet och 
den grönskande parken. 
Från spat på plan 2, stiger man ut på taket ovanför 
omklädningsrummen. På den trätäckta takytan finns en varmpool 
och en bastu belägna. Analogin är rykande, vintriga bastubad i 
det fria med utblick.

Teknisk beskrivning

Teknikutrymmena är placerade i källarplan under bassängerna.
Badhuset är uppbyggt av en pelarstomme klädd med tegel. 
Fackverksbalkar bär yttertaken med utvändig avvattning. 
De innanför fasaden placerade pelarna medger långa obrutna 
glaspartier.
Det primära materialet är tegel, brutet endast av glas och det 
svävande metallkrönet.
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