
‘GROTTO’

BADHUSET

I förslaget placeras upplevelsebadet i centrum. Det är till för 
alla åldrar. Det innehåller de flesta traditionella aktiviteter , 
som rutschkanor, bassänger utomhus, strand, bubbelzon et-
cetera. Men badandet präglas också starkt av sin rumslighet, 
sin materialitet, sitt ljus – och av vatten. 
Det fyller ut de rumsligheter som bildas mellan en gruppering 
av fem stora organiska kroppar, dels det öppna rum som in-
tar mitten av grupperingen, dels de skrevliknande glapp som 
uppstår mellan kropparna. Det är möjligt att simma ut på 
tre ställen och runt en av kropparna. Mellan kropparna och 
genom sprickor i taket sipprar ljuset in. 

De fem organiska kropparna innehåller badhusets olika 
funktioner.  De kan fungera separata eller i grupp. Det går att 
arrangera simtävling, hålla simskola, styrketräna, fika, konfer-
era, få massage och sola utan att det stör andra aktiviteter. 
Relaxavdelning, kafeteria och friskvårdslokaler kan drivas som 

fristående enheter. Ett framtida hotell, norr om badhuset, kan 
få en direktaccess in till badhuset. 

De fem kropparnas storlek är baserad på funktion. De kan 
förstoras eller minskas och moduleras efter programbehov 
utan att uttrycket tar skada.

STADSBILD

Badhuset anknyter i höjd till närbelägen (planerad och be-
fintlig) byggelse. Det ligger vid ett tänkt parkstråk som kan 
bli en mötesplats och föra en ström cyklister och gående till 
och från centrala Ängelholm. Badhuset bildar samtidigt ett 
riktmärke för en förbindelse över järnvägen och blir lätt att nå 
från en framtida knutpunkt för buss och tågtrafik.
En hotellbyggnad kan med fördel placeras snett norr om 
badhuset (se situationsplan) och utmärkas av en högre höjd. 
En hotellbyggnad i det läget skapar ett kvartershörn som fån-

gar upp parkeringarna bakom och framför badhusets entré i 
väst. Kcräver hotellet extra platser kan de med fördel grävas 
ner. 
    

TEKNIK

Den tänkta konstruktionen är betong och stål. 

De fem kropparna kläs med klinker i ett randigt utförande. 
Öppningar i muren görs med fönsterslitsar anpassade till be-
hov av dagsljus och varierade utblickar.

Den tunga stommen och det återhållsamma användan-
det av glasytor gör huset lämpat för högt ställda energikrav. 
Höjden på de fem kropparna skiftar. Taken används i möjli-
gaste mån till fläktrum. Taken kan också få solpaneler och 
rustas för att omhänderta spillvatten.  Övriga tekniska ytor 
placeras i källare. 
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1 Upplevelsebad
2 Motionsbad
3 Kafé/Restaurang
4 Kontor/Rehab/Spa/Konferens
5 Gym/Friskvård/Omklädning
6 Undervisningsbad
7 Huvudentré
8 Park
9 Cykel- och gångstråk
10 Parkering  60 platser 
11 Parkering  80 platser
12 Handikapparkering
13 Hotell
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