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Målsättningar 
Badets arkitektoniska utforming korresponderar till Ängelholms 
natur såsom havets vågrörelser, skogens grönska och den unika 
karaktär som det nordiska ljuset ger. Byggnadsformen återspeglar 
badanläggingens dynamiska flöde. 

Badanläggningen är en viktig symbol  för samhällets vision som 
attraktiv  hälsofrämjande ort.  Det arkitektoniska uttrycket är tänkt 
att vara ett landmärke för Ängelholm.
Badanläggningen skall bjuda på varierande och spännande up-
plevelser.  Badanläggningen skall vara ett positivt tillägg i stads-
bilden.  Utomhuspoolerna är placerade inne på gårdarna och uppe 
på taket. Vilket innebär att stängslen är onödiga och byggnaden 
öppnar sig inbjudande mot staden med sina stora fönster-
ytor.  Dammar invid fasaderna gör det möjligt att ha uppsikt över 
de personer som passerar vid huset. Vattenbassänger invid den 
fönsterförsedda fasaden gör det möjligt för badgäster att uppleva 
närheten till parken. 

Allmän beskrivning
Badanläggningen är placerad mitt i parken . De gröna taken 
smälter ihop med parkens vegetation. Ett hotell skall byggas längs 
Industrivägen i 3 våningar lika högt som bostadshuset tvärs över 
gatan.  Hopbyggt med badet blir det enkelt att utföra hotellbyg-
gnaden. Ingången till badet är ifrån Nybrovägen, ingång till hotellet 
är tänkt från Industrivägen, förankrat till parkeringen för badet. 
Taket sträcker sig från norr till syd, från huvudentrén och till park-
eringen mot parken.  Badets tak reser sig upp från den gröna 
marken i varierande höjder, beroende på funktionen inomhus i 
respektive byggnadskropp. Takets form samt innegårdar leder 
dagsljuset jämt in i byggnadens olika delar. Samtidigt ger gårdarna 
möjligheter till uteservering och solbad som gör badet mer attrak-
tivt under sommartid.  
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Vid planeringen av badet kommer gästens välbefinnande i första 
hand.  Badet bjuder på olika sorters aktiviteter från relaxing i lugn 
miljö till rutschkanor med tillhörande skoj, hopp och lek.  Byg-
gnadsformen följer funktionen lägre takhöjder över lugnare zoner 
såsom massage, bubbelbad, etc. högre takhöjder över foajén och 
över tornet med rutschkanorna, svikter och trampolin i motionsba-
det. Byggnaden varierar i harmoni med de variationer av vattenak-
tiviter som anläggningen bjuder på. De kringbyggda gårdarna är 
viktiga i sammanhanget. Detta skiljer de olika aktiviteterna fysiskt 
från varandra men samtidigt förankrar dem visuellt med varandra 
eftersom väggarna är av glas.  Dagsljuset strålar in mitt i badet 
genom fönsterytorna.

Huvud aktiviteterna är på entréplanet.  Från foajén kommer man 
till omklädningsrummen via en korridor som också är tänkt att 
fysisk sammankopplas till det framtida hotellet. Från omklädnings-
rummen når man motions- och undervisningsbaden via upplev-
elsebadets gemensamma utrymmen. Upplevelsebadet påminner 
om Rönnån, där badet slingrar sig kring innergårdarna och slutar 
i utomhusbassängen. Barnpoolerna är varierande för olika ålders-
grupper och bjuder på diverse äventyr bl.a. en klättervägg .  
Läktaren i motionsbadet når man direkt från foajén.  Friskvården 
är tillgänglig från omklädningsrummen utan att man passerar 
våtutrymmena. Förråd, wc och trappa ned till källarplanet skiljer 
motionsrum och styrketräning åt av akustiska skäl.  
Relax- och rehabiliseringsbadet /SPAfunktionerna är  på övre  
planet.  De är separerade från övrig verksamhet och via en trappa/
hiss kommer man dit.  Dessa verksamheter kan hyras ut separat- 
eller tillsammans. Passagen från våtrymmet till upplevelsebadet 
går via pentryt som också ligger mot en för denna verksamhet 
privat takgård med utomhuspool och utomhusbastun för denna 
verksamhet. 

Tekninsk beskrivning
Källarväggar och golv utförs av platsgjuten betong. Bassänger och 
bjälklag runt dessa utförs i platsgjuten vattentät betong. Ytterväg-
gar är delvis platsgjuten betong, delvis fönsterytor och glasväggar.  
Betongväggarna, från insidan, består av betong, isolering och ljus 
puts som fasadmaterial. Glaspartierna skall vara isoleringsglas 
med solskydd.  Glaspartierna är behandlade med film som har 
varierande täta punkter som påverkar in- och utstrålning av värme.  
Punkterna i filmen rastrerar ytor i olika antal och storlek så glas-
partierna blir mer eller mindre transparenta från totalt klarhet till 
mjölkfärgade, ytorna bildar motiv. Motivens bildspråk finns i kon-
ceptet för själva byggnaden.
Bjälklaget för andra planet utförs av stålkonstruktion och betong.
Takets konstruktion är traditionell och bärs upp av en stålkonstruk-
tion av pelare i stål eller i platsgjuten betong.  Tvärsgående är 
sekundär bärande korrugerad plåt, diffspärr och isolering samt 
ytterst papp eller gummiduk för Torv och Sedumtak. (upside-down)
Det gröna yttertaket  har en lång tradition í Sverige och har 
positiv klimatpåverkan.  Taket  har  värme- och ljudisolering. 
Det  är ekologiskt på grund av samling,  balancesering och ren-
ing av regnvattet, det minskar utsläppet av koldioxid och andra 
miljöförstörande  ämnen i luften med  upp till 15-20% av, t.ex.  
slitagepartiklar. Regnvatten från taken samlas i dammar på 
marken, innan de spolas ut stadens avloppssystem.
Akustiken i badet skall vara av hög kvalitet. Bågformade väggar 
och olika takhöjder bidrar till detta.  Dessutom påverkar formen av 
byggnaden starkt driftkostnaden och sänker värme- och ventila-
tionskostnaderna.
Interiörens material är tänkt att vara traditionell för verksamheten 
såsom ljudabsorbenter i tak och väggar enligt beräkningar, vat-
tentäta material där det behövs, klinker på golv  och i bassänger. 
Lokalerna skall vara ljusa och lättskötta. Genom modern belysning 
kan atmosfären i badet förändras i önskat färgspel, beroende på 
årstid och/eller arrangemang. 

Totala ytan(m2 LOA) enligt förslaget är följande: 
Kjällarplan:     1235 m2
1.plan  :   3790 m2
2 .plan:    435 m2
Totalyta (m2 LOA) :   5460 m2
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View från vattenrutschkanorna

View mot entrén Perspektiv over området - Flygfot
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Entré

e1    vindång
e2    foajé  
e3    kassa/reception
e4    förråd
e5    kök
e6    serveringsyta
e7    toaletter
e8    barnkalas
e9    föreningskanslier
e10  uppehållsrum för föreningar
e11  städutrymme
e12  hiss
e13  trappor till källare

Motionsbad

m1    simbassäng
m2   förråd
m3    städutrymme

Undervisnings/rehab-bad

urb1    simbassäng
urb2    förråd
urb3    simlärarrum
urb4    städutrymme

Personal

p1    kontor
p2    personalpausrum
p3    omklädningsrum damer
p4    omklädningsrum herrar
p5    duschrum
p6    toaletter

Omklädning för badet

o1    omklädning bad damer
o2    omklädning bad herrar
o3    flexomklädning bad
o4    toaletter
o5    duschrum damer
o6    duschrum herrar
o7    bastu damer
o8    bastu herrar
o9    omkl. för rörelsehindrade
o10  städutrymme

Upplevelsebad

u1    småbarnspool
u2    varmpool  
u3    vattenrutschkana
u4    torn för vattenrutschkanor
u5    anlandningspool
u6    strand
u7    bubbelzone
u8    vattenmassage
u9    bubbelsittbänk
u10  utomhuspool
u11  badvaktrum
u12  förråd
u13  servering
u14  städutrymme 
u15  hwc 
u16  vila

Friskvård

f1    motionsrum
f2    styrketräning
f3    förråd
f4    toaletter

Plan 1

Relaxavdelning

r1   omklädning damer
r2   omklädning herrar
r3   toaletter
r4   duschrum damer
r5   duschrum herrar
r6   relaxrum
r7   bastu-våt
r8   bastu-stor
r9   ångbad
r10 solarie
r11  bubbelpool
r12  pentry
r13  förråd
r14  utepool
r15  mötesrum
r16  bastu-ute
r17  städutrymme

Rehab/SPA

s1   massage
s2   omklädningrum
s3   duschrum
s4   toilett
s5   förråd
s6   testrum
s7   städutrymme

Plan 2

Teknik

t 1    värmecentral
t 2    elcentral  
t 3    telecentral
t 4    fläktrum
t 5    vattenreningsrum
t 6    utjämningstankar
t 7    provtagningsrum
t 8    verkstad

Källarplan

t 9    driftscentral
t10   tvättstuga
t11   kem.förråd
t12   soprum
t13   städcentral
t14   förråd 
t15   ramp/teknikentré
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