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INRE KOMPOSITION

Badet kommer att få många användare med olika behov, därför 
behövs indelning och avskärmning. Entrè och badzoner är därför 
organiserade runt ett centralt omklädningsrum som är mjukt 
formad. Dessa mjuka former glider naturligt in i varandra och 
skapar en naturlig linje mellan zoner för personer med eller utan 
badkläder. Det uppstår en mötesplats vid omklädningsrummet som 
fungerar som en fördelningszon vidare ut i badhallen eller som  kan 
andvändas som en fysisk avdelning vid olika arrangemang. Väggen 
till omklädningsrummet kommer att kunna användas till förvaring,  
plats för handdukar och små låsbara skåp där man kan förvara 
värdesaker.

Allt som har med bad att göra  är samlat på samma plan, vilket ger 
en bra översikt och som är lättilgängligt för alla. Små höjdskillnader 
kommer att utjämnas med ramper och gör en fin indelning mellan 
huvudfunktionerna.

Spa och relaxavdelningen ligger avskärmat bakom innerväggen 
mot utomhuspoolen och en grön vinterträdgård. Det kommer ges 
möjlighet för en egen ingång från vestibulen eller från våning 1 på 
hotellet. Träningscentret ligger centralt ovanför omklädningsrummen 
och ger översikt åt alla väderstreck. Teknik och lager ligger under 
den uppbygda terrängen och ingången kommer vara på gatuplan.

MILJÖ

Hög ljudnivå är ett problem i moderna badhus. Omklädningsrummets 
centralt placerade vägg och tak blir därför akustiskt dämpande.

Belysningen kommer ha växlande färger och styrka och vara 
monterad i taket. Detta skapar värme och identitet till badhusets 
inredning beroende på vilken årstid och vilken tid på dygnet det är. 
Blandade färger, vårens blomstring och de varierande aktiviteterna 
utomhus, allt detta ska bli en del av innerummet.  

KONSTRUKTION OCH FÄRGER

Takkonstruktionen utgörs av stålfackverk med en höjd på 1,2 
meter. Taket bärs upp av vertikala stålbalkar (Flared Filigree Trellis) 
Stålstrukturen kläs med vita eller ljusgrå periforerade stålplåtar för 
akustisk dämpning.

Alla bassängkonstruktioner är i betong med membranskikt och 
keramiskt kakel i ljusa färger. Ytterväggen blir av glas där vissa 
ytor kommer att vara frostade. Väggen runt omklädningsrummet 
och relax/spa kläs med vertikala ekribbor. Omgivningens gröna 
karaktärer kommer växla med årstiden och visuelt bli en del av 
inredningen.

VENTILATION

Som isolering /ventilation föreslås en tillämpad dynamisk sådan, 
där kylig torr luft hämtas utifrån och släpps ut igen genom ett 
isoleringsskikt i taket. Det uppstår en värmeväxling mellan den 
kallare torra luften uppe och den varmare, fuktigare luften som 
stiger uppåt. Uppvärmningen reduceras och upphålszonen vid 
bassängerna får en behaglig temperatur och ett torrt klimat. 
Behovet av luftutbyte blir bara 20-30% av en traditionell anläggning 
samtidigt som problem med fukt i konstruktionen och kondens 
på ytor undviks. Kostnaderna kommer bli vesentligt nedsatta. 
Traditionell ventilation kan självklart också användas.

Areal och volym

Arealen är ca. 5550 m2 och volymen är ca 30 000 m3.

INSPIRATION

SEKTION VENTILATION

3D-PLAN

KONSTRUKTION

PLAN 1, 1:200  N     

PLAN 0, 1:400  N     PLAN 2, 1:400  N     
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STAD OCH LANDSKAP

Det öppna skånska kulturlandskapet med sina böljande vågor och 
fina silluetter har varit inspirationen för utformningen av ett generöst 
öppet parkområde på båda sidor av järnvägen. Den nya parken 
kommer bli en viktig bindande del mellan staden i öst och skogen 
med havet i väst. En gång och cykelväg knyter i hop parkområdet, 
och gör så att det bli lättare att ta sig till det atraktiva skogsområdet 
från centrum. Invånare och besökare i Ängelholm får en mötesplats 
med kafé, bollspel, boulebanor, cykelsport, beachvolleyboll, bad, 
solning och simning.

Det nya badhuset blir den centrala delen i parken och placeras 
på en upphöjd plats vid den gammla sockerfabriken. Alla viktiga 
delar av staden, stationen, bostadsområdet, skogen och havet 
knyts samman vid huvudingången till badhuset och hotellet. Där 
etableras även en plats med uteservering. Söder om anleggningen 
läggs en gräsmatta i en sluttning som en ram runt bollspelet och 
lek. Landskapet dras in i stadens struktur och blir en plats med 
identitet mellan backar och under träkronor så att fantasin kan 
flöda. 

Körande som behöver parkering får köra via Nybrovägen, och det 
kommer även gå att köra ända fram till huvudingången. För de som 
går från parkeringen kommer det naturligtvis finnas en gångväg 
ända fram till huvudingången.

ETT NYTT LANDMÄRKE

Historisk sett har badhus varit viktiga monumentala byggnader, på 
grund av sina arkitektoniska och tekniska nytänkning. De har även 
varit viktiga som en social funktion.
De romerska baden och den senare vidareutvecklingen i turkiska 
bad har gett inspiration til en mer morden tolkning av de historiska 
formvärdena.

”In natura” kommer ha en upphöjd placering, markant rektangulär 
huvudform och är vänt mot park och skog. På detta vis blir det 
en av Ängelholms viktigaste offentliga byggnader. Den centrala 
placeringen i det stora parkområdet och vridningen i förhållande till 
bebyggelsen i närområdet, ger badhuset  en bra exponering från 
alla håll. Läget på höjden skapar en exklusiv utsikt över skogen 
och skapar en ram runt bad och simupplevelsen. Bygget får ingen 
baksida. Det svävande taket gör att fasaden blir fri från pelare, 
och gör anläggningen till  ett modernt öppet ”tempel” för bad, lek 
och idrott. Terränglinjer och material fortsätter obrutet genom hela 
bygget, och på så vis intergreras ute och inne.

Den karakteristiska runda konstruktionen kan påminna om hav 
och sjödjur, och ger ett synligt intryck för både omgivningen och 
interiört.
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SEKTION A-A, 1:200

SEKTION B-B, 1:200

SEKTION C-C, 1:200
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INTERÖR VY MOT MOTIONSBADVY FRÅN PARKEN
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