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Situationsplan 1:400

Vår femte största kontinent, Antarktis,
består till största delen av ett enormt
istäcke, flera kilometer tjockt. Glaciärerna
har bildats under århundradens snöfall,
lager på lager som packats till is,
horisontellt skiktat och komprimerat av
sin egen tyngd. Långsamt rör sig
glaciärerna mot kusten, där isen bryts
sönder i havet till mäktigt formade isberg.
Det här naturfenomenet har varit en
inspirationskälla för det nya badhuset i
Ängelholm.

Badhusets exteriöra form och uttryck ska
väcka vår nyfikenhet och utgöra ett
signifikant och dynamiskt inslag i
stadsbilden. De olika vinklade
fasadytorna relaterar till omgivningen,
skapar spänning och rörelse och ger ett
omväxlande spel mellan ljusa och
skuggade fasadytor under dagen. Olika
ljusspalter ger inblickar i badhusets olika
delar.

Nattetid är byggnaden magiskt lysande i
en böljande "marin" park som omger
byggnaden i söder och öster. Parken har
ett marint tema med en "strand" som
fångar upp de krökta linjerna från tidigare
järnvägsspår. Mellan strand och
byggnad, en svagt böljande dyning.
Inbjudande för cyklister och andra på
hjul. Markbeläggningen närmast
byggnaden ska ge spegelreflektioner av
de vita väggarna. Uppåtriktad belysning i
markbeläggningen.

Kopplat till badhuset är ett hotell med
gemensam entré i kopplingsdelen.
Strävan är att knyta ihop badhus och
hotell på ett optimalt sätt för bägge
verksamheterna, men ändå klart åtskilda.
Placeringen av badhusets café och
hotellets restaurang intill entrén skulle
kunna samverka på ett bra sätt.

Ett nytt badhus kopplat till ett hotell kan
bli navet i utvecklingen i denna del av
Ängelholm. Läget både i staden och i
landskapet är ett nyckelläge för turismen
i nordvästskåne, nära till både Kulla- och
Bjärehalvön. Ett nytt badhus-hotell med
ett kvalitativt utbud blir även ett mål i sig.

Perspektiv fasad mot Industrigatan
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Plan bottenvåning 1:200

Byggnaderna har gemensam entré från
två håll. Med bil är infarten till parkeringen
från Nybrovägen med entré från
gårdssidan. Parkeringen samnyttjas, men
hotellet har även ett parkeringsgarage i
källarplanet. Mot Industrigatan öppnar sig
en stor välkomnande yta med möjligheter
till uteserveringar.

Den glasade entrén leder in i badhuset
som öppnar upp sig i full höjd, dubbel
våningshöjd. Här är man inne i ett
entrérum med café, kassa / reception och
ingång till omklädningsrum. Rakt fram i
siktlinjen är ingången vid publika
evenemang, eller om man ska till relax,
friskvård eller rehab / SPA, en trappa upp.

För badande kommer man efter att ha
passerat omklädning / dusch / bastu ut i en
gemensam kommunikationsyta med
förbindelse till de olika badavdelningarna
och ovanvåningen. Här finns sittytor kring
en vattenfylld glascylinder i två våningars
höjd och en bildvägg för olika tema.

I upplevelsebadet kommer man först till en
aktiv del med småbarnspool och
vattenrutschkanor. En lugnare del av
upplevelsebadet ligger längre in, med
strand, rekreationspool med bubbel, plats
för vilstolar och en upphöjd varmpool.
Takljus ger sol- / ljusinfall mot de bortre
väggarna. Badet har en avskild
utomhusdel med bubbelpool och
kanalförbindelse.

Motionsbadet är det största och högsta
rummet. Här finns tävlingsmöjligheter med
plats för 200 personer på läktare.
Bassängen är utformad även för simhopp
och vattenpolo, men framförallt för
motionssim, simskola och träning. Runt
bassängen finns olika ytor att samlas på
eller för att pausa. Takljus ger ordentligt
ljus i hela hallen, kompletterat med fönster
för utblickar.

Den mindre bassängen för undervisning /
rehab har höj- och sänkbar botten för olika
vattendjup. Rumshöjden i denna del är tre
meter.



Övre del av rekreationsbadPentry Konferens
Frd

Omkl
20 pl

Omkl
20 pl

Omkl
4 pl

Solarie

Solarie

Städ/
frd

Behandl

Behandl

Testrum

Rehab/
SPA

St Bastu Ång-
bastu Bastu

Halvt nedsänkt
bubbelpool

Relax
avdelning

Relaxavdelning

Övre del av motionsbad
Relaxrum

Balkong

Bastu

Takterrass

Utepool

Övre del av entréhall

Frd

StyrketräningMotion öppet
ner

öppet
ner

Övre del vattenrutschkanor

Plan ovanvåning 1:200

En trappa upp ligger friskvård med rum för
både styrketräning och motion. Rummen har
takljus och är uppglasade utåt. Här finns
även rehab / SPA och en relaxavdelning
med egen takterrass. Relaxavdelningen är
uppbyggd kring en centralt placerad
bubbelpool. Bastu och relaxrum är placerat
med utblick över motionsbadet. Takterrassen
med bastu, pool och konferens, och plats för
solstolar utomhus, kan bli en riktigt bra
partylokal.

Ytterväggarna består av på platsen gjutna
betongelement i fullhöjd med bredder på
10-15 meter, som reses med kran enligt
beprövad teknik. Formens botten som blir
väggens utsida, byggs upp av horisontella
brädor med varierad bredd, tjocklek och
textur. Vissa delar påförs retarder i
horisontella fält, där sedan betongytan får en
grövre gräng. Horisontell skiktning med
yttextur, allt sammanhållet av betongens vita
kulör.

Interiört används trä som väggbeklädnad i
vissa delar, och i inredning. Entrédelen
kan ha mörkt naturstensgolv med hög
glans så att ytterväggarnas vita insida
speglas. I gångytor används sten med
mattare yta.

Omklädningsdelen är tänkt som ett rum i
rummet med utsida i plywood. I duschrum,
kommunikationsytor och bad används kakel
och klinker, kombinerat med träpanel /
träribbor. Klinkergolv kan läggas i mönster
som drivande isflak.

Takkonstruktionen är en limträkonstruktion
som i de två stora baden får ett invändigt
vågformat undertak av träribbor, laserat ljust.
Takfönster används för att få så bra dagsljus
i byggnaden som möjligt.

Byggnaden ska omfattas av en helhetssyn
på miljö och ekologi. Detta är viktigt både i
materialval och val av tekniklösningar. Den
tunga stomme med bärande ytterväggar i
betong som föreslås, har ett mindre
energibehov än lätta konstruktioner,
beroende på dess värmelagrande förmåga.
För att minska energianvändningen föreslås
takytan till så stor del som möjligt utnyttjas
för solvärmepaneler.

Sektion A-A 1:200

Gemensam entré till både badhus och hotell.
Hotellet till vänster om entrén (ej visat).
Entrébyggnaden utfört med laminerat glas,
vitmönstrat.



Fasad mot väster 1:200

Fasad mot söder 1:200

Fasad mot norr 1:200
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