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HOTELL

Nytt badhus i Ängelholm

Badhusets läge i Ängelholm
Badhuset annonserar sin entré mot stations-
byggnaden och Industrigatan. Parkrummet 
som anläggs i samband med badet blir en del 
av ett framtida park –och promenadstråket. 
Detta promenadstråk kommer sammanlänka 
centrum med stationsområdet, sträcka sig 
över spåren och nå ner till skogen och havet. 
När man promenerar längs detta stråk eller 
anländer från stationen kommer aktiviteter 
inne i badet synas. Vintertid lyser badet upp 
parken.   
Ett framtida hotell skulle ligga norr om badet 
med entré från Nybrovägen. Hotellet länkas 
till badhuset för att hotellgäster enkelt skall 
kunna njuta av badanläggningens spaavdel-
ning och andra aktiviteter. 

Disposition av badhus
Det nya rekreationsbadet består av tre rek-
tangulära volymer som innehåller olika slags 
funktioner. 
Den mittersta volymen rymmer entré och 
servering i väster samt omklädningsrum med 
duschar i öster. 

Den höga stora volymen mot söder rymmer 
de tre bassängrummen med upplevelsebad 
närmast cafeterian, undervisningsbassäng i 
mitten samt motionsbad och läktare i öster. 
Rummen är separerade från varandra med 
glasväggar men kan öppnas upp via skjutdör-
rar. Sommartid öppnas bassängrummen upp 
utåt mot solterrasser och grönska.

Volymen i norr, närmast hotellet, rymmer 
friskvårdsanläggning med motionsrum, styr-
keträning, rehab, spa, relax, behandlingsrum 
och en meditativ utomhuspool i en japansk 
inspirerad trädgård. Denna volym ligger så till 
att den enkelt kan drivas av externa entrepre-
nörer samt nås direkt från hotellet. 

Mellan varje volym finns ett ljust kommunika-
tionsstråk med glasat tak. I anslutning till 
entrén börjar kommunikationsstråket som 
förbinder alla torra aktiviteter. Det våta kom-
munikationsstråket ligger mellan omkläd-
ningsrummen och bassängrummen. Därifrån 
når man neutralt de olika bassängerna och 
den inre cafeterian.

I en axel från hotellets huvudentré vid Nybro-
vägen rakt genom hotellet och genom hela 
rekreationsbadet ligger en sekvens av atri-
erum med trädgårdar. Uterummen släpper 
ner ljus och träden skapar en meditativ 
atmosfär. Även inifrån huset kan man följa 
vädret och årstidernas växling.  Längs denna 
axel når hotellgästerna spa och badanlägg-
ning.

Badhusets fasad och uppbyggnad
Badhusvolymen är byggd av en stålkonstruk-
tion med fackverksbalkar med en fasad av 
structural glazing. Glasen är isolerglasrutor 
med lågt U-värde och har solavskärmande 
effekt. Taket och övre delen av badhusvoly-
men är täckt med zinkplåt. 

Övriga två volymer har fasad bestående av 
skivmaterial. Delar av fasaderna kläs med trä. 
Innergårdar är glasade med detaljer av trä. 

Badhusets teknik
Bassängrummen ligger samlade i en volym 
vilket underlättar konstruktion och klimatbe-
handling. Under bassängerna ligger en källar-
våning med teknikrum och installationer. 
Härifrån inspekteras och servas bassängerna. 

Översta planet i mittvolymen innehåller 
fläktrum och ventilationskanaler som servar 
byggnadsvolymerna på ömse sidor.

Ett schakt vid mittvolymens östra fasad 
förbinder entréplanet med teknikrum uppåt 
och nedåt. Detta schakt används när det är 
dags att byta ut filter och ventilationsappara-
tur.
Uppvärmning av badanläggningen sker 
genom borrad bergvärme och värmeväxlare 
med poolstyrning.
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SEKTION A-A

SEKTION B-B

SEKTION C-C

Badhusets entré Vy från hotellet genom serie av trädgårdar. Flygperspektiv från nordväst
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