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Ängelholms nya badhus är kontrasten mellan staden 
och naturen. Landet och havet. Den gamla industrin och 
utvecklingen av ett nytt dynamiskt stadsområde. Precis 
som den ideella staden innehåller kontraster mellan de 

stora och de små rummen, det öppna och det 
stängda, det välkända och det nya, innehåller 
Ängelholms nya badhus stadens kontraster och 
upplevelser.

Området och husets placering på tomten.

Husets placering på tomten är ett resultat av 
önskemålet om en nära och direkt förbindelse 
till den norra ankomstvägen, så huset blir 
en tydlig markering i stadsbilden. Dessutom 
skapas det plats för grönområdet söder om 
byggnaden. Huset innehåller de två facetter 
som det därmed refererar till, nämligen 
staden på norrsidan och naturen på sydsidan. 
Parkeringsplatser kommer att fi nnas på 
multiplatsen på norrsidan, och när det inte 
fi nns något behov för parkeringsplatser 
fungerar den som en samlad plats via sin 
belägenhet,



Snit BB

A1 - 1:200
A3 - 1:600

Facade vest

A1 - 1:200
A3 - 1:600

Redogörelse av huset.

Huset innehåller en mängd olika aktiviteter som ställer krav 
till utformningen. Det är både de inåtvända och fördjupande 
aktiviteterna samt de utåtriktade och utmanande. Från detta 
utmynnar husets huvudgrepp. En tyngre del som skapar 
ryggrad och innehåller de mer inåtvända funktionerna, 
och en lätt och ljus del som innehåller de rekreativa 
badfunktionerna.

Den tunga delen av byggnaden ska uppfattas som en monolitisk 
volym som skapar den ro och trygghet, som funktionen och 
aktiviteterna avspeglar.
Från husets foajéer är det direkt tillträde till serveringsområdet, där 
man kan njuta av utsikten mot upplevelsebadet eller så kan man 
gå vidare runt till husets övriga funktioner. De olika funktionerna i 
huset kan alla nås oberoende av varandra, vilket säkrar ett optimalt 
och konfl iktfritt användande av husets olika funktioner.
På entréplan i husets tunga del, ligger receptionen, köket och 
serveringsområdet, men även husets omklädningsrum och 
relaxavdelning. Relaxavdelningen ligger i den motsatta änden 
av ingången. Avdelningen är internt förbunden med spa-
avdelningen så att de kan användas tillsammans eller var för sig. 
Relaxavdelningen vetter ut mot den privata inhägnade gården där 
det fi nns utomhusbad och bastu.

Hotellets placering.
 
Det eventuellt tillkommande hotellet är 
placerat direkt väster om badet. Det är 
uppbyggt som ett punkthus i naturlig 
förlängning om med direkt tillträde till 
badets foajéer. 
I hela hotellets källarplan fi nns 
parkeringskällare för 70 bilar.

Material.

Byggnadens tunga del 
medverkar till ro och fördjupning 
genom sin varma färg och 
stofl ighed. Colombateglet skapar 
monolitisk kontrast till de öppna, 
ljusa badrummen med ljusa 
limtræspær,

Teknik.

Teknikrummen är primärt 
placerade i källaren, men med 
hjälp av de genomgående 
skakten i de två tornen 
avklaras ventilationen upp 
genom de två baden.
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Snit AA
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Facade syd
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Två trappor och två handikapphissar ger tillgång till våningen 
där det fi nns motionsrum, styrketräning. Motions- och 
styrketräningslokalerna ligger i förlängning av varandra och 
har de karaktäristiska fönstren som skärmar av insynen från 
platsen framför.
Desuten spa och diverse lokaler till idrottsföreningar. 
Dessutom fi nns där åskådarläktare med direkt utsyn över 
motionsbadet. Fördelen med att placerar läktarna här, är att 
de är lättillgängliga för åskådarna och man undgår att de 
kommer in i själva badområdet, dit enbart idrottsutövarna har 
tillträde.

I den lätta delen av byggnaden ligger de olika baden. 
Mot väst ligger undervisnings/rehab-badet som 
mäter 8*12,5 m med sänkbar botten, vilket möjliggör 
ett varierat vattendjup. Via en mellanpassage, som 
innehåller teknikrum, simlärarrum och förråd, kommer 
man till motionsbadet med trampoliner på 1, 3 och 5 
m. Under åskådarplatserna fi nns det sittplatser för de 
badande gästerna. Genom ännu en mellanpassage 
ligger upplevelsebadet. Denna mellanpassage innehåller 
tornet till vattenrutschbanor och vattenrutschbanornas 
avslutningsbassäng. De två vattenrutschbanorna 
har olika karaktär, en bred familjerutschbana och en 
traditionell rutschbana. Båda rutschbanorna startar i 
tornets fasad och slingrar sig sedan ner i mellanrummet 
mellan baden. Båda banorna slutar likaledes vid foten av 
tornet i ett separat rum för att undgå för mycket oväsen i 
själva upplevelsebadet.

Plan. Etage 1

A1 - 1:200
A3 - 1:600
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Kælderplan
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Facade nord
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 Upplevelsebadet innehåller fl er olika egenskaper: 
barnbassäng, varmvattenpool, en stor 
rekreationsbassäng med strand, vattenmassage 
och bubbelbadzon vid strömkanal. Dessutom fi nns 
det en klättervägg på väggen upp mot en vild fors 
med ett fall på 1,5 m. Utanför fi nns en bassäng med 
strömkanal och bubbelzon. 

Den lätta delen av huset är utformad på ett sätt så 
att mest möjliga ljus och luft kan nå in till baden. 
Därför är det inskuret i fasaden mellan baden så att 
ljuset kan tränga in från fl era vinklar. Det lätta taket 
öppnar upp sig mot syd och ger utsyn mot de gröna 
områdena söder om huset.

Plan. Etage 2

A1 - 1:200
A3 - 1:600
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