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KUST
Ängelholms läge vid Skälderviken är unikt. 
Kilometerlånga sandstränder ger fantastiska  
bad- och rekreationsmöjligheter.

Det nya badet har kusten och det lokala 
havsbadet som inspiration och förebild 
– sekvensen från sandfl yktsplanteringens 
furuskog över klittervallen och sandstranden 
ner till badbryggans trätiljor.

Gestaltning
En förhöjd sockel markerar badets golv såväl 
inom- som utomhus.Ett glasmembran står på 
sockeln och avgränsar hallen som alla badets 
inomhusaktiviteter ryms i.

Hallen täcks av en takskiva som är perforerad 
med ljusinsläpp för att skapa en varierad ljusbild 

I hallen står själva badhuset. Ett enkelt, 
fristående block som dras tillbaka till badets 
norrsida. I badhuset samlas badets alla 
kringfunktioner. I bottenplan fi nns entré, 
omklädning och relaxavdelning. En trappa upp 
ligger rehab, friskvård och personalutrymmen. 
Badhusets tak är en invändig  takterrass  som 
kan nyttjas för motions/rekreationsändamål och 
café. På terrassen planteras växtlighet för att 
skapa bättre inomhusklimat.

Badhuset kläs med trä som för tankarna 
till kallbadhusets träpanel och bryggans 
obehandlade grova plank. Fasaden utformas för 
att skapa en ljudabsorberande effekt.
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Sockeln

Badhuset 

Skärmen

Hallens takskiva och glasfasad.
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En skärm vars mönster inspirerats av furornas 
grenverk löper runt hela badet och bildar ett skirt skikt 
kring både inom- och utomhusytor. Solljuset skärmas 
av och filtreras genom grenverket.

I själva hallen inramas undervisnings/rehabbadet 
av mindre byggnader med funktioner direkt knutna 
till de olika bassängerna. Här finns också tornet för 
vattenrutschbanorna. Dessa byggnader görs som 
glaslådor i motsats till badhusets varma träfasad. 
Glasskivor avgränsar badets olika delar. 

Utomhusgårdarna som även de ligger innanför 
skärmen rymmer äventyrsbadets vattenrutschbanor och 
utomhuspool samt relaxavdelningens bastu och pool. 
Gårdarna avskärmas från parken med glasskivor.

Situationsplanen
Badet är placerat i samspel med det gröna stråket. 
Badandet vänder sig direkt ut mot Sockerdricksparken 
som i anslutning till badet gestaltas enligt havsbadets 
sekvens -badhusparken. Man rör sig genom 
furuplanteringen (1) genom de anlagda sandklittren 
och stranden med beachvolleyplaner (2) ner till 
bryggan (3) och vattnet (4).

Träbryggor är utplacerade  runt den anlagda 
klittervallen och angöringszonen till badets entré 
utgörs av ett stort trädäck.  

Badets parkering anordnas utmed  Industrigatan och 
Nybrogatan.

Hotell
Hotellet som placeras mellan badhuset och Nybrogatan 
anpassar sig till  badhuset i höjd och placering. 
Hotellfoajén är sammanlänkad med badhusets entré. I 
länken finns möjlighet att inrymma handel. 

Byggnaden är väl synlig från stationområdet. Dess 
entre vänder sig likt badhusets mot Industrinsgatan 
medan leveranser och garagenedfart nås från 
Nybrogatan.   

Teknisk beskrivning
Källarvåning med tekniska utrymmen, förhöjd sockel 
och bassänger utförs i platsgjuten betong som kläs med 
natursten och kakel.

Det fristående ”badhuset” utförs som en 
lättregelkonstruktion klädd med stående trälameller på 
en ljudabsorberande skiva. 

Den stora sedumtäckta takskivan bärs upp av pelar/
balksystem av limträ. 
Hallens väggar görs som fribärande glasfasadsystem. 
Takytan kan utnyttjas för solcellspaneler.

Byggnader mellan badavdelningar och bastu kläs med 
glas med varierande opacitet.

Avgränsningar mellan badets olika delar görs med 
golvinfästa glasskivor. Likaså avgränsningar mellan 
utomhusgårdar och park.

Skärmen är uppbyggd av perforerade/utskurna 
metallkassetter som monteras i ett bärsystem utanför 
glasfasaden. Skärmen är solavskärmande och dess 
transparens kan varieras beroende på väderstreck.
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