
MOSAIK

I stadsbilden stöder förslaget Ängelholms stads eftersträvan att utveckla områ-
det omkring den nya badanläggningen. Den skulptuösa byggnaden med 
dess strama, eftertänkta arkitektur är placerad i hörnet av Industrigatan och 
Nybrovägen och kompletterar både den existerande och planerade miljön. 
Den utgör en stark ankarpunkt i den urbana stadsbilden, i vilken näromgivnin-
gen kan gestalta sig.

Parkering och det eventuella framtida hotellet är placerade i sydöstra delen 
av området. I söder och sydväst planeras ett parkområde vid huvudingången 
dit uttänkta vyer från motionsbadet och friskvårdsavdelningen kan riktas.

Omgivningen är huvudsakligen ännu i ett utvecklande skede och erbjuder få 
lockande utsikter. Därför skapar badet / Spa:n en egen värld som omfamnas 
runt innergården. Genom den blomstrande grönskan i innergården flöder na-
turen med i spaupplevelsen och skiljer även avdelningar från varandra. Taket 
sluttar en aning lekfullt både ute och inomhus och utformar en stark spatiös up-
plevelse och påminner distant om de forna holvtaken och de antika badtradi-
tionerna. 

Bassängernas olika form skapar en speciell stämning på avdelningarna. 
Rekreationsavdelningen är vild och lekfull med vattenrutschbanor som svajar 
högt ovanför i luften. Bastuavdelningen med dess mjukt rundade ytor samt 
holvtak utgör ett festligt, nästan sakralt utrymme som inbjuder en att koppla av 
och njuta av stillheten. Den skilda utebastun är en förtrollande, hemlighetsfull 
underjordisk bastu i stil med de tidiga bronsåldersbastun i Norden.

Funtionellt är alla avdelningar (bortsett från service-, friskvårds och motion-
savdelningen) placerade runt den centrala, stora innergården.

Byggnadstekniskt baserar sig konstruktionen på bärande väggar plus pelare 
av betong, samt stavkonstruerade takstolar av stål. Luftkonditionering och 
ventilationsutrymmen placeras på taket ovanför omklädningsutrymmen, res-
terande teknikutrymmen placeras i källarplan.

Då det eventuella framtida hotellet uppförs, placeras största delen av parker-
ingsutrymmen under hotellet och parkeringsplatsen. Mellan hotellet och SPA:n 
planeras en grönzon, med innergång till badet. Utsikterna från hotellrummen 
är huvudsakligen mot den lilla gröna parken. Hotellet utformas i stil med 
badanläggningen och kompletterar den lilla gröna plazan vid huvudingån-
gen.
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PERSPEKTIV ÖVER OMRÅDET

SPA:N I DEN FRAMTIDA STADSMILJÖN 1:5000SPA:N I DEN NUVARANDE STADSMILJÖN 1:5000
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PLANRITNING, 1 VÅN. 1:200

PLANRITNING, KÄLLARVÅN. 1:400PERSPEKTIV ÖVER OMRÅDET

FASAD MOT NORDOST 1:400FASAD MOT NORDVÄST 1:400

Nytt badhus i Ängelholm       Allmän arkitekttävling

B

B

A
A



Nytt badhus i Ängelholm       Allmän arkitekttävling

LÄNGDSEKTION A-A

TVÄRSEKTION B-B

BADANLÄGGNING

HOTELL

PARKERING

GRÖN ZON

INNERGÅNG
HOTELL - SPA

PARK

FASAD MOT SYDVÄST 1:200

FASAD MOT SYDOST 1:200

VOLYMSTUDIE

PERSPEKTIV MOT HUVUDINGÅNGEN

FASADMATERIAL:

1. VIT RAPPNING
2. GLAS
3. VIT KAKEL
4. GRÖNVÄGG
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