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Ängelholms nya badhus är placerad som en fri paviljong i det 
parkstråk som leder från stadskärnan mot naturområdet på andra 
sidan järnvägen. Badhuset får sin identitet i dess tydliga runda form 
som ligger mitt på tävlingstomten och vänder sig mot besökaren från 
alla håll. Byggnadens entré vetter mot Industrigatan och stationen. 
Denna riktning förstärks av den långa mur som når från vägen till 
badhusets entré. Längs hela denna södervända mur löper en bänk 
där besökaren kan sitta ner och njuta av vår- och höstsolen. 

Husets sockel har en fasadyta av tegel som knyter an till den gedigna 
skånska byggnadstraditionen i Ängelholms närhet. Den övre delen 
av den cylindriska byggnadsvolymen är glasad med varierande 
bröstningshöjd: Där funktionen tillåter med låg sockel som möjliggör 
utsikt / insikt och annars med en våningshög tät fönsterbröstning. 
Glaset hålls uppe av smala lameller som även fungerar som 
solavskärmning. 

Direkt innanför entrédörrarna möts man av reception och servering 
med dubbel takhöjd. Under sommarhalvåret erbjuder cafeterian 
utomhusservering med möjlighet till skugga i trädgården.
Från foajén nås samtliga av badhusets funktioner: De tre 
badavdelningarna med dubbel takhöjd medan det över 
omklädningsrummen finns en entresolvåning som rymmer 
friskvårdsavdelning och personalytor. 
Badhusets olika avdelningar skiljs åt av långa obrutna väggskivor som 
ytterligare förstärker känslan av den cirkulära ytterväggen. De runda 
och generösa takfönstren hämtar sin inspiration från antika badhus 
och skapar ett fantastiskt ljusspel på golv och väggar. Taket bärs upp 
av de massiva väggarna samt ett antal runda pelare.

Spa- och relaxavdelningen har en södervänd trädgård, som ryms 
inom den cirkulära grundvolymen. Här finner besökaren utomhuspool 
och solstolar. Även äventyrsbadets utomhusdel, med möjlighet till 
volleybollplan, badminton och en större utomhuspool, vänder sig mot 
söder och skyddas liksom spa-avdelningens trädgård av en tegelmur. 

Vid tävlingar och andra evenemang finns en besöksentré som leder 
direkt till det stora bassängrummet från byggnadens norra sida. 
Publikläktaren är placerad på entesolvåningen och nås direkt både 
från foajé och från simhallen. 
Varutransporter når byggnaden från nordöst där det finns en ramp ner 
till källaren och dess teknikutrymmen för att sedan transporteras upp i 
huset via hissen.

Det framtida hotellet bereds utrymme på tomtens norra del, i hörnet 
vid Industrigatan och Nybrovägen, och kan lätt sammankopplas 
till badhuset om så önskas. Badhuset nyttjar förutom den 
parkeringsplats som anläggs mot Nybrovägen även de befintliga 
parkeringsytorna som finns mittemot entrén, på andra sidan 
Industrigatan.

Fakta
Diameter: 76 m
Höjd: 8 m
BTA: 5940 kvm 
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Sektion A-A 1:200 A1

Interiörperspektiv motionsbad

Volymskiss Tegelfasad med glasparti

Pastill

Entréplan Plan 2 Källarplan

Programytor:

1. Entré 380 kvm

2. Omklädning för badet 365 kvm

3. Motionsbad 1020 kvm

4. Upplevelsebad 700 kvm

5. Undervisnings/rehab-bad 220 kvm

6. Rehab/spa 110 kvm

7. Relaxavdelning 350 kvm

8. Friskvård 465 kvm

9. Personal 70 kvm

10. Teknik 1030 kvm
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