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Perspektiv badhus och park från Industrigatan 

STRUKTUR

- MUR/STEN Två långa stenmurar är klamrar kring badhuset. De 
skapar ett yttre skal mot park och gata. Murarna leder rörelse, 
kopplar samman rum, och ger byggnaden en gedigen tyngd.  
Mellan murarnas skivor finns ingångar och ljusinsläpp och 
utblickar.
- TRÄ. Ger värme och intimitet. Används på och i i byggnadens 
kärna trälådan.
- GLAS / STÅL Ett grenverk av stål ger rymd i de stora rummen. 
Det skapar i sin unika form ornamentik och . Hallarna blir lyktor och 
syns på avstånd.
- Samma material används på fasad och interiört.
- INTIMITET/RYMD. Två huvudtyper av rumsligheter. Stora öppna 
rum i kontrast till mindre intima. De öppna rummen med ljus och 
trädlik konstruktion. De mindre med överljus och kontakt med 
uterum.
- SEKVENSER 

ORGANISATION 
En centralt placerad entré och omklädning är husets kärna. 
Äventyrsbad och simhall placeras på var sin sida av kärnan. Det 
övre planet rymmer gym, relaxavdelning med terass, 
behandlingsrum samt en koppling direkt till hotellet.  

ENTRE.
Entrén är placerad mellan två stenmurar och leder in besökaren i 
byggnaden. Entrén är ljus och härifrån ser man , genom 
serveringen, till äventyrsbadet och åt andra hållet in i det stora 
motionsbadet, pelarsalen. Ovanifrån sirlar ljuset genom vattnet i 
bassängen och ger en  aning om relaxavdelningen på 
övervåningen. Från entrén når man direkt omklädning, café och via 
trappa gym och relaxavdelning. Åskådare till simtävlingar mm kan 
släppas direkt in i pelarsalen.

OMKLÄDNINGSRUM
De centralt placerade omklädningsrummen får dagsljus genom 
lanterniner på relaxavdelningens gård.

CENTRALT RUM: Väl omklädd leds besökaren in i det samlande 
"centralrummet" med koncentrerat överljus där besökaren kan sitta 
i lugn och ro och vänta in sitt sällskap, pausa i badandet eller varva 
ner efteråt. Här är lugnt och varmt. Här finns en mindre varmpool 
och en uppvärmd stenskiva i form av ett lågt podium.
Bakom stenmuren - ett större glasparti som vänder sig mot en 
sidoordnad gård.  
Från det samlande rummet nås alla badets avdelningar.

MOTIONSBAD- Pelarhallen. Principen för motionsbadet är 
kontemplation och avskildhet. Det är relativt lågt till tak längs 
sidorna. Rummet öppnar upp sig över bassängen liksom en 
basilika.
Det höga delen av rummet är en ljuslåda där konstruktionen 
filtrerar ljus likt genom grenverk. Detta ger en intrikat 
mönsterverkan - där kakel, konstruktion, vattenspegling samspelar. 
En trälåda utgör pelarhallens ena vägg. Denna rymmer förvaring 
och mobila läktare.

REKREATIONSBAD. Livligare rum men inom samma strama 
ramar som Pelarhallen. Ljuslåda över vattenrutschbana -som  
skapar tredimensionellt landskap med olika rumsligheter. Rummet 
öppnar sig mot parken - med serveringsdel  och utomhusbad.
Funktioner såsom rustchkanelandning, förråd, hwc, badvakt etc. 
samlas i "trälådan".

RELAX. Dessa funktioner samlas kring en  inre gård helt klätt i trä 
som avslutas i bassäng ovanför reception. Här finns lugn och 
avskildhet med utsikt över park. .

SERVERING riktar sig åt flera håll; mot entrén, in mot 
rekreationsbadet och en uteservering mot parken.

HOTELL
Badets upplägg med sluten yttre struktur, ljus ovanifrån, tillåter att 
en hotellbyggnad byggs direkt inpå.
Från badets övervåning nås hotellet direkt. Hotellgäster kan 
använda relaxavdelningen och gym utan att passera entrén och 
denna del kan hållas öppen då badet är stängt.

MATERIAL
Stomme av betong. Synliga murar kläs med sten exempelvis 
skiffer. 
Stålkonstruktion bär lätt tak över simhallar
Övre plan.är en lätt konstruktion, utfackningsväggar med fasader av trä.
Invändiga material är sten och trä på väggar i övrigt kakel.

KÄLLARPLAN - rymmer teknikutrymmen..

 YTOR
 PLAN -1  1070 m2 Teknikutrymmen
 PLAN BV 2929 m2 Bad
 PLAN 1    935 m2 Spa/Motion ansluter till hotell
 PLAN 2      51 m2 Torn för vattenrutschkana 

 TOTALT BTA  4985 m2 
 Parkering i markplan 118 st 
 Parkering för hotell i garage 52 st 

 Ytor enl program:
 Entre     247 m2
 Omkl     367 m2
 Motionsbad     894 m2
 Upplevelsebad     918 m2
 Undervisning rehab    267 m2
 Rehab/ spa      73 m2
 Relax avd     311 m2
 Friskvård     400 m2
 Personal       49 m2
 Teknik   1070 m2

BADHUS - ÄNGELHOLM
PÅ ANDRA SIDAN SKOGEN.......

PLATSEN
-Längs med parken från ån, över spår, genom skog till hav.

- Med nybyggnad och förtätning transformeras stationsområdet till 
stadsstruktur med ett generöst och tydligt definierat parkrum i 
centrum. 
- Detta blir en gemensam park för bostads och 
verksamhetsområden med plats för sport, samling och rekreation. 
Parken länkar den gamla staden och Årummet med Kronoskogen 
då bro över järnvägen tillkommer. Järnvägsparken länkas också till 
denna vilket ger sammanhängande grönstrukturer
- Vatten leds fram genom det nya parkstråket och landar vid  
badhusets entré. Ån och dess årum är en symbol för staden, 
Denna förs in i den nya stadsdelen och det nya badet
- Badhuset vänder sig mot parken med entré, utomhusbad och 
servering. 
- Förslaget ger möjlighet att bygga tätt på badhustomten då det går 
att bygga direkt intill badhuset.
- Bostäder föreslås ersätta verksamhetsbyggnader österut men kan 
också förtäta detta. Hotellet kan med detta förslag utökas utöver 
programmet. 
- Kvarteret har flera passager för gående och cykel.
- Längsmed parkstråket från ån, via park, över spår, genom skog till 
hav.. 

BYGGNADEN
- Badhuset tar fasta på Ängelholmsmotivet "hav bakom skog" och 
floden som leder till havet.
- Målet ligger (bakom) halvt dolt
- Genomblickar där det inre anas.
- Trädstammar, vatten och speglingar

"PÅ ANDRA SIDAN SKOGEN "



Perspektiv motionshallen från undervisningspoolen  

PLAN BV,  SKALA 1:200
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SEKTION B-B, SKALA 1:200
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KOPPLING TILL HOTELL

TRÄ OVANVÅNING

TORN FÖR RUTSCHKANA
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UTOMHUSBAD SERVERING  
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Perspektiv entré, kassa och utblick mot utomhuspool Träfasad plan 1 Innergård plan 1 / spegeldammar Murar stenvägg Plan BV 
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PERSPEKTIV ENTRÉ / INSPIRATION 

RELAX UTOMHUS PÅ TERRASS


