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Badhus i Ängelholm

parkering 75 platser

Badhuset

Arobics

Solbad

Vattenutchkana

Relaxavdelning -
bastu med utepool

Möjlig framtida utbyggnad 
av utomhuspooler  

Möjlig framtida utbyggnad 
av utomhuspooler  
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Nybrovägen

Stationsområdet
Karaktären på Ängelholms stationsområde föreslås utvecklas mot en mer stadslik karaktär där badhuset 
med det framtida hotellet blir en viktig del för att aktivera området. Mot Stationsgatan planeras hotellet ligga 
direkt vid gatan med ett gemensamt entrétorg med badhuset i korsningen med Nybrovägen. Angöring sker 
utefter Stationsgatan i båda riktningar. Längs med Nybrovägen och Stationsgatan förläggs badhusets park-
ering på ca 100 markplatser. I och med hotellets tillkomst utökas antalet platser med ett parkeringshus 
utefter Nybrogatan med källarplan som även innehåller kommersiella lokaler mot det gemensamma 
entrétorget för att uppnå en mer koncentrerad stadsmässig parkeringslösning.
 I kontrast mot stadskvarteren anläggs söder om badhuset en park som bildar ett grönt stråk mot 
bostadsbebyggelsen i söder. Här föreslås en liknande idé som den presenterade visionen om ett grönt 
öst-västligt stråk. Det ger en positiv utveckling av området. Den återföljs av en enklare övergång över 
järnvägsspåren som länk till havet och skogen.

Parken
De gröna parken som föreslås på tomten ger förutsättningar till att i framtiden utveckla badhuset med 
fler utomhuspooler med upplevelsebad samt även pooler för de minsta barnen. En mindre och enklare 
variant av den föreslagna utomhusbadet på andra sidan spåret kan här förverkligas med gemensam kassa 
och personal.
Parken ges en grundläggande karaktär i form av ett antal cirkulära gröna parkrum som görs något 
skålformade i form av terrasser och på liknande sätt. De har också gett avtryck och formgett badhusets 
konkava cirkulära fasad som delar in den gröna parken i ett antal rum med olika innehåll. Genom parken 
löper två gång-cykelsråk. Det östvästliga gång-cykelstråket bildar del av den stora cirkelmotivet som finns 
i Ängelholms stadsplan.

Badhuset
Entrén till badhuset sker från torget i nordväst. Utefter Stationsgatan och Nybrovägen förläggs badhusets 
mer försörjande delar i två plan som omsluter bassängrummens öppna, höga del mot parken i söder och 
väster. En horisontell solavskärmning bildar raster åt den uppglasade fasaden som tar bort sommarsolen 
samt ger passiv solinstrålning under vinterhalvåret. Mellan de två delarna finns ett centralt rum från vilka 
de olika bassängerna nås. Här är även caféets två delar förlagda med utblick över badhusets olika delar. 
Relaxavdelningen ligger i badhusets västra del och i får framtiden ett direkt samband med hotellet. Den 
bildar en egen enhet och kan med fördel hyras ut . 
Badhuset olika delar riktar sig var och en mot olika uterum med användning. Relaxavdelningen har sin 
bastustuga och utepool. Upplevelsebadet har två cirkulära uterum där även fler utepooler kan förläggas i 
framtiden. Ett parkrum kan t.ex. användas för aerobicspass och ett annat för solbadadande besökare.   

Det framtida hotellet
Hotellet får sin entré mot det gemensamma torget i nordväst. Angöring sker efter Stationsgatan och 
parkering finns i  källarvåningen. Hotellet föreslås utformat som ett punkthus med utblick för gäster över 
staden, havet och skogen. 

Energihushållning
Takets norra del förses med solpaneler i omfattning som är försvarbart ekonomiskt. Solpanelerna värmer 
badhusets bassänger och tappvarmvatten. Tilluften till byggnaden tas in och förvärms i  en kulvert i 
grundens teknikvåning samt med värmeväxlare. Fasader och väggar utföres med god isolerförmåga. 
Glasfasader utföres värmebuffrande. I huset eftersträvas att endast använda naturmaterial i ytskikten. 
Alla dessa åtgärder ger en högre investeringskostnad vid bygget men fås tillbaka bl.a genom lägre 
uppvärmningskostnad och en längre hållbarhet i ytskikten.

Material och teknik
I grundens teknikvåning inrymms bassängteknik, ventilations- och värmeteknik samt förråd, soprum mm.  
Teknikvåningens väggar och grundplatta utföres i platsgjuten betong respektive vattentät betong vid 
bassänger. Platta plan 1 byggs eventuellt i prefab betong. 
    Klinker i olika färger dominerar interiörerna. Golv i fritidslokaler, personalrum mm utföres med träparkett. 
Omklädningsrum/duschar m.fl. rum utföres med inslag av rumshögt blästrat glas i olika färger för att få 
in dagsljus men ej insyn. Ytterfasader i emaljerad plåt och fasadgglas livar med glasfasaderna. Horisontel 
solavskärmning utföres med aluminium. Takets bärande konstruktion utföres med stålbalkar och stålpelare. 
Konstruktionen samt ventilationsrör döljs av ett akustiskt undertak på metallstomme som utföras difftätt 
med ventilerad ovansida. 
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Ringar på vattnet

Vy från väster med placering av hotellet, ett höghus med utsikt över Ängelholm och havet.

Fasad mot söder     1: 200

Fasad mot öster    1: 200
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Badhusets totala ytor med kommunikation (LOA)

Entré       416
Omklädning för badet     552
Motionsbad   1124
Upplevelsebad      922
Undervisningsbad     292
Rehab/SPA      106
Relaxavdelning     352
Friskvård      728
Personal        93
Teknik (källare)  1200

Totalt (LOA)   5785

Vid relaxavdelningens utepool och bastu.
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