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SANDDYNER
Förslaget till nytt badhus i Ängelholm gestaltas som en 
utsträckt tegelbyggnad med badhusets funktioner förlagda 
i byggnadens bottenplan. Var funktion i badhuset ges en 
egen, anpassad volym med specifik takhöjd och tillsam-
mans utgör delarna en sammansatt och varierad byg-
gnadsvolym.
I skala och arkitektonisk gestaltning anknyter byggnaden 
till platsens historiska industriarkitektur, men utförs som en 
variation med bearbetad volymhantering. Badhusets tak 
utformas med veckade och perforerade takfall, vilket ger 
interiören varierade ljusinfall och överljus. 
Fasaden på byggnaden utgörs av ljusgrått tegel och ank-
nyter i material till befintlig bebyggelse på platsen. Samti-
digt avviker fasadens ljusa kulör från det röda tegel som 
dominerar omgivningen, vilket ger byggnaden en egen 
karaktär.
I norr placeras en högre byggnadsdel som annonserar 
badhuset mot stadens centrum. Fasaden på denna del är 
perforerad för ljusinsläpp och belyses kvällstid inifrån.

Badhuset placeras intill Nybrovägen på tomtens norra del. 
Placeringen ger tomten öppna ytor mot övriga väderstreck 
och ger gaturummet mot Nybrovägen karaktär av stads-
gata.

TORG OCH PARK
Området runt badhuset renodlas och ges karaktär av öp-
pen plats, park och promenadstråk.
Mot väster skapas en öppen torgyta med entréplats till 
badhuset. Badhusbyggnaden placeras upphöjd från gatu-
planet och höjdskillnaden tas om hand av en veckad mark-
bearbetning som även skapar varierande höjdskillnader 
på torget. Marken beläggs med betongplattor och komplet-
teras med trädplanteringar, sittgrupper och plats för utom-
husservering. 
Längs Industrigatan placeras handikapparkering samt på- 
och avstigningszoner för taxi och bussar.

Mot söder anläggs en ny park som sträcker sig i östlig 
riktning bakom Sockerbrukshallen och följer det befint-
liga gång- och cykelstråket. En kompletterande gång- och 
cykelväg längs badhusets östra fasad skapar en koppling 
mellan Nybrovägen och bostadsområdet i söder och ger 
samtidigt en ny genväg mellan Nybrovägen och järn-
vägsstationen. 
Tomtens östra del planteras med träd och höga strandgräs 
och ges en mer vildvuxen karaktär. Denna del av parken 
ligger intill motionsbadet och utgör utsikt från fönsterparti-
erna längs simbassängen.

Bilparkering förläggs i området mellan parken och badhu-
sets södra fasad. Trädplanteringar skapar avskärmning 
och en lummig miljö.



1:400

SANDDYNER

BADHUSET
Badhusets publika funktioner läggs på ett gemensamt bot-
tenplan och kompletteras med teknikutrymmen och inlast-
ning i källarplan. 
Entrén förläggs i byggnadens västra del och artikuleras 
som en glasvolym. I denna del förläggs även en restau-
rang - en utökning och komplettering till programkraven- 
som nås antingen via huvudentrén eller via sidoentrén mot 
Nybrovägen. Restaurangen kan stängas av från övriga de-
lar av byggnaden och därmed nyttjas även på kvällar och 
helger eller hyras ut. Kök och beredning samutnyttjas med 
serveringen i upplevelsebadet och tekniska installationer 
förläggs i byggnadens torn.

Omklädningsrum och servicefunktioner placeras centralt 
i byggnaden och kopplas till badhusets olika funktioner. 
Huvudentrén kompletteras i söder med en sekundär entré 
mot parkeringen, varifrån en besökare når friskvårdslo-
kaler, relaxbad och behandling/spa. Denna entré kan an-
vändas på tider då huvudentrén är stängd, för föranmälda 
besökare, för konferensgrupper till relaxbadet, besökare till 
rehabiliteringsavdelningen eller besökare till friskvårds- och 
motionslokaler. 
Denna entrédel är lämplig att koppla ett eventuellt framtida 
hotell eller butiksbyggnad till och badhuset kan då nyttjas 
även på tider då huvudentrén inte är öppen.

Byggnadens omklädningsrum, service- och personalfunk-
tioner är samlade i rumsvolymer vilka ges distinkta karak-
tärer och utformas med varierade beklädnader på volymer-
nas utsida. 
Volymen med omklädningsrum och servicefunktioner kläs 
med träpanel, medan volymer i våta utrymmen kläs med 
kakel i varierande kulörer.



01. NORMALT ÖPPETHÅLLANDE

SAMTLIGA FUNKTIONER ÖPPNA OCH TILLGÄNGLIGA

02. SIMUNDERVISNING

SIMBASSÄNG OCH OMKLÄDNINGSRUM ÖPPNA 
ÖVRIGA FUNKTIONER AVSTÄNGDA MED DÖRRPARTIER
INGÅNG VIA HUVUDENTRÉ

03. KVÄLLSMOTION

FRISKVÅRD/MOTION OCH OMKLÄDNINGSRUM ÖPPNA 
ÖVRIGA FUNKTIONER AVSTÄNDA MED DÖRRPARTIER
INGÅNG VIA HUVUDENTRÉ

04. RESTAURANG

KVÄLLS- OCH HELGÖPPET/ ABONNEMANG
RESTAURANG OCH KÖK ÖPPNA
ÖVRIGA DELAR AV BYGGNADEN AVSTÄNGDA MED DÖRRPARTIER
INGÅNG VIA SIDOENTRÉ

05. UTHYRNING/ KVÄLL/ EV. ANSLUTNING MOT HOTELL

FRISKVÅRD/ MOTION, RELAX OCH/ELLER REHAB
ÖVRIGA DELAR AV BYGGNADEN AVSTÄNGDA MED DÖRRPARTIER
INGÅNG VIA SIDOENTRÉ

MÖJLIGHET TILL SEPARERADE PROGRAMFUNKTIONER: 

KONSTRUKTION OCH FASADER
Badhuset uppförs med stomme och pelare i platsgjuten be-
tong. Byggnadens olika delar utformas som separata voly-
mer med bärande ytterväggar för att möjliggöra individuellt 
veckade tak.
Fasadmaterialet utgörs av ljusgrått tegel med fasta 
glaspartier.
Fasadbeklädnaden fortsätter upp på byggnadens sned-
ställda takytor, vilka perforeras för att ge ljusinsläpp och 
överljus. 
Entrévolymen öppnar sig mot torget i väster och utförs 
med fasad helt i glas.
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