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Exteriörperspektiv från korsningen Nybrovägen och Hantverkaregatan.

Volymstudie, badhuset och hotellet.

Interiörperspektiv från upplevelsebadet.
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Platsen

Byggnaden är placerad i norra delen av tomten med entré mot 
Nybrovägen och med öppen parkmark i söder mot sta�onen. 
Förslaget tar fasta på Nybrovägen som e� utvecklingsbart stråk 
för fri�dsak�viteter och förbindelse mot centrala Ängelholm. Mot 
söder bildar det cirkulära y�erskalet med sina perforeringar e� 
blickfång mot sta�onsområdet. Med sin låga y�erkant ansluter 
byggnaden �ll befintlig bebyggelsestruktur. En eventuell hotell-
byggnad skulle dock med fördel göras som en högrest byggnad 
som framhäver badanläggningens låga volym. 

Byggnaden

Y�erskalet fylls bara delvis ut av badanläggningen och lämnar 
plats för gårdar vid entré, upplevelsebad, relaxavdelning samt 
för inlastning. Insidan av gårdarna har målats i starka färger som 
blir synliga genom y�erskalets perforeringar. Höljet och gårdarna 
ger också karaktär åt badets interiör med ljusföring och utblickar. 
Conceptet med det omslutande höljet och gårdarna har också 
förutsä�ningar a� anpassas �ll förändrade programförutsä�nin-
gar utan förslagets förtjänster nödvändigt måste gå förlorade.

Entrégården ansluter direkt mot tro�oaren och är möjlig a� röra 
sig genom i Nybrovägens längsriktning. Foajén avskiljs med e� 
glaspar�. Själva badet är höjt något över marknivån för a� fredas 
något mot omgivningen och omklädning herrar och damer nås 
via ramper i dubbelhöga rum på ömse sidor om den täta omkläd-
ningsdelen. Cafédelen ve�er mot upplevelsebadet och entré-

gården. Från foajén nås även Rehab och Relaxavdelningen, fören-
ingslokaler och barnkalaslokaler.

Från omklädningen kommer man direkt ut �ll en avskärmad del 
av den stora simhallen, centralrummet varifrån badets alla delar 
är �llgängliga. Det långsträckta centralrummet har komple�er-
ats med en damm med e� antal kra�igare duschar för va�en-
massage. Mot baksidan av avskärmningen mot simhallen finns 
plats för u�ällbara läktare. Simhallen har en högre takhöjd i den 
inre delen och ansluter i den y�re delen �ll överkanten på det 
omslutande höljet. Upplevelsebadet är uppdelat i två delar; vid 
ingången finns va�enrutschkanorna med sin landningspool och 
mot y�erskalet upplevelsebadets olika delar där de fasta väggarna 
för badvaktrum/trappa möter direkt vid poolkanten. Det största 
ljusinfallet sker via glaspar�erna mot utegården i söder.  Undervis-
ningsbassängen/rehab finns mellan simhallen och upplevelseba-
det i söder. I norr finns Rehab/SPA och Relaxavdelningen med sin 
öppna lokal för samvaro mot gården i väster. Direkt från omkläd-
ningen eller via centralrummet nås via trappor mo�onsrum och 
styrketräningsrum en trappa upp. Styrketräningen har utblick mot 
simhallen, samt dagsljus från entrégården.
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Relaxavdelningen, utblick mot gården med kallbad och bastu.

Centralrummet och motionsbadet.

Referensbild. Referensbild.
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Material

Y�erhöljet är tänkt i vit infärgad platsgjuten betong mot stålform. 
I isolerade delar muras väggar i lä�betong lämpliga a� fästa mo-
saik på.  Interiören präglas av den synliga platsgjutna betongen 
samt ytskikt på golv och väggar av mosaik i olika vita kulörer. Un-
dersida av innertak i korrugerad och perforerad vit plåt.  Takkon-
struk�onen är dold och u�örs i stål. Golv i entréhallen i stålglä�ad 
betong. Träningslokaler med trägolv.

Teknik

Y�erskal och vissa innerväggar i platsgjuten betong. Takkonstruk-
�onen är dold och kan u�öras på billigast möjliga vis. Samtliga 
större pooler ligger på samma nivå. Teknikutrymmen finns i käl-
larplan. Inlastning sker från inlastningsgården med �llfart från 
Industrigatan. Solfångare på taket bidrar �ll uppvärmning av bad-
va�net. 

Parken

Marken söder om byggnaden lämnas som en öppen gräsyta för 
ak�viteter. Denna komple�eras med en kulle med schaktmas-
sor från badet och ger en plats för åskådare/solbadare. En gång/
cykelväg i öst-västlig riktning ger e� önskvärt samband över täv-
lingsområdet och möter en annan parkväg i nord/sydlig-riktning i 
parkens mi�. Här finns en plaskdam och en lekplats under skyd-
dande träd. I situa�onsplanen finns angivet a� området kring de 
befintliga skjulen i parkens södra hörn skulle vara möjlig för be-
byggelse. Parkeringsplatsen finns inordnad i tre trädrader. Entré-
gården ges samma markbehandling som tro�oaren just utanför, 
med smågatsten i vit sten.

Hotellet

Plats för e� eventuellt hotell finns markerat i situa�onsplanen och 
förslaget redovisar två olika u�öranden med en lägre byggnad i 
vinkel samt en högrest volym som skulle vara mer verkningsfull 
�llsammans med det låga badhuset.  I det fall e� hotell byggs 
förutsä�s a� badets parkering samt hotellets parkeringsbehov kan 
lösas med e� garage i källarplan.
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Volymstudie, badhuset och högt hotell.
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Referensbild, mur med hål. Referensbild, St Paul de Vence.

Entrégården, med uteservering.

Flygfoto med nytt badhus.
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