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Genom att dela upp byggnaden i flera volymer uppnås unika 
kvaliteter där varje del upplevs som helt friliggande i den 
omgivande parken. Rummen av olika karaktär sammankopplas 
och bildar naturligt integrerade trädgårdsrum. Ängelholms nya 
badhus blir ett landmärke för staden, en katalysator för området 
och en publik favorit.  

Platsen och byggnaden 
Förslaget tar i dess strama formspråk och rationella karaktär fasta på 
platsens historia som industrifastighet, men särskiljer sig mot 
omkringliggande byggnader genom sin nerbrutna skala och friliggande 
placering av byggnad i park. 
Entré och infrastruktur är planerad för att främja god tillgänglighet med 
cykel och till fots. Busshållplats är möjlig att anlägga i anslutning till 
entrén. En stor centralparkering har undvikits för att inte inkräkta på 
den sammanhållna parken.

Det nya badhuset får ett modernt och lätt uttryck i samspel med den 
omgivande parken. Grönskan och årstidernas färgspektra reflekteras i 
den raffinerade fasaden av aluminium. Genom de stora glaspartierna 
lyser byggnaden upp parken om natten. 

Byggnaden består av sju separata volymer, formade efter rumsfunktion 
och proportionella relationer till varandra och sin omgivning. Ett 
utstuderat flödesschema angav behov och önskemål av tillgänglighet 
mellan badets olika delar. Övningen resulterade i en rad möjliga 
kombinationer där bl a platsen, entréförhållanden, ljus och siktlinjer 
ringade in slutgiltigt förslag. 
I kompositionen skapas naturligt fyra triangulära "trädgårdsrum" av 
varierande storlek. Trädgårdsrummen möjliggör ljusinsläpp och 
utblickar från byggnadens alla delar och ger nära kontakt med grönska 
och uterum. Varje trädgårdsrum ges en unik karaktär, i direkt koppling 
till angränsande bad. Rörelsen mellan de olika delarna bjuder många 
intressanta siktlinjer och motiv.

Samtliga publika utrymmen ligger i ett och samma marknära plan. 
Tillgängligheten är därmed löst utan komplement av trappor, ramper 
eller hissar. 
Uppdelningen av byggnaden i flera separata volymer gör att önskad 
avskildhet mellan badets olika delar uppnås utan ansträngning.  
Caféet får en central placering, en mötesplats som kan nås från 
badhusets samtliga delar. Den direkta kontakten från café mot 
trädgårdsrummet ger möjlighet till uteservering även för den våta delen 
av serveringen. Genom att knyta ihop café och reception kan synergier 
uppnås, tex samutnyttjande av personal. 

Konceptets natur ger stort utrymme för föränderlighet, såväl i 
kommande projektering som i eventuella framtida tillägg eller 
ombyggnationer.
Kompletterande hotell ses som en gestaltningsmässigt helt integrerad 
del av badanläggningen (dock utan att vara beroende av detta tillägg). 
Placeringen är framskjuten med anslutning till badets relaxdel.   

Upplevelsen
Den nerbrutna skalan gör badet vänligt och välkomnande. Material, ljus 
och inredning förstärker de olika delarnas unika karaktärer. Genom 
ljussättning kan olika "scener" skapas och stämningen kan dramatiskt 
förändras för att passa aktuell aktivitet. Genom att tex ljussätta vattnet 
från bassängerna kan mycket speciella miljöer skapas. 
Trädgårdsrummen och parken är en viktig del av helhetsupplevelsen 
och omfattas givetvis av ljusplaneringen. Det nya badet skall i alla delar 
kännas lustfyllt och stimulerande att besöka.

Den livliga foajén blir en naturlig mötesplats med reception och café. 
Golvet är i platsgjuten vit terrazzo och väggar i vaxad betong, rummet 
har riktligt med växtlighet och inredning och möbler i naturträ. Från 
rummet har man flera fria siktlinjer genom byggnaden och direkt tillgång 
till trädgårdsrummet med uteservering. 

Huvudbassängen, en arena för såväl motion som tävling, är ett stort, 
öppet rum med stora ljusinsläpp vid golv och tak. Keramiska plattor på 
golv och väggar i speciellt framtaget akustikdämpande ljusgråglaserat 
håltegel. Takets konstruktion i lackat stål är exponerad med 
utanpåliggande flexibel belysningslösning och synliga installationer. 

Relaxdelen är ett stillsamt rum för kontemplation och avkoppling där 
kluven grafitgrå skiffer utgör material på väggar och golv. Inredningen 
utgörs av obehandlat trä och natursten. Förutom scenografisk 
ljussättning är doft och ljud viktiga element.  

Upplevelsebadet inbjuder till aktivitet, lek och äventyr. Väggar kläs med 
sk växtväggar, en beprövad teknik där växter planteras i en bevattnad 
väv. Keramiskt golv och exponerad takkonstruktion i lackat stål. 
Ljusinsläpp vid tak runt om hela rummet. 

Trädgårdsrummen har markbeläggning av krossad marmor, återvunnet 
tegel, gräs och massiva träplank. Växtlighet klär fasadytorna och riktligt 
med träd berikar såväl trädgårdsrummen som angränsande innerum. 
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Badhuset ligger helt inbäddat i park och bildar en tydlig entré till det 
planerade parkrummet mot söder. Cykelförbindelse anläggs inte bara 
längs detta parkrum utan också tvärs för att ansluta österut.

Den kommande hotellvolymen ansluter på ett naturligt sätt till 
badhusets komposition. Förbindelse till relaxavdelning och till 
badhusets foajé. En ny trädgård bildas i anslutning till hotell-lobbyn

Fyra trädgårdar injicerar 
utomhuskontakt och omsluter 
utomhusbassängerna.

Alla stora rum blir formmässigt 
enkla och förefaller friliggande 
med utomhuskontakt åt alla håll.

Geometrin skapar spännande 
upplevelser där rum möter rum, 
men också funktionella flöden.

Siktlinjer genom rum, genom 
trädgård, genom rum igen. 
Överallt finns utomhuskontakten.
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TRÄDGÅRD

sektion B-B, skala 1:200

PLANSCH 3

fasad mot väster, skala 1:200

fasad mot sydost, skala 1:200

fasad mot nordost, skala 1:200

sektion A-A, skala 1:200
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Grundläggande för ett miljömässigt hållbart byggande är att byggnader 
uppförs med kvalitet och med ett långsiktigt perspektiv. Ängelholms nya 
badhus är en i alla avseenden kvalitativ byggnad med hållbara och 
okomplicerade material (delvis återvunna), och med flexibilitet att 
förändras med tiden. Stommen i betong tål det krävande klimatet och 
ger en värmetrög konstruktion. Fasaden i UV-reflekterade aluminium 
minskar behovet av kyla på sommaren. Taken är täckta med solpaneler 
och moss-sedum. Fördelarna med takvegetation är flera, bla bättre 
isolering mot solvärme och ökad isolering på vintern, dämpning av 
buller i stadsmiljö, avrinningen av dagvattnet minskas samt takens 
tätskikt skyddas mot nerbrytande UV-ljus. Solpanelerna ger ett 
betydande tillskott av el. Byggnaden har energiåtervinning av 
ventilationsluften och spillvattnet från bad och duschar. "Gråvattnet" 
omhändertas och utnyttjas för bevattning av växtväggar och 
planteringar i trädgårdsrummen. Dagvattnet tas om hand lokalt. För 
belysningen används genomgående energieffektiva ljuskällor såsom 
metallhalogen, lysrör och lågenergilampor. 
Tilluften temperaturbalanseras genom att ledas i mark och minskar på 
så sätt behovet av komfortkyla respektive uppvärmning. 
För att utnyttja systemen optimalt regleras anläggningen genom 
avancerad styrteknik som bl a tar hänsyn till prognostiserat antal 
besökare och väderlek.  

Teknisk beskrivning

Grundläggning: Platsgjuten betong

Stomme: Platsgjuten betong

Takbjälklag: Pågjutna däckplåtar (TRP) på IP-balkar/
stålfackverk vid stora spännvidder

Fasad: Stående extruderade aluminiumpaneler, av 
varierande djup och textur, speciellt framtagna för 
projektet. Dolda fogar och specialanodisering för
hög metallglans.

 
Glaspartier: Fasta slitspartier utförs med dold infästning i 

ovan och underkant, endast silikonfog vertikalt
och helt utan bakomliggande profiler. Höga 
partier behöver bakomliggande postprofil vertikalt 
med "structrural glazing"-system. Öppningsbara
partier i naturanodiserad aluminium. Samtliga 
partier utföres med energiglas.

Yttertak: Moss-sedum takvegetation samt solpaneler

Uppvärmning: Fjärrvärme med tillskott av energi från ventilation
och avlopp

Kyla: Egen kylanläggning med energiutväxling

Ventilation: Mekanisk till- och frånluftssystem med 
energiåtervinning, tilluft leds under mark för 
temperaturbalansering

Elförsörjning: Allmänna elnätet med komplement av solpaneler

VA-system: Kommunalt, energiåtervinning av spillvatten

Den specialextruderade 
aluminiumfasaden 
reflekterar diffust 
omgivningens färger

Det speciellt framtagna 
ljusgrå-glaserade hålteglet 
fungerar ljudabsorberande 
i det stora motionsbadet

Växtväggar runt om ger 
upplevelsebadet en 
väldigt speciell karaktär 
som andas äventyr
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Park, rum, trädgård - byggnaden genomsyras av utomhuskontakt. Systemet medger individuell proportionering av varje rum och ljusföring från alla håll. Relaxträdgården

Från badet tar 
man sig direkt ut 
till caféträdgården

Strömträdgården och caféträdgården

Genomsikt från strömträdgården genom foajévolymen mot parken

Foajén, genomsikt mot relax, motionsbad och strömträdgård i fonden

Den omkringliggande parken med upplysta träd, gångar och cykelstråk

Sikt genom motionsbadet mot foajé, relaxträdgård, caféträdgård och park. Rummet är helt rent, okomplicerat till formen, med ljusinsläpp runt om Caféet ansluter inte bara till upplevelsebadet utan är tillgängligt från alla bad och har uteservering i den våta delen på cafégården

Vy genom relaxrummet och mot relaxträdgården


