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TOMTEN
Som ett streck, eller kanske som ett “i”, delar badhuset in sin tomt 
i två delar. Därmed skapas dels en tydlig entréplats som vänder sig 
mot gatorna, och dels en gräsmatta som knyter an till grönstrukturen i 
resten av kvarteret.

Gräsmattan, som vetter mot sydväst, kan förhöja badupplevelsen under 
sommarhalvåret med en picknickslänt i bästa solläge med utsikt över 
spåren.

På den hårdgjorda entréplatsen annonseras badhuset mot gatan - och 
därmed mot resten av staden. Det gör det lätt att hitta till badhuset 
och dess två huvudentréer - en för de som kommer till fots och en för 
de bilburna.

I streckets ändar finns badhusets viktigaste rum. Simbassängen vänder 
sig mot norr så att de simmande inte behöver bländas av direkt solljus. 
Upplevelsebadet vänder sig mot kvällssolen i väster, och visar upp sig 
med sin glasfasad mot järnvägen.

SEKTIONEN
Bassängernas vattennivå är höjd 1.5 meter över gatan. 

Detta gör att insynen in i bassängrummen begränsas så att badare blir 
mindre störda av förbipasserandes blickar. Samtidigt blir utsikten från 
bassängrummen bättre, särskilt för de som befinner sig i bassängerna.

Tack vare att vattennivån är höjd kan källarvåningens golvnivå ligga 
bara 1.5 meter under marknivån. På så vis kan källarplanet få in direkt 
dagsljus, samtidigt som varken bassänger eller teknikutrymmen behöver 
grävas ner så mycket. 

På samma sätt kan även parkeringen läggas på detta plan utan att det 
blir för kostsamt. Bilburna besökare kör alltså in genom en port på 
husets framsida, parkerar i dagsljus ett halvt plan ner, under parken 
på andra sidan av huset. Härifrån kommer de direkt in i badhusets hu-
vudtrapphus (såväl som i det eventuella hotellets d:o).

Schaktmassorna från utgrävningarna kan användas för att byggga upp 
sluttningen och den övre delen av parken (se sektion AA).

INRE SAMBAND
Badhuset har två tydliga riktningar - dels i byggnadens tvärriktning 
(mellan parken och entréplatsen) och dels längdriktningen (mellan de 
stora bassängrummen i ändarna). Den huvudsakliga kommunikationen ligger 
längs de långa fasaderna där utblickar hjälper besökaren att orientera 
sig. Hjälp fås även av de uppglasade ljusslitsar som ger ljus i den 
djupa huskroppen (sektion AA). 

Huvudentrén ligger i en sådan slits. Besökaren kommer in i ett högt, 
smalt rum i vilket en halvtrappa (eller en hiss) leder upp till foajén 
och utsikten mot parken (se sektion CC). 

Här möts besökaren av kafé, en separat ingång till relaxavdelningen, 
toaletter, en dörr ut till parken utanför, samt en reception med inpas-
sering till omklädningsrummen.

Från omklädningsrummen kommer man direkt ut i upplevelsebadet. Härifrån 

“i”, badhus i Ängelholm
tar man sig de övriga bassängerna, eller till kaféet vid entrén som har 
en separat avdelning för badande. Från omklädningsrummet kan man även gå 
tillbaka till en interntrappa/hiss innanför receptionen som leder till 
friskvården en trappa upp. 

När man kommit ut i upplevelsebadet tar man höger två gånger för att 
komma till motionsbassängen. På så vis riskerar inte stämningen från 
rutschkanorna att sippra in till simmarna. 

När bassängrummet används till tävlingar eller dylikt kan de tävlande 
använda sig av omklädningsrummen i relaxavdelingen, och tillfällig entré 
för åskådare kan ges direkt från huvudtrapphuset, en halvtrappa upp från 
foajén.

Vidare upp längs samma trappa ligger administration och personalrum. Här 
finns även plats för extra reception och omklädningsrum för friskvården 
- som alltså ligger på detta plan men som även kan nås från de ordinarie 
omklädningsrummen.

På vägen mellan motionsbassängen och omklädningsrummet leder en passage 
förbi entrétrapphuset, precis ovannför entén. Här kan anländande gäster 
och badande titta på varandra genom glasrutan (se sektion CC, passagen 
är makerad i blått). 

BYGGNADEN
Den rätblocksliknande formen gör att byggnadsvolymen är stor i förhål-
lande till fasadytan. Taken och väggarna kan göras välisolerade tack 
vare en generös tjocklek och en relativt liten del fönsteryta. Detta ger 
förutsättningar för att rätt inomhusklimat enkelt kan hållas oavsett 
utomhustemperatur.

Badhusets konstruktion består av ett modulsystem av de tvåledsbågar vars 
sidor syns i ljusslitsarna. Mellan dessa bågar spänner 12m långa pre-
fabricerade horisontella element i betong. Bågarna, fasaderna och taket 
klarar sig utan mellanbjälklagen, vilket gör det möjligt att justera 
byggnaden avsevärt invärtes om så skulle behövas i framtiden. Den starkt 
moduliserade utformningen kommer även att förkorta och förenkla byggpro-
cessen. 

Längdfasadernas ytskikt består av fönsterband och mörk sten, takets av 
asfalt. utanför tätskiktet ligger en hinna av en genomsiktlig sträck-
metall av cortenplåt som visuellt ger fasaden transparens, djup och lät-
thet, samt en skarpare geometrisk form. Metallens roströda kulör kommer 
att harmoniera med de omgivande tegelbyggnaderna, och badhuset kommer 
inte att kännas främmade trots sitt modernare uttryck. 

Ibland täcks fönsterbanden helt eller delvis av cortenplåten. På detta 
sätt kan utblickar och inblickar varieras. Vidare kommer byggnaden att 
få ett radikalt annorlunda utseende efter mörkrets inbrott, när ljuset 
från badhusets innanmäte och siluetterna av de badande letar sig ut ge-
nom stäckmetallen över fönstren.

Kortsidorna består av triangulära fönster med en sida på 2.4 meter. 
Denna geometri betonar att strecket (eller i-et) skurits av på snedden.

HOTELLET
Hotellet har fått en egen tomt, som ligger mot Nybrovägen. Möjlighet 
finns till både en sidoutgång i parken en halv trappa upp och till en 
entré från parkeringen, som delas med badhuset.

På bilderna visas en tre våningar (11 m) hög huskropp med en ljusgård i 
mitten. Varje våning är 900 kvadratmeter stor. Vid 50 rum ger detta en 
bruttoarea om 54 kvadratmeter per rum. Behövs 75 rum kan man tänka sig 
ett våningsplan till. 

Fram tills hotellet byggs kan tomten hysa en envåningsbyggnad som för-
bereds för att byggas på med hotellvåningarna. 
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Plan 1 tr / Foajé, omklädning, rehab, relax, bassänger och park, 1:200 (a1)

Sektion CC / Huvudentrén, 1:200 (a1)

Sektion DD / Garageinfart och omklädningsrum, 1:200 (a1) Sektion BB / Bassängrummet, 1:200 (a1)

Sektion AA / Längdsektion, 1:200 (a1)
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Plushöjderna är relativa - de utgår från entrénivån. Det är därför det står “(r)” bakom dem.Plushöjderna är relativa - de utgår från entrénivån. Det är därför det står “(r)” bakom dem.
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iFasad NV / Huvudentrén / Mot torget, 1:200 (a1)

Fasad SO / Mot parken, 1:200 (a1)

Plan 2 tr / Friskvård och personalutrymmen, 1:200 (a1)

Plan 0 tr / Huvudentré, parkering och teknik, 1:200 (a1) Plan 0 tr / Huvudentré, parkering och teknik, 1:200 (a1) Plan 0 tr / Huvudentré, parkering och teknik, 1:200 (a1) Plan 0 tr / Huvudentré, parkering och teknik, 1:200 (a1) (se även garageplan 1:400 t.h.)(se även garageplan 1:400 t.h.)
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iFasad N, 1:200 (a1)

Fasad V, 1:200 (a1)Fasad V, 1:200 (a1) 4

Parkering, 1:400 (a1)
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Situationsplan, 1:400 (a1)


