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Koncept
Denna berättelse handlar om hur människa och byggnad i gemensam fascination av vatten kan förtrollas. Människan 
har alltid haft en stark dragning till vatten då man varit beroende av god tillgång till vatten för att dricka, koka sin mat och 
tvätta sig.
 
Grunden till att det går att leva eller för den delen bada, är den hydrologiska cykeln. Den globala evighetsmaskinen, där 
havets vatten avdunstar, bildar moln, blir nederbörd över land, samlas i sjöar och vattendrag, och tillsist rinner tillbaka till 
havet, eller ett badhus.

Sekvens
Regnet som del i den hydrologiska cykeln är också en del i första mötet med byggnaden. Byggnadens stora takyta 
samlar under en mycket kraftig skur (3mm/min, SMHI)15 000 liter vatten. Genom att taket har en jämn lutning mot 
entréplatsen forsar allt vatten mot denna. Regnet faller därefter pedagogiskt mot marken som en markering av dess 
betydelse. Då regnandet avtagit finns en stilla vattenspegel kvar som påminnelse.

Generösa glasytor välkomnar besökaren till entrérummet, där glaset också gör entréplatsens skiftande natur tydlig.  I 
entrén möter besökaren planens princip.  En sekvens av handlingar ska genomföras innan besökaren befinner sig i en 
bassäng. Varje handling har en egen byggnadskropp, med ett eget uttryck.  Besökarens färd är alltså tydligt indelad i en 
rad rum, som inte liknar varandra. Orienteringen underlättas och blir spännande, likt en färd genom en stad.

Stad
Badhuset är ett tillägg i Ängelholms stadsstruktur. Genom att byggnadens entré är vänd mot industrigatan, och att 
vidare entrépassage till omklädningsrummen är vänd mot Nybrogatan, kan byggnaden vara mycket öppen åt samtliga 
håll. Privata funktioner är placerade mot byggnadens lugnare fasader mot sydväst och sydost. Badhuset läge i 
korsningen Nybrogatan Industrigatan är positivt då byggnaden blir visuellt tydlig. En korsning har också goda förutsätt-
ningar att bli aktiv. 

Hotellet har likt badhusets rutschbanetorn utsikt över Ängelholmsbukten.  Hotellets entré är vänd mot Industrigatan och 
stationen. Via en förbindelsegång, under mark kan byggnaden kopplas till badhuset. 
Parkering kan beroende på ekonomiska förutsättningar förläggas ovan mark, öster om hotellet, under mark öster om 
hotellet, eller mittemot entréplatsen på andra sidan Industrigatan enligt ”vision för stationsområdet i Ängelholm”. 
Utrymme för ca 30 parkeringsplatser för t.ex. personal och konferensgäster finns också under badhusets omklädnings-
utrymmen. Ekonomiska förutsättningar styr även detta. 
  
Organisation

Fasaden består av glas med stålprofiler. Taket och övrig fasad beklädes med gråsvart rheinzink formatplåt.
Invändigt varierar materialen som nämnts. Ett exempel kan vara duschrummen som invändigt har klinker och kakel, och 
då också har kakel på utsidan, för att göra berättelsen tydlig. 

Ytterväggar och bärande mellanväggar i plan 1 är av betong. Pelare, bjälklag, trappor och hisschakt är också av betong. 
Yttertaksstommen består av två utmed fasaderna längsgående limträbalkar, som står på limträpelare. Samma balkar 
kragar över entréplatsen.  Ovan och tvärs de båda balkarna placeras limträbalkar som spänner fritt mellan fasaderna. 

Kanaler och Installationer
Principen är att utanpåliggande installationer inte finns. Från plan 1 fördelas all kanalisation till varje rum på plan 2, för 
att därefter där behov finns också gå vidare till plan 3 via vertikala inklädda schakt.  

Personal
För att framtida driftkostnader ska kunna hållas låga är det avgörande att anläggningen är lättskött. Förslaget innehåller 
en kompakt personalpunkt i två plan i kontakt med entré och badets invändiga huvudstråk. 3 mm
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