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Badet är placerat som en solitär byggnad i en park, 
vilket styrker identiteten som en viktig kulturinstitu-
tion i Ängelholm. Denna strategi ger också möjlighet 
för att utveckla de tillstötande matriklarna så att de 
stödjer och avgränsar/definierar parkförloppet.
År 0: Byggnaden är placerad i förlängningen av 
Sockerbrukshallen mot syd, vilket vill förstärka kän-
slan av ett definierat stads-/parkrum mot syd.
År 10: Hotellet placeras som en avslutning på 
bebyggelsen i öst och hjälper till att rama in parken 
mot öst. Genom att placera hotellet i förlängning av 
Sockerbrukshallen och badet förstärks det sydliga 
parkrummet ytterligare.
År 15: I en framtida utveckling av området föreslås 
att den påbörjade kvartersstrukturen i öst förbinds 

med hotellet. Det vill avsluta parkrummet i syd. 
Nybrovägen, som idag framstår fragmenterad, 
kommer att få en mera urban karaktär. Den nor-
dliga sidan av Nybrovägen bör också utvecklas 
med ett mindre fragmenterat förlopp. Detta kan 
bl.a. göras genom att placera framtida bebyg-
gelse i förlängning av varandra.
År 20: Placeringen av badhuset tillsammans med 
ett något större parkförlopp mot syd möjliggör en 
fotgängarbro över järnvägen, mellan det gröna 
stråket och Kronosskogen. Badhuset kommer att 
vara en viktig punkt i den rörelse som går från 
staden, genom Kronosskogen och till sist myn-
nar ut i Skäldervikens vita sandstrand.

Utveckling över tid
År 5

A SWIM IN THE PARKA SWIM IN THE PARK
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Ikon

Vågor/Ringar på vattnet/Energi
Vågor är svängningar som fortplantar sig. Vågor kan utbre-
da sig i vakuum, i ett medium eller i en övergångsfas mellan 
två medier. Vågor förflyttar energi och inte massa.
Form follows function/ En geometrisk våg
Den synliga placeringen mot järnvägen i väst och projektets 
offentliga karaktär gör att badhuset blir en idealisk vatten-
kulturell ikon för både Ängelholm och övriga regionen. Vi vill 
skapa en byggnad som, tillsammans med stadens andra 
kvaliteter, i funktion och symbolvärde bidrar till att de männi-
skor som kommer utifrån väljer att ta vägen förbi Ängelholm 
eller beslutar sig för att bosätta sig här. Badhuset skall, som 
ringar på vattnet, resa ut i Öresundsregionen och fungera 
som medberättare av historien om Ängelholm och dess 
kvaliteter. Därför har vi valt att utforma badet som en spek-
takulär byggnad, där taket är utformat som en geometrisk 
våg. En våg som genereras av de höjder som passar till 
badets inre rumsprogram. Det är en byggnad som i sitt yttre 
blir en berättelse om vatten och en inblick i de upplevelser 
som möter dig om du kommer innanför.

Byggnadens placering

Huset i parken
Badhuset dras in på grunden och omges av en park i alla 
riktningar. Placeringen, som en solitär byggnad i ett parkför-
lopp, signalerar dess viktiga kulturella/rekreativa betydelse 
för Ängelholm.
Paradoks/Inside out
Vid organiseringen av byggnadens funktioner står vi inför en 
paradoks: En traditionell simhall karaktäriseras genom att 
ha en baksida där byggnadens inåtvända funktioner plac-
eras (omklädningsrum, duschrum, lagerplats m.m.) En given 
lösning ville vara att placera det slutna rumsprogrammet i 
öst, vänd mot Sockerbrukshallen.
Vi föreslår att badhusets slutna program organiseras i byg-
gnadens mitt. På det sättet ungår man baksidor och byg-
gnaden öppnar upp sig mot parken som omger byggnaden 
på alla sidor. Fasaden mot Nybrovägen och det gröna 
stråket kommer att fungera som ankomst från centrum. I 
västlig riktning vänder sig fasaden mot Industrivägen och 
stationen. På detta sätt säkras så att den önskade förbindel-
sen i nord-sydlig riktning, mellan badhuset och Sockerbruk-
shallen, inte blir ett långt och slutet fasadstråk.

Stigar/Aktiviteter/Genväg/Omväg
Parken omkring byggnaden består av en rad stigar. Några 
är direkta och har karaktär av genväg medan andra är ring-
lande och mera romantiska. Längs stigarna finns det platser 
med bänkar som inbjuder till uppehåll, varifrån man mellan 
träden kan skymta livet som utspelar sig i badhuset. På vis-
sa platser kommer också badhusets funktioner ut i parken, 
som vid Upplevelsebadets utomhuspool, vattenrutschbanan 
och caféets serveringsarealer. Detta tillför ytterligare ett 
lager i berättelsen om badhuset för den förbipasserande. 
På de gröna arealerna som omger stigarna placeras funk-
tioner som kan skapa ramar omkring rekreativa aktiviteter, 
så som klättring, basket, plaskdamm, skatebana, utomhus-
fitness m.m. Parken erbjuder mindre intima rum med stora 
kvaliteter för uppehåll som en pandans  till Kronosskogens 
framtida sportarealer och stora rekreativa områden. Kombi-
nationen av ett parkareal som inbjuder till uppehälle, badhu-
sets utåtvända karaktär samt stigar som kan fungera som 
genvägar och alternativa omvägar vill skapa en levande 
parkmijö.

SNIT A - A

ÉNTRE MOT SYD

A SWIM IN THE PARKA SWIM IN THE PARK A SWIM IN THE PARK

A swim in the park
Regional/ lokal
En mobil värld
I en allt mer globaliserad värld, i en tid när allt är möjligt och 
allt är tillgängligt och förbundet, ställs det idag nya krav på 
samhället. Vi kan bo i Malmö, arbeta i Köpenhamn och Lon-
don, medan barnen går i skola i Ängelholm. Som en naturlig 
följd av detta måste lokalsamhället vara uppmärksam på 
den insats som krävs för att bevara/attrahera befolkningen 
och därmed säkra en dynamisk stad med en sund tillväxt.
Geografi/Autenticitet
Ängelholm besitter en gåva som man varken kan köpa eller 
planlägga sig till; Den har en central placering i det kom-
munikationsnät som förbinder Öresundsregionen och ligger 
kring Rönne ås utlopp i Skälderviken. Ringlande skär den 
sig genom Ängelholm och är ett element som skapar den 
karaktär och autenticitet som många mindre och mellan-
stora städer saknar. Samtidigt är närheten till Kronosskogen 
och Skälderviksbuktens vita sandstrand en naturupplev-
else som många större städer i Öresundsregionen inte kan 
konkurrera med.

Det gröna stråket från staden fortsätter in över tomten och blir till 
park. Det kan med tiden kopplas till Kronosskogen.

Ankomst förhållande för gående, cyklister och bilister. Förbindelser över tomten.

ÉNTRE MOT SYD

De Stängda programdelarna placeras i byggnadens 
mitt, de öppna programdelarna placeras runt om. 
Därmed får alla bassängerna utsikt till parken.

Taket lyfts efter bassängernas höjdbehov.

slutna program

öppna programmer

SITUATIONSPLAN 1:400
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OMKLÄDNING FÖR BADET 390 m²
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IALT  5455 m²

SNIT BBSNIT A - A

FOAJÉ MOT MOTIONSBAD

A SWIM IN THE PARK

Program

Överordnad organisering
Badhuset har två primära ingångar: En sydvästvänd 
som ger tillträde till byggnaden från Industrivägen 
genom det gröna stråket samt bostadsbebyggelsen 
söder om projektområdet. En nordvänd ingång som 
hänvänder sig mot Nybrovägen och det kommande 
hotell.
Simhallen består av två element; en öppen sektion 
orienterad utåt mot parken och en stängd del i byg-
gnadens center. Simbassängerna och fitness är 
placerat längs fasaderna i den öppna delen, medan 
omklädningsrum och relaxavdelning tillhör den slutna 
delen, orienterad kring det inre gårdsrummet. Foajéns 
långsträckta utformning delar den våta och den torra 
avdelningen. Vid arrangemang i caféområdet är det 
möjligt att stänga denna ingången och primärt använda 
ingången från Nybrovägen. Den stängda delen av hu-
set, väst om foajén, fungerar som övergångszon mel-
lan byggnadens torra och våta delar.

A swim in the park

Som besökande kan du antingen komma på cykel genom 
parken i syd, till fots från Nybrovägen eller i bil till parkering-
splatsen söder om huset, för att sedan gå genom parken 
upp till badhuset. Foajén öppnar sig mot båda ingångarna, 
där biljettförsäljning och faciliteter för personalen är plac-
erade i ankomstområdet mot norr. Härifrån är det möjligt att 
se in i motionsbassängen, på ungdomar som hoppar från 
trampoliner och motionssimmare som simmar längder. Vid 
sportarrangemang kan man som åskådare komma in till läk-
taren från detta foajéområde. Caféet är placerat i foajéområ-
det mot sydväst. Härifrån är det möjligt att ta sig ut i parken 
en varm sommardag och dricka en cola. Från serveringsom-
rådet kan man se in i upplevelsebadet där caféet betjänar 
både gästerna i foajén och de badande i upplevelsebadet. 
Omklädningsrummen kan nås genom foajén. Skall man till 
friskvårdsavdelningen går man tillbaka över foajén efter om-
klädning. Skall man till baden fortsätter man efter dusch ut 
genom slussen till den ”våta” foajén. Längs väggen brusar 
ett vattenfall och största delen av rummet täcks av en låg 
bassäng med varma stenar där man kan sitta och vänta på 
sina vänner eller bara ta en paus. Från den våta foajén kan 
alla avdelningarna nås och det är också möjligt att stänga 
en eller flera avdelningar.
Alla bassängavdelningar vänder sig mot parken. Här är 
det möjligt att simma en tur i parken. Vid ett enkelt tillfälle 
fortsätter bassängen ut i parken och vid två andra är parken 
dragen in i badet, så att bad och park flyter samman.
Relaxavdelningen, som är placerad i kärnan, är en stängd 
del av byggnaden. Från foajén är det möjligt att komma 
till avdelningens mötesrum och omklädningsrum. Relax-
avdelningen är organiserad kring ett inre gårdsrum, dit alla 
öppna funktioner vänder sig. Gården är en svensk/japansk 
trädgård med klippor, mossa och lava bäddar, björkträd och 
två bassänger. Den kalla bassängen är till för ett snabbt 
dopp innan man skyndar sig in i bastun. Den varma bassän-
gen innehåller mineraler och här kan man sitta avslappnat 
och njuta av trädgården eller ett glas champagne.
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EKOLOMI SYSTEM
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Principsektion genom tak.

Takkonstruktionen består av betongelement som bultas 
samman, varje element är 2,5m x 2,5m

ÖST FASAD

VÄST FASAD

SYD FASAD

NORD FASAD

SNIT BB SNIT CC

UTOMHUS GÅRD / RELAX

A SWIM IN THE PARK

Ekolomi

Ekologi och ekonomi är ofta ansedda som motsättningar. 
Mjuka värden vs hårda tal, humanism vs kapitalism, de 
goda mot de onda. Men vi tror inte på hållbara åtgärder som 
har så stora omkostnader att de inte har en chans att överl-
eva i den verkliga världen. Vi tror inte heller på affärsmodel-
len som är baserad på avskrivningar av våra naturliga och 
begränsade resurser.
Är man intresserad av långsiktig utveckling och tillväxt, blir 
man också tvungen att betrakta det som två sidor av samma 
mynt, d.v.s. Ekolomi. Det grekiska ursprunget till bägge 
orden är också delar av orden hus- läran om huset (ekologi) 
och hushållning (ekonomi).
Att arbeta ekolomiskt handlar inte om att få noll i energiför-
brukning, till vilket pris som helst, utan snarare att få äkta 
energibesparingar och därmed också spara pengar, genom 
att förvalta de begränsade resurserna på ett optimalt sätt. 
Vi har därför baserat projektet på principer som rent fak-
tiskt kan betala sig idag och som har desto större fördelar i 
framtiden.

A A B B B
C

Tak

Taket över bassängerna är tänkt att utföras som en kon-
struktion av betongelement, bultade samman och vilande 
dels på pelare längs fasaden och dels bärande väggar längs 
byggnadens stängda mitt. Takkassetterna på 2,5m x 2,5m 
vill primärt vara reguljära kuber. Där taket böjer sig skall det 
göras tolv olika moduler, som i snitt kommer att vara indi-
viduellt vinklade. På takstolarna monteras klimatskärmen 
ovanpå den tryckfasta isoleringen. Klimatskärmen består av 
två typer av trekantiga prefabricerade element. Ett transpar-
ent glaselement och ett slutet sandwichelement. Vid byg-
gnadens mitt, där behovet av dagsljus är som störst, finns 
de flesta transparenta elementen. Antalet avtar gradvis mot 
takkanten, där det manifesterar sig som ett solitt tak. De 
slutna sandwichelementen består av en fast platta på under-
sidan och solceller på ovansidan. I interiörväggar och under-
tak är det instöpet vaxkulor, t.ex. Micronal PCM från BASF, 
som ackumulerar den uppåtstigande värmen från simhallen 
och på så sätt kyler hallen under varma sommardagar. När 
temperaturen faller avges värme igen och hallen värms upp.

Fasad
Den samlade fasadarean utgör endast 25% av byggnadens 
grundareal. Den kompakta byggnadsgeometrin tillåter 
curtain-wall glasfasader, som ger obehindrad utsikt till den 
omkringliggande parken. Längs fasaderna monteras stålgar-
diner, som kan dras för glasrutorna under varma sommarda-
gar för att minska behovet av nedkylning i simhallen. För 
att bibehålla en privat sfär omkring badet är rörelser kring 
byggnaden avskild av plantering, så att förbipasserande kan 
skymta aktiviteterna i de olika baden men inte röra sig längs 
fasaden.

Konstruktion

Simhallar är mycket energikrävande byggnader, där 
halvdelen av energin normalt används till vattenbehandling 
och ventilation. Det betyder också att det, med en korrekt 
dimensionering och styrning av dessa anläggningar, vill vara 
möjligt att reducera energiförbrukningen. Solcellerna som 
monteras på taket supplerar den nödvändiga energin till 
elektricitet i byggnaden och uppvärmning av bassängerna. 
Dessutom mottar vattnet uppvärmning från luften i simhal-
len, som är ca två grader över vattentemperaturen.

Förångat vatten är ett särskilt problem med massenergi och 
risk för byggnadsskador. Kontinuerligt förångas vatten från 
vattenytan i bassängerna, våta golv och varma badgäster. 
Rumsluften skall därför ledas bort, då luftfuktigheten helst 
skall ligga på 60-65%. Fukten tas bort innan luften på nytt 
blåses ut i simhallen. Vid denna process frigörs energi som 
brukas för uppvärmning av bassängerna.
I det omfång det är möjligt reglerar naturlig ventilation 
simhallens inneklimat med hjälp av ett kontrollerat luftskifte 
genom fönstren. Ventilationen sker genom att fönstren öp-
pnas och stängs automatiskt beroende av ute- och innekli-
matet samt behovet av frisk luft. Luften tas in nederst på 
fasaden och sugs ut överst på fasaden. Därför skall luftens 
energi från värme och fukt utnyttjas överst på fasaden.

De slutna partierna i takkonstruktionen innehåller Micronal 
vaxkulor. Kulorna är en ny typ av material som säkrar en 
konstant inomhustemperatur. Materialet består av små 
polystyrenkulor med en kärna av fasskiftande vax. Kulorna 
fungerar på så vis att kärnan upptar värme och smälter när 
temperaturen stiger. Därmed kyls simhallen ned. När ku-
lorna stelnar avger vaxet värme och byggnaden värms upp 
igen.


