
Badhus i Ängelholm

Inledning – ett badhus i parken

Badhuset utformas som en enkel cirkelformad byggnad med sluttande tak, 
avskuren mot syd så att en stor glasfasad ger kontakt mellan inne och ute.
Med utgångspunkt i visionplanens nya, långsträckta parkrum placeras 
tomten som en del av det gröna området med badhuset som ett fritt lig-
gande byggnadsverk.
Byggnaden läggs i en mjuk, skålformad sänka i landskapet och på så vis 
så får badhuset sin helt egen utsikt över landskapet som skiljer sig från de 
omkringliggande byggnadernas. Inne från byggnaden ser man ut på gräset 
på skålens sluttande sidor och på parkens träd i bakgrunden. Badhuset får 
sitt eget utsiktsrum där man kan finna ro och se årstiderna skifta. Med sin 
cirkulära form och sitt gröna tak frigör badhuset sig från den existerande 
industribebyggelsen och ger området ett nytt karaktärsskapande element. 
Badhuset integreras i den gröna länken och blir ett landmärke för Ängel-
holms rekreativa värden.

Volymstudie av badhuset med hotell

Den naturliga placeringen av det framtida hotellet blir i tomtens nordöstra 
hörn.
Byggnaden markerar hörnet mellan Industrigatan och Nybrovägen och 
kommer att bidra till en urban karaktär i en framtidig utbyggnad av områ-
det. Både badhus och hotell kommer att vara mycket synliga från stationen 
och Industrigatan, som är den naturliga ankomstvägen för trafiken in till 
Ängelholm. Hotellet sammankopplas med badhuset via en sänkt ljusgång, 
utskuren ur landskapet, som förbinder källarplanet i hotellet med en-
trénivån i badhuset.
I förbindelse med uppförandet av hotellet kan parkeringen mot Industriga-
tan utvidgas mot syd och öst, således att tillräckligt antal parkeringsplatser 
uppnås.

Badhuset i staden

Badhuset fogar sig in i stadsplanens cirkelslag som en del av parklänken 
som förbinder centrum och årummet med stationsområdet och Kronosko-
gen.

Sydfasad skala 1:200

Perspektiv över badhusets placering i området och mulig placering av hotell på hörnet av Industrigatan och Nybrovägen.
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Koppling över spåren 
mot skogen och havet
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Volymstudie med hotel på hörnet mellem Industrigatan och Nybrovägen - hotellet sammankoplas med badhuset via  en sänkt ljusgang.
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Situationsplan

Man kommer till badhuset norrifrån längs Nybrovägen och leds ner på en bred 
bana med hård beläggning som följer dalskålens svagt sluttande sidor. Ingång-
spartiet är utskuret ur byggnadens cirkulära form och visar vägen. Allt efter-
som man närmar sig blir känslan av badhusets eget landskapsrum starkare och 
man kan se aktiviteten i friskvårdsavdelningen genom glaspartier i fasaden. 
Bassängerna och det stora, öppna glaspartiet vänder mot syd för att utnyttja 
parkens gröna rum och solorienteringen. Vattnet och de badande blir synliga från 
parken som en inbjudan till de förbipassernade på stigen.

Byggnadens tak täcks av blommande sedum (fetbladsväxter), som skiftar färg 
med årstiderna. Sänkningen av byggnaden och takets lutning gör takytan till en 
synlig del av parken, där takvegetationen förstärker intrycket av det gröna land-
skapet.  Badhuset framstår som en konstgjord backe med ett levande inre, som 
blir särskilt synlig i vinterskymningen när rummen lyses upp inifrån.
Bottnen av skålen är en stendamm med lokala granitblock och utgör en harmo-
nisk förgrund för utsikten som blicken kan vila på. Dammen fungerar både som 
en barriär som håller förbipasserande på anständigt avstånd från de badande och 
utomhuspoolen, och som en uppsamlingsreservoir för överblivet vatten från taket.

Takets gröna yta

Gruppar av körsbärsträder och gräsmattor

Ingångsfasad skala 1:200
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Stenarna kommer att vara torra, våta eller helt täckta av vatten beroende på 
regnmängden och i torra perioder kan vatten från dammen användas till att 
vattna taket. Utomhuspoolen skärmas av med en plantering med olika sorters 
vass. Vassen reducerar tillsammans med sluttningarna oväsen från de badande.

Gräsmattor anläggs på tomten och grupper av körsbärsträd planteras. Trädens 
löv låter ljuset tränga ner genom grenarna och de låga stammarna och krokiga 
grenarna bildar intima rum undertill. De lysande blommorna ger en särkild 
stämning i blomningstiden. Som trädgårdsträd har körsbärsträden deras egen 
karaktär i övergången mellan staden och skogen.
Parkeringen placeras i fickor längs Nybrovägen på armerat gräs och med körs-
bärsträd emellan så att dessa faller in i landskapet.
I framtiden, när området byggs ut, kommer badhuset med sina omgivningar att 
vara ett grönt andningshål i den nya, täta stadsdelen.

Ingång

Parkering på armerat gräs

Körsbärsblommar ger försommarstämning

Stenar på bottnen av dammen - en bit av istidan

Stenar - täckta av vatten efter regn

Landskapet runt badhuset
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Minskat avkylning från vinden

Passiv solvärme från glasfasad mot syd

Ett kompakt hus

Bara stor takhöjd där det behövs

Gröna tak isolerer och ger bättre mikroklima med 
mer konstant luftfuktighet omkring bygnaden. 

FriskvärdFöreningarPersonalRutchkanor

Energieffektivitet och hållbarhet

Form, volym och energieffektivitet hänger nära samman. Några funktioner har större 
behov för rumshöjd och dagsljus än andra och kombinationen av bygg-nadens passiva 
egenskaper och effektiva installationer för värmeåtervinning kan tillsammans ge en låg 
energiåtgång.
För att minimera värmeförlusten är det viktigt att hela byggnaden uppnår en hög grad 
av kompakthet, så att förhållandet mellan ytans areal och volymen blir så liten som 
möjligt. Den kompakta runda formen ger en byggnad med ett minimum av fasadareal i 
förhållande till utrymmet och det böjda taket ger stor takhöjd där det behövs och min-
dre där det finns behov för mer intimitet.
Nedsänkingen i terrängen och den böjda takformen reducerar samtidigt avkylning från 
vinden och därmed värmeförlusten från byggnaden.
Den stora glasfasaden mot syd utnyttjar den passiva solvärmen och solceller kan inte-
greras i glaset över ögonhöjd som solavskärmning. Användandet av skylights ger ett 
mer effektivt dagsljusintag som reducerar behovet av glas i tak och fasad betydligt.
Det gröna taket isolerar takkonstruktionen ytterligare och bidrar till ett bättre mikrokli-
mat omkring byggnaden. Tillsammans med den lättgenomträngliga gräsarmeringen på 
parkeringen minskar och försenar takbeplantningen avledning av regnvatten till kloak-
systemet och därmed trycket på detta.

Med formen, det gröna taket och glasfa-
sadens orientering i förhållande till solen 
signalerar byggnaden hållbar design.

Energi design



Plan koncept  skala 1:1000

Stängda funktioner är samlade i block 
som genomskärs av långa siktlinjer mot 
trädgård och park.

Källarplan, skala 1:1000
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Funktionsdiagram - avdelninger
Skala 1:1000

Omklädning för badet

Personalkrävende funktioner

kafé/serveringsyta

Ett badhus

Sedan de första badhusen i Norden har konceptet för badhus ändrat sig 
från den klassiska introverta simhallen, över öppningen mot naturen 
med stora glasfasader, till en ny badkultur som kräver ett hus som är 
både inåtvänt och utåtvänt på samma gång. Fokus har flyttats från det 
smala fokus på motions- och tävlingssimning, till en bred fjäder av bad-
möjligheter med lek, träning, avslappning och motion. Det är dessa krav 
som badhuset i Ängelholm ska uppfylla.

Från ingången ser man hela vägen genom huset, genom kaféområdet 
och upplevelsebadet ut till parken på den andra sidan. Alla stängda 
funktioner är samlade i block som genomskärs av husets huvudtrans-
portådror medan bassängerna ligger ut till glasfasaden mot syd. Det 
centrala rummet varifrån man kan komma till alla de olika badavdeln-
ingarna är utformat som en ljusspalt som spänner ut mellan relax-
avdelningens japanskinspirerade trädgårdsrum till den ena sidan och 
kaféområdet till den andra. Detta svarar till de två polerna i huset; 
relaxavdelningens ro och fördjupelse och den livliga aktiviteten omkring 
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kaféet och upplevelsebadet. Skylights framhäver blocken och rummen 
och skapar varierande stämningar.
De långa siktlinjerna genom byggnaden gör att man hela tiden kan 
förhålla sig till huvudrummen med bassänger och den stora öppningen 
mot parklandskapet.

De olika avdelningarna fördelar sig omkring två passager, en torr där 
man har skor på och en våt, med omklädning emellan. Friskvårdsavdel-
ningen placeras norr om omklädningen och simbassängerna söder om, 
så att friskvårdsavdelningen kan använda omklädningen utan att behöva 
passera de våta zonerna. Köket placeras mellan entrén och upplevelse-
badet så att det kan ge service åt caféområdena i båda. Badhusets per-
sonalkrävande funktioner såsom kassa, servering, badvakt och evene-
mang som t ex barnkalas, samlas omkring entrén då det är mer effektivt 
om personalen kan dela på arbetsuppgifterna i lugna perioder.

Teknisk beskrivning

Konstruktioner och installationer utsätts för en mycket aggresiv miljö 
genom det våta elementet och måste därför vara robusta.
Simbassänger utförs med bassängväggar och botten i armerad vattentät 
betong. Det etableras en teknikgång i källarvåningen så att bassängerna 
kan inspekteras från utsidan. Samtliga bärande väggar, däck och källar-
golv utförs som armerade betongkonstruktioner.

Ovanför omklädningsrummen etableras ett teknikrum där ventilation-
sanläggningar med värmeåtervinning placeras.

Taket byggs som ett Veg Tech sedum-tak på en högisolerat takkonstruk-
tion  av limträ. Taket lutar ingenstans mer än 17 grader och lämpar sig 
därför väl för den här typen av takvegetation. Innertaket beklädes sä at 
akustiken reguleras.

De stängda delarna av fasaden ska beklädas med lodrätta trälameller.

Tvärsektion nord-syd skala 1:200

Teknik och fläktrum

Friskvård Omklädning

Motionsbad

Teknik Stendamm

Park

Perspektiv av ljuset i det centrale rummet, motionsbadet och relaxavdelningens innre trädgård

Diagram - våta och torra kommunikationsytar
skala 1:1000
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Koppling med hotell

Upplevelsebad
Upplevelsebadet är stället för lek och fysiska utmaningar blandat 
med lugna hörn för pauser och avslappning. Bottnen i bassängen 
är ett landskap i sig själv med en lagun med ett grunt tillopp så 
att man kan springa plaskande ut i vattnet eller gå i långsamt som 
man har lust. Det finns ett undervattenslandskap som man kan 
dyka ner till, en klippa som reser sig från basängens botten bryter 
vattenytan och ger möjlighet för klättring och en ö som man kan 
simma ut till och erövra. Bubbelkaskader, varmvattenbassäng, 
vattenmassage och liggstolar ger möjlighet för att slappna av och 

drömma sig bort till varmare trakter.

Relaxavdelning
Från liggstolarna i relaxavdelningens centrala rum ser man ut i 
trädgårdsrummet där utomhuspoolen och bastun är placerad. 
Stensteg leder från utomhuspoolen till bastun och en grupp träd 
drar naturen in i badhuset. Helt omsluten av byggnaden ser 
man bara himlen och trädgården. Ro. Som kontrast till utsikten 
från det centrala rummet har bastuer och ångbad skylights som 
svagt lyser upp rummen genom ångan.

Friskvård
När man kommer ner för sluttningen mot ingången till badhuset 
ger friskvårdsavdelningens öppna fasad en omedelbar inblick i 
husets olika aktiviteter, liksom de aktiva kan titta ut på gräset 
och besökare i antågande.
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Längdsektion öst-vest skalal 1:200

Teknik Vattenrening

UpplevelsebadMotionsbad

Ingång från Nybrovägen, man leds ner mot badhuset. Relaxavdelningens trädgårdsrum, ro och fördjupelse. Upplevelsebadet, liv och aktivitet.

Motionsbad


