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Disponering

Det nya badhuset i Ängelholms stadskärna skall vara en 

dynamisk mötesplats för alla generationer. Detta kräver en 

utformning som gör det möjligt att på samma gång ta emot 

familjer med eller utan barn, skolklasser, motionssimmare, 

simklubbsmedlemmar samt allmänna livsnjutare. Placerin-

gen av hotellfunktionen längs badhusets centrala gatustråk 

ger extra dynamik och liv till platsen, och blir en aktiv 

destination i staden, hela dygnet. 

Logiska och tydliga rörelsesmönster för besökare och per-

sonal är primära i en offentlig

byggnad, i synnerhet ett badhus. Principiella flöden och 

rumssammanhang har därfor varit en central gestaltnings-

förutsättning i utarbetningen av förslaget – överskådlighet 

och tillgänglighet för alla är en självklarhet.

I förslaget läggs det vikt på robusthet både i form av 

realistisk byggteknik, genomförbarhet och öppenhet i en 

efterföljande process med bearbetning och utveckling av 

både programfrågor och bärande idéer i det överordnade 

konceptet.

Förslagets överordnade gestaltning utgörs av en stor 

cirkulär huvudform, som från alla sidor blir ett avläsligt och 

utrycksfullt ikon för den nya anläggningen. Alla funktioner, 

även hotellfunktionen, inskrives som rationella och areal-

optimerade rektangulära volymer i cirkelslaget. Den utgörs 

av den öppna och samtidigt samlande yttre fasadstruktur 

av stora cirkulära stålringar. Fasadstrukturens gestaltning, 

utifrån cirkelns universiella geometriska symbolvärde, ge-

nererar ett karaktärfullt ikon för Ängelholm och samtidigt 

en identitetsstark och välfungerande anläggning, där både 

exteriör och interiör identificeras av formen.

Badhusets klara och kompakta disponering i den stora 

cirkeln är avstämd i en balancerad helhet mellan öppenhet 

och avskildhet mellan de olika badfunktionerna och med 

tillräckligt stora ytor för omklädning och andra biytor. 

Platsen

Förslaget tar fasta på möjligheten att gestalta området 

omkring badhuset som ett offentligt parkrum. Anläggnin-

gen förbinder på ett enkelt vis tomtens olikartade gran-

nbebyggelser och stationsområdet. Det  skapas naturliga 

förbindelser för både gående och cyklister så badhuset blir 

synligt och tillgängligt från den omkringliggande staden. 

Huvudentrén, som är utgångspunkten för anläggets cen-

trala gata är placerad mot söder, synlig från stationsplatsen, 

statskärnan och det öst-västgående gröna stråk, som 

förstärks av det nya parkanlägget.

Parkering i anslutning till badhuset anläggs mot Industriga-

tan och Nybrovägen som hotellet också är orienterad 

emot.

Områdena omkring nya bygganden disponeras som en 

grön statspark och kan också innehålla aktiviteter 

för ej organiserad publik som vill ägna sig åt aktiv re-

kreation. Parken kan inredas med olika delar:

- aktivitetspark med olika fysiska utmaningar

- lugn boulepark i ett stråk med trädgrupper och lutande 

solvända

gräsytor

- lekplats

- evenemangsplats/utomhusarena med scen

- bokträdgård av formklippta bokplantor, vilken ger inra-

made

trädgårdsrum och spännande kurragömmaplatser

Träden i anläggningen har en tydlig strukturerande och 

rumsbildande

funktion. På parkeringsytor mot väster och norr och mot 

huvudentrén står

medelstora gatuträd som lind. I aktivitetsparkens södra 

delar kan

större träd som kastanj tänkas.

Funktion

Lokalprogrammets olika funktioner organiseras längs ett 

genomgående inre gatustråk som förbinder tomtens södra 

och norra sida.  Badhusfunktionerna ryms på samma plan 

på gatustråkets östra sida med huvudentré, foajé. Upplev-

elsesbadet är placerad mot stationsplatsen och parkrum-

met mot söder. Omklädningsfunktioner placeras i en 

kompakt central kärna. De övriga bassängfunktionerna, 

motionsbad, undervisningsbad och relaxavdelning placeras 

runt omkring denna kärna mot fasaden mot parkrummet. 

Från omklädningen går man ut i det centralt beliggande 

badgalleriet varifrån det genom klimatavskiljande glaspar-

tier är direkt förbindelse till alla badfunktioner och caféet 

vid foajén. 

Målsättningarna för förslaget är att: 

• skapa ett karaktärfullt landmark och en symbol för Ängelholm  

• skapa en mångfaldig och dynamisk helhet, som skapar nya attraktioner och upplevelser i stadskärnan  

•  framskaffa ett välfungerande och flexibelt badhus som kan användas av folk i alla åldrar  

•  disponerar en yt- och energioptimerad byggnad som tillgodoser drifts- och anläggningsomkostnader  

•  genererar ett robust koncept som är realistiskt, genomförbart och utvecklingsbart
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På planet över omklädningskärnan placeras friskvårdsfunk-

tionerna, föreningslokaler och personalrum. Från dessa är 

det kik ned till de stora bassängerna. Omklädningsrum-

mens disponering ger en enkel delning av besökande med 

skor, som ska till friskvård på övre våningen och badgäster 

utan skor går via badgalleriet.   

Upplevelsesbadet är uppdelad i flera delar som varierar 

i djupet. De olika delarna skapar ett ”landskap” som in-

nehåller flera funktioner som strand, motströmskanal, bub-

belvik, klättervägg, klätterinstallationer,

en liten hopp-plats och olika sittplatser. 

Besökande och tillskådare kan nå de mobila läktarna i 

simhallen via hiss och trappa från huvudentrén. Från kas-

san väljer man att gå till omklädningarna för badet eller till 

relaxavdeling och friskvård. 

Relaxavdelningen består av olika funktioner runt ett cen-

tralt samlende rum i naturmaterial. En rogivande spamiljö, 

där man kan slappna av i behagliga möbler. Här är det 

också en miljöskapande, öppen spis. De olika funktionerna 

är dampbad, bastu, aromabad, upplevelsesdusch, servering 

samt flera behandlingsrum. Från det centrala rummet har 

man också direkt kontakt med utomhusdelen, som är ett 

avskiljt område med frittstående bastu och utomhus bub-

belbad.

Terapibassängen ligger i nära tillknytning till relaxavdelnin-

gen och det är också direkt tillgång från omklädningen och 

badgalleriet. Bassängen föreslås med en häv- och sänkbar 

botten som gör att vattendjupet kan varieras mellan 0 och 

2 meter. Det föreslås en bassänghiss för rörelseshämmade.

Utomhusfunktionerna i upplevelsesbadet och relaxavdel-

ningen är integrerad i avgränsande cirkulära rumsligheter 

som inskrivs i den stora cirkulära huvudformen. Således 

skapas det, liksom vid ingången, behagliga övertäckta 

övergångszoner mellan ute och inne där livet inne i byg-

gnaden kan flyta ut i det omkringliggande parkrum, avskär-

mad mot omgivelserna.

Byggnaden

Bakom den markanta yttre cirkulära fasadstrukturen plac-

eras den egentliga fasaden/klimaskärmen. Den utgörs av 

standardiserade helhöga isolerglasskivor och stängda fält av 

högisolerede uppskummade fasadelement i lika stycken. Ett 

sammanhängande tak ligger över hela byggnaden och skyd-

dar entré och terrasser från regn, snö och delvis de höga 

glaspartierna från solinstrålning. Supplerande solavskärmn-

ing plaseras bakom fasadstrukturen som flexibla screens på 

fasadpartierna. 

Allmänt ljus till bassängrummen och friskvårdslokalerna 

kommer från taklanterniner som tillsammans med hotel-

let, tornet till rutschebanorna och skorstenen vid öppna 

spisen i relaxavdelningen markerar sig som ett ”landskap” 

av volymer som reser sig upp på huvudformen. Dessa 

utformas i mörkt tegel, glas och tombak och referar till de 

gamla industribyggnadernas estetik i en ny tolkning, som 

kontrasterar den ljusa fasadstrukturens lätta och öppna 

karaktär.

Hotellet

För att styrka anläggets karaktär och värde som samlad 

symbol för Ängelholm och skapa ett stadsmässigt uttryck 

integrerar förslaget badhuset och hotellet i anläggets plan-

geometri.

Hotellet är tydligt kännbart med sin entydiga placering 

mot de trafikala stråk och med sin markanta volym. Det 

är viktigt att badhuset inte känns oavslutat och att det 

kan stå för sig själv i den händelse hotellet inte kommer 

till stånd eller realiseres senare. Hotellets reception, foajé 

och bar placeras öppet, som kopplingen till badhuset längs 

gatustråket och säkrar tillsammans med de föreslagna ytor 

till kompletterande handel, stark sammanhang och synergi 

funktionerna emellan. Gatustråket kommer att utgöra 

en central och livsgivande ny attraktion i staden. Hur det 

utförs kräver precisering av byggnadsprogrammen och kan 

kräva justeringar av badhusets och hotellets entrédelar.

Material och Byggteknik

Byggnaden söker ett eget tidslöst uttryck och ett annat än 

det traditionella äventyrsbadet. Robustheten i de befintliga 

industribygnader upprepas i ett ärligt och hållbart mate-

rialval, som är tillpassad badets fuktiga miljö och krav till 

hygien och rengöring. 

Omklädning- och förrådkärnornas markanta volym skalmu-

ras med mörkt tegel och skapar den rogivande bakgrund 

för bassängernas vattenytor. Genom de höga fönsterpartier 

avgränsas de av den omkringliggende park som yttre ram. 

-Det är flammad granit på golv, klinker i bassänger och

omklädningsytor. 

-I volymerna ger mörka toner på kakel i omklädningsrum 

och duschrum kontrast mot de öppna dagsljusbelysta 

bassängrummen.

-Enkel, fukttålig och värmetrög stomme av betongelement 

omkring omklädning- och förrådskärnor. -Stålgitterbalk 

över motionsbassängen och stål eller limträbalk i takskivan 

över övriga bassängytor. 

-Inre akustikdämpande beklädnad. 

-Pelare längs fasader i betong eller stål. 

-Glaspartier mellan bassängrum med olika klimatkrav, del-

vis murade väggskärmar med plats för teleskopläktare.

-Oluftat ångtätt tungt yttertak med beläggning av sedum-

växter och med plats för eventuella solfångare. 

-Sockelvåningen och bassängerna byggs av platsgjuten be-

tong som kläs med natursten och kakel. 

-Källarplanet rymmer vattenbehandlingsteknik, fläktrum 

och ventilationsutrustning.
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Målsättningarna för förslaget är att: skapa ett karaktärfullt landmark och en symbol för Ängelholm  • skapa en mångfaldig och dynamisk helhet, som skapar nya attraktioner och upplevelser i stadskärnan  •  framskaffa ett välfungerande och flexibelt 
badhus som kan användas av folk i alla åldrar  •  disponerar en yt- och energioptimerad byggnad som tillgodoser drifts- och anläggningsomkostnader  •  genererar ett robust koncept som är realistiskt, genomförbart och utvecklingsbart
Disponering
Det nya badhuset i Ängelholms stadskärna skall vara en dynamisk mötesplats för alla generationer. Detta kräver en utformn-
ing som gör det möjligt att på samma gång ta emot familjer med eller utan barn, skolklasser, motionssimmare, simklubb-
smedlemmar samt allmänna livsnjutare. Placeringen av hotellfunktionen längs badhusets centrala gatustråk ger extra dynamik 
och liv till platsen, och blir en aktiv destination i staden, hela dygnet. 

Logiska och tydliga rörelsesmönster för besökare och personal är primära i en offentlig
byggnad, i synnerhet ett badhus. Principiella flöden och rumssammanhang har därfor varit en central gestaltningsförutsättning 
i utarbetningen av förslaget – överskådlighet och tillgänglighet för alla är en självklarhet.

I förslaget läggs det vikt på robusthet både i form av realistisk byggteknik, genomförbarhet och öppenhet i en efterföljande 
process med bearbetning och utveckling av både programfrågor och bärande idéer i det överordnade konceptet.

Förslagets överordnade gestaltning utgörs av en stor cirkulär huvudform, som från alla sidor blir ett avläsligt och utrycks-
fullt ikon för den nya anläggningen. Alla funktioner, även hotellfunktionen, inskrives som rationella och arealoptimerade 
rektangulära volymer i cirkelslaget. Den utgörs av den öppna och samtidigt samlande yttre fasadstruktur av stora cirkulära 
stålringar. Fasadstrukturens gestaltning, utifrån cirkelns universiella geometriska symbolvärde, genererar ett karaktärfullt ikon 
för Ängelholm och samtidigt en identitetsstark och välfungerande anläggning, där både exteriör och interiör identificeras av 
formen.

Badhusets klara och kompakta disponering i den stora cirkeln är avstämd i en balancerad helhet mellan öppenhet och 
avskildhet mellan de olika badfunktionerna och med tillräckligt stora ytor för omklädning och andra biytor. 

Platsen
Förslaget tar fasta på möjligheten att gestalta området omkring badhuset som ett offentligt parkrum. Anläggningen förbinder 
på ett enkelt vis tomtens olikartade grannbebyggelser och stationsområdet. Det  skapas naturliga förbindelser för både 
gående och cyklister så badhuset blir synligt och tillgängligt från den omkringliggande staden. 
Huvudentrén, som är utgångspunkten för anläggets centrala gata är placerad mot söder, synlig från stationsplatsen, statskär-
nan och det öst-västgående gröna stråk, som förstärks av det nya parkanlägget.

Parkering i anslutning till badhuset anläggs mot Industrigatan och Nybrovägen som hotellet också är orienterad emot.
Områdena omkring nya bygganden disponeras som en grön statspark och kan också innehålla aktiviteter 
för ej organiserad publik som vill ägna sig åt aktiv rekreation. Parken kan inredas med olika delar:
- aktivitetspark med olika fysiska utmaningar
- lugn boulepark i ett stråk med trädgrupper och lutande solvända
gräsytor
- lekplats
- evenemangsplats/utomhusarena med scen
- bokträdgård av formklippta bokplantor, vilken ger inramade
trädgårdsrum och spännande kurragömmaplatser

Träden i anläggningen har en tydlig strukturerande och rumsbildande
funktion. På parkeringsytor mot väster och norr och mot huvudentrén står
medelstora gatuträd som lind. I aktivitetsparkens södra delar kan
större träd som kastanj tänkas.

Funktion
Lokalprogrammets olika funktioner organiseras längs ett genomgående inre gatustråk som förbinder tomtens södra och 
norra sida.  Badhusfunktionerna ryms på samma plan på gatustråkets östra sida med huvudentré, foajé. Upplevelsesbadet 
är placerad mot stationsplatsen och parkrummet mot söder. Omklädningsfunktioner placeras i en kompakt central kärna. 
De övriga bassängfunktionerna, motionsbad, undervisningsbad och relaxavdelning placeras runt omkring denna kärna mot 
fasaden mot parkrummet. Från omklädningen går man ut i det centralt beliggande badgalleriet varifrån det genom klimata-
vskiljande glaspartier är direkt förbindelse till alla badfunktioner och caféet vid foajén. 

På planet över omklädningskärnan placeras friskvårdsfunktionerna, föreningslokaler och personalrum. Från dessa är det kik 
ned till de stora bassängerna. Omklädningsrummens disponering ger en enkel delning av besökande med skor, som ska till 
friskvård på övre våningen och badgäster utan skor går via badgalleriet.   
Upplevelsesbadet är uppdelad i flera delar som varierar i djupet. De olika delarna skapar ett ”landskap” som innehåller flera 
funktioner som strand, motströmskanal, bubbelvik, klättervägg, klätterinstallationer, en liten hopp-plats och olika sittplatser. 

Besökande och tillskådare kan nå de mobila läktarna i simhallen via hiss och trappa från huvudentrén. Från kassan väljer man 
att gå till omklädningarna för badet eller till relaxavdeling och friskvård. 

Relaxavdelningen består av olika funktioner runt ett centralt samlende rum i naturmaterial. En rogivande spamiljö, där man 
kan slappna av i behagliga möbler. Här är det också en miljöskapande, öppen spis. De olika funktionerna är dampbad, bastu, 
aromabad, upplevelsesdusch, servering samt flera behandlingsrum. Från det centrala rummet har man också direkt kontakt 
med utomhusdelen, som är ett avskiljt område med frittstående bastu och utomhus bubbelbad.
Terapibassängen ligger i nära tillknytning till relaxavdelningen och det är också direkt tillgång från omkläd-
ningen och badgalleriet. Bassängen föreslås med en häv- och sänkbar botten som gör att vattendjupet kan 
varieras mellan 0 och 2 meter. Det föreslås en bassänghiss för rörelseshämmade.

Utomhusfunktionerna i upplevelsesbadet och relaxavdelningen är integrerad i avgränsande cirkulära rumsligheter som 
inskrivs i den stora cirkulära huvudformen. Således skapas det, liksom vid ingången, behagliga övertäckta övergångszoner mel-
lan ute och inne där livet inne i byggnaden kan flyta ut i det omkringliggande parkrum, avskärmad mot omgivelserna.

Byggnaden
Bakom den markanta yttre cirkulära fasadstrukturen placeras den egentliga fasaden/klimaskärmen. Den utgörs av standardis-
erade helhöga isolerglasskivor och stängda fält av högisolerede uppskummade fasadelement i lika stycken. Ett sammanhän-
gande tak ligger över hela byggnaden och skyddar entré och terrasser från regn, snö och delvis de höga glaspartierna från 
solinstrålning. Supplerande solavskärmning plaseras bakom fasadstrukturen som flexibla screens på fasadpartierna. 

Allmänt ljus till bassängrummen och friskvårdslokalerna kommer från taklanterniner som tillsammans med hotellet, tornet 
till rutschebanorna och skorstenen vid öppna spisen i relaxavdelningen markerar sig som ett ”landskap” av volymer som 
reser sig upp på huvudformen. Dessa utformas i mörkt tegel, glas och tombak och referar till de gamla industribyggnadernas 
estetik i en ny tolkning, som kontrasterar den ljusa fasadstrukturens lätta och öppna karaktär.

Hotellet
För att styrka anläggets karaktär och värde som samlad symbol för Ängelholm och skapa ett stadsmässigt uttryck integrerar 
förslaget badhuset och hotellet i anläggets plangeometri.

Hotellet är tydligt kännbart med sin entydiga placering mot de trafikala stråk och med sin markanta volym. Det är viktigt att 
badhuset inte känns oavslutat och att det kan stå för sig själv i den händelse hotellet inte kommer till stånd eller realiseres 
senare. Hotellets reception, foajé och bar placeras öppet, som kopplingen till badhuset längs gatustråket och säkrar tillsam-
mans med de föreslagna ytor till kompletterande handel, stark sammanhang och synergi funktionerna emellan. Gatustråket 
kommer att utgöra en central och livsgivande ny attraktion i staden. Hur det utförs kräver precisering av byggnadsprogram-
men och kan kräva justeringar av badhusets och hotellets entrédelar.

Material och Byggteknik
Byggnaden söker ett eget tidslöst uttryck och ett annat än det traditionella äventyrsbadet. Robustheten i de befintliga 
industribygnader upprepas i ett ärligt och hållbart materialval, som är tillpassad badets fuktiga miljö och krav till hygien och 
rengöring. 
Omklädning- och förrådkärnornas markanta volym skalmuras med mörkt tegel och skapar den rogivande bakgrund för 
bassängernas vattenytor. Genom de höga fönsterpartier avgränsas de av den omkringliggende park som yttre ram. 

-Det är flammad granit på golv, klinker i bassänger och
omklädningsytor. 
-I volymerna ger mörka toner på kakel i omklädningsrum och duschrum kontrast mot de öppna dagsljusbelysta bassängrum-
men.
-Enkel, fukttålig och värmetrög stomme av betongelement omkring omklädning- och förrådskärnor. -Stålgitterbalk över 
motionsbassängen och stål eller limträbalk i takskivan över övriga bassängytor. 
-Inre akustikdämpande beklädnad. 
-Pelare längs fasader i betong eller stål. 
-Glaspartier mellan bassängrum med olika klimatkrav, delvis murade väggskärmar med plats för teleskopläktare.
-Oluftat ångtätt tungt yttertak med beläggning av sedumväxter och med plats för eventuella solfångare. 
-Sockelvåningen och bassängerna byggs av platsgjuten betong som kläs med natursten och kakel. 
-Källarplanet rymmer vattenbehandlingsteknik, fläktrum och ventilationsutrustning.
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PARKERING TEKNIK

Ytsammanställning   

Badhus   M2

Entré    340

Omklädning   400

Rehab/SPA    150 

Motionsbad   1220

Upplevelsebad   810 

Undervisningsbad    320 

Relaxavdelning    330

Friskvård   520

Personal   75

Teknik   1070

Total   5265

Hotell   2775

Centrala gata   270

relaxavdelning
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