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CIRKEL BADET
ÄNGELHOLM
Idag finns en stark badtradition i Ängelholm, då främst kopplad till den existerande stranden och sommarsäson-
gen. Norrut vid Vejbystrand finns ett friluftsbad med en tillhörande 25m basäng barnpool och bastu, Vejbybadet 
är öppet mellan 14 juni - 17 augusti. 
Vi föreslår att badhuset genom dess funktioner kommer att bli en förlängning av den existerande badtraditionen i 
Ängelholm och fungera som en knutpunkt som bidrar till en mera levande stadskärna som kan locka människor 
året runt. 
Idag har Ängelholms kommun 38 000 invånare, staden 22 532, vilket tillsammans med en lång tradition av 
bad kan bidra till att badhuset verkligen kommer att bli den knutpunkt för alla åldrar som vi vill ge Ängelholms 
stad. 
Det framtida badhuset har i en prognos ansetts komma att ha ett årligt besöksantal på 150 000 människor, vilket 
motsvarar c:a 410 människor om dagen, året runt.
Vi vill därför att de olika delarna i badhuset ska kunna bidra till det rekreativa stråket samt att med sin mångfald 
av aktiviteter samla badgäster från så många åldersgrupper, nationaliteter samt samhällsklasser som möjligt.

PYTTEBANEVALLEN PARKCIRKLEN
Det var under industrialiseringen och utbyggnaden av järnvägen som Ängelholm fick den karakteristiska cirkel 
som omgärdar Nybroområdet, den gamla järnvägen som i folkmun kallades pyttebanan är idag delvis en gång 
och cykelväg. 
Idag fungerar Pyttebanevallen alltså redan som ett ofullständigt rekreativt band på den nedlagda tågrälsen. Vallen 
tangerar Rönne å och är en del av ett långsmalt öppet grönt rekreativt område in igenom staden. 
Cirkeln är endast halvt använd, men genom att knyta samman den gamla järnvägsvallen vill vi skapa en rekreativ 
zon som binder ihop Ängelholms kommuns nya badhus med ett parkrum som sträcker sig ända in i stadskär-
nan. 
Längs detta rekreativa stråk vill vi, förutom de existerande aktiviteterna som tennis och idrottshallen samt det 
kommande badhuset lägga till fler aktiviteter. Vi föreslår att man förstärker kopplingen till Rönne å genom att 
uppmuntra till t.ex. vattensporter som kanot samt att tillföra en cykel samt jogging stråk i direkt anslutning till 
dessa idrottsaktiviteter.  
Ett besök i badhuset kan nu tänka föreläggas av en promenad vid Rönne å eller en joggingrunda runt parkcirkeln. 
Den gamla Pyttebanevallen skapar således en rutt och det nya badhuset ett utflyktsmål på denna.
Vi vill inte att parkcirkeln endast ska finnas till för dem som bor i Ängelholm, området ska också ge en plats som 
lätt kan ses och upplevas av dem som anländer med tåg.

KATALYSATOR
Innanför denna rekreativa cirkel vill vi att en ny stadsdel ska ta form och med detta dra hela Ängelholm åt Väster 
för att så småningom koppla vidare mot Kronoskogen och havet. 
Vi tror att denna parkcirkel kan bidra till att göra ett blivande område attraktivt och trivsamt att bo i. Innanför vill 
vi behålla den befintliga villabebyggelsen på östra sidan Havsbadsvägen och i det nuvarande industriområdet 
vill vi inrama badhuset i en stadsmässig kontext där detta också i sin tur kommer att bidra till gestaltningen av 
Ängelholms nya badhus. 
Det är från cirkeln, som sträcker sig genom Ängelholm, som vi hämtar vår inspiration till Ängelholms nya badhus. 
Cirkeln är uppdelad i en grön diagonal som löper från nordväst till sydöst längs med havsbadsvägen. Diagonalen 
delar upp stadsdelen i två lika stora delar, den nordliga halvcirkeln kännetecknas av ett klassiskt villaområde och 
den sydliga delen inrymmer idag mer eller mindre verksamma industrier. Cirkeln är här med till att definiera den 
del av Ängelholm som är på väg till att transformeras från ett industriområde till ett tätt bostadsområde med en 
stadsmässig karaktär. 
Förvandlingsprocessen är satt igång, men vilken betydelse kan det nya badhuset ha för denna process? Kan Än-
gelholms nya badhus komma att fungera som en katalysator för denna transformation?

PROGRAM
Användandet av ett modernt badhus är inte längre begränsat till banor i en bassäng på 25 meter lång motions-
bassäng. Med nya tillförda funktioner, som rekreations bad, undervisningsbad, en friskvård/motionsavdelning, 
relax avdelning och ett Rehab/spa samt ett upplevelsebad ska Ängelholm ha en badanläggning som inte längre 
används endast till mekanisk simning, utan här ska man även använda vattnet till lek, rehabilitering samt avkop-
pling.    
Vid en närmre läsning av programmet till Ängelholms nya badhus uppstår tydliga konflikter i det kommande 
användandet av huset. Byggnaden ska inte längre vända sig till en typ av brukare och en sorts simning. Byg-
gnaden ska nu kunna samla massvis av funktioner, men samtidigt fungera så att dessa kan fungera avskilt från 
varandra.

SIMCIRKELN
Liksom den parkcirkel som badhuset befinner sig i så vill vi inrymma de olika simfunktionerna i en liknande 
cirkel. Geometriskt är en cirkel en sluten kurva som avdelar en yta i utsida och insida. På samma sätt använder 
vi cirkeln, ett samlat grepp som tydliggör utsida från insida där alla simfunktioner är hopbundna av ett massivt 
öppet plan av kalksten. Badupplevelsen är avgränsad till ett cirkulärt plan och tak, där besökare fritt kan ströva 
från bassäng till bassäng. 

VATTEN KASBAH
Ett Kasbah är ett övertäckt system av platser, gator, butiker, ångbad, moskéer och marknader, känt från bl.a. Ma-
rocko. Som en stad i staden ska badupplevelsen vara i Ängelholm. Genom att dela upp funktioner och bassänger 
i volymer kan byggnaden uppdelas i stora och små delområden, som t.ex. där man kan röra sig med skor och där 
man rör sig utan.   
Varje volym får sin egen identitet, funktion, ljusinfall, akustik som ger en helt egen unik personlighet. Badupplev-
elsen förstärks med hjälp av de avgränsade volymerna samt den cirkulära formen som flyter mellan dem.
Det är således dessa volymer, eller rum, som gör badhuset överskådligt för både brukaren men också för under-
indelningen. Motionssimmarna blir inte störda av de lekande och högljudda barnen i upplevelsebadet, gästerna i 
relaxavdelningen kan vara ifred för de människor som ska träna i undervisningsbassängen, osv. Rörelsen genom 
huset hålls ihop av ett inre gårdsrum med gångar som förbinder huset på ett överskådligt vis.

MATERIAL
Vi vill med material skapa den visuellt viktiga byggnad som vi anser att badhuset bör vara. Ett landmärke som 
ska upplevas såväl av Ängelholmsborna men även av dem som varje dag reser förbi Ängelholm på sin tågresa 
söder eller norr ut i Sverige. För att skapa detta har vi valt att använda oss av enkla men kraftfulla naturmaterial 
så som glas, sten, trä och betong. 
Som golvmaterial vill vi använda kalksten, ett material med stark förankring i södra Sverige då den mesta av 
berggrunden här består av denna stensort. Trä får genom sin mjukhet och hållbarhet fungera som detaljer.
I fasaderna vill vi skapa en skillnad i intryck, cirkelskivan och dess fasad kommer att bestå av translusent u-
profilglas samt vanligt glas för att på så vis kunna styra skillnader i transparens mellan de olika delarna när man 
rör sig runt byggnaden. 
Volymerna som innehåller de olika funktionerna i badhuset och som sticker upp ur den 4 meter höga cirkeln 
kommer att bestå av sten, betong och translusent u-profil glas. Fasadmaterialen är tänkta att stärka volymernas 
inre funktion samt att till det yttre avslöja en del av innehållet hos dessa. Glaspartierna kommer även att stärka 
det visuella intrycket av byggnaden kvällstid.  

ENTRÉ & OMKLÄDNING
Ingången till badhuset är placerad till väster, mot Industrigatan. Till höger när man träder in genom vindfånget 
finns en yta med reception där man köper biljetten till badhuset och motionscentret.
Omklädningsrummen är uppdelade i två volymer, en för damer och en för herrar. Omklädningen följer ett tydligt 
förlopp, man ska igenom, en sluss, för de gäster som vill komma in och simma.

MOTIONSBAD & UNDERVISNINGSBAD
Rakt över, på motsatt sida av omklädningen och den centrala gården, ligger det största av rummen, den klassiska 
motionsbassängen. Motionsbassängen är nedsänkt 1.35m i kalkstenssockeln för att på så vis skapa läktare och 
sittplatser längs med sidorna. Taket har sprickformationer för ljusinfall, detta ger en lugn och dämpad belysning, 
med inspiration från industriella byggnader.
I den nordvästliga delen av byggnaden ligger den mest privata delen av cirkeln, här har vi valt att placera under-
visningsbadet. Ett bad för de människor som behöver rehabiliterande träning eller för barn som ska lära sig att 
simma. 

UPPLEVELSESBADET
Upplevelsebad kännetecknas av vattenlek och alltså inte av den klassiska simningen. Upplevelsebadet utgör allt 
som allt tre bassänger, där var och en har sin egna karaktär. Där finns tornhuset, som är ett 15 meter högt torn-
rum som inhyser byggnadens vattenrutschkanor. Liksom konstnären, Carsten Höller, fyllde Tate modern i London 
med jättelika rutschkanor, ska vattenrutschkanorna ses som rumsliga element. Vi har därför placerat dem in-
nanför, som kontrast till det rätvinkliga rummet av u-profil glas. 
Vid sidan av finns ett grottliknande rum med ett flertal olika vatten aktiviteter, såsom bubbelbad, spabad, ström-
mar och klättervägg. Det är även möjligt att simma ut genom grottväggen och ut i en utomhusbassäng på den 
centralt belägna gården. 
Granne till detta rum finns även en barnbassäng för byggandens minst, här kan dessa plaska runt med deras 
föräldrar.

RELAXAVDELNING & REHAB/SPA
I den nordligaste delen av byggnaden, tätt inpå ingången till hotellet, är relax, rehab samt spa avdelningen plac-
erad. Som en småstad i staden med ett labyrintiskt uttryck. Med egen ingång och omklädning kan den här delen 
fungera som ett självständigt element och hyras ut till simhallen, hotellet eller en tredje part.  

FRISKVÅRD & PERSONAL
Personalen har egen omklädning och ingång till simhallen. Personalrummet ligger i samma programmatiska 
volym som damernas omklädning. Från detta hörn kan personalen lätt få överblick och nå de olika baden i byg-
gnaden och samtidigt nå caféet utanför.
Huset har endast en lokal på ett övre våningsplan. Över kvinnornas omklädningsrum och personalutrymmet finns 
styrketräning och motionsrum. Fördelen med att det inte ligger på markplanet är att det blir tydligt för besökaren, 
att här bär man inte badkläder samt det blir enkelt att hyra ut lokalen till en möjlig gymkedja.

TEKNIK
Under gårdsrummet finns tekniken, vid denna placering har tekniken kontakt med samtliga bassänger. Man kan 
därför underhålla alla basänger från samma rum.

INTERIÖR 
Hallen är täckt av blanka vita kakelplattor, detta skapar ett ljust rum. Mellanrummet mellan kakelplattorna ska-
par den akustiska dämpningen.

INOMHUSKLIMAT
Vid utformningen av byggnaden ska stor vikt läggas på att minimera värmebehovet samt att uppnå en optimal 
akustisk nivå. Genom att avgränsa bassängerna till halvslutna volymer blir det lättare att kontrollera tempera-
turen och därav minska risken för värmeförlust.   

PARKERING
Parkeringen organiseras som ett grönt fält längs den östliga delen av badhuset. Tanken är att inkorporera park-
eringarna i landskapet. När parkeringsbehovet är uppnått kan resterande yta användas till sport och andra 
utomhusaktiviteter.  

TRAFIK
Det kommer att skapas två huvudsakliga vägar att anlända till platsen genom. Vi önskar att det mesta av biltrafik-
en kommer att anlända från centrum via Havsbadsvägen vidare på Nybrovägen. Man anländer då till den norra 
sidan av platsen samt till det intilliggande hotellet. Framför badhuset och i den park som från badhuset sträcker 
sig längs den gamla pyttebanan, pytteparken, vill vi skapa en bilfri miljö enbart för fotgängare samt cyklister. 

HOTELLET
Hotellet med sina ungefär 60 rum väljer vi att placera i hörnet Industrigatan Nybrovägen. I bottenplanet placeras 
en större restaurang som ska försörja både hotellets gäster samt allmänheten. Vi vill också skapa butikslokaler 
för att på så vis skapa en mera urban sida åt Nybrovägen till . Detta kommer sig av vår vision om att orådet ska 
komma att utvecklas till ett mera stadsmässigt, tätt och urbant område inom en snar framtid. 

KOPPLING TILL BADHUSET
I den västliga entrén åt Industrigatan möts man av en foajé där de olika delarna lätt kan nås ifrån. Åt ena hållet 
når man trappa samt hiss upp till hotellrummen på de övre planen, rakt fram når man restaurang samt reception. 
Åt motsatt håll till trappan når man en passage som leder direkt in till relaxavdelningen och entrén till badhu-
set. 
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