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Nytt Badhus Ängelholm - CIRKELN OCH VÅGEN

Tomten till Ängelholms nya badhus befinner sig 
på kanten av tre olika programmatiska tillstånd, 
och ska med det nya badhuset tillföras ett fjärde 
programmatiskt element. Istället för att söka mot 
en tillpassning till de tre omgivande programmen 
behandlas det nya badhuset som ett självständigt 
element som i kraft av sin from kommer att fungera 
som en programmatiskt och formmässigt samling-
spunkt mellan de tre olika situationerna. Badhuset 
utformas som ett cirkulärt solitärt element plac-
erat i en ny stadspark. Det nya badhuset kommer 
således att fungera som ett tydligt riktmärke i den 
nära kontexten. I sammanhang med byggnadens 
ikonografiska yttre form, öppnas fasaderna upp 

lokalt och ger utsikt ut i kontexten samtidigt som 
att den ger nya program till kontexten. Mot bostad-
sområdet i syd öppnas formen upp i terrängnivå 
och där etableras en utomhus skridskobana i 
förbindelse med badhuset. Mot väst öppnas för 
utsikt mot spårarealet och skogen.

Utifrån avläses byggnadens form tydligt och den 
framstår som ett nytt element i kontexten. Genom 
att lyfta fasaderna upp för utsyn avtecknar sig en 
sammanhängande vågrörelse genom hela formen. 
Detta kommunicerar med all tydlighet byggnadens 
ändamål och ger samtidigt tillbaka till de omkring-
liggande områdena.

Internt i formen definieras det stora öppna rummet 
av två vikta element som kryssar varandra. Denna 
öst-väst gående elementinnehåller omklädning, fit-
ness coh wellness område. Den nord-syd gående 
rymmer matsal, administration, tävlingsbassäng, 
baby/barnbassänger och en strand. De två krys-
sande elementernas avtryck lämnar tre mer löst 
definierade vattenrum. Detta öppnar upp för ett 
nytt sätt att använda badhuset på – emedan det i 
tävlingsbassängen kan tränas målmedvetet och 
koncentrerat föregår motions simning, rehabiliter-
ing och lek i de övriga bassängerna. Den upplagda 
motionssträckan är turen hela vägen runt längs 

cirkelns kant och under foajé området som tillsam-
mans ger en tur på omkring 275 meter.

Med utgångspunkt i i cirkelns klara formspråk 
tillförs Ängelholm inte bara ett nytt badhus, utan ett 
ikoniskt bygg som i kraft av sin klart avläsliga form 
och fasadernas böljande rörelse kommunicerar 
byggnadens ändamål i ett enkelt och starkt grepp.
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