
EN KALL DECEMBERDAG
Badhuset lyfter sig likt en frostig dimma 
från marken. Från dess inre strömmar ett 
varmt ljus. 

Det är en kall decemberdag och hela 
familjen cyklar till det nya badhuset. 
Jag, min fru och våra barn har cyklat 
längs det nya parkstråket som binder 
samman Ängelholms centrum med rese-
centrumet och badhuset. Här vågar man 
cykla med barnen eftersom ingen biltrafik 
stör. Vi närmar oss badhuset, glaset som 
omsluter hela byggnaden ser ut som en 
frostig dimma, innanför ser man det varma 
ljuset från interiören. På vissa delar av 
fasaden framträder siluetter av människor 
som badar och leker, på andra delar tittar 
varma vackra träväggar fram. Lyfter man 
blicken ser man vattnet spegla sig i det 

blanka taket. Barnen ser vattenrutsch-
kanan som sticker ut från fasaden;  -Där 
ska vi åka, ropar barnen, samtidigt som 
man ser siluetterna av några barn som 
swischar förbi.

Cykelvägen leder oss direkt till entrén. 
Vi ställer cyklarna på cykelparkeringen 
och går in. Man möter ett luftigt entrérum 
med receptionen i centrum. Vi betalar och 
går in i omklädningsrummets familje-
avdelning. Efter omklädningen kommer vi 
till ett rum som är fullt av ljus och 
gröna växter. Härifrån kan man nå alla 
olika funktioner i huset. Jag och barnen 
går in till upplevelsebadet medan min fru 
skall simma några varv i motionsbadet. Vi 
bestämmer att vi möts om en timma på samma 
plats.
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Väl inne i upplevelsebadet blir barnen 
exalterade, vi springer runt tillsammans 
och provar alla olika attraktioner. Efter 
ett tag behöver jag en kopp kaffe som jag 
köper i caféet. Jag sätter mig och njuter 
i en skön solstol och iakttar barnen 
medan dom åker i rutschkanan, varv efter 
varv. Tittar man upp ser man himlen och 
trätopparna. I ögonhöjd kan man ana 
förbipasserande människor och bilar 
utanför badhuset, men man ser bara deras
siluetter. Det känns tryckt att det inte 
är full insyn, då skulle man kännt sig 
uttittad i bara badbyxor.

Efter en dags badande börjar vi bege oss 
hemåt, men innan vi går äter vi middag i 
cafeterian vid entrén. Härifrån ser man in 
till upplevelsebadet där vi nyss lekte, vi 
får lova barnen att vi snart skall komma 
tillbaka.

Visualisering entré



SITUATION
Badhuset är beläget längs stråket som binder 
samman resecentrumet och Ängelholms centrum. 
Förslaget utnyttjar läget och badhusets entré 
blir en del av stråket. Samtidigt skapar badhuset 
tillsammans med det framtida hotellet ett tydligt 
stadsrum längs med stråket och definierar en entré 
plats. Platsen är bilfri och kläs med omväxlande 
gräs och marktegel. Teglet tar upp relationen till 
platsens tegelarkitektur och blir en länk 
mellan dess historia och framtid. Parkerings-
platsen är belägen längs med bilvägen på tomtens 
norra del. Gång och bilvägar längs med tomtens 
östra och västra sidor binder samman stads-
strukturen.
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Visualidering flygfoto



PLANER
Planerna har organiserats för att tillgodose alla 
efterfrågade flöden och uppnå god yteffektivitet. 
Byggnadsvolymens utformning ger alla verksamheter 
god tillgång till dagsljus samtidigt som den är 
kompakt nog för att uppnå god energieffektivitet 
och ett effektivt byggande. Badhusets reception kan 
kopplas samman med ett framtida hotell. 

De olika funktionerna i planen innesluts av ett 
gemensamt hölje som vid en fortsatt projektering 
kan utvidgas eller stramas åt för att rymma 
förändringar.

EKONOMI OCH BYGGNADSTEKNIK
Yteffektiva planer ger en liten byggnadsarea som 
tillsammans med den kompakta byggnadsvolymen skapar 
grunden för ett ekonomiskt realiserbart förslag. 
En tung byggnadsstomme av betongelement och HDF-
bjälklag ger byggnaden värmetröghet och utgör 
ett effektivt byggsystem. Stommen kläs med olika 
ytskikt beroende på rummens funktion.

AREASAMMANSTÄLLNING
Entré    440 m²
Personal    90 m²
Omklädning   400 m²
Centralt rum   140 m²
Motionsbad   1030 m²
Underhållsningsbad 770 m²
Relax    320 m²
Spa     100 m²
Friskvård   520 m²
Undervisningsbad  260 m²
Teknik    1180 m²

Tot     5250 m²
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Visualisering motionsbad

KOMMUNIKATION

Besökare bad

Besökare relax, spa

Besökare från hotell

AVDELNINGAR 
UTHYRNINGSBARA 
TILL EXTERN 
ENTREPRENÖR

BADAVDELNINGAR

FLEXIBLA VÄGGAR



FASADER
Ett hölje av glas omsluter hela bygganden. 
Glaset är screentryckt i en gradient; från 
vitt vid marken till transparent vid taket. 
Glaset ger byggnaden ett öppet intryck 
samtidigt som badgästerna skyddas från 
direkt insyn. Väggar bakom glaset är klädda 
med björkfanérskivor vars varma färg lyser 
igenom glaset.

ENERGI
Den kompakta byggnadsvolymen tillsammans med 
väl isolerade väggar och fönster hjälper 
till att uppnå en god energieffektivitet. 
Sedumtak är inte mycket dyrare än 
traditionella taktäckningar men ger stora 
fördelar som tex:

-Reducerar storlek på dagvattenanläggning
-Ökar djurlivet i området
-Förbättrar luftkvalitén i närmiljön
-Vackrare utsikt för grannar med utsikt över 
badhuset
-Lägre kostnader för uppvärmning och 
kylning av fastigheten
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