
Ängelholm är en stad som ligger på gränsen. På ena sidan ligger havet, på andra sidan det nordskånska landskapet. Staden delas även i två 
delar av Rönne å och av järnvägen som passerar i nordsydlig riktning. Spänningen kring dessa flytande gränser har utgjort grunden för detta 
förslag.

Byggnadens skeva formspråk hanterar och återspeglar det komplexa programmet utan att bli ett självändamål. Ett badhus är en sammansatt 
funktion som med fördel kan gestaltas i en motsvarande geometri. Den sökande kartongmodellen har varit en styrande parameter i arbetet. 
Huset låter insidans komplicerade program och infrastruktur möta stadens skala och flöde på ett organiskt sätt. Den norra sidan  är mer 
stadsmässig med varierande takfotshöjd och hård markbeläggning. Den södra sidan har en takfot som följer parkens topografi och en fasad 
som öppnar sig mot ljuset.

För att kunna lösa programmet utan att fylla hela tomten valde vi tidigt att stapla funktioner på höjden. I västra delen äventyrsbadet, i östra 
sidan café, administration, omklädning, gym och spa. I mitten placeras stora simhallen. Våningsplanen exponeras mot det centrala rummet 
genom snedställda räcken. Den visuella dynamiken mellan de skeva bjälklagskanterna har varit ett betydelsefullt tema i processen redan från 
början. Ett annat tema har varit entrérummets direktkontakt med den centrala simhallen. I likhet med många gamla tågstationer träder man in 
från ovan och blickar ner på all aktivitet. 

Byggnaden gestaltar gränser mellan aktiviteter, funktioner och material. Olika saker pågår samtidigt under samma tak. Material möts och gör 
olika saker med rummet, människor möts och gör olika saker i rummet. Alla dessa gränser och möten är inte svartvita utan flytande. Flytande 
gräns.
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Byggnadens placering

Badhuset och hotellet är placerat i linje med Nybrovägen. Mellan badhuset och gatan anläggs 
en parkeringsplats för 100 bilar. Den parallella placering med Nybrovägen förstärker gaturummet 
och parkytan mot söder maximeras. Parkrummet närmast badhusets sydfasad har en skålformad 
nedsänkning som skapar dynamik i parkens topografi. Den övriga parken har små kullar med ett 
träd på varje, som bildar ett stiliserat kullandskap. Gångstråk skär genom kullarna, längs gångarna 
löper bänkar bestående av raka granitblock i olika längder.
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Byggnaden angörs från gatan. Ett litet veck i den 
mittersta glasfasaden ut mot gatan bildar vindfång 

för entrén.  Från entréhallen når man byggnadens tre delar 
- den östra solida delen som är den enda som är uppdelad i 

flera våningsplan, den centrala bassänghallen med full takhöjd och 
äventyrsbadet i den västra delen. 

Omklädningsrummen ligger på det första planet i den “solida” delen, när man 
passerat dem är man inne i den “våta” ombytta zonen. Den stora motionsbassängen ligger 

nedsänkt en halv våning  i den centrala delen som har full takhöjd och panoramafönster ut mot 
parklandskapet. Trappor leder upp till hoppavsatserna och de övriga planen. Alla våningsplan har 

öppna eller inglasade balkonger in mot den centrala simhallen. 
Äventyrsbadet  består av terraseringar med pooler och andra 

vattenattraktioner som klättrar sig upp mot taket. 
Trappeffekten ger överblick och fin utsikt över parken. 

Ett gym med gruppträningssalar och 
utomhuspool är inrymt på plan 1, 

härifrån leder en trappa vidare 
till relaxavdelningen 

med spa och 
utomhusterass. 
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Kortfattad teknisk beskrivning

Badhusets grund utgörs av en isolerad 
platta på mark, och byggnadens 
stomme är ett prefabricerat system 
av betong och stål. Takkonstruktionen 
av limträ och fackerksstål är dold. 
Utvändigt är taket klätt i bandplåt.
Fasaderna är utfackningsväggar med 
en utsida av trä, plåt, glas, keramiska 
plattor, sten och tegel.

Invändiga golv- och väggytor 
där vatten förekommer kläs med 
keramiska plattor. Sportgolv läggs 
i gym, relax-, och friskvårdsrum. 
Takytorna inomhus är av 
absorberande material för att skapa 
en god ljudmiljö.

Utvändig markbeläggning består av 
mönsterlagd betongsten med inslag 
av smågatsten. Parkeringsytor av röd 
asfalt med frilagd ballast.

Ett energieffektivt glas skiftar 
genomsläppligheten av ljus och 
energi mellan dag och natt. Passiv 
solenergi tas tillvara och lagras i 
vattenbassängerna. Varm frånluft 
återvinns. Ett energisnålt klimatsystem 
styrs digitalt. 

Om fasaden

Byggnaden har en tydligt exponerad 
materialitet. Fasaden är uppbyggd av 
fasadelement i olika material. De två 
sidodelarna har varsin materialpalett. 
Den östra delen är klädd med tunga 
material, keramiska plattor och 
tegel. Den västra delen har lättare 
beklädnad i trä och plåt. För att mjuka 
upp kontrasten har material från 
den ena sidan smugit sig in på den 
andra sidan. Fasadens dimension och 
material skapar en linjering som ger 
en horisontalitet som visuellt minskar 
byggnadens volym.


