
FOLKETS BADHUS 
Ängelholm

Mötet med vattnet, en kropp viktlös i det stora blå. En kropp 
som vilar på sanddynor som är formade av vågornas rörelse. 
Något fast, något flyktigt, en aktion, en reaktion.

KONCEPT
Byggnaden hämtar sin form från havets rytm, stort och litet 
flytande och fast. Vattnet transporterar sand och sten och ska-
par formationer som inger ett lugn. byggnadens komposition 
tar utgångspunkt i tyngden man kan känna då man står vid 
strandbrynet, vattnet sköljer över fötterna, drar undan sanden 
och lämnar personen stående på en liten plint. Byggnadens 
form härstammar av erosionen, en sten ligger vid strandbrynet 
under en oöverskådlig tidsrymd. Formen raffineras med natu-
rens hand och lämnats vid ett stadie där det som bär och blir 
buret har uppnått balans.

KONTEXT
Området där badhuset skall byggas har en rustik, horisontell 
prägel med mindre verkstadslokaler och magasin i ett och två 
plan. Denna kvalité har används som ett bidrag för badhus-
förslagets proportionering, uttryck och volym.

HUVUDDRAG
Byggnaden ligger på den sydliga delen av tomten. Den orien-
terar sig i huvudsak med axeln som riktar sig mot Ängelholms 
hjärta samt parallellt med järnvägslänken som sträcker sig mot 
norr och söder, Abisko och Kapstaden. Kroppen är hävd cirka 
tre meter från gatuplan på en sockel för att dra sig tillbaka från 
det vardagliga och instifta ett lugn samt minska insyn. Byg-
gnaden öppnar sig dock och vänder alla sina ansikten mot 
Ängelholm i alla väderstreck och till alla, både lokalt och re-
gionalt.
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ANKOMSTEN
Besökaren kan ankomma till 
byggnaden från alla väder-
sträck. På så sätt har byg-
gnaden ingen given framsida, 
besökaren är lika välkommen 
oavsett var han/hon kom-
mer ifrån eller vem han/hon 
är. Detta är en viktig tematik 
i byggnadens komposition då 
den har bra förbindelser till in-
frastruktur och kan ses som ett 
första anslag till en ny fokus-
punkt i Ängelholms stadsväv.

Personen mot staden, himlen, 
sedan under byggnaden, pro-
cessionen, slutligen ankom-
sten till byggnadens hjärta 
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där besökaren kan orientera 
sig och få en överblick dess 
rum och funktioner. Övergån-
gen, att gå från stadens puls 
in i en rekreationens oas sker 
stegvis, detta har varit av stor 
vikt för att skapa smidiga 
övergångar i stället för abrup-
ta brott. 

GRÖNAREALER
Den nordvästra delen mot In-
dustrigatan planteras med 
delvis vintergrön,  växtlighet 
för att staden i känsla ska 
avta ju närmare man kommer 
”Folkets badhus”.  

Parken som ligger mellan ho-
tellkomplexet och badhuset 
kan ses som en lunga där re-
spektive byggnad drar sina 
andetag.

Parkeringen har skjutits in 
som en kil på ett sätt så att 
maximal yta läggs mot gatan 
och minimal in mot grönom-
rådet.
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fasad mot väst skala 

fasad mot syd skala 1:200

längdsnitt skala 1:200

tvärsnitt skala 1:200
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1 entré
 a foajé

 b kassa/reception

 c cafeteria & kök

 d serveringsyta

 e rum för barnkalas

  föreningskanslier

  uppehållsrum

2 omklädning för badet
 f damer

   omklädning

   dusch

   bastu

 g herrar

   omklädning

   dusch

   bastu

3 motionsbad
 h simbassäng

 i plats för läktare

 j avskärmad bassäng

 k utsiktsplatå
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4 upplevelsebad
 l  serveringsyta

 m  utomhuspool

 n småbarnspool

 o varmpool

 p vattenrutschkanor

 q rekreationsbassäng

 r badvaktsrum

5 undervisnings/ 
 rehab - bad

6 rehab/spa 
 s omklädning dusch

 t behandlingsrum

7 relaxavdelning
 u omklädning damer

   duschrum

 v omklädning herrar  

    duschrum

 w relaxrum

 x bastu

 y solarie

 z bubbelpool   

 å utepool

8 friskvård 
 ä motionsrum

 ö styrketräning

9 personal
  kontor

  personalpausrum

  omklädning dam & herr

10 teknik
  (i plintarna)
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VOLYM, UTSIKT & KONSTRUKTION
Diagram uppe till höger visar kopplingen mellan badhus och 
hotell, samt det huvudsakliga öppningarna för utsikt. I det ned-
ersta diagrammet ses två lösryckta skalformer som är konstru-
erade likt ett beslag som utnyttjas på alla ytor där fasad vrider 
sig och blir till tak eller golv.

Materialen är på utsidan i huvudsak sten på både beläggning och fasad. Inredingarna är i ljusa träslag, 
exempelvis ask eller lönn, med ett golv med en i överordnat sätt mörk stensättning.
BIlderna på den nedre delen av arket visar ankomsten, hur man går från ute till inne, samt hur man möter 
receptionen. I bilden till vänster ses delar av bassäng för att man som förbipasserande ska kunna avläsa 
byggnadens funktion och bli tilldragen av det sipprande ljuset från bassängerna. Bilden i arkets övre 
vänstra hörn skildrar upplevelsen av att möta parken genom det stora panoramafönstret samtidigt som 
man befinner sig i badhusets salong där hopptorn, bassänger och platåer skapar en diversiv badmiljö 
för människor i alla tillstånd.
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koppling badhus - hotell
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