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Fyra nyanser av blått
Ängelholms kommun har valt ut en spännande plats mellan skog och stad 
för den nya simhallen. Vår ambition är att utnyttja den unika placeringen till 
att låta de planlagda gröna elementen vara en viktig del av badupplevelsen. 
Önskan är att dra in skogen över järnvägsspåren och skapa en grönkil som 
sträcker sig in i staden. På det sättet införlivas skogen direkt in i staden och 
skapar en naturlig koppling mellan stad och natur, mellan park och skog.

Koncept sten i sanddyn
Förslaget har hämtat sin inspiration från bilden av en sten i en sanddyn. 
Badhuset ligger som en solid, en sten, insvept i landskapet som bildar 
Ängelholms nya stadspark. Hela tomten programmeras som en ny stadspark, 
ett nytt publikt rum i staden. Det ger en ny framsida mot järnvägen, en 
ny mötesplats i staden och blir en katalysator för stadsdelsförnyelsen i 
området. Området har redan idag en stor och positiv diversitet med boende, 
verksamheter, nöjen och kontor. Med ett stort nytt publikt program för sport 
och rekreation ökas områdets attraktion ytterligare. 

Det nya badet blir en fokuspunkt i det gamla industriområdet från vilken den 
fortsatta stadsförnyelsen kan utgå. Tomten ligger strategiskt och väl synligt 
från järnväg och busstation i söder och den växande staden i norr. Badhuset 
ska vända sig till såväl stadsbor som tillfälliga besökare och har gestaltats 
som en cirkel med en central foajé vilken nås via två entréer.

Parken sluttar upp mot badet så att landskapet bäddar in den nya volymen. 
De lite upplyfta entréerna bildar en ljus och varm blickpunkt för besökare 
från centralen och från stadsgatan. 

Inspirationsbild skissmodell med koncept för badet som 
en inringad del av parken.

Badhustomten har en exponerad och offentlig sida mot stationen och en 
mer intimt urban sida mot staden. Badhuset placeras mellan stad och skog. 

Cirkeln ger en volym utan baksidor och blir en påminnelse om att hela det  
gamla industriområdet har en cirkulär form.

En spricka genom volymen kopplar staden till parkrummet. Badhuspro-
grammet nås via en central foaje.

Parkens terasseringar forstätter in i badhuset
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situationsplan skala 1:4000

parken
Ängelholm har fantastiska naturmiljöer. Den ändlösa sandstranden är 
välkänd och välbesökt. Strandskogen som skiljer och skyddar staden från 
sanden är en stor tillgång för rekreation och sport. Landskapet är bördigast 
i Sverige och åkrarnas lapptäcke erbjuder fantastiska vyer, inte minst när 
man närmar sig Ängelholm från luften.

I den föreslagna nya stadsparken finns viljan att återkoppla omgivningarnas 
naturkvalitéer; sanden, strandskogen och åkerlapparnas mönster, till stadens 
kärna.   

Åkerlapparnas rutmönster och industrilandskapets ortogonala ordning tas 
upp i parken som terrasseringar med olika material och funktion. Några ytor 
med trall blir tillfälliga scengolv eller plats för picknick. Stenlagda ytor bildar 
små torg som leder upp till badhusentrén, en grusplan kan lätt användas som 
boulebana och gräsytor erbjuder plats för lek. En serie rektangulära dammar 
erbjuder vattenspeglar och plats för vattenlek, de leder upp till en stor damm 
som möter badhusets runda form. Den stora dammen är placerad så att den 
möter upplevelsebadets gårdsrum och vattnet bidrar till att skapa ett skyddat 
utomhusrum. Vintertid kan dammen även användas som isbana. 

Fria grupper av tallar tar med sig skogsmotivet in i stadsparken. Mellan 
terrasser och nivåförskjutningar böljar grönytor som inspirerats av hur 
sanddyner formas kring fasta objekt. Mot norr får tomten en mer urban 
karaktär med mer hårdgjorda ytor. Grusade parkeringsytor blir en del av 
rutmönstret och formas med murar och omgivande terrasser.

Projektets strukturplan inspirerades av en önskan om att bevara platsens 
tidigare insdustriella struktur.

Skogen flyttar in i staden med dungar av tallar i stadsparken.

situationsplan skala 1:400
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 axonometri av programdisposition

Beskrivning av badhusförslaget
Badhuset ligger som en solid volym i stadsparken. En sten i sanddynen. Vår 
ambition har varit att skapa en enkel och tydlig form som kan skapa ett klart 
och identifierbart landmärke i Ängelholm. 

Simhallens cirkulära grundform gör den till en samlande helhet samtidigt 
som den vänder sig mot byggnadens alla omgivningar. Valet av cirkeln är 
en övertygad idé om att denna form bäst kan tillmötesgå den pågående 
förvandlingen i området, samt frigöra sig från stadens rutnät och ikläda sig 
en egen identitet.

Badhuset kan ses som en koncentrerad och inringad del i den serie av 
publika rum som skapas i parken. 

Byggnadsprogrammet har organiserats utifrån två enkla principer. 
Den första är att hela det publika programmet återfinns i ett terrasserat 
plan. De olika bassängerna har olika djup. Genom att placera bassängerna 
på befintlig mark och låta bassängens djup vara dimensionerande för 
bassängrummets golvnivå kan omfattande grävningsarbeten undvikas. 
Det ger en insynskyddande nivåskillnad på 1,5 meter från ny marknivå där 
parken sveper upp mot fasaderna. Grundare bassänger bildar nedsänkta 
rum vilket också ger en rumsbildande och avskiljande effekt. 
Den andra principen handlar om att stora publika program placeras med 
utsikt mot parken där aktiviteten också blir synlig. Intimare och mindre 
programytor orienteras mot den urbana sidan i norr. 

Badets entré är gestaltat som en spricka genom badhusvolymen. 
Entresprickan erbjuder passage genom huset med en entré via ett sluttande 
torg mot söder och den andra via en generös trappa mot den växande 
stadsdelen i norr. Parkens ortogonala nät återkommer som ett prismastiskt 
mönster där volymen spricker upp. Det prismatiska mönstret är ett tema 
som återkommer i plan och fönstersättning såväl som i upplevelsen av 
byggnadens inre där det terrasserade golvet möter ett varierade tak. Genom 
att delar av taket pendlas, skapas inverterade lanterniner som ger naturligt 
ljus åt bassängrummen utan att skapa besvärande reflexer i vattnet. De 
nerpendlade lanterninerna bidrar även till att skapa intimare rum och 
rumsavskiljande effekter i det terrasserade bassänglandskapet. 
 

1.  Entré med vindfång, foajé, reception, toaletter  och café
2.  Omklädning till simhall
3.  Föreningslokaler
4.  Två Bassängrum med visuell kontakt. Motionshall (med 25m bana 
 och plats för  200 läktarplatser samt avskild rehab-bassäng och 
5. Upplevelsebad med barnbassäng, varmbassäng och rutschbana. 
6.  Spa, behandlingsrum och personal. Konferens i anslutning till spa.
7.  Garage med plats för 17 bilar 
8. Soprum i anslutning till hiss och garage
9.  Städcentral i nära anslutning till hiss
10.  Tvättstuga
11.  Verkstad
12.  Telecentral
13.  Elcentral
14.  Förråd
15.  Kem. förråd
16.  Vattenreningsrum
17.  Provtagning
18.  Driftcentral
19.  Värmecentral 
20.  Utjämningstankar
21.  Fläktrum ovan omklädning och café

fasad skala 1:200
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Spa avsnittet mot nord arbetar med en sprick-aktig hålstruktur i fasad som 
skapar en större avskiljning mellan de mera intim och små rumsligheter 
invändigt och det större parkrummet utomhus.

På upplevelsebadets gård blir rutschkanorna synliga bakom ett fasadraster

Det stora bassängrummets gavel öppnas mot parken. Naturlig ljus kommer 
även in genom en serie takfönster längs rummets långsidor.
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interiört perspektiv 

sektion BB skala 1:200

Kortfattad teknisk beskrivning
Simhallen får i vårt förslag en kompakt form och framstår som en samlad 
spa- och vattenkulturanläggning. Det terrasserade golvet gör att omfattande 
grävningsarbeten kan undvikas. Samtidigt skapas en sockel som kan 
inrymma alla tekniska utrymmen för anläggningens drift. 

För att skapa en enkel och kostnadseffektiv ventilation har utrymme för 
fläktrum reserverats ovan omklädning, varifrån tilluft kan spridas i undertaket. 
Frånluft tas i tak i innerväggslägen. Resten av undertaket fungerar som en 
trycklåda vilket också skyddar balkarna från fukt. 

Taket bärs av dolda fackverksbalkar och vilar på betongskivor mitt i byggnaden 
samt på pelare vid gårdsfasader och i entrésprickans väggar. Fasaderna i 
cirkelns ytterkontur får sekundär konstruktiv betydelse och utformas med 
nätta stålpelare. Det gör att öppningarna i ytterfasaderna visuellt upplevs 
som ett kontinuerligt glasband. 

Glasbandet i fasaderna ger volymen en vertikal delning. Delningen förstärks 
ytterligare av att sockel och tak ges olika material. Takdelen är klädd med 
brandhärdad träpanel. Sockelvåningen utförs i platsgjuten betong. Betongen 
gjuts mot form av träspånt så att sockeln får en textur lik takets träpanel.

Hotell
Simhallen kan kombineras med hotell redan vid uppförandet eller kom-
pletteras senare. De olika scenarierna erbjuder olika möjligheter. Om badhus 
och hotell byggs som ett sammanhållet komplex kan hotellet införlivas i cirkeln 
och växa ur volymen väster om entrésprickan. Vid en senare tillbyggnad med 
hotell kan en kompletterande volym placeras på den hårdgjorda yta i det 
nordvästra hörnet som annars används som markparkering. I det externa 
hotelläget kan en interiörlänk till badhuset skapas i förlängningen av den 
tvärgående passage som leder till omklädning och spa.

sektion AA skala 1:200


