
Det nya badhuset ska vara en attrak-
tion och en oas för Ängelhomskommu-
nen och dess grannar. Utgångspunkten 
är att skapa en byggnad med karaktär 
som fungerar som ett nytt landmärke för 
staden men också en byggnad som är 
lättillgänglig. Det ska vara enkelt att röra 
sig i byggnaden och spännande för alla 
generationer. Genom att skapa olika mo-
ment i byggnaden med olika funktioner, 
rumsligheter och ljusinsläpp på ett och 
samma plan, tror vi att alla besökare från 
barn till äldre och funktionsförhindrande 
får en unik upplevelse i badhuset. En 
upplevelse som även varierar beroende 
på vilken tid på dagen och vilken dag 
på säsongen man kommer på besök. 
Mångfalden av funktioner och stämnin-
gens variation efter årstiderna ger också 
en bra anledning till alla besökare att 
komma tillbaka!
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Platsen
Stationsområde har en 
stor potential i den framtida 
utvecklingen av Ängelholms 
stadskärna och Badhusets tomt 
spelar en viktig roll som länk i den 
utvecklingen.

Den föreslagna centrala 
placeringen av byggnaden på 
tomten är strategisk:

– I södra delen av tomten skapas 
möjligheten att fortsätta det nya gröna 
gångstråket som sträcker sig från 
stadskärnan med en ny park söder om 
badhuset. Den nya parken länkar med 
västra sidan av Industrigatan och kan 
eventuellt fortsätta längre norrut mot 
skogen och havet.

– På öster sida av tomten skapas 
en en vertikal länk för gående och 
cyklister från Sockerbruksgatan, genom 
det nya bostadsområdet och norrut mot 
Nybrovägen och Hantverkaregatan.

– Byggnaden syns tydligt från alla håll: 
när man kommer med bil från Industrigatan 
både söder- och norrifrån, från tåget, från det 
nya gröna stråket i söder om man kommer 
gående eller cyklande från stan och från 
Nybrovägen om man kör bil från stan.

– Huvudentrén av badhuset vänder sig mot 
staden.

– Parkerigen är lättillgänglig från den lugnare 
Nybrovägen och stör inte det nya parkområdet 
söder om byggnaden.
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Byggnaden består av två enkla volymer 
som är organiserade runt en gård i mit-
ten där utomhuspoolen är placerad. 

Gården är omgiven av en glasad 
gång som skapar en tydlig cirkulation 
genom byggnaden. Glasgången når 
alla tre bassängerna såväl som spa/ re-
lax avdelningen och ger total flexibili-
tet. På sommaren blir gången en arkad 
som öppnas mot gården. 

Det nya badhuset samlar olika 
funktioner med olika bullernivåer.

Volymen mot söder innehåller de 
tystare aktiviteterna med relax/ spa 
avdelningen och motionsbadet som 
kräver koncentration och lugn.

Volymen mot norr samlar aktivite-
ter som kan ha en högre ljudnivå: ser-
veringen i entrén, undervisningsbadet 
och äventyrsbadet.

De två byggnadskropparna agerar 
samtidigt som ett skydd mot den intil-
liggande bebyggelsen på tomtens södra 
del, genom att omsluta gården. Där 
ska man känna sig fri utan att behöva 
vara rädd för att störa omgivningen. 

Gården är det ultimata gemensam-
ma utrymmet i mitten av byggnaden: 
en lugn och meditativ plats på vintern, 
levande terrass och unik mötesplats på 
sommaren. 

Den glasade gången skyddar mo-
tionsbadet och spa/ relaxavdelningen 
från gårdens rekreationsfunktion på 
sommaren. Dessutom vänder sig spa 
och relaxavdelning mot parken söde-
rut och behåller på så sätt en meditativ 
och lugn stämning. Denna delen av 
badet kan hyras helt separat tack vare 
en egen entré mot söder.

Motionsbadet och undervisnings-
bassängen ligger bredvid varandra och 
i direkt visuell kontakt fast de tillhör 
olika volymer. 

Friskvårdlokalen ligger på övervåning-
en med en fantastiskt utsikt mot inn-
ergården och mot parken söderut. Den 
kan nås från omklädningsutrymmet 
eller via en trappa direkt från entrén.
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Utformning
Volymerna har ett enkel formspråk 
som kan påminna om de omgivande 
industribyggnaderna . Byggnaden får 
en helt annan dynamik och arkitektu-
ral karaktär genom att skära volymens 
hörn för att skapa ljusinsläpp. Bad-
huset får mest ljus från dem generösa 
takfönstren och är väldigt öppet mot 
innergården. 
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Taket bärs av en stomme som kombi-
nerar stål och träramar.

Stommen består av:
– på ena sidan: halv limträ 3-leds-

ram med varierande höjd, 50 cm på 
foten, 130 cm vid  hörnparti och 50 
cm vid slutet.

– på andra sidan en halv stålram 
som bär de lutande takfönstren.

Anslutningen mellan den halva lim-
träramen och den halva stålramen  är 
fast och ger stabilitet till strukturen.

Stommen hos de mindre volymerna 
som spa/ relaxavdelningen till exempel 
är gjorda av enkla limträbalkar.

Konstruktion

Material
– Rött tegel med färg-
variation, mörk brunt 
och grått på utsidan av 
byggnaden.

– Vitt putsat tegel 
mot innergården och 
vit målad tegel på 
insidan av de stora 
rummen.
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– Golvet är av plattor av olika 
mönster, färg och storlek beroende 
på funktioner.


