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Mål
Målet med Ängelholms badhus är att skapa ett 
multifunktionellt badhus för stadens invånare 
och dess besökare: ett hus som fungerar som 
en tidsenlig ram for kultur och kroppskulturella 
utförande i alla åldersgrupper.
Huset skall styrka sundhet genom inspirerande 
aktiviteter och ge möjlighet för spontan lek och 
social samvaro.
Lösningen ska framstå som ett landmärke för 
Ängelholm, som utnyttjar platsens potential, det 
framtida gröna parkband, vilket förbinder havet 
och det rekreativa skogsområdet med det cen-
trala Ängelholm.

Projektets huvudidé
Vi vill inte enbart göra ett välfungerande bad-
hus. 
Vi vill också göra ett öppet och aktivt parkom-
råde i mitten av Ängelholm, vilket kan ingå i ett 
framtida parkband som sammanbinder havet 
och staden. 
En modern stadspark, vilket följer trenden från 
många andra europeiske stadskärnor, där ett 
stort offentligt aktivitetshus fungerar som en dy-
namo för informella utomhusaktiviteter till gagn 
för folkhälsan.
Det är därför badhusets huvudidé att framstå 
som en låg ljus och öppen paviljong, som inb-
juder invånarna att uppehålla sig omkring huset 
och även i huset.  

Badhuset utformas som en halvt nedgrävd 
tvåvåningsbyggnad. 
Foajén och caféområdet är i markplan och 
framstår som en genomsiktlig paviljong, varifrån 
man kan se ut i parken, samtidig som man kan 
titta ner till husets badaktiviteter i våningen un-
der markplan. 

Ankomst
Hela tävlingsområdet utformas till en park. Byg-
gnadens funktioner samlas i en cirkulär form 
med tre ”inhack” för ljus och kontakt till foajén. 
Det skapar två likvärdiga ingångar så badhuset 
framstår lika välkomnande om man ankommer 
från stationen, från bilparkeringen eller gående 
genom parken.

Funktionella förhållanden
Badhuset är utformat i hänsyn till den önskade 
kapaciteten. 
De offentligt tillgängliga funktionerna, där det inte 
ska lösas biljetter, är placerade i ingångnivån. 
Alla våtrumsfaciliteter är placerade i ett plan som 
är en skyddad våning under terräng.
Från foajén är det tillgång till omklädningsrum, 
simhall, varmvattensområden, klubblokaler 
och möteslokaler. Alla områden kan användas 
självständigt. 
Cafédelen placeras således att där kan serveras 
till både foajén och via hiss till arealer vid 
rekreationsbassängerna.
Billjettförsäljningen är placerad i foajén med 
överblick till de olika områdena.
Omklädningsrummen för simhallen och varmvat-
tensområdena förses med tillträdeskontroll.

Färger och material
Utifrån framstår byggnaden som minimalistisk 
med stora glaspartier i full rumshöjd vilka följer 
väggarnas mjuka form. Takets form följer väg-
garnas lodräta avgränsning och takfoten bekläds 
med vit aluminium i samspel med glaspartiernas 
smala lodräta spröjsar.
Den cirkulära beläggningen omkring byggnaden 
uppförs i betong vilket gjuts på plats.
Invändigt är byggnaden en ljus neutral nordisk 
inramning för utsikten till parken och bassänger-
nas lysrefl ektioner. Innertaket utförs som en plan 
homogen vit akustisk yta, vilket om kvällen kan 
refl ektera ljuset från bassängerna så att man kan 
se vattnets rörelse utifrån. De böjda väggpartier-
na av betong bekläds med avlånga kakelplattor i 
sandfärgat stengods. 
Golven utförs i samma färgnyans i kvadratiska 
kakelplattor med friktionsskydd i cirkulär struk-
tur. 
Väggar mot bassängerna och i dusch- och om-
klädningsrum bekläds med vitglaserade kakel-
plattor. 
I entréområdet utförs ytbeläggningen i betong, 
vägg mot bassängområden som glaspartier utan 
spröjs.

Ljus
Fönsterpartierna är placerade i den övre halvdel-
en av badrummen 360 grader runt. Detta säkrar 
att man utnyttjar ljusinfallet maximalt, då det 
sträcker sig långt in i rummen och ger ett jämnt 
och behagligt ljus.

I Form

Ängelholms badhus
Formad som en paviljong mitt i en 
stadspark omsluten utav grönområden.

Med de slutna avsnitten nedgrävda kan 
badhusets utåtvända funktioner formas 
som en friliggande glasbyggnad med 
direktkontakt med staden och parken: 
badliv, parkliv och stadsliv smälts 
samman.

Oavsett hur och när omgivande 
stadsarealer uppförs kan parken och 
badhuset bevara sin identitet och 
bibehålla sin betydelse:
såsom Ängelholms rekreativa center.

i form

Perspektiv sett utifrån mot ingång/entré och rekreationsbad

Situationsplan 1:400

ÄNGELHOLM BADHUS



Fasad 1:200

Förråd
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Kök
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Teknik och förråd
Friskvård
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Rehab/spa
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1: Simbassäng, (20,5x2
2: Småbarnspool
3: Varmpool
4: Två vattenrutshka

5: Rekreationsbassäng
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Då dagsljuset är mycket sparsamt i löpet av vin-
terhalvåret, är det nödvändigt att använda en god 
konstgjord belysning. Vilket kan ge rikligt med 
ljus och som kan varieras så det skapar olika 
stämningar och upplevelser i byggnaden.
I simhallen har den generella belysningen möj-
lighet för dämpning. Belysningsarmaturerna 
harmonierar med taket vilket ger en indirekt 
belysning. Ljusarmaturen kan regleras från 
bassängkanten.
Belysning i simhallen varierar så det kan vara 
200 lux i anslutning med uppvisningar, 50 lux i 
anslutning med motionssimning. I vissa perioder 
vill den generella belysningen släckas, och en 
särbelysning i rummet används.
belysningen byggs in i beläggningen vid lek-
bassängen, ljuspunkterna kan användas i sam-
band med lekaktiviteter i området. 

I alla bassängerna installeras belysning. När den 
generella belysningen släcks lyser då en särbely-
sning upp bassängerna.
Glaspartiet mot parken upplevs som ett sam-
manhängande ljusband. En särbelysning av 
glaspartiet från nedgrävda armaturer framhäver 
glasbandet.

Konstruktion
Byggnadens undervåning uppförs i betong, gjuts 
på plats och som element. Över marknivån utförs 
byggnadens statiska konstruktion som runda in-
spända stålpelare samt stålfackverk.
Oftast gjuts sida för sida, varav formelementen 
kan återanvändas men gjutningen utgör en möjlig 
försvagning. Därför föreslår vi att bassängernas 
sidor gjuts i en process för att minimera antalet 
av gjutningar.
Promenaddäcket skyddas av membran på över-
sidan. Utöver det föreslås en extra säkring; på 
hela promenaddäcket läggs ett extra skyddsun-
derlag ut ovanpå membran. Vilket säkrar att eft-
erföljande reparationer och utbyte av plattor och 
ändringar kan utföras utan att det sker skador på 
membranen.
Belysningen i bassängerna utförs som decen-
trerade armaturer, vilket är monterade i bassän-
gväggarna. Bassänginloppet bör placeras i 
självständigt betonglager i bassängbottnen. Ge-
nom att etablera ett extra betonglager i bassän-
gernas botten undgår man att genombryta och 
försvaga den primära bassängkonstruktionen. 
Skvalpkanten är utförda extra breda, 50 cm (som 
alternativ till en bredd på 33 cm) lutande mot 
bassängen. Vilket gör att det uppnås en mera 
effektiv och slitstark ränna.

Teknik
Teknikkällaren innehåller följande:

• Vattenbehandling med tillhörande 
        kemikalierum
• Ventilations- och värmecentral
• Vattentillsynsanlägg
• Elcentral, CTS anlägg
• Mindre verkstadsområde och förråd
• Direkt tillgång från simhall
• Schakt med trapputgång

Omkring alla bassänger etableras krypkällare 
med en frirumsprofi l på 2 x 2 m. I förbindelse med 
vattenbehandling inrättas en spillvattenstank till 
bassängerna och gemensam sköljvattenstank.
Denna disponering ger fl exibilitet vid den slutgilt-
iga placeringen av de tekniska installationerna, 
då dessa generellt placeras under mark.

Drift och underhåll
Det har i valet av material lagts stor vikt på att 
det är motståndskraftigt för de kraftiga påfrest-
ningarna, som de ständigt utsätts för: fukt, kemi-
kalier från bassängvattnet och rengöring, samt 
vardagligt slitage.
Vid beslut av material ingår således både 
levnadslängd och drifthänsyn. Exempelvis ut-
förs bassängutrustningen såsom startpodie och 
bassängledarna trappan i kolfi ber, vilket är mot-
ståndskraftigt för yttre påverkning.
Alla ingjutna rör längs bassängen utförs i PE-
plast. Därvid minimeras användningen av rostfritt 
stål på utsatta delar, vilket erfarenhetsmässigt 
vållar problem med slitage och missfärgning.

Energihushållning och långsiktig ekologisk håll-
barhet.
Huset är placerat halvt nedgrävt. Detta möjliggör 
att där kan utföras en speciell hög värmeisoler-
ing av väggarna mot jorden. 
Den nedgrävda etage är utformad som en cirkel, 
vilket ger den maximala rumkapacitet i förhål-
lande till ytan, vilket igen betyder låg värmeför-
lust.
Fönstren är placerade i byggnadens översta 
halvdel så dagslyset faller långt in i byggnaden 
och ger en jämn och naturlig belysning. En högt 
sittande fönsterplacering gör också att man får 
maximalt ljusinfall i förhållande till fönsterareal-
er.

Fasader
Fasaderna utformas som helglasade fönsterpar-
tier, fönstren mot nord utförs som högisolerade 
fönsterpartier utan solavskärmning. 
fönstren mot syd, sydost och sydväst föreslås att 
utformas som solväggsfönster.

Tak
Vi föreslår att placera en vattenbaserad 
solvärmeanläggning på hela taket. Speciellt i 
ett badhus där det fi nns en stor förbrukning av 
varmt vatten hela året runt, vilket gör solfångare 
mycket optimala och ekonomiskt lönsamma.
Den valda taklösningen där solfångarna placeras 
säkrar speciellt att det är goda förhållanden för 
inspektion och underhåll.
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Perspektiv sett från entre mot motionsbad 

Perspektiv över området - fl ygfoto



1   Vindfäng
2   Entré
3   Kassa/Reception
4   Serveringsyta
5   Kök
6   Förråd
7   Rum for barnkalas
8   Städutrymme
9   Föreningskanslier 
10   Uppehållsrum

Högvärmeisolering

Vattenbaserad solvärmeanläggning

Sektion A-A 1:200
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Ankomst plan 1:200

Perspektiv sett från entré mot rekreationsbad 



11   Omklädning bad damer
12   Omklädning bad herrar
13   Flexomklädning bad
14   Omklädning för rörelsehindrad
15  Toaletter
16  Duschrum
17  Bastu damer
18  Bastu herrar
19  Städutrymme
20  Motionsbad
21  Simbassäng 20,5 x 25 m
22  3 m Svikt
23  Mobila läktara
24  Förrad
25  Upplevelsebad
26  Småbarnspool
27  Varmpool
28  Två Vattenrutschkanor
29  Torn för vattenrutschkanestart
30  Rekreationsbassäng
31  Strand
32  Bubbelzon
33  Vattenmassage
34  Sittbank med bubbel
35  Strömkanal
36  Spegel bassäng  
37  Bubbelkaskad
38  Utomhus pool
39  Badvaktsrum
40  Förråd
41  Serveringsyta
42  Undervisnings/Rehab – bad
43  Simbassäng 8 x 12,5 m
44  Simlärarrum
45  Rehab/SPA
46  Behandlingsrum
47  Omklädningsrum 
48  Duschrum
49  Förråd
50  Testrum
51  Städutrymme
52  Relaxavdelning
53  Omklädning damer
54  Omklädning herrar
55  Relaxzon
56  Bastu
57  Bastu
58  Ångbad
59  Solarie
60  Bubbelpool
61  Utepool
62  Mötezon
63  Motionsrum
64  Styrketräning
65  Förråd
66  Omklädningsrum damer
67  Omklädningsrum herrar
68  Värmecentral
69  Elcentral
70  Telecentral
71  Fläktrum
72  Vattenreiningsrum
73  Utjämningstanker
74  Provtagningsrum
75  Verkstad
76  Driftscentral
77  Tvättstuga
78  Kem. Förråd
79  Soprum
80  Städcentral
81  Förråd
82  Ventilation 

Dagslyset faller långt in i byggnadenVattenbaserad solvärmeanläggning

Högvärmeisolering Sektion B-B 1:200
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Bassäng plan 1:200

Perspektiv sett från rekreationsbad mot cafe/entré 

Hotel


