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Perspektiv P1
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Kontext

Markområdet ligger i ett gammalt industriområde 
under revidering och ramas in av nybyggda bo-
stadskvarter.

Banvallen skär igenom området från väst och är ett 
dominerande landmärke som hindrar ett naturligt 
flöde från staden till Kronskogen och havet.

Stationsområdet är epicentrum för kommunens 
utvecklingsvision med nyetablerade gatunät, kvarter 
och en tydlig förbindelse över järnvägen med bad-
huset som axel.

I en arkitektonisk hantering av området kan man 
ändast ta hänsyn till den överordnade kontexten 
samt den förbindelse som går från centrum till ha-
vet.

Genius Loci är inte något man kan tala om här, 
eftersom stora delar av området mellan Rönne å 
och banvallen samt industri kvarteren skall rivas och 
ersättas av bostäder och butiker.

Området
Ängelholm kännetecknas framförallt av sina gröna 
rum och stråk. Området kommer därför att transfor-
meras från O-homogent industriområde till en park-
anläggning med mjuka kuperade former som ger 
privata såväl som öppna ytor. Det hela ger en god 
scenografi till byggnaden när man rör sig genom 
parken.

Tomten skärs av en cykel/gångstig som tar utg-
ångspunkt i det existerande förloppet, som går mot 
stationsområdet. Den nya cykel/gångstigen följer 
den gamla banvallen genom parken kantad av en 
vacker träd allé och upp över vägen och skapar en 
tydlig koppling mellan staden och havet.

De mjuka kurvorna förstärker inte enbart den geo-
metriskt enkla byggnaden utan är också med till att 
skapa rum till parkeringsfaciliteter som ligger för-
sänkta i terrängen 

Byggområdet är delat i en stads sida och en park 
sida. Stads sidan förankras i sin miljö genom att 
vara geometriskt, stram och organisk. Parksidan 
däremot är betydligt mjukare, grönare och har klart 
organiska drag.

Byggnaden
Transparens, translisens, reflektion och ljus är 
byggstenarna som ligger till grund för vårt koncept

Byggnadens direkta uttryck är det av ett isblock 
med svagt antydda element som primärt endast kan 
skönjas på avstånd.

Byggnaden ligger inne i parken på en granit bastion 
placerad ovanpå det svagt sluttande landskapet. Allt 
för att skapa en förhöjd upplevelse för besökaren 
genom exklusivitet och karaktär.

Hierarkin i byggnaden beskrivs genom det förlopp 
som besökaren slussas igenom. Man passerar 
genom ingången och fortsätter in i byggnaden mot 
omklädningsrummen.

Omklädningsrummens takhöjd ger en mer intim 
känsla och en passande privat känsla under om-
byte.

Efter man har bytt om så förflyttar man sig ut till för-
delningsrummet vilken är en våt zon.

Samtliga våt zoner är upplevelserum med full tak-
höjd och skylights.

Från fördelningsrummet kan man ta sig till önskad 
bad aktivitet allt efter vad man har betalat för.
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Material:

Betong Granit klinker 
på samtliga ytor, utvändigt såväl 
som invändigt. 

Gabioner/stenkistor 
runt om basen/bastionen
som delar i parkeringsanläggningen
stödmur mot parken

Glas     
klart, blästrat, med tryck, 
trug
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Stad

HavAnkomstforhållande/
Trafik

1. VÅNING  1:200

Hotellet
Hotellet ligger som en autonom byggnad men 
bind samman med badhuset genom pergolan som 
sträcker sig mellan de två byggnaderna. Pergolan 
skapar en fiktiv port mellan det organiska, mjuka till 
det geometriska solida.

Hotellet är med att visuellt förstärka och understry-
ka badhusets horisontala orientering och vice versa 
för hotellets vertikala uttryck.

Från hotellet tar man sig till badhuset genom en 
underjordisk gång med hänförande takfönster som 
leder en upp till badhusets entré.

Konstruktionen
Byggnadens kärna består av betong element omgi-
ven av glas som fungerar som klimatskärm.
Glaset ger en unik möjlighet att styra transparens 
och translucens i förhållande till rummen kräver.

Gatten i betongelementen ger direkt antydningar 
till de upplevelser som byggnaden har att bjuda på 
genom kontrollerade fluktlinjer och synfält.

Konstruktionen består av prefabricerade betongs-
andwichelement. Glaset monteras på en lätt stål-
konstruktion eller direkt på betongelementen bero-
ende på deras placering i byggnaden.

Tak konstruktionen utförs av betongelement.

Totala bebyggda areal: 3.200 m2

 

Teknik

Badhuset i Ängelholm är inte enbart en fråga om 
miljömässiga krav här och nu.  Utan är i hög grad 
fastställt av den framtida driftsekonomin och de 
möjligheter som skapas idag och i framtiden för att 
uppgradera byggnaden så att där alltid kommer att 
vara en optimal driftsekonomi och miljömedveten-
het. Modern vattenförsyning till simhallar och spa 
anläggningar kariktariseras av hög energieffektivi-
tet omkring allt som har direkt anknytning till vat-
tenförsörjningen. Men samspelet mellan byggnad, 
komfort och ventilation har potentiellt mycket stora 
vinster både ekonomiskt som miljömässigt. Vilket 
gör det betydligt mer attraktivt för eventuella entre-
prenörer. 
 

Strategi för energi och klimat

Bygganden är uppdelad i olika zoner med hänsyn 
till användningsområdena. Komplexets stora andel 
glas i kombination med betong elementen ger goda 
möjligheter till att hålla en jämn temperatur nivå 
året om. Det ger även maximala möjligheter för att 
utnyttja solljus som värmekälla och dagsljus som 
belysning. Det sker givet vis ett visst värmetapp från 
glasytorna, men detta kompenseras av det värme-
tillskott som sker på års basis och ger därför möj-
lighet till att driva badhuset med mindre energi. 
Fläktsystem placeras strategiskt runt omkring i 
byggnaden där det är viktigt att undgå kondens eller 
kallras med hänsyn till komforten.
I de perioder när bassängen inte utnyttjas kan man 
manuellt täcka bassängerna för att  minska dunst-
ning och hindra avkylning.  Med ett klimatsystem 
kommer man även att kunna reglera temperaturen 
beroende på aktiviteten exempelvis lägre tempera-
tur om natten. Betongen som blir uppvärmd under 
dagen kommer att emmitera värmen under natten 
vilket ytterligare reducerar energiförbrukningen.
Genom att placera samtliga tekniska anläggningar i 
källaren skapas optimala betingelser för att värme-
vinster genom de olika luftaggregaten som försörjer 
byggnaden. Därmed slipper man också skrym-
mande installationer på taket och får byggnaden att 
framstå mera ”ren”..
I lokalerna sitter sensorer som känner av och an-
passar inneklimatet optimalt så att inget spill före-
kommer av energi när faciliteter inte används.

Utnyttjande av bäraktig energi och 
framtida uppgradering.

Bygganden är förberedd till att ta vara på både sol-
energi och solceller för att ta vara på värme och el, 
detta sänker ytterligare energiförbrukningen. Taket 
är förberett till alternativa energikällor och kan tas 
i bruk när så önskas. Själva tekniken i byggnaden 
är anpassad för att kunna tillgodogöra sig värmeå-
tervinning från avloppsvatten från samtliga duschar 
och omklädningsrum. En teknik som blir allt mer 
vanlig exempelvis i Holland.
 

Vikten av val av ytbeläggningar.

I formgivning och val av ytmaterial i de olika zoner-
na har man tagit hänsyn till materialens egenskaper 
för att skapa så goda akustiska förutsättningar som 
möjligt. Allt för att komma ifrån de klassiska simhalls 
ljuden som vi alla känner mer än väl. Samma ytor 
kan behandlas så att strålningsmässiga bidrag från 
kalla och varma ytor kan regleras för att ge en bät-
tre samlad upplevelse av temperatur, akustik och 
ljus i de olika områdena.
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