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Platsen

Platsen för Ängelholms nya badhus är en av flera nya centrala platser i staden 
och blir en nod genom sitt läge. Ängelholms bostadsområden och skolor kopplas här 
samman med cykel- och gångvägar, trafikleder och järnvägen.  Kontakt mellan 
folk, kontakt mellan funktioner samt kontakt mellan Ängelholm och 
världen.  

Ängelholm ligger en bit in från kusten, men havet är trots allt ständigt närvarande. 
Badhuset och dess nya offentliga platser påminner om kopplingen till havet. 
Kontakt mellan stad och hav.
 

Badhuset förläggs vid Nybrovägen och låter det nya offentliga rummet öppna sig 
mot solen. Entrén vänder sig mot de viktigaste flödena: Nybrovägen, Industrigatan 
samt Sockerdricksparken. Söder om badhuset tillåts flödet genom staden att 
förstärkas. Från öster strosar vi genom Äppelträdsparken med sina uppskalade 
spelbräden och sittlundar, vidare fortsätter vi västerut, där flödet expanderar i 
Sockerdricksparken med en mängd aktiviteter och vistelseytor. Ett nytt torg 
skapas precis utanför badhuset samt det eventuella hotellet och genom en gång- 
och cykelbro över spårområdet förbinds platsen med stationsområdet och Krono-
bergsskogen. Kontakt mellan stad och natur.
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Hotellet
Kopplingen till badhusets lobby görs med en länk över 
entréterrassen som skapar ett skydd över entrén, Den 
länkande passagen är även den uppglasad och skyddad 
med trärastret och kopplar på så sätt ihop byggnaderna 
på ett naturligt sätt. En eventuellt sammankoppling 
skyddar dessutom torget från att bli för öppet mot 
trafik, men har fortfarande en tydlig öppning norrut 
under hotellpassagen. Hur det utförs kräver precisering 
av byggnadsprogrammen och kan kräva justeringar av 
badhusets entrédelar.
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ÄNGELHOLMS NYA BADHUS
Ängelholms nya badhus är en modern version av kallbadets klassiska 
träbyggnad, sammanhållen av en betongkropp som antagit träets uttryck och 
präglats i fasaden. En både extrovert och introvert märkesbyggnad som er-
bjuder stillhet, avkoppling, samvaro och motion i ett idag högt levnadstempo. 
En plats som skapar kontakt mellan stad och hav, mellan ljus och mörker, 
och som skapar kontakt mellan människor. 

Fågelperspektiv mot entréramperna och 
luftpassage mellan badhus och hotell.

Vy från Nybrovägen västerut mot svävande 
hotellkropp med ev. kommers i bottenplan.

Vy mot Sockerdricksparken söderifrån.
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Byggnadens poesi

För att ta vara på Ängelhols havsstadsskaraktär, är byggnaden en lovsång till kallbadhuset med sina vertikala 
träfasader. En betongkropp, som präglats i fasaden för att anta träkaraktär, glesas i vissa delar av fasaden 
upp genom glaspartier med ett vertikalt träraster. Detta för att få in ljus, skapa subtil kontakt mellan ute 
och inne samt visa upp vad som försiggår på insidan. Trots att byggnaden även har sina slutna delar andas 
den lätthet och lättillgänglihet. Ett litet brygghus som vuxit upp och förflyttats från vassen till stadstorget 
och fått uppgiften att stråla, dag som natt.
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VY FRÅN NYBROVÄGEN VÄSTERUT.

VY ÖVER MOTIONS-
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Byggnadens fysik

Badhusets betongkropp är platsgjuten i en form av vertikala träplank med samma rytm som 
de uppglasade partiernas träraster. Betongens värmelagrande egenskaper ger ett jämnt 
inneklimat och ett ekonomisk värmeunderhåll. Pelare av stål andas stabilitet och förstärker 
vattnets reflexer. Glaset i fasad tar in soljus och värme men skyddas genom rastret från 
stark instrålning och insyn. Mellanrummen i rastret för tankarna till ett gammalt kallbadhus 
med plank där man kan kika in och ut. Där funktionen kräver det sluts återigen fasaden, på 
grund av behov av intimitet eller där mörkret används som effektfull kontrast till ljuset.

Badhusets form har formats av kroppar som föskjutits, och i förskjutningarna öppnats upp i 
fasad men även skapat uteterrasser i olika vädersstreck. Kontakten mellan ute och inne blir 
självklar då man som badande även fysiskt kan förflyttas däremellan.

Från Badhustorget eller Nybrovägen tar vi oss en nivå upp till entréterrasen via breda 
ramper. Genom rastret kommer vi in i foajén där vi även har cafeterian med möjlighet till ute-
servering. till höger har vi visuell kontakt med de badandes delar. Till vänster finns en lång 
gång som parallellt med trafiken utanför leder oss till omklädning och spa- och relaxavdel-
ningen (som även kan få en egen entré om så önskas). Gången skärmas av genom trätrastrets 
rytm i rörelsen. Omklädningsrummen och relaxavdelningen tillhör de mer slutna delarna som i 
stämning påminner om det turkiska hammamet. Den slutna känslan bryts när vi kommer ut till 
terrasser eller till det centralrum som leder oss vidare till badets olika platser. En trappa 
upp finns styrke- och motionsträning som har visuell kontakt både med Nybrovägen och bad-
delen. I källaren finns teknikutrymmen och tyngre inlastning samt det eventuella parkerings-
garaget.

I materialvalet har både hammamet och kallbadhuset inspirerat. I de slutna delarna används 
mörk natursten och trä, medan de öppna rummen har både betonggolv, naturstensgolv, trä-
golv, glasväggar och väggar klädda med natursten, för att leka med känslan av att röra sig 
mellan ute och inne: på bryggor och spångar, på sten- och sandstränder och på klippor och 
kobbar.
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VY MOT ENTRÉPLATSEN FRÅN NORDVÄST.

MATERIAL

0 m
25 m


