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STAD & BYGGNAD: Projektet ligger vid utkanten av Ängelholm omgivet 
av lagerbyggnader samt ett öppet område som i framtiden ska bli park. 
Bristen på en styrande kontext innebär att utformingen av byggnaden är 
fri. Vi har valt att fokusera på en kraftfull utveckling av det omfattande 
programmet för att skapa en spännande och effektiv badhuslösning för 
motion, lek och hälsa. Byggnaden är den första i stadens expansion mot 
området och fungerar stadsplanemässigt som en katalysator.
 
KONCEPT: Privata och separata programfunktioner är grupperade i 
ett kluster av öar. Öarna är strategiskt placerade baserat på interna 
relationer och behov i förhållande till varandra och till tomten. 
Huvudprogrammets pooler och allmäna utymmen är ett kontinuerligt 
rum som formats genom att hälla vatten mellan öarna. Rummet är 
varierat och obestämt, program och kommunikationer är sammanfogade 

samt flyter oavbrutet genom torra och våta zoner. Glasöppnigar i 
byggnadens fasad tillåter rummet att expandera och kopplar byggnaden 
både till parkområdet och till staden.
 
Strategin påbörjades som ett diagram i enplanslösning. Dock: För att 
tillgodogöra krav på att direkt nå de separata funktionerna, som ska 
kunna användas samtidigt av olika grupper, från den centrala lobbyn 
så är en programö, Friskvård - Motion - Rehab/Spa, placerad på ett 
övre plan. Ytterliggare två rum är placerade på det övre planet för 
att tillfredställa krav på dubbel vånings höjd för motionsbadet och 
vattenkanan. Övervåningens tre rum är kombinerade till en z-formad 
rektangulär tub som rör sig oberoende över byggnadens nedre del.  
 
Interiören är effektiv och spännande med varierade rum i plan och 

sektion som får besökare att utforska och använda programfunktionerna. 
Byggnadens exteriör är en orädd konsekvens av programinnehåll. 
 
KONSTRUKTION: Stålkonstruktion på betonggrund med källar plan.
 
FASAD: Träpaneler och färgade glasöppningar.
 
HOTELL: Det framtida hotellet är ett (fyr)torn som bjuder utsikter över 
staden, skogen och havet och fungerar som landmärke. En terrass 
förbinder hotellet med badets centrala lobby. Parkering till hotellet är i 
källarplan och ansluter från badhusparkeringen.
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