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NYTT BADHUS I ÄNGELHOLM
Ängelholms nya badhus ligger som en kristall mitt i stråket mellan hav och 
land. Byggnadens vinklar tar upp stadens riktningar och bjuder in besökare och 
förbipasserande.

GESTALTNING OCH PLATS
Byggnaden utgörs av positiva och negativa rum, två kilar har dragits ut ur en 
huvudvolym och dess negativer bildar tydliga entrérum klädda i stående lärk-
panel, varav det ena fångar upp riktningen från havet och resecentrum och det 
andra tillfarten från staden.
Två gyllene glasvolymer har sedan tryckts ner i huvudvolymen. Den ena bil-
dar det centrala entrérummet medan den andra utgör huvudsakligt ljusinsläpp, 
samt skapar visuell kontakt med rutschbanorna. Då fasadmaterialets ljusa cem-
beritskivor fortsätter upp på taket och omsluter hela byggnaden förstärks vo-
lymens prismatiska former och vinklar och ger ett spel mellan det slutna och 
det öppna -  det positiva och det negativa rummet. Parken runt byggnaden blir 
en vidarebearbetning av entrérummen och flödena mellan hav och land med 
Badhuset som en naturlig nod i mönstret. För att göra stråket utmed badhuset 
livfullt och väl utnyttjat föreslås en rad aktiviteter som spiller ut från upplevel-
sebadet: Skateboard-park , minigolf, boulebana, tre gräskullar och en vackert 
anlagd parkstruktur, med inslag av botanisk trädgård.

BYGGNADEN
Alla badhusets funktioner samt det framtida hotellet nås från det centrala en-
trérummet som omges av en vattenspegel. Vattenytan annonserar byggnadens 
innehåll och fungerar som en övergång mellan ute och inne, med spelande ljus-
reflexer och möjligheter till ljud- eller ljusinstallationer som välkomst till olika 
slags evenemang.

På ena sidan entrén når man badhusets bassänger, upplevelsebadet, friskvården 
och cafét. Från den andra sidan nås Spa-avdelningen, konferensdelen och det 
framtida hotellet. Väl inne i bassängdelens centralrum känner man igen bygg-
nadens yttre i tak och väggar samt även i upplevelsebadets utformning. Nod
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Centralrummets olika delar avskärmas från varandra med såväl glas som med 
nivåskillnader. Den som simmar i motionsbassängen, som ligger högre än upp-
levelsebadet, får alltså även en visuell avskärmning från upplevelsebadet, medan 
det i sin tur öppnar sig och spiller ut mot caféts våta del, rutschbanan samt ut-
omhusbassängen.

LJUS
Det huvudsakliga  ljusinsläppet sker genom den gyllene glaskilen som sprider 
ett varmt ljus och som förhindrar för starkt solblänk i bassängernas vatten. I 
motionsdelen sitter kilformade ljusinsläpp högt upp i fasaden  och i cafédelen 
ramar glasningen in parken utanför.

ENTREPRENAD
Spa- och konferensdelen är placerade så att de kan kopplas fysiskt till det fram-
tida hotellet och så att det lätt kan hyras ut för sig. Även friskvårdslokalen kan 
nås via en gångbro och således hyras ut.

TEKNISK BESKRIVNING
Det komplicerade samspelet mellan energieffektivitet och inneklimat i badhuset 
gör att luftfuktighet, temperatur och tryckförhållanden måste hållas på optimala 
nivåer med minimal tillförsel av energi. De stora glasytorna släpper in solvärme, 
som kan lagras bland annat i bassängernas vatten och i tunga byggnadsdelar som 
exempelvis betonggrunden. Värmeåtervinning på frånluft och avloppsvatten ska 
bidra till en god energihushållning. Fackverk och stålpelare bär fasadväggarna 
samt taket medan de inre rummen är fristående lådor. Teknikutrymmena är till 
stor del förlagda i källarplan tillsammans med bassängteknik, men  utrymme 
finns även i anslutning till funktioner på plan två. Fläktrum är förlagda ytterli-
gare en nivå upp, på de fristående lådornas vindsplan.

MATERIAL
De kvadratiska, ljusa  cemberitskivorna som täcker fasader och tak minner lite 
om den nyligen bortgångne Jörn Utzons fasadval i Sydneys operahus, men ytan 
är mjuk och matt. Skivan behöver ingen behandling, den består av genomfärgad 
fibercement, är smutsavvisande och i princip underhållsfri.
Detsamma gäller lärkträpanelen vid entrérummen  som ju bara blir vackrare 
med ålder. Glasets gyllene färgfilm fungerar som lagom solavskärmning.
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