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FORM

Nordisk design står för en lugn enkelhet och en väl avvägd 
form. Northern Light, det nya badhuset i Ängelholm, ut-
görs av en samlad kropp som markerar sin plats i staden. 
En tolkning av nordisk design.
 Den till stora delar slutna fasaden gör att byggnaden up-
plevs som en tung solid, samtidigt som fönsterband bidrar 
till ett lättare isbergsliknande uttryck. Interiört skapas  ett 
storslaget rum där de slutna fasaderna gör plats för ett 
norrskensliknande ljusspel.
 Två viktiga aspekter är att byggnaden syns tydligt från 
järnvägen samt att den är en stolt solid i ett viktigt läge i 
framtidens
Ängelholm.

TEKNISK BESKRIVNING

Badhus
Huset består av en stålkonstruktion och utfackningsväg-
gar. Utvändigt är fasadskivorna kaklade med vitt kakel. 
Invändigt är väggarna klädda med vit mikroperforerad 
gips.Bassängerna och alla husdelar under marknivå är 
i platsjuten betong som delvis kaklas vit och delvis vit-
målas. Alla golv i badhuset och omklädningsrummen är av 
vit klinker. Golven i gymmet, caféet och hotellet är av vit-
pigmenterad gran. Taket är en fackverksstruktur i stål som 
göms med ett akustisktak av mikroperforerade vita skivor. 
Taket kläs med svart papp och täcks av svarta solvärmes-
lingor som står för största delen av vattenuppvärmningen  
av bassängerna.

Hotell
Strukturen består av stålpelare och prefabricerade be-
tongbjälklagar. Utfackningsväggarna är klädda med vit-
kaklade fasadskivor på utsidan och gipsskivor på insidan. 
Hotelltaket beläggs med takpapp och täcks med vakuum-
solvärmerör som står för största delen av varmvatten-
produktionen till hotellet och omklädningsrummen. Över-
skottet lämnas till närmaste fjärrvärmenät.

Garage
Strukturen är av platsgjuten betong och prefabricerade 
bjälklagselement.
Taket har en överbyggnad av ca 80 centimeter jord som 
tillåter gräs och mindre planteringar.

KONCEPT

Sverige är ett land med en lång vinter.      
Ängelholms badhus kommer till stora delar 
nyttjas då det är mörkt och kallt ute. Visuell 
renhet, ljus och lugn genomsyrar besöket 
med ett artificiellt norrsken ständigt när-
varande.
 Att besöka Northern Lights är att uppleva 
en nordisk vinter från en varm bassäng.

PROGRAM

Viktigt är att låta badhuset vara intressant hela vägen; 
från det du ser det i media, går in genom entrén, badar i 
bassängerna och  till det att du går ut igen.
 Northern light lockar med “skyltfönster“ längs fasader 
och en annorlunda interiör. Entrén i sig är av en upplevelse 
där du som besökare får fler blickar in i kärnan av badhu-
set allt eftersom du kommer längre in i byggnaden.
 Väl inne i utgörs badhuset enbart av ett stort  överblickbart 
bassängrum som bryts upp med hjälp av takkonstverk. Un-
der konstverken skapas mindre unika rumsligheter i den 
stora rymden. Konstverken sprider i sig själva och med 
hjälp av vattenytan ett norrskensljus i hela badhuset. 
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NYBROVÄGEN

PLACERING I STADEN

Badhuset nås både från Nybrovägen samt 
stationen och resecentrum. Spa, café och 
gym vänds mot söder. Resterande fasader 
har ett fönsterband/skyltfönster i mark-
plan. Besökare med bil anländer via Ny-
brovägen.

ENTRÈ

Entrén, reception och omklädning sker un-
der mark. Från omklädningsrummet kom-
mer du rakt upp till mitten av bassängrum-
met.
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TAKINSTALLATIONER

Interiört består badhuset av ett rum som 
samlar alla bassänger. Detta för att skapa 
en lättöverskådlig miljö både för personal 
och besökare.

För att skapa mindre rumsligheter av oli-
ka karaktär, samt en dynamisk interiör,         
hänger ett flertal organiska kroppar ner 
från taket. Dessa skapar en varierad och 
dämpad ljudbild samt en visuell upplevelse  
både underifrån (se ryggsimsdiagram ovan) 
och från övriga delar av badhuset.

De tubliknande formerna är av varierande 
ihålighet och inreds med olika projektioner 
och ljusinstallationer. Ljuset från formerna 
speglas i vattenytan och skapar ett ljusspel 
som sprids till människor, väggar och tak.

Utformningen av formarna och dess                
innehåll görs av inbjudna konstnärer och   
designers.

HOTELL

Hotellets loftgångar vetter interiört mot 
bassängrummet och exteriört mot den       tän-
kta park/torg-ytan och resecentrum.

I takt med att behovet av hotell i Ängelholm 
ökar, går denna del av byggnaden från 
att rymma exempelvis träningslokaler,                
kontorshotell och utställningshall, till en-
bart hotellverksamhet.

CAFÉ, GYM & SPA

I  bottenplan under hotelldelen och i direkt 
kontakt med bassängrummet ligger badhu-
sets café, gym och spa.

Dessa nås i exteriört från den södra fasa-
den som vetter mot resecentrum samt från 
bassängrummet. De kan nyttjas både av 
badgäster och separata besökare.

RYGGSIMSDIAGRAM

Rymden ovanför badgästen bjuder på en varierad upplevelse i färg och form.
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FASAD NORR, SKALA 1:200FASAD ÖSTER, SKALA 1:200

AXONOMETRISK SEKTION, SKALA 1:200

Vitt kakel

Glas

Badhusets tak är svart ch fungerar som 
en stor solvärmeanläggning som värmer 
bassängerna. Överskottsenergin ges till 
närmaste fjärrvärmenät.

Entré

Den fönsterslits som löper längs tre 
av fasaderna och upp längs hotellet 
fungerar som skyltfönster och arki-
tektonisk karaktärsgivare.

Entrén till badhuset sker 
under jord. Via en hiss 
eller trappa kommer du 
till receptionen och vid-
are till omklädningsrum-
men. Bassängerna når du 
genom en hiss och du kliver 
ut mitt i badhuset. Hissen 
kan också ta dig vidare till 
takterassen som erbjuder 
avkoppling varma dagar.
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