
2Badhus i Ängelholm

vy från aktivitetsparken/resecentrum



2Badhus i Ängelholm

situationsplan, 1:400

angöring

minigolf

beach volley

aktivitetspark

boule

skatepark

parkering

hotellparkering

inlastning

streetbasket

entrétorg

vattenspel

            hotell



2Badhus i Ängelholm

teknik

interntrappa

till inlast

återvinning

gods

källarplan, 1:200volymstudie

sektion 1:200



2Badhus i Ängelholm

Platsen

Tomten är belägen i utkanten av ett äldre industriområde i direkt anslutning till nybyggd 
kvartersbebyggelse med bostäder och tillhörande parkering samt i diagonalt förhållande till resecentrum 
tvärs Industrigatan. Stadsbilden ger ett splittrat intryck och kommer sannolikt att förändras över tiden.
Vår utgångspunkt har varit att låta byggnaden vara tydlig och riktningslös. Den ska hålla ihop en splittrad 
stadsdel och vara en tydlig symbolbyggnad som stärker Ängelholms varumärke. Vi tror att cirkelformen ger 
stora möjligheter för den framtida stadsutvecklingen.
Badhuset förhåller sig inte till den bakomliggande äldre industribebyggelsens uppbrutna kvartersstruktur 
utan enbart till parken. Självständig och tydlig tar den plats i parkrummet som bildas runt den. Det cirkulära 
badhotellet bildar ensemble med badhuset runt entréplatsen (O2). 
Badhuset är placerat i nordost för att vända entrén väl synlig mot resecentrum och den kilformade 
aktivitetsparken som skapas mot bostadsbebyggelsen. Cirkeln är även temat för allaktivitetsparken där 
cirklarna som tangerar varandra och ibland skär in i varandra bildar rum för olika typer av aktiviteter och 
vistelse. Cirklarna har ingen relation till den omgivande bebyggelsen och förhåller sig enbart till varandra 
och tomtens begränsningslinjer och bildar en harmonisk helhet i stadsrummet. Ett gångstråk som ansluter 
till gångstråket genom bostadskvarteren slingrar sig genom parken.
Parkeringsytorna för badhuset är samlade intill bowlingshallens parkering mot Nybrovägen för bättre 
samnyttjande. Det innebär också att parkeringen blir mindre dominerande och parken mer sammanhållen.

Badhuset

Cirkeln är invändigt tudelad där den östra delen innehåller det stora bassängrummet och den västra 
badhusets stödfunktioner samt relax, spa och motion.
Cirkeln perforeras med tre cirklar. En överglasning samt Två uterum. Överglasningen är belägen ovan 
centralrummet som är navet och ger ljus åt badhusets inre delar. Uterummen tillhör upplevelsebadets 
strömkanal samt relaxens bastuvak.
Entrén vänder sig mot entrétorget i söder. Byggnadens transparens medger god inblick. Entréfasadens 
glasparti är indraget och takcirkeln bildar skärmtak över entrén. Caféet som ligger precis innanför 
expanderar ut på entretorget under årets soliga dagar. I entréhallen öppnar sig badhuset stora volym 
genom ett stort glasparti. Här kan föräldrar i caféets yttre del se barnen ta sina första simtag i 
undervisningsbassängen. 
Från receptionen följer besökarna cirkelns yttre kontur för att komma till omklädningsrum samt relaxdelen. 
Fortsätter man hela vägen runt kommer man till motionsbassängens läktare utan att komma in i 
versamhetsytan!
Från omklädningen kommer man ut i centralrummet – navet. Badhusets inre mötesplats innehåller caféets 
inre del samtidigt som den är förbindelsen mellan bad, motion och spa. 
Upplevelsebadet bygger vidare på cirkeltemat och förstärker sambandet med aktivitetsparken utanför. 
Under de cirkelformade planteringarna som skärmar av mot undervisningsdelen och motionsbadet döljer 
sig olika stödfunktioner. Upplevelsebadets strömkanal ligger som ett cirkulärt glasat uterum mitt mellan 
upplevelsebad och motionsbassäng . 
Relax avdelningen är mer inåtvänd utan kontakt med omvärlden. En plats för kontemplation. 
Utomhusdelen är det andra gårdsrummet i badhuset. En cirkulär mörk bassäng som för tankarna till en 
skogstjärn med ett timrat basturum mitt på ön. 
Ovanpå omklädningsrummen och relaxen fi nns motion och styrketräningsutrymmen, glasade med utsikt 
mot badet. Ovanför receptionen fi nns stödfunktioner för personal och administration som gent nås via en 
interntrappa som också leder ned till källarens teknikutrymmen.

Material och Teknik

Det cirkulära badhuset är klätt med en distanserad fasad av vertikala träplank av starkt värmebehandlad fur, 
som med varierad distans styr transparens och solinstrålning. Mot söder kan vissa partier med fördel utföras 
som ställbara lameller. Även hotellet är tänkt att kläs med samma fasadmaterial. Bakom trälamellerna är 
fasaden ömsom helglasad ömsom tät.
Invändigt utförs golv med natursten och bassängerna klinkerklädda.
Takkonstruktionen är tänkt som ett industritak med stålkonstruktion som invändigt kläs med vitlaserad 
träpanel. Takytan täcks med sedum för att minska dagvattenbelastningen. Dagvattnet tas om hand lokalt i 
dammar i aktivitetsparken.
Vatten- och fastighetsteknik samt återvinningsrum och godsmottagning är samlade i källarplanet och nås via 
hissen eller interntrappan samt via inlastningen som ligger som en satellit vid det framtida hotellets 
parkering.
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