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KONCEPT

Projektets koncept består av tre delar; Gården, de olika Badhallarna och Parken.

Byggnadens olika delar är organiserade kring en central innergård. Innergården har en statisk geometri i form av en kvadrat med en sida på 25 meter. Skärnings-
punkten där gårdens diagonaler skär varandra har blivit symbolisk och givit förslagets dess namn; ”ORIGO”. Origo organiserar byggnaden samtidigt som det syftar till 
byggnadens roll som ny centerpunkt i Ängelholm.

Parken består av ett lapptäcke av grönska och vattenspeglar som knyts samman av ett rutnät av stigar. Stigarna är körbara så att man kan nå fram till entré och 
inlastning. 
Vattenspeglarna fotrsätter genom byggnaden där de bildar de olika poolerna. De gestaltas på ett liknande sätt för att skapa en kontinuitet mellan in-och utsida.

Alla besöksutrymmen finns på markplan förutom friskvården som ligger på plan 1. Där ligger också personalutrymmena. 
Alla tekniska utrymmen är förlagda till källarplanet -1. Till detta kan även ett parkeringsgarage ansluta sig. I förslaget är parkeringen löst i markplan på tomtens södra 
del. 

Byggnaden stomme utförs i prefabricerade fasadelement, pelare och balkar av betong. 

Rutschbanetornet innehåller innehåller en offentlig trappa som nås utifrån och som för en upp till en utkiksplats på tornets tak. Härifrån kan man se hela Ängelholm 
och havet. 
Transparenta rutschbanor bjuder på roliga vyer över Ängelholm och för förbipasserande samtidigt som de är stiliga mot de vita volymerna.  

Ett eventuellt  hotell utförs det som en vertikal volym som står i dialog med rutschbanetornet. Det blir då högre och ersätter därigenom rutschbanetornet landmärke.

PLATSEN

I samband med att Ängelholm får ett nytt badhus vill vi också ge Ängelholm ett nytt  stadsrum. Tomten gestaltas som en del av badhusanläggningen till en stadpark 
med egen karaktär. Den blir ett tillskott till gatumiljön i Ängelholm i funktion och upplevelse.  
Parken möter omgivande gatustruktur och i parken ligger det nya badhuset fritt placerat i rak Nord-Sydlig riktning. En byggnad utan påtagliga fram och baksidor. En 
plats med en byggnad som vänder sig åt alla håll och får en länkande funktion mellan Ängelholm och strövområdena västerut .           . 

BYGGNADENS EXTERIÖR

Byggnaden avtecknar sig enhetligt, både mot sin omgivning och i upplevelsen från innergården. Exteriören och interiören har dock  skilda karaktärer. 

Utåt avtecknar sig byggnaden som en komposition av vita volymer som bildar en skulptural helhet.  Fasadmaterialet är ljus kalksten, vitt kakel eller vit betong. Det 
vita upplevs som “rent och lyser upp sin omgivning” - både som tanke och i praktiken. Dag som kväll.

Innergårdens fasad och golv består av trä. Det ger mjuk känsla mot de omgivande vita volymerna. Trädäcket kan man ligga och sola på. Lamellerna i fasaden ger en 
diffus och mystisk gräns mellan gården och den inre cirkulationen.
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BYGGNADENS INTERIÖR

De olika badhallarna/ programdelarna som dockar mot gården artikuleras 
som olika världar; Upplevelsebadet gestaltas som en djungel. Sporthallen 
är ljus och stram.  Spa-delen gestaltas mörk och mysig osv.

Volymernas väggar har samma material på insidan som på fasderna för att 
förstärka upplevelsen av att man rör sig mellan olika volymer.
Golven är mörka och  från taken silar ljus genom lanterniner. De är ett 
centralt inslag i varje badhall som låter varje rum vara ljust trots den slutna 
exteriören. Det finns även stora orienteringsfönster ( 2,2 meter höga och 
4,4 meter breda i varje badhall) som erbjuder utvalda utblickar av omgivnin-
gen. Glasen är behandlade med en ”rökfilm” som dimmar insynen så att 
intimitetskänslan i badhallen består. 

Den inre cirkulationen gestaltas som ett mellanrum. Sidan mot badhal-
larna utgörs av exteriörens vita material och sidan mot gården består av ett 
glasskikt med ett  träraster utanpå.    
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Vy från den inre cirkulationen mot gården

Referens för upplevelsebadet
                        Referens för taklanterninerna

Referens för cirkulationen
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