
Omgiven av resliga trädstammar möter besökaren en
skogstjärn i en glänta på sin vandring mot ett  andrum i 
staden. Genom trädens omslutande grenverk strilas ett 
mjukt solljus innan det möter tjärnens rykande yta.
Ur vattnet reser sig Ängelholms nya badhus.

Badhuset placerar sig i ett stråk som för framtida 
Ängelholm blir ett nav och rekreationsområde i staden.

Badets olika funktioner ges en egen identitet och karaktär
genom en tydlig uppdelning av funktionerna. 
Som badgäster rör vi oss mellan de olika volymerna 
genom nätta glasgångar och bjuds på varierade utblickar 
där vattnet och dess tillhörande fauna skapar en unik 
kontrast. Här finner vi en värld av varierade rumsligheter, 
såväl intima som offentliga, som vi under vår vandring
genom byggnaden stundom kommer ut till och stundom
upplever via glasade öppningar. 
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Ängelholm är staden mellan havet, åkrarna, skogen och 
ån. Kring badhuset skapas en miljö som knyter an till dess 
geografiska kontext och stärker den lokala identiteten.
 
Närheten till havet, Rönneån och Kronoskogen är 
ledande för hur området bearbetas. Vi ser det föreslagna 
parkområdet i visionsprogrammet som en viktig del i den 
fortsatta expanderingen av Ängelholm åt väster. Det är 
viktigt att koppla till havet och skogen på andra sidan 
järnvägen både fysiskt och mentalt.  

Med de naturliga elementen på platsen som 
utgångspunkt skapas en förlängning av Kronoskogen 
öster om järnvägen.  Skogen rinner ner söderöver och 
möter stadens expandering i en park där flera funktioner 
blandas. 
Tomten har olika karaktär i norr och i söder. I söder är 
vegetationen tätare  med fler träd och större bevuxna ytor.
Via badhuset och vattenspegeln norrut  övergår 
karaktären till stadspark med större mängd hårdgjorda 
ytor och glesare mellan träden.  
 
Entrén till badhuset ligger mot norr då Nybrovägen är en 
viktig koppling in till centrum för bil-, gång- cykel-  och 
lokaltrafiken. 
Angöringen från tågstationen är viktig då en stor del av 
besökarna  kommer med tåg. Nya gång och cykel stråk 
anläggs norr- och västerut längs med dammen och leder 
besökarna till badhusets entré respektive Industrigatan.  

I den södra delen av parken gör vi ett tillägg till 
programmet i form av bostäder, kontor och handel. Tre 
stycken femvåningshus om totalt 3350kvm vänder sig in 
mot badanläggningen och parken i söder. De ramar in 
stråket samt skapar en livlig och trygg miljö som blir en 
utgångspunkt för Ängelholms bostadsexpandering inom 
området. Detta ger dessutom satsningen i området en 
större ekonomisk vinstmarginal. 

Den täta vegetationen på tomten fyller ut stadsrummet 
och bidrar till en bibehållen tydlig kvartersstruktur samt 
skapar en oas i en framtida stadsstruktur.
 
Förslaget visar på en alternativ kombination av hotell 
och badhus på tomten. Precis som bostadshusen 
skapar en ökad vinstmarginal för projektet gör hotellet 
detsamma. Identiteten för de båda verksamheterna är 
viktig och vi anser att den blir tydligast då de särskiljs. 
Avståndet mellan entréerna är kort och parkering 
kan i viss grad samutnyttjas. Hotellet har sin garage 
nedfart från badhusets parkering och de tillhörande 70 
parkeringsplatserna läggs förslagsvis under denna. 

Att särskilja på byggnaderna skapar möjlighet till mer 
varierade stråk genom området och en grupp mindre 
sammanhängande byggnadsvolymer som passar bättre 
in. Tillsammans vittnar de om en utveckling med en stark 
identitet, både arkitektoniskt och socialt. 

situationsplan 1:400
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perspektiv från Industrigatan mot syd-ost

flygfoto från nord-väst



entréplan 1:200 perspektiv  från café mot innergård b a d h u s  ä n g e l h o l m3

Via en spång leds vi genom ett vattenlandskap in mellan 
träkropparna och fram till den centrala uppglasade entrékroppen. 
Detta är anläggningens nav som kopplar till alla omkringliggande 
funktioner. Härifrån har vi en visuell koppling med övriga delar 
samt innergården där rekreationsbadets transparenta rutschkanor 
passerar förbi solande cafégäster. 
Mitt i entrékroppen ligger en sluten cirkelformad träbeklädd volym 
som innehåller reception, personalutrymmen, föreningslokaler samt 
cafékök, mm.  Större delen av entrébyggnaden, mot entrén, är en 

torr zon och resterande delar, mot badet, en våt och skiljs av med en 
glasvägg. Cafét har en serveringsyta på vardera sida av väggen. Den våta 
serveringsytan bjuder med en terass mot innergården i ett söderläge och 
den torra med intressanta utblickar mellan träkropparna. 

Friskvårdsavdelningen, relax och rehab/spa ligger närmast entrén och 
kan nyttjas av externa hyresgäster samt drivas även då övriga badet är 
stängt. Relax- och rehab-avdelningen nås via en glasgång direkt från 
entrén. Övriga funktioner nås via omklädningsrummens byggnadsvolym.  

rönnetjärn

perspektiv från nybrovägen mot entré

Entréplan - ytor

1. Entré
2. Personal
3. Rehab/Spa
4. Relaxavdelning
5. Motionsbad
6. Rehab bad
7. Rekreationsbad
8. Omklädning
9. Friskvård

Våt zon
Torr zon

Källarplan 1:600

1. Fläktrum 500
2. Förråd 50
3. Tvättstuga 10
4. Städcentral 20
5. Verkstad 35
6. Värmecentral 50
7. Utjämningstank 80
8. Vattenrening 250
9. Kemikalieförråd 10
10. Provtag rum 10
11. Driftcentral 10
12. Telecentral
13. Elcentral 30
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Glasade ytor används sparsmakat för att endast skapa utblickar och 
inblickar där det behövs samt bibehålla en hög grad av intimitet. 
Badanläggningen vänder sig i större grad inåt för att stärka upplevelsen
och närvaron i den varma och fuktiga badmiljön.

Trä, betong, glas, grönska och vatten utgör materialpaletten och skapar 
en miljö som med tiden antar en serie gråtoner som harmonierar med 
den omkringliggande parkens gräs, vass, bark, vatten, mm.

Teknisk beskrivning
Källargrund och platta på mark av platsgjuten betong. 
En dräneringsränna kring byggnadskropparna skiljer fasader från 
vattenspegeln.

Vattenspegeln är ca 30cm djup och tillåter en varierad växtlighet. 
Den kräver en erfoderlig tätning mot underliggande källarbjälklag, i 
övrigt tätningsduk och dräneringsgrus mot jord.

Ovan mark utgörs den bärande stommen av lokalt  massivträ där det 
yttre skiktet är en liggande bred panel och invändigt mögelbeständig 
träpanel samt kaklade ytor. 

Energiförsörjningen löses förslagsvis med en kombination av 
bergvärme och utnyttjande av solen. 
Sparsam användning av uppglasade ytor och med en huvudsaklig 
orientering åt väst, syd och öst samt tjocka väggar lägger grunden för 
en god energihushållning.

Ytsammanställning kvm

Entre     333
Omklädning    313
Rehab/spa    89
Motionsbad    870
Rekreationsbad   535
Undervisningsbad  200
Relaxavdelning   280
Friskvård    414
Personal     57
Teknik     970
___________________________
bruttoyta    5119
varav 1050 (20%) kommunikation

fasad mot syd-väst, 1:200

perspektiv motionsbad

fasad mot nord-väst, 1:200

fasad mot nord-ost, 1:200

sektion b-b, 1:200

sektion a-a, 1:200
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