
SOLBADET - NYTT BADHUS I ÄNGELHOLM
ANALYSKONCEPT VISION

Industriområdet som tidigare varit en 
ogästvänlig kil transformeras och blir en 
aktiv och levande del av staden.  Parken 
och badhuset integrereas i ett större 
sammanhang av publika funktioner och 
rörelsestråk. I denna symbios är parken 
ett nav mellan olika stadsdelar och natur. 
I ett framtidsperspektiv binds ytterligare 
delar av staden närmare centrum och 
det historiska perpektivet accentueras 
bl.a. av den tidigare betydelsefulla järn-
vägssträckningen, likt en kulturled. I för-
längning av denna kopplas en gång och 
cykelled till havet. Badhuset och parken 
blir ett rum för passerande och uppheåll-
splats för boende i staden.

Omkring badhuset planeras ett bostad-
sområde med levande stadsmässig kara-
ktär.  Badhuset är en tidig pjäs i denna 
process och ser till att skapa kvalitativa 
stadsrum i sin närhet. Vi vill skapa ett 
tydligt grepp i det fortsatta arbetet att 
bygga upp stadsdelen 

Ett publikt stadsrum med plats för unga 
och gamla. Trygghet, lekfullhet och 
kreativitet är ledord. Badhuset kommer 
besökas av många i regionen och ämnar 
bli ett landmärke för Ängelholm.   
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Ängelholms nya badhus är ett akvarium 
av ljus och vatten. En publik byggnad 
som öppnar sig och bjuder in parken och 
staden utanför. Ett badhus som väcker 
glädje för gamla och unga genom mo-
tion, rörelse och rekreation. Gränsen 
mellan park och badhuset suddas ut 
och med samma självklarhet omfamnar 
byggnaden de funktioner som kräver 
lugn och stillsamhet. De olika årstider-
nas karaktär förstärker upplevelsen för 
besökarna.

Parken och badhuset är en helhets upp-
levelse som erbjuder allt från inre ro och 
balans till glädje i vattenrutschkanan. 
Ett modernt badhus med förankring i 
stadens långa badtraditioner.

Ljus och material står i centrum och är 
med att defi niera och berika rummen. 
Med dessa verktyg formas stämningen i 
rummen för de olika aktiviteterna. 

Material som dels visar på framåtanda 
och dels tar fäste i lokal hantverkartra-
dition. Badhuset kan befästa just detta, 
att Ängelholm är en stad med värdefulla 
traditioner med har siktet på framtiden.    
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Ängelholm är en stad vid havet där bad 
och sol har en betydande roll. Platsen för 
det nya badhuset vid det centralt beläg-
na industriområdet fi nns dolda kvalitéer 
som ett publikt badhus och en öppen 
stadspark kan förädla. Industriområdet 
är beläget mittemellan stad, hav och 
natur. Tomten berörs av historiska spår i 
form av den gamla järnvägssträckningen 
som har planterat en tydlig linje i om-
kringliggande bebyggelse.  

Området har ett strategiskt läge, i närhet 
till centrum samt buss och tåg förbin-
delser. Badhusparken blir en naturlig 
kommunikationsled för stadens cyklister 
och gångare. 

Ljuset är en karaktärsfull del av platsen, 
liksom den palett av material på närlig-
gande byggnaders tegelfasader.

Närvaron av staden, lokal indsutrihisto-
ria och natur ger en värdefull och spän-
dynamik till platsen.
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PARKEN & TORGET
Det nya badhuset är placerat över bryt-
ningspunkten mellan torg och park.
Parken är en plats att uppsöka för 
rekreation och aktivitet, en passage på 
vägen till havet. Tack vare placeringen 
av byggnaden har parken kontakt mot 
söder. Parken utgör en betydande del av 
badhuset, då den utgör en getaltande 
del rummen. 

Cykelväg och gångstigar kopplar sam-
man stad, bostäder, tågstationen och 
i dess förlängning havet.  Parken är en 
grön kil med stora rum som ger möj-
lighet till fria aktiviteter. Två gräsbekläd-
da koner sträcker sig uppåt och skapar 
en rumslig dynamik.  Här här kan man 
klättra upp och ana havet och få ett nytt 
perspektiv. Vattenspegeln har en central 
plats och kopplar samman parken med 
badhuset. Sommartid kan man svalka 
fötterna och barnen bada och om vin-
tern fungerar den som skridskobana. En 
bred fl ora av träd står tätt vid dammen 
och sprider sig ut mot parkens perfi eri.  

Trädallén accenturerar järnvägspårens 
historiska sträckning och skyddar mot 
blåst.  Där följer också ett aktivitetsstråk 
med aktiviteter som basket, skate, boule 
och lekpark för de små. Parken är ljus 
och levande året om. En plats för lek, vila 
och välmående.

BADHUSET
Badhuset är en volym som fl yter ovanför 
torget och parken. Det är en en publik 
byggnad och stadens golv smälter sam-
man med badets.  Byggnaden har ingen 
baksida utan istället fl era ansikten som 
möter olika delar av staden. Torget är 
en hårdgjord yta som inhyser parkering 
och torgfunktioner såsom marknader, 
sittplatser, aktiviteter på hjul etc. Hu-
vudentrén för badet är mot torget och 
i framtiden också hotellets entré. Bad-
huset öppnar sig i sin fulla bredd mot 
parken och mer subtilt mot det urbana 
torget. Fasadmaterial, interiörmaterial 
och rum gör byggnaden attraktiv från 
olika avstånd.  Fasaden refl ekterar land-
skapets föränderliga färger och på nat-
ten animeras fasaden av interiören. De 
vridna bronslegerade metallbanden re-
fl ekterar och och leker med ljuset. Ljuset 
fi ltreras mellan banden och refl ekteras 
i vattenspeglarna. Det ger en levande 
karaktär som ändrar sig under dagen och 
året. Fasadlinjen är indragen på två stäl-
len vilket ger ger ett djup och plats för 
utebad. Den långa fondväggen vid up-
plevelsbadet har ett storskaligt mönster 
på avstånd och är uppbyggd av en palett 
i mindre skala som gör den spännande 
och taktil på nära håll. Fondväggen har 
dessutom en viktig uppgift att dela byg-
gnaden mellan en livlig sida och en lug-
nare.  

Badet är en kompakt byggnad som ins-
veper stadsrummet omkring sig. Ett bad-
hus som upplevs transparent och är en-
kelt och spännande att röra sig genom.  
Entrén tar gästerna direkt in i det stora 
öppna rummet mot parken.  Fondväggen 
stärker känslan av ett sammanhängande 
rum. Upplevelsebadet, reception och café 
möter gästerna i foajén. En välkomnande 
gest och direkt kommunikation om byg-
gnadens fi losofi . Ett fritt och ljust fl öde 
mellan avskiljda poolrum och aktiviteter.  
Från denna punkten nås omklädning till 
badet, omklädning till spa avdelning, re-
hab/bahandlingsrum samt personalrum. 
Logiken i bygganaden är enkel och hålls 
samman av det mörkbruna keramiska 
golvet. Poolerna är klädda i vit mosaik 
och är en distinkt snittyta mot det mörk-
bruna golvet. 

Det centralt placerade omklädningsrum-
met är enkelt och tydlig i sin orienter-
ing.  Från en sluss i förlängning av denna 
kärna nås undervisningsbadet, motions-
badet samt upplevelsebadet. Inga dör-
rar, utan ett fl ytande rörelsemönster 
karaktäriserar rörelsen mellan funktion-
erna. Vid behov fi nns skjutdörrar för att 
stänga av de olika bassängerna helt från 
varandra. 
             

SEKTION AA

SEKTION BB

PLAN 0

FLYGPERSPEKTIV

SMÅBARNSPOOL
TILL VISS DEL AVSKILT FRÅN UPPLEVELSEBADET. I 
NÄRHET TILL CAFÉ OCH BARNKALAS RUM. I POOLEN 
FINNS OLIKA NIVÅER SAMT INTEGREAD LITEN RUTSCH-
KANA. HÄR FINNS FASTA SITTMÖBLER FÖR ENKLARE 
FIKA OCH TRÖTTA FÖRÄLDRAR.

UTOMHUSPOOL & SOLTERRASS
MULTIFUNKTIONSPOOL OCH MÖJLIGT ATT KÄNNA UTEKLIMA-
TET MOT KROPPEN. ÖPPNINGEN I FASADEN KAN DESSUTOM 
ANVÄNDAS SOM TEATER OCH MUSIKSCEN MOT PARKEN.  

RELAXAVDELNING
RELAX OCH SPA AVDELNING VÄNDER SIG MOT ETT 
TYST UTERUM, AVSKILT FRÅN OMGIVNING OCH 
ÖVRIGA BADHUSET. TRÄ OCH NAUTURMATERIAL OM-
FAMNAR RUMMET OCH SKAPAR EN FRIDFULL OAS. 

MÖTESRUMMET NÅS BÅDE FRÅN RELAXAVDELNING 
OCH TORRT UTRYMME. HÄR FINNS DIREKT ACCESS 
TILL REHAB OCH SPA AVDELNING. 

FUNKTIONSVÄGG
EN FOND SETT FRÅN PARKEN SOM AVGRÄNSAR BADHUSETS 
LIVLIGA DELAR OCH DE STILLSAMMARE. VÄGGEN HAR EN 
STRUKTUR SOM GÖR DEN SPÄNNANDE FRÅN AVSTÅND OCH 
EN MATERIALITET OCH FÄRGSKALA SOM VÄCKER NYFIKENHET 
PÅ NÄRA HÅLL. 
VÄGGEN INNEHÅLLER FUNKTIONER SÅSOM MASSAGE, 
VARMPOOL, KALL&VARM DUSCH, DRICKFONTÄN, GROTTA MED 
MUSIK, VATTENFALL, FÖRVARINGSNISCHER FÖR HANDDUKAR 
OSV. 

MOTIONSBADET
MOTIONSBADET BEHÄRSKAR OLIKA KONSTELLATIONER. FRÅN 
STILLSAMT SIMMANDE TILL SKOLKLASSER ELLER TÄVLINGAR 
OCH UPPVISNINGAR. DEN LÅNGA SITTBÄNKEN ÄR EN PLATS 
FÖR HANDDUKAR OCH FÖR VILA. LANTERNINER I TAKET GER 
ETT INDIREKT LJUS OCH FOKUSERAR LJUSET OCH RUMMET 
ÖVER BASSÄNGEN. EN GLASVÄGG SKILJER RUMMET FRÅN 
SLUSSEN OCH SKJUTDÖRRAR KAN STÄNGA TILL AVDELNINGEN 
HELT. 

UNDERVISNINGS- / REHAB BAD
NÅGOT AVSKILT FRÅN MOTION OCH UPPLEVELSEBADET. LJUSET 
KOMMER I FÖRSTA HAND FRÅN LANTERNINER I TAKET OCH 
UTBLICKEN ÄR MOT TORGET. HÄR ÄR FOKUS PÅ LÄRANDE 
OCH REHABILITERING. EN GLASVÄGG SKILJER RUMMET FRÅN 
SLUSSEN. SKJUTDÖRRAR KAN STÄNGAS VID UNDERVISNING AV 
SKOLKLASSER ELLER AV ANDRA ORSAKER.

SEPERAT ENTRÉ TILL LÄKTARE 
VID TILLFÄLLE AV SIMTÄVLING 
ALT. UPPVISNING

SITTMÖBLER
FASTA SITTMÖBLER FÖR LEK OCH VILA  NÄRA GLASFASDEN 
MOT SÖDER. OCH SOLENS VARMA STRÅLAR.

FOAJÉ
FOAJÉN INNEHÅLLER RECEPTION, CAFÉ, RESTAU-
RANG OCH RUM FÖR BARNKALAS. 
SERVERING PÅ TVÅ HÅLL, DELS MOT ENTRÉN OCH 
DELS MOT UPPLEVELSEBADET. UNDER SOMMAREN 
ÄR DET UTESERVERING I PARKEN. ETT ARTIFICIELLT 
REGN FRÅN TAKET AVSKILJER ENTRÉ OCH UPPLEV-
ELSABADET.

OMKLÄDNING
OMKLÄDNINGSRUMMET HAR EN TYDLIG RIKTNING OCH 
LOGIK. DEN LÅGA TAKHÖJDEN HÄR FÖRSTÄRKER KÄNSLAN  AV 
RYMD DÅ BADGÄSTEN NÅR DE ALMMÄNNA UTRYMMERNA. 
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MATERIAL

Fasaden besstår av vridna bronslegerade 
metallband. En yta som är något refl ek-
terande och har en varmröd nyans. Re-
fl ekterar och fi ltrera ljuset under dagen 
och animerar fasaden på kvällen.

Mörkbruna keramiska plattor (300x600) 
är genomgående på entréplanet. Den har 
en matt yta och gradäng för att inte vara 
hal. 

Poolernas insidor är klädda av en vit blan 
kmosaik i mindra skala ca 40x80. Detta 
skapar en tydlig konstrast och snittyta 
mellan pooler och golvet.

Gula keramiska plattor i olika nyanser 
och glansvärde klär fondväggen mot-
parken. Plattorna har varierande stor-
lek och gör väggen intressant från lång 
avstånd och nära inpå.   

Lokala och miljövänliga material är att 
föredra av hänsyn till miljö och känsla. 

Innertaket och ursparningar i fondväg-
garna är täckta med ljudabsorberande 
skivor.  Skivorna är vita med hög glans. 
Uppbyggda av stora skivor och osynliga 
sömmar.

PLAN 1

ELEVATION MOT SÖDER

Relaxavdelningnen har mjukare och lug-
nare material. Här dominerar trä och 
naturmaterial. Vatten och himeln agerar 
också som betydelsefulla ytor.  

UPPLEVELSEBADET

BARNKALAS
UPPHÖJT OCH MED UTSIKT ÖVER UPPLEVELSEBADET. INGLASAT 
RUNT RUM DÄR LJUD AVSKÄRMAS ÅT BÅDA HÅLL. 

PERSONALRUM
I NÄRHET TILL ENTRÉ OCH ADMINSITRATIVA LOKALER  
PÅ PLAN 0. 

REHAB OCH SPAAVDELNING
PLACERAT I EN LUGN DEL AV BYGGNADEN MED DIREKT AC-
CESS TILL RELAXAVDELNINGEN. LJUSET FILTRERAS GENOM 
METALLBANDEN FRÅN VÄST OCH NORR. VID HUVUDTRAPPAN 
FINNS ETT VÄNTRUM FÖR BESÖKARE. 

LÄKTARE
HÄRIFRÅN SER PUBLIKEN HOPPTORNET, HELA BASSSÄNGEN 
OCH ALLA BANOR TYDLIGT. GENOM ÖPPNINGAR I VÄGGEN 
HAR GÄSTERNA OCKSÅ KONTAKT MED UPPLEVELSEBADET. 

FRISKVÅRD
STORT ÖPPET OCH LJUST TRÄNINGSRUM MED KONTAKT TILL 
DE OLIKA BASSÄNGERNA. FRSIKVÅRDSAVDELNINGEN DELAR 
OMKLÄDNINGSRUM MED BADET OCH HAR EN EGEN TRAPPA 
UPP.
 

TAKLANTERNINER
NATURLIGT DIFFUSERAT LJUS GER LUGN I MOTIONS OCH UN-
DERISNINGSBASSÄNGERNA. TAKLANTERNINERNA FUNGERAR 
ÄVEN SOM LUFTKOLLEKTORER OCH ÄR EN DEL AV ENERGISYS-
TEMET.
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ENERGI
Badhuset är klimatsmart och har en 
högteknologisk och effektiv ener-
gianvändning. Systemet klarar av både 
uppvärmning och kylning. Detta åstad-
skoms med en kombination av solav-
skärmning, god ventilation, värmeväx-
lare och energilagringssystem. En svensk 
utvecklat system som radikalt reducerar 
energiförbrukningen. Passiv solvärme 
från frånluftsventilationen och luften 
från förenklad dubbelglas fasad mot 
söder omvandlas med värmeväxlare och 
värmepump. När en fastigheten kyls 
uppstår spillvärme. Istället för att leda 
bort denna leds spillvärmen ner i ener-
gilagret. Energilagret består av ett an-
tal borrhål i marken. Om kylbehovet är 
stort räcker energin från spillvärmen för 
vinterns uppvärmning. Taklanterninerna 
fungerar som luftkollektorer komplet-
terar tillgången på värme i energilagret.   
Systemet styrs av en centraldator med 
sensorer.  För dagsutjämning kopplas 
poolerna samt spillvatten från dusch till 
värmeväxlare och därmed bibehålls kli-
matbalansen under dygnets 24 timmar.  

((Den kompakta byggnadsvolymen och 
den relativt låga höjden bidrar till att 
spara energi förbruket))) ENERGILAGER

FASAD

YTA

PLAN 1 1050 kvm

PLAN 0 3300 kvm 

PLAN -1 1150 kvm

TEKNIK
Vi förordar att byggnaden utförs med 
stålkonstruktion. Tvärliggande fackverks-
balkar som stöds av pelare vid norrfasa-
den och bärande vägg. En 1,5 meters 
hög fackverkskonstruktion klarar kraf-
eterna. Då konstruktionen är döljd kan 
vi välja en relativt ekonomisk lösning. 
Byggnaden kan även byggas i betong / 
limträ (av miljöskäl) för fl exibitet vid up-
phandling. Schaktmassorna används bla 
i parkdesignen som gräsklädda koner. 
Hotellet är placerat konstruktivt logiskt 
ovanpå byggnadens nordvästra hörn. 
Vid bygget av badhuset förbereds kon-
struktion och markarbete för att bära 
och kompletteras med hotellets kon-
struktion.  

Teknik för drift av badhuset placeras i  
första hand i källare. Delar av ventilation 
och energisystemet placeras i disponibla 
ytor på plan 1 med direkt kontakt till alla 
simhallar.
      

HOTELL
Hotellet har en avskild entré från bad-
huset samtidigt som hotellgästerna har 
direkt koppling till badhusets funktioner 
från lobbyn. Badhuset står sig starkt som 
solitär och hotellet blir en vertikal del i 
samma formspråk. Kopplingen berikar 
och ger en utökad dimension av bad-
huset. De två verksamheterna drar nytta 
av symbiosen. Hotellets gäster kan njuta 
av bad och relax avdelning, samtidigt 
som hotellets restaurang kan gästas av 
stadens invånare. Från restaurang och 
baren får besökaren en milsvid utsikt 
över havet och staden. Därmed får Än-
gelholm angelägen en publik plats i kon-
takt med havet. Hotellet är synligt från 
tåg och busstationen. Under torget fi nns 
plats att bygga 70 garageplatser med di-
rekt hiss  till hotellet.
            

PLAN -1, TEKNIK, 1:400 HOTELL ENTRÉ 

PLAN 0

HOTELLRUM 

PLAN 3-7

RESTAURANG O BAR

PLAN 8

ELEVATION MOT NORR

SEKTION CC 1:400

SEKTION DD 1:400

MODELLFOTO

VY FRÅN PARKEN MOT ENTRÉN

FRAMTIDSVISION HOTELL

ELEVATION MOT ÖST ELEVATION MOT VÄST

ENTRÉ HOTELL

RECEPTION
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