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IDÉ

Projekt ets huvudidé är att avspegla den 
transformation som genomgås från vardags-
människa till badgäst. Transformationen, de 
olika graderna av privathet och byggnadens 
funktioner avspeglas de arkitektoniska ele-
menten och genererar en byggnad med ett 
avskalat yttre och funktionellt avvägt inre.

För att maximera byggnadens användnings-
potential är funktionerna placerade på ett 
sätt som möjliggör ett inbördes oberoende, 
där tex. caféet  och motionscentret kan 
hållas öppet när badet är stängt, och relax-
avdelningen kan hyras ut till företag och 
konferenser. 
Hotellet lägger sig i förlängning till badet, 
och rammar samtidigt in siten och ger kom-
plexet en tydlig identitet mot Industrigatan 
och stationsområdet.  

Passagen / Transformationen 
Omklädningen blir till ett centralrum, vari-
från badgästen har möjlighet att ta sig till de 
olika bad-, motion-, eller rekreations funk-
tionerna. 
Det är i omklädningsrummet som transfor-
mationen från vardagsmänniska till badgäst 
sker. 
Besökaren genomgår i, och igenom om-
klädningskärnan, metamorfosa stadier, från 
det att denne betalar i entrén, tar av sig 
skorna, klär av sig och om sig.  

Genom en näst intill rituell tvagning träder 
människan igenom vattnet ut på andra 
sidan.    
Den privata sfären är av stor betydelse i 
tranformationsögonblicket, detta ges 
uttryck för i den arkitektoniska utform-
ningen av omklädningen med dess täta, 
opaka uttryck. 

Ute / Inne
Att arbeta med den visuella upplevelsen, att 
skapa en helhet mellan rummet och det 
yttre landskapet, en flytande övergång 
mellan ute och inne där detta ger en större 
rumslig upplevelse. Genom inramning kan 
känslan av utemiljön förstärkas, att variera 
fasaden med olika grader av transparens, 
translucens, ger inte bara den givna gradu-
ering av ”privathet” som finns i ett badhus 
utan också en starkare upplevelse av det 
yttre rummet.

Piazzan/ Parken / Parkeringen
Bearbetningen av siten utgörs av en indel-
ning i tre huvudfunktioner, piazzan, parken, 
och parkeringen.
Piazzan utgör knutpunkten mellan staden, 
resecentrum och badhuset, ett levande, 
offentlig rum, tillgängligt via cykel och 
gångbanor.
Parken blir till ett offentligt grönområde 
med lekpark, och böljande grönska. Den 

Vy från piazzan mot ingångspartiet med kopplingen hotell/badhus

Vy från parken 

övergångarna i transformationen till badgäst och genererandet av formenfunktionernas inbördes relationer och överlappning programfördelning

funtionerna som oberoende enheter

transform

Transform - nytt badhus i Ängelholm
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motionsbassängsområdet  sett mot omklädning äventyrsbad
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ger utrymme både för utomhusbad, rekrea-
tion, sport och lek. Parken ger dessutom en 
naturlig inramning för de visuellt öppna 
delarna av badhuset, genom en rekreativ 
utsikt.
Genom att täcka över utomhuspoolerna då 
badet är stängt, möjliggörs en offentlig och 
öppen park för alla.
Parkeringen sörjer för den lättillgänglighet 
som är att eftersträva, med direkt kontakt 
till entré partiet. Den är placerad ovanjord, 
bakom badhusbyggnaden och under upp-
höjda hotellet för att ge största ekonomiska 
effektivitet, med minsta möjliga visuella 
påverkan. Infarten sker från Nybrovägen.   

PROGRAMFUNKTIONER

Entrén är belägen i transitzonen mellan 
piazzan och parkeringen med ingångar från 
de båda. Denna är visuellt genomgående i 
glas vilket arkitektoniskt skapar den öppen-
het som bör känneteckna ingången. Entrén 
är gemensam för såväl bad- som 
hotell/konference gäster.
Från entré rummet kan besökaren röra sig 
vidare till hotellet, kaféet, eller in i omkläd-
ningen.

Omklädningen är byggnadens centralrum.
Från omklädningskärnad utgår de rekreativa 
funktionerna, motions/tävlingsbassäng, 
övningsbassäng, och äventyrsbad i mark-
plan, samt gym och wellness en etage upp.   
Kärnan är i två plan med de större huvud-
omklädningsrummen i entréplan. I det övre 
planet finns de mindre offentliga omkläd-
ningsrummen för spabehandling och relax-
avdelningen, samt personalens omkläd-
ningsfacilliteter, alla med direkt tillgång 
tillrespektive funktion.  

Badet delas in i de tre huvudfunktionerna 
motionsbad, äventyrsbad och undervis-
ningsbad. Dessa är placerade i vinkel vilket 
ger ett naturligt avgränsat utomhusbadom-
råde. Motionsbadet består av en 25 meters 
bassäng med 1 meters och 3 meters sviktar 
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mot den norra väggen och utrymme för 
mobilaläktare mot den västra.
Äventyrsbadet och undervisningsbadet är 
integrerade med möjlighet för eventuell 
avskärmning. Poolområdets placering ger 
stor tillgänglighet både till utomhusfacilite-
terna såväl som caféområdet.

I caféet är det viktigt med tillgänglighet 
både från entrén och äventyrsbadet. Mobila 
avskärmningsväggar gör att serveringsy-
torna flexibla i samband med tex. konferen-
ser eller barnkalas, samt att resten av bygg-
naden kan avskärmas då badet är stängt och 
caféet är öppet. Fasaden ut mot piazzan går 
att öppna upp, och caféet med uteserve-
ringen ger här ett levande offentligt rum.

En etage upp, i anslutning till omklädnings-
kärnan, är wellness- spa – och relaxfacillite-
terna placerade, också här för att optimera 
en flexibilitet och oberoende från badet. I 
relaxavdelningen finns en terrass med bastu 
och pool, vilket ger ett privat utomhusrum.  

Hotellet lägger sig utmed Industrigatan som 
en skyddande mur. Det lyfts upp på pelare 
och skapar parkeringsutrymme under. I 
anslutning till ingången, vilken är den 
gemensamma entrén, ligger konferensfacil-
liteter.

UTFÖRANDE & HÅLLBARHET

Hållbarhet genomsyrar inte bara den miljö-
mässiga strategin, utan kanske främst det 
ansvar för social hållbarhet vi står inför. 
Badhuset ska vara tillgängligt för alla obero-
ende av kön, etnicitet, ålder och/eller fysisk 
nedsättning. Genom historien har badhuset 
varit en mötesplats, och vår intention är att 
skapa en mötesplats anno 2010. 
Inom begreppet hållbarhet argumenterar vi 
också för en tidlös arkitektonisk design, där 
idé och koncept framhävs och agerar som 
generator för form och framtoning.  

Material
Badhuset ställer höga krav på materialvalet. 
Ytorna ska vara slitstarka, smutsavvisande, 
ljuddämpande, och estetiskt tilltalande.
Byggnadens ytor hålls i enkla material, med 
lågt underhållningsbehov. Fasadkonstruktio-
nen är i vitmålat stål, beklätt med translu-
centa, högisolerande polykarbonatskivor och 
glas.
Fasadens translucens och transparens, ger ett 
stort ljusinsläpp i byggnaden om dagen, och 
kommer under de mörka årstiderna att 
sprida ljus omkring sig, och därmed skapa 
ett visuellt landmärke i  omgivningen.
Omklädningskärnan är beklädd med polerad 
skånsk diabas. 
Vi föreslår ett stenmosaikgolv av terrazzo Vy inifrån omklädningskärnan mot äventyrsbadet genom vattenfall

sektion Bb 1:200

plan +1 1:200

sydvästfasaden 1:200
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flygfoto över området

som kan möjliggöra de programmatiska 
övergångar och överlapp som visualiseras i 
beläggningen. Golvet ska framträda som ett 
flytande organsikt element, som ger form till 
interiören med bassänger och bastur, samt 
flyter ut utanför byggnadens ramar och ger 
struktur till parken och torget. 
Övriga material väljs utifrån deras innebo-
ende egenskaper i form av textur, transpa-
rens, hårdhet, mjukhet, reflexion, struktur 
etc.

Konstruktion/ installation
Byggnaden består av olika konstruktionsty-
per som är tillpassade funktionskraven. Det 
används betong element till geometriskt 
enkla konstruktioner, med mindre spännvidd 
och moderata stablilitetskrafter, såsom om-
klädningskärnan. Där det är behov för ett 
mer komplext statiskt system med högre 
krav på organiskt formade egenskaper före-
slås insitu-konstruktioner. Det används stål 
där det krävs stora spänn där ett visuellt 
”lätt” intryck ska uppnås i kombination med 
tungt belastade konstruktioner.
Fasaden föreslås vara självbärande.   
 
Ventilation/uppvärmning/teknik
De större bassängområderna ventileras så 
långt som möjligt med naturlig ventilation.
Värmeväxling från jordvärme samt sol-
fångare på taket gör byggnaden självförsör-

jande på värme.
Källarplanet utgörs av ca 1000kvm teknikut-
rymme för installationer rörande vattenre-
ningrening och uppvärmning, samt tvätt-
stuga, soprum etc., med direkt utfart mot 
parkeringen och Nybrovägen.    

Akustiska förhållanden
Ljudisolering och ljuddämpning är av hög 
prioritet. Dämpande element i taket i samt-
liga lokaler tillsammans med fasadelemen-
tens absorberande kvaliteter, möjliggör en 
behaglig upplevelse både för både besökare 
och personal.  
Elementen skall vara miljömässigt hållbara 
och tillför visuell arkitektonisk kvalité.

de tre huvudfunktionerna 

transform


