
VATTENSPEGLING

VATTENSPEGLING
NYTT BADHUS I ÄNGELHOLM
ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING

Tanken är att badhuset skall förhålla sig aktivt sig till sin 
placering i Ängelholm och den småskaliga tegelbebyggelse 
som präglar staden. Därför är byggnaden uppbruten i fl era 
mindre volymer som genom olika takhöjder och siktlinjer 
visualiserar byggnadens olika funktioner utåt och ger glim-
tar av vad som händer inne i, och även på andra sidan av, 
byggnaden.

Då stora delar av byggnadens konstruktion utgörs av en 
lätt stålstomme har strävan varit ett fasadmaterial som har 
teglets färg och lyster men utan dess tyngd och inneboende 
antydan till att vara bärande. Därför kläs fasadens slutna 
ytor med Cortenstål.

Badhuset är tänkt att ligga längs ett framtida parkstråk mel-
lan stadens centrum och havet. Badhuset är därför placerat 
så att den södra delen av tävlingsområdet är obebyggd. 
Byggnaden öppnar sig mot parken genom låga glaspartier.

Parkering och angöring av servicetrafi k är förlagda till 
tomtens norra sida och den idag mer industrimässiga och 
bruksbetonade Nybrovägen. Parkeringen defi nieras av 
avenbokshäckar. 

Badhusets huvudentré är placerad mot väster och Indus-
trigatan. Framför entrén skapas en förplats med vändzon 
och handikapparkering. Entrén når man via en pergola som 

sträcker sig tvärs över tomten. Pergolan annonserar badhu-
set för besökare från alla riktningar: parken, järnvägsstatio-
nen och Nybrovägen.

Det framtida hotellet föreslås en placerings på tomtens nor-
dvästra hörn. Anslutningen till badhuset sker via pergolan. 
Hotell och badhus får gemensam entréplats.
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Badhuset är en byggnad för allt från motion och tävling till 
umgänge och avkoppling. Därför är ett besök i badhuset, 
ett besök i en värld som är både rofylld och livlig, vardagligt 
bekant, men också något som skiljer sig från det alldagliga. 
Badhuset är ett universum bestående av en uppsättning, 
halvt välkända, halvt främmande element.

Badhusbesöket börjar med att man rör sig svagt upp för en 
ramp. Man når den rektangulära plattformen, upphöjd  ca 
en halv meter över omgivningen. Det är på denna plattform 
allt i badhuset sker. Plattformen är ett enda horisontalt plan 
av släta golv och speglande vattenytor. Vattenytorna består 
ibland av simbassänger, ibland av spegeldammar.

Golvytan skjuter här och var upp och bildar solida be-
tongvolymer. Dessa inrymmer de funktioner som kräver viss 
slutenhet, så som omklädning och dusch. Alla andra yt-
terväggar i badhusets nedre skikt (upp till 2,5-3 meter över 
golvet) är av glas. 

Som badhusbesökare har man ett behov av både intimitet 
och överskådlighet.  Byggnaden genomkorsas av siktlin-
jer som gör det enkelt att orientera sig. Siktlinjerna skapar 
visuella kontakter mellan både interna och externa rum. Rör 
sig genom atrier och rum, över bassänger och spegeldam-
mar. Mellan betongvolymerna skapas mer avskilda rums-

ligheter. Spegeldammen mot söder och läktaren mot väst 
skapar buffertar som gör de badande mindre utsatta från 
stadslivet och parken. 

Ovanpå betongvolymerna och glaspartierna sträcker sig 
taket. Över de stora rummen (motionssim, upplevelsebad, 
gym etc.) höjer sig taket som upp-och-nedvända askar. 
Dessa defi nierar de stora rummen och kontrasterar med 
sin omslutande verkan plattformen och vattenspeglarnas 
horisontalitet.

Den perforerade Cortenplåten i badhusets sydfasad silar 
det direkta solljuset och skapar på insidan, tillsammans 
med perforeringens mönster, ett ljus som påminner om 
vattenrefl ektioner. Indirekt solljus tas även in i byggnaden 
genom vattendammarnas speglingar.

Gestaltning

princip för tvärsektion vattenspeglar siktlinjer brytning  av solinstrålning

SITUATIONSPLAN SKALA 1:400 0 10 50m PLAN KÄLLARE  SKALA 1:400

fasadens perforering
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Utgångspunkten har varit att skapa ett badhus med logiska 
rumssamband och tydliga relationer mellan byggnadens 
funktioner. 

Direkt innanför entrén ska man förstå vad det handlar om: 
Den stora simbassängen snett till höger, reception och om-
klädningsrum rakt fram.

Kommunikationen i byggnaden är förlagd till en slinga som 
går runt en kärna av servicefunktioner (reception, omklädn-
ingsrum mm). Slingan kan ses som ett neutralt rum varifrån 
man förutom entrén och receptionen når alla badhusets 
funktioner, oberoende av varandra. Man kan tänka sig att 
badhuset byggs ut i etapper då de fl esta av badhusets delar 
kan fogas till kommunikationsslingan var för sig.

Servicekärnan ligger i zonen mellan badhusets torra del mot 
parkeringen och våta del mot parken. Omklädningsrum-
men vänder sig mot var sin spegeldamm. Insyn från sidorna 
hindras av vertikalt stående trälameller. 

Motionssimbassängen är lagd i anslutning till entrén och 
caféet för att publiken vid simtävlingar enkelt ska kunna 
ta sig till läktaren och ha tillgång till servering. Till vardags 
används läktaren som sitt- och vilplats för badgästerna, och 
för de i simhallen som besöker caféet.

Rutschkanetornet bryter sydfasadens rytm. Den invändiga, 
grottliknande atmosfären bildar en tydlig kontrast i sekven-
sen av rum längs badhusets parkfasad. 

Relaxavdelningen ligger som en enhet borterst i byggnaden. 
Man har här möjlighet att ge den en egen entré med öp-
pettider separata från övriga badhuset. Bastustugan och 
relaxavdelningen är förbundna med en liten solgård. Även 
bastustugan kan ges en egen entré, och slutas till, för att 
användas helt separerat från det övriga badhuset.
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Källarvåning, bottenplatta och betongväggarna på bot-
tenplanet gjuts på plats.  Betongytan är på byggnadens 
insida fritt exponerad. Fristående pelare och fackverk över 
de stora rummen (motionssim, upplevelsebad, gym etc.) är 
av stål. Byggnaden är på utsidan klädd med stålplattor av 
Corten. Innertak och de stora rummens insidor är klädda 
med vitlaserade plywoodskivor. Plywoodskivorna är per-
forerade med bakomliggande ljudabsorbenter. Samtliga 
glaspartier är isolerglas med vertikala profi ler på insidan. 
Alla trädetaljer, så som läktare, skärmar vid omklädning-
srummen och trätrallar i passagerna mellan simbassänger-
na, är behandlat med olja för vattentålighet och en rödaktig 
ton. Pergolan byggs i svartlaserat limträ.

De tekniska utrymmena, så som vattenrening och ventila-
tion, är samtliga förlagda till källarplanet. Dessa nås via 
två interna trappor, en hiss och en utvändig ramp. För att 
undvika sopcontainrar, gasfl askor mm. exponerade på by-
ggnadens utsida, står de tekniska utrymmena i förbindelse 
med en liten inhägnad gård.

TEKNISK BESKRIVNING

FASAD MOT NORR  SKALA 1:200

FASAD MOT ÖST SKALA 1:200

SEKTION D-D  SKALA 1:200

SEKTION C-C SKALA 1:200

SEKTION B-B SKALA 1:200

0 1 10m

atrium mellan simhall och korridor

upplevelsebadetmotionssimhallen

betong Corten glas oljat trä vitlaserad plyywood


