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Ängelholms nya badhus  

Ängelholm får en ny märkesbyggnad; ett 
modernt badhus med en tydlig karaktär där 
introverta,  uppbrutna byggnadsvolymer 
skär igenom en öppen, låg volym; likt stenar 
avtecknar sig mot en utsträckt vattenyta.  

Platsen 
Förslaget tar fasta vid visionen om att 
skapa en grön oas i området. Badhuset 
verkar för att skapa en framsida åt den 
brokiga bebyggelsen i norr och formar 
med sin samlade gestalt parkrummet mot 
bostadsbebyggelsen i söder. Parken leder 
vidare via gröna stråk in mot centrum 
och de västra exploateringsområdena.  
Enligt trafi kutredningen beräknas stor 
del av trafi ken till badhuset komma från 
Nybron, vilket gett byggnadens entré 
läget vid Nybrovägen, i norr. Byggnaden 
placeras nära mötet mellan Industrigatan 
och Nybrovägen och exponeras därav även 
väl mot den mer trafi kerade Industrigatan. 
Platsvalet ger bra utblickar och kontakt med 

parken. Genom den starka uppglasningen 
längs den nedre byggnadsvolymens möte 
med parken, skapas en tydlig relation 
till hela det omgivande grönområdet.  
Lokaliseringen på platsen möjliggör även 
eventuell framtida utbyggnad, förslagsvis 
av äventyrsbadet i väster eller en generell 
utbyggnad i söder.
Anläggningens placering -  välannonserad 
mot Industrigatan och Nybrogatan men 
indragen i den nya parken  - skall bidra 
till en attraktiv miljö och genom sin 
arkitektur utgöra ett frö till stark identitet 
för hela Nybro-området! Byggnadens 
enkla och stilrena siluett exponeras 
tydligt längs fasaden mot både buss- och 
järnvägsstationen.  

Byggnaden
Det nya badhuset förstärker Ängelholms 
ambition att även i framtiden vara 
en kommun som är attraktiv och 
hälsofrämjande. Ängelholm är känd som 
en brunns- och badort med relation till 
naturen, året runt! Vår byggnad är formad 
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efter hållbara och mänskliga aspekter med 
ambitionen att knyta naturen till sig och låta 
den komma in i byggnaden. Badhuset ska 
älskas av generationer och samtidigt utgöra 
ett landmärke av vår tid - byggnaden skall 
på ett konkret och slagkraftigt sätt främja 
Ängelholm som en stad som vill något mer! 
Byggnadens arkitektoniska utformning 
samspelar med bebyggelseområdets 
befi ntliga industribyggnader med sina 
tydliga inslag av 1950-talets strama enkelhet 
i volym. Vi vill skapa en gestalt som känns 
ny och kontemporär, men som i lågmäld 
ton gärna samtalar med de befi ntliga 
huskropparna. Ängelholms industriers 
höga, och tydliga skorstenar av tegel 
samspelar med byggnadens genomgående 
vertikala byggnadskroppar. Den låga 
byggnadskroppen talar till det fl acka 
landskapet, utbredd som en vattenyta och 
genombruten av starka vertikala element.  

Badet 
Badhuset skall erbjuda andra upplevelser 
än de övriga badmöjligheterna i staden. 
De olika bassängrummen är avskiljda i 
egna volymer men sammankopplade runt 
ett centralt, högt  rum som innesluter 
den stora motionsbassängen. En enkel 
orientering i byggnaden skapas bland 
annat genom att man från entrén har fri 
siktlinje mot det centrala bassängrummet, 
vilket skymtar genom den  utomhusgård 
som möter dig vid entrén. Överblick 
erbjuds även från serveringen mot 
äventyrsbadet och barnbassänen och 
genom andra sammankopplande siktlinjer 
inne i det centrala rummet. Byggnaden 
låter dig vandra mellan delarna i låga, 
intima korridorsrum men öppnar upp 
sig och ger dig luftiga, klara rum att 
bada  i. Från alla delarna i byggnaden 
nås den stora utomhusgården i solläge. 
Siktlinjer leder genom låga rum och 
genom vattengnistrande badsalar; vidare 
ut genom uppglasade fasader där parken 
möter blick.  

Upplevelsebadets olika delar ges olika 
karaktär. Här fi nns den aktiva sidan 
med bad och rutschkana, en klar 
utomhuskoppling i fasad och strömkanal 
mot den stora utomhusgården som läker 
samman inne och ute. Servering ligger i 
anslutning till barnpoolen. För att variera 
miljön skapas en lugnare miljö mot 
gården i söder med sittmöjligheter. I en 
trävolym med lugnande musik kan man 
stiga ner i varmbadet. Upplevelsebadet 
placeras under en stängd volym men 
med transparent, omslutande glasfasad - 
det skall upplevas som en klimatskyddad 
utomhusmiljö med möjlighet att koppla av, 
med solen som silas genom växtligheten 
och träraster längs fasaden.    

Hotell 
Genom att behandla hotellet och badhuset 
som två fristående byggnadsvolymer fi nns 
möjligheten att skapa en sammanhållen 
hus-i-park-miljö med en mer intim skala. 
En idé fi nns om att utveckla hotellet med 
en fristående volym av  samma typ och med 
samma karaktär som byggnadsvolymerna 
som återfi nns i badanläggningen. En 
hotell- och badhusbebyggelse utformad 
enligt den viljan skulle bilda en spännande 
park med en mer komplex arkitektonisk 
komposition men samtidigt ha ett tydligt 
samband. Badhuset är i sig själv en komplex 
och avslutad del som klarar av att råda över 
platsen själv! Den eventuella kopplingen 
mellan badhus och hotell utgörs av samma 
uppglasade konstruktion som den lägre 
glasvolymen i badhuset. En liknande lägre 
glaskropp kring en solid hotell-vertikal 
kan innehålla lobby och servering/bar, 
med koppling till och eventuell möjlighet 
att vistas på glasvolymens gröna tak.  

Material/Konstruktion  
Byggnaden har en bärande konstruktion 
av trä och limträ, som till exempel gör sig 
påmind i de höga, tvärgående, vitlaserade 

limträbalkar, vilka även utgör det genomlysta 
innertaket i den största volymen. Interiören 
i volymerna är genomgående vitlaserad 
och delvis kaklad. Utsidan av volymerna  
kläs helt med ett upprepat mönster av 
stående träpanel i tre olika dimensioner, 
målade med järnvitriol för en grånande 
vasslik känsla. Även där volymernas 
yttersida skär genom klimatskalet och 
utgör innerväggar i de låga passagerna, kläs 
väggarna konsekvent med samma panel 
- ett materialval som blir än mer taktilt 
vid subtil upplysning vid innertakskant 
från infällda ljuskällor längs korridorerna.  
Den låga fasaden mot parken är uppglasad 
av stående glaspartier utan horisontella 
spröjs med en yttre slöja av rasterverkande, 
tvärställd träpanel, som ger ett ljusspel 
mellan inne och ute. Mellanrummen som 
fi nns mellan de höga volymerna fortsätter 
på så sätt ut i parklandskapet. Inslag av det 
äldre Rönnebadet återspeglas i den nya 
byggnaden ill exempel genom mötet med 
himlen som sker genom en kontinuerlig 
hög kransgesims i ärgad koppar.    

Teknik 
All teknik inryms i ett nedre plan i 
enlighet med tävlingsprogrammets förslag 
(redovisas ej i plan.)    

Energi och miljö 
All vattenvolym i bassängerna håller samma 
vattennivå. Samlad ventilationsanläggning 
med avfuktning och värmeåtervinning 
tillämpas. Välisolerade väggar och tak. Den 
genomgående uppglasningen av den lägre 
byggnadskroppen motiveras miljömässigt 
med att denna kropp är tämligen låg. Plats 
för solfångare på de högre volymerna 
fi nns.   
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Park och landskap 
Byggnaden förhåller sig till slätten 
och det vida landskapet som en viktig 
landskapskaraktär! Byggnaden låter 
parklandskapet stiga in i sina gårdar. 
Tanken är också att det yttre trärastret efter 
tid kan verka som spaljé för grönskande 
klätterväxter, som får växa upp på fasaden. 
De inre gårdarna markbeläggs delvis med 
natursten men skall gärna få en stark 
karaktär av havsnära växtlighet; strandvial, 
saltarv, ljung, martorn, strandråg och 
andra grässorter. En annan tanke är att 
tillföra  en takkonstruktion som tillåter en 
sandblandad jordmassa på taket, att lämpas 
för liknande inslag av lägre strandnära 
vegetation i en bädd av olikartade 
blommande sedumväxter.    

volymstudie - badhus med eventuellt hotell
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