
VÅGSPELET

Projektets utgångspunkt 
är en enkel volym som 
förankras i staden genom 
att programdelar sträcker 
sig ut åt olika håll.  

Vågspelet är genom sin 
placering och innehåll en 
katalysator för framtida 
utvecklingar på stationsområdet.

Programdelarna planeras i 
fyra sammanhållna volymer 
vilket medför en enkel upp-
byggnad av konstruktionen. 

I utrymmena mellan de 
utskjutande gavlarna 
bildas skyddade uterum 
som utnyttjas till olika 
utomhusprogram och 
kopplar byggnaden till 
den omgivande staden.  

På längre sikt är Vågspelet en hörnsten 
i den framtida utbyggden av stadsdelen. 
Byggnaden länkar då på ett naturligt sätt 
det historiska centret med nya funktioner 
så som resecentrum och hotell samtidigt 
som badets funktioner bebehåller sin egen 
integritet i det förändrade stadsrummet. 

Uterummen och de fyra 
byggnadsvolymerna sveps 
i en lätt betongstruktur. 
Byggnaden får ett sammanhållet 
och karaktärsstarkt uttryck.   

“ATT SIMMA BLAND VÅGORNA...”  



VÅGSPELET

SITUATIONSPLAN, SKALA 1:400 (A1)
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VOLYMSTUDIE MED FRAMTIDA HOTELL OCH LANDSKAP

Vågspelet är en karaktärsstark byggnad med ett 
publikt innehåll som markerar en ny utveckling 
av stationsområdet i Ängelholm. I en framtida ut-
byggd stadsdel är Vågspelet en hörnsten som binder samman 
det historiska centrumet med nya funktioner som det 
planerade resecentrumet och hotellet.

Genom sin placering i hörnet mellan Nybrogatan och Indus-
trivägen adresserar sig byggnaden väl mot tågstationen och 
mot Nybrogatan som knyter an till Ängelholms centrum. 

Badhuset är utformat som ett spel mellan rationellt planerade 
byggnadsvolymer och ett antal uterum omsvepta av ett 
karaktärsfullt skal inspirerat av en vågig vattenyta. Uterum-
men stödjer de olika aktiviteterna inomhus, exempelvis även-
tyrsbadet och relaxavdelningen men kan också öppnas upp 
utåt för att interagera med den omgivande staden. 

Platsen för projektet är uppdelad i två huvudteman, en rek-
tangulär yta som innehåller badhuset och en allaktivitetsplats 
öster om byggnaden samt en yta för parkering och grönstruk-
tur. Huvudentrén är riktad åt söder mot parkeringsytan och    
en sekundär entré riktar sig åt allaktivitetsplatsen för att på så 
sätt enkelt och eff ektiv underlätta en framtida koppling till ett 
hotell öster om Vågspelet. 

Innehåll
Besökaren når byggnaden från söder. Den ljusa foajén i 
dubbel takhöjd innehåller entré till omklädningsrummen och 
en kombinerad receptions- och cafédisk. Caféet servar gäster 
på bägge sidor om det transparanta glasskiktet som skiljer 
foajén från äventyrsbadet. Foajén är personaleff ektivt planerad 
genom att en person kan sköta både receptionen och caféet 
samtidigt och genom att olika personalutrymmen som kök, 
kontor, badvakt och personalomklädningsrum är 
sammankopplade med varandra. 

En passage med uppglasad sida åt öster, som vetter ut mot ett 
av uterummen, leder vidare från foajén till relax- och 
rehabavdelningen. Passagen innehåller också en sekundär 
entré som kan nyttjas separat av relax och rehab med 
trappa/hiss till övervåningen. Placeringen av hissen nära 
omklädningsrummet för funktionshindrade underlättar en fri 
rörelse i hela byggnaden för rullstolsburna besökare.

Byggnadens fyra huvudvolymer är ihopkopplade med ett 
centralt rum varifrån alla funktioner enkelt kan nås. Dagsljus 
når djupt in i byggnaden via takfönster i centralrummet. I 
anslutning till de olika byggnadsvolymerna är fyra uterum 
placerade. Uterummen knyts till och kompletterar Vågspelets 
programdelar i markplan; äventyrsbadet, relaxavdelningen, 
motionsbadet och rehabavdelningen. 

Uppglasade ytor mot dessa uterum upplöser relationen mel-
lan insida och utsida och släpper in ljus i byggnaden tillsam-

mans med fönsterpartier placerade högt upp i fasaden. 
Bassänger och omkringliggande ytor kläs med klinker.

På övervåningen fi nns gym- och konditionslokaler placerade 
med generösa vyer mot utsidan eller mot andra delar i 
byggnaden som äventyrsbadet och foajén. Dessa utrymmen 
nås enkelt via en trappa från omklädningsrummen i 
bottenplan. Övervåningen erbjuder också kontakt till
motionssimhallens utdragbara läktare och till en utomhus-
terrass åt öster. Utomhusterrassen kan dessutom nås via en 
trappa i relaxavdelningen. Ett bjälklagshål ovan centralrum-
met ger visuell kontakt mellan de bägge våningsplanen.

Teknik
Vågspelet är uppbyggt av en rationell pelar-balk struktur som 
står på en bottenplatta av platsgjuten betong. Fasaderna består 
av energieff ektiva sandwichelement och ett yttre våglikt skikt 
som består av prefabricerade bågar i stengods/betong som 

staplas och fäst i varandra. Det yttre skiktet löper runt hela 
byggnaden med öppningar för ljusinsläpp, entré och passager 
in till uterummen. Vackra skuggspel bildas på mark och fasad.
Teknikutrymmen placeras i källarplan med direkt access till 
ventilationsutrymmen i övervåningen via en trappa eller hiss. 
Soprum placeras i den östra delen av byggnaden och har 
direkt kontakt med utsidan.

Energi produceras med hjälp av två huvudsystem där det 
ena nyttjar behovet av temperaturskillnader mellan våta och 
varma utrymmen och de torra och något svalare (mellan 2-3 
graders skillnad). Luften i de våta utrymmena behandlas 
med luftavfuktare och en kombination av värmepump och 
värmeväxlare. Den avfuktade luften värmer ny inblåsningluft. 
De två olika luftkällorna, avfuktad luft och uppvärmd luft 
utifrån används i uppvärmningen av de torra delarna 
av badhuset.

I relaxavdelningen används en annan energiproducerinsteknik 
som bygger på att kallt vatten hämtas från vattenkällor under 
mark genom vertikala borrhål. Det kalla vattnet pumpas upp 
och används till kallvattenpoolen som är placerad i 
uterummet intill relaxavdelningen. Vattnet leds därefter 
vidare via en värmefl äkt som nyttjar överskottsvärme från 
teknik- och ventilationsutrustning. Det uppvärmda 
vattnet används i nästa skede till att värma upp varmbad och 
luft i relaxavdelningen.
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Gym och friskvård 
på plan1.

Rehab och undervisnings-
bassäng. Åtkomst från
huvudentré och bakre foajé.

Relax med tillgång till 
sol  terrass på plan 1

BAKRE ENTRÉ
Extra entré som kan användas 
av externa entreprenörer till 
olika evenemang. Vid en even-
tuell tillbyggnad med hotell kan 
den fungera som en naturlig länk 
med foajén.

-Kvällsaktiviteter
-Relax
-Rehab
-Friskvård
-Simtävling, etc

ÄNGELHOLMSBADET

VÅGSPELET

FASADPERSPEKTIV SÖDER, SKALA 1:200
Elevation mot entréfasad

0m 10m 30m

PLAN 1, SKALA 1:400

Reception, bakre foajé, 
“relaxentré”, centralrum 
samt utomhusutrymmen 
med aktiviteter.

Motionsbad, äventyrs-
bad, omklädning och 
utomhusprogram.

                   B

B

A A

HUVUDENTRÉ

VYCVYB

VYA



VÅGSPELET

SEKTION AA, SKALA 1:200
Snitt genom centralrum och rekreationsbad, entrérummet syns i mitten   

FASADPERSPEKTIV, VÄSTER, SKALA 1:200
Elevation mot järnvägen med fönsteröppning till äventyrsbadet  

SEKTION BB, SKALA 1:200
Snitt genom motionsbad och rekreationsbad med uterum, entrérummet skymtar fram

A: Perspektiv från delen av entrén som leder till relax- 
och rehabavdelningen, med barnrummet till vänster 
och innergård med lek utanför glaset. Från andra 
våningen skymtar friskvårdslokalen fram.

B: Perspektiv som visar rekreationsbadet med 
servering och entrérummet i mitten, omklädnings- 
rummen och centralrummet till vänster i bilden.

C: Bilden visar badlandskapet i rekreationshallen.
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