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Huvudidé

Området i Ängelholm, där det nya badhuset skall place-
ras, karaktäriseras av att ligga mellan ett industrikvarter 
och ett nyare bostadsområde. Industribyggnaderna är 
typiskt låga, stora byggnader, medan de nyare bostä-
derna är 5-6 våningshus som definierar avgränsningen 
mot industribebyggelsen.
Väster om grunden, skär sig järnvägen igenom teräng-
en och skiljer det stora skogsområdet längs med kusten 
från grunden där det nya badhuset skall ligga.

Vi menar att det nya badhuset ska ha en visuel kontakt 
til områdets karaktärsgivande element, skogen, havet 
och horisonten, och samtidigt vara en förlängning av 
staden. Det ska vara en central mötesplats som ligger i 
anknytning till både stadens centrum och station.

I vår huvudidé, ser vi utformningen av badhuset som 
ett terasserat landskap, vilket griper fatt i stadens lin-
jer. Både badhusets besökare och offentligheten kan 
komma upp på byggnadens tag för att uppleva den fan-
tastiska utsikten över Ängelholm, skogen och Öresund, 
en upplevelse som inte kan fås på andra platser i Äng-
elholm idag.
På den lägsta delen framför ingången har det skapats 
en plats vilken är tänkt att bli till en naturlig del av sta-
dens dagliga liv. Här kan man åka skateboard, hålla 
marknader, eller bara sitta på de stora trappstegen och 
njuta av sydsolen en varm sommardag. Trappstegen 
kan även, tillsammans med de fortsatta nivåskillnader 
på taket, användas som en amfiteater för arrangemang 
som; utomhus bio, teater eller koncerter för alla Ängel-
holms invånare.

De olika bassängerna inne i byggnaden, markerar sig 
som volymer, vilka bryter igenom det terasserade land-
skapet i olika höjder och storlekar. Över dessa volymer 
sitter stora takfönster vilka kastar ett diffust ljus ner på 
vattenytorna och de badande besökarna, samtidigt som 
det skapar en stämning av att man är i en monolit. Som 
suplement till takfönstren, har man från de indre rum

men, fönster vilka ger en utsikt över det karaktäristiska 
området med björkskogen, järnvägen, Öresund och 
den äldre delen av Ängelholm. Det terasserade land-
skapet upplevs även inomhus, där man rör sig i olika 
nivåer runt om basängerna och volymerna i vilka de är 
placerade.
Idén med lanskapet som lyfer sig, skapar möjlighet för 
en parkeringsplats under badhuset. Inkörslen är place-
rad från vägen på nordsidan, vilket gör att biltrafik blir 

skilld från gående och cyklister vilka passerar på syd-
sidan.

Tanken är även att det i framtiden, vid sidan av badhu-
set, ska ligga ett hotell som får en direkt inomhusförbil-
delse till badet.

Funktioner

Den öppna platsen framför badhuset, leder den besö-
kande upp till ingången. Man kommer först in i foyeren, 
där man köper sin biljett och därefter blir guidad vidare 
till omklädningsrummen. Man kan även gå 

direkt upp till caféområdet, köpa en kopp kaffe eller en 
bit mat och titta ner till basängerna och de badande. 
Vid särskillda tillfällen kan dörrarna mellan caféområ-
det och bassängerna öppnas, så att besökande kan gå 
direkt in på läktaren och sätta sig. På samma sätt kan 
caféområdet stängas av med hjälp av skjutdörrar mot 
ingång och biljettförsäljning.
Som badande gäst, går man från omklädningsrummen 
ut till badets centrala del, varfrån man kan gå ner till 
de stora bassängerna, vilka ligger samlade med stor 
öppenhet mellan sig. Man kan även gå upp till de övre 
funktionerna, som ligger i mer stängda volymer som re-
laxavdelningen, rehab och spa. Det finns också möj-
lighet för att gå direkt över till motionsområdet, vilket 
ligger i två våningar lite avskillt från badet, så att man 
inte behöver gå med skor inne i våtområdet. Relax- och 
rehabavdelningen sina egna omklädningsrum, så om 
man inte ska använda resten av badet, finns det möj-
lighet att gå förbi badets omklädningsrum och med sina 
ytterskor, gå direkt till dessa.

I den översta delen, ligger badets mest fredliga zone. 
Här ligger även babybassängen, från vilken man kan se 
ner till alla de stora bassängerna. Här finner man även 

trappan som för upp till utomhusområdet vilket rymmer 
olika bassänger, samt avslappningsområde med bar. 
Denna del är avskilld från en offentliga delen av taket, 
även om man også här har flott utsikt över omgivning-
en.

Inomhus är de stora bassängerna rumligt samanbund-
na, men upplevs ändå som egna volymer, vilka kan 
stängas av med skjutdörrar om det finns behov för att 
separera rummen vid olika arragemang.
Från omklädningsrummen kommer man först till mo-
tionsbassängen, till vilken läktaren är knuten som den 
nedtrappning där är i nivåerna. Därifrån kommer man 
till rekreationsbassängen, där det både finns ett strand-

område, och det är högt till tak för att ge plats för vat-
tenruschbana och trampoliner. Som avslutning ligger 
bubbelpoolen, tillbakadragen från de övriga aktiviteter-
na. Varmvattenbassängen ligger som en pause mellan 
motions- och rekreationsbassängen.

Om man ankommer från hotellet, kommer man rakt in i 
badets centrala del och kan gå direkt in till omklädnings-
rummen. Ankommer man med bil, finns det en hissför-
bindelse från parkeringskällaren till foyeren via caféom-
rådet. Likaså finns det en hiss från omklädningsrummen 
upp till utomhusområdet för de badande.
Personalrum och klubbfaciliteter ligger centralt och 
omedelbart bakom informationsdisken.

Materialval

Den tunga delen av det uppbyggda landskapet beläggs 
med granit. Detta ger ett intryck av att den urbana plat-
sen framför byggnaden, samman med trappstegen upp 

på badets tak blir till en klippa. Denna klippa, ersätts 
på den översta delen av taket, av trä, vilket skapar ett 
varmt naturligt lager som möter stenen. Träet ger ta-
ket badbroskaraktär, och ger offentligheten och bad-
gästerna i utomhusdelen, en behaglig yta att gå på. 
Volymerna över bassängerna, vilka bryter upp genom 
taket, är i ljus betong med materat glas i takfönsterna. 
Integrerat i glasytorna placeras solceller, vilka både ger 
solavskärmning och badet möjlighet för att bli självför-
sörjande mad varmvatten, så att Ängelholms nya bad-
hus får en grön profil.

Granitbeläggningen på förplatsen, är tänkt att fortsätta 
in i ankomst- och caféområdet, som en ”indre gata”. Här 

är väggarna av betong med olika ytbehandlingar, så att 
ytan anpassar sig till rummets funktion. Möblerna, d.v.s. 
informationsdisk, cafémöbler, café m.m. är gjorda i trä 
för att tillföra rummet värme.
Inne i badet, är golven belaggda med plattor till de bara 
fötterna. Väggarna vid de stora bassängerna är i betong, 
som bryts av dekorativa, akustikregulerande träpaneler. 
Läktaren får en träbeläggning vilken är behaglig att sitta 
på men som även är med till att regulera akustiken.
Inne i de stängda volymerna (spa, rehab och rekrea-
tion) er stämningen mer intim och materialen ska vara 
behagliga för kroppen. Ytor beläggs med trä i olika glö-
dande nyanser eller mosaik, så att varje volym får sin 
egen identitet och stämning.
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