
Välkomna

10:15 Staden, platsen, huset och tävlingen

11:00 Paus och lokalbyte

11:15 Medskick från er till tävlingsprogrammet

11:45 Sammanfattning av medskick

12.15 Avrundning av dagen

12.30 Soppa och äppelpaj!

2022-11-021



Ängelholm växer



2022-11-023

Nytt stadshus



Nytt stadshus i 
Ängelholm

2022-11-024

Förväntningar på ett 
nytt stadshus



Verksamhets-
anpassade
miljöer

2022-11-025

Exempel från studiebesök i 
Uppsala stadshus



Hållbarhet

2022-11-026

Stationsområdet har höga 
ambitioner

Certifieringar



Prel. tidplan projekt Nytt Stadshus

2022-11-027

Juni-
Januari 

2022

Januari-Juli 
2023

September-
februari 

2024
2024- 2026 2026

Tävlingsunderlag Tävling Projektering Byggprojekt Inflyttning



Stationsområdet 
i Ängelholm



Platsen
Etapp 1 

Ca 1700 bostäder, 
parkeringshus 1 o 2 samt 
stadshus

Etapp 2 

Utvecklar områden där det 
redan finns verksamheter, 
ytterligare ca 1000 bostäder 
+ parkeringshus 3



Område i 
förändring

Järnvägen som stod klar 1885 bidrog till att 
Ängelholm utvecklades till en industristad. 

Under 1940-och 50-talet byggdes bostäder. 

På 1970-talet kom höghusen. 

På 1990-talen omvandlades många verksamheter 
och småindustri till bostäder och service. 

På 2000 talet har området till viss del varit i fokus 
för stadens nöjesliv och flera nya bostadsområden 
har växt fram på Sockerbruksområdet.

Här har det funnits industrier, 
nattklubbar och arbetsplatser. 



Industriruiner 
blev hemliga 
platser

”Stora orörda ytor låg framför oss som unga. 
Det var industriruiner som man kunde kliva in i. 
Vi hängde här. Vi filmade, gjorde amatörfilm 
och fotade varandra i den miljön. Det vi gjorde 
var verkligen det man kan kalla spontankultur.”

Johar Bendjelloul Uppväxt på Havsbadsvägen. 
Ambassadör för Ängelholm. 

Foto: Kirk Trägårdh 



Uteliv med 
Dockland-
känsla

”Det fanns en oväntad urban känsla i området. 
Nattklubbarna avlöste varandra i en industriell 
miljö. Lite Docklandskänsla. Club Esther på 
Nybrovägen, Bahnhof, Zon. Club Esther var jag 
jättemycket på. Jill Johnsson stod i garderoben 
på den tiden. ”

Mitten på 1990-talet 



Gottwalds 

”Banden som spelade var inte bara nybörjare, 
många var kända. Hellacopters spelade på 
Gottwalds. Ett band startade sin världsturné 
här: Toy Dolls. ”

En musikklubb som huserade på 
området ca 1994-2011

”På dagarna när det var café var det ju en 
ganska liten grupp som hängde här. Men när 
det var konserter på Gottwalds kom många hit 
från Helsingborg, Klippan, Båstad och andra 
kommuner runt omkring.”



Stationsområdets 
DNA

”DNA innehåller all information som krävs för 
en organism att utvecklas och fungera. All 
information som gör en organism unik.”  

Om att skapa samsyn kring vad det är för 
område vi bygger. 

En ”gemensam tanke med området”

Om att hitta det unika som området kan 
utvecklas utifrån.

10 byggstenar för att bevara 
områdets identitet!



• Vi bygger området med 
omtanke om det som 
varit och med hjälp av 
material som återbrukats. 

Återbruk

• Trots sin historia av 
industri och järnväg har 
grönskan alltid fått ta 
plats, både vårdad och lite 
vild.

Grönt

• Stationsområdets läge, 
precis intill 
Västkustbanan, ger 
tillgång till en av nordens 
mest expansiva 
arbetsmarknadsregioner. 

Kunskap

• Här ska det finnas plats 
för företagsamhet och 
företag - både befintliga 
och nystartade. 

Företagsamt

• Genom att skapa plats för 
mod och kulturliv kan 
arvet tas vidare och skapa 
en plats som är 
välkomnande för 
människors tankar och 
behov.

Kulturliv

• Lek sker överallt och inte 
bara på lekplatser. Om 
stadsdelen är planerad väl 
för barn och unga kan lek 
ske på många ställen.

Lekfullt

• Som boende är det lätt att 
göra kloka miljöval och att 
bo och leva med lägre 
miljöpåverkan än i andra 
bostadsområden. 

Klimatklokt

• Fika, öppet, bänkar, konst, 
24-7, mobilt bibliotek, 
trygghet, boklåda, 
uteservering.

Gatuliv

• Arvet efter fabrikerna och 
järnvägens betydelse har 
präglat Stationsområdet.

Tegel, trä och 
tåg

• En hållbar stadsdel som 
Stationsområdet kan bara 
skapas tillsammans med 
alla som bor, lever, verkar 
och bygger i området. 

Tillsammans

10 byggstenar bildar Stationsområdets DNA



2022-11-0216

Tävling- Nytt stadshus



Tävlingen
Arkitekt- och entreprenadtävling 
med prekvalificering

• Tävlingsteam bestående av arkitekter – med 

specialistkompetenser – samt byggentreprenör

• Tävling med prekvalificering. 3-6 team väljs ut.

• Engagera de bästa kompetenserna och bygga 

kunskap inom kommunen.

• Efter avgjord tävling ska samma team arbeta vidare 

och slutföra stadshuset i en totalentreprenad.

2022-11-0217



Prel. tidplan för tävlingen

2022-11-0218

Dec/ Jan 
2022/2023 Februari

Mars
2023

April/maj Juni/juli Juli/augusti sept

Start steg 1 Muntlig 

presentation/ pitch 

Ca. 5-10 lag

Ca. 3-6 lag väljs ut 

för vidare tävlan.

Start steg 2

Ersättning utgår. 

Delavstämning/ar Inlämning 

tävlingsförslag

Juryarbete

Referensgrupper

Total tid för del 2: 5,5 månadTotal tid för del 1: 9 veckor

Vinnare!

Utställning av 
tävlingsförslagen i 
någon form



Paus och 
förflyttning

2022-11-0219

Återsamling i lokalen intill.

Scanna kod för att kunna ge medskick till 
tävlingen.

TACK!



Tack för
visat intresse

Följ projektet på engelholm.se/nyttstadshus




	Välkomna 
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Nytt stadshus i Ängelholm
	Verksamhets-anpassade miljöer 
	Hållbarhet
	Prel. tidplan projekt Nytt Stadshus
	Bildnummer 8
	Platsen
	Område i förändring
	Industriruiner blev hemliga platser
	Uteliv med Dockland-känsla
	Gottwalds 
	Stationsområdets DNA
	10 byggstenar bildar Stationsområdets DNA
	Bildnummer 16
	Tävlingen
	Prel. tidplan för tävlingen
	Paus och förflyttning
	Tack för�visat intresse
	Bildnummer 21

