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Inhängnad utomhus
bad i anslutning till
bastun och dusch.
Kan användas sommar
som vinter.
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FASAD BB 1:200

PERSPEKTIV EXTERIÖR

BADHUS
KLINK

Badhuset KLINK är tänkt som en förlängning av det offentliga stadsrummet, eller en park i staden om man så vill. Men är också en plats som 
bjuder in till bad i staden, såväl ute som inne, sommar eller vinter. Ett mobilt, flytande badhus, där de trappstegsformade taket programmerats 
så att det ger 
människorna i staden en plats för umgänge, vila, solande, lunchande och framför allt badande. Växtlighet i form av planterande träd och 
växtbäddar 
bidrar till en grön stad, trevligare plats och det biologiska mångfaldet. Taket och vattnet ges tillgängligt för alla med hjälp av trappor, 
ramper och rullstols hiss. Även en rullstolsbunden ska kunna njuta av ett dopp i ett friskt kallt hav en varm sommar kväll.
Taket formar sig uppåt likt en trappa från både sidor, tills de möts i mitten och lämnar plats för ett stort takfönster som släpper in ljus i 
innomhus bassängen. Tak sidan mot kajen och staden är tänkt som en förlängning av staden och ska binda ihop byggnaden med staden.. Här 
kan förbipasserande, lunchande m.m vistas. Taksidan ut mot vattnet är tänkt att binda ihop med utomhusbadet, och ses lite som en passage från 
staden ut mot vattnet. Där är tanken att de mer badande gästerna ska vistas. Där De t.ex kan ligga och sola på en av de små gräsplättarna som 
programmerats.

TAKPLAN 1:400

Vedeldad bastu i anslutning
till utomhusbadet.

BARNPOOL

Grundare del i anslutning 
till det öppna omkringlig-
gande vattnet. Denna del 
tillsammans med trappa och 
ramp gör det öppna vattnet 
tillgängligt för alla.

Växtlighet och träd på taket 
bidrar till en grönare stad, 
den biologiska mångfalden 
samt en gemytlighet för 
besökarna.

En programering av taken 
ger både badgäster och övriga 
plats för att umgås, läsa, 
sola eller äta sin picknick. 
Trappa och ramp gör taket 
tillgängligt för alla. 

KIOSK

PROJEkt: KLINK



PERSPEKTIV INTERIÖR

DIAGRAM

VÄSTRA SIDAN
AV TAKET BINDER
IHOP BYGGNADEN
MED KAJ OCH STAD.

ÖSTRA SIDAN
AV TAKET BINDER
IHOP BYGGNADEN
MED UTOMHUSBADET
OCH DET ÖPPNA VATTNET.

Artefakten är en förlängning av badhuset KLink, där egenskaper
och identifikationer har komprimerats ner till en mindre
installation. Trappa, sittplats och växtlighet i samma kantiga,
kubiska utformningstänk, som återfinns i badhuset. Ett form-
språk som även här inspireras utifrån den kvadratiska klinker
plattan. En skulptur, men har också tanken om att kunna funge-
ra som en sorts installations möbel, där det finns rum för vila, 
eftertanke eller möten.

ARTEFAKTEN

SEKTION AA 1:20

FASAD SYD 1:20

FASAD VÄST 1:20

A

APLAN 1:20 A

SITUATIONS PLAN 1:2000

SKE
PPS

BRO
KA

JEN

SKE
PPS

BRO
N

TULLHUS 3

TULLHUS 2

SÖDRA BANKOGRÄND

NORRA BANKOGRÄND

TULLGRÄND

PACKHUSGRÄND
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