
BADRUM

1. Angöring
2. Utebad
3. Reception
4. Toalett handikapp
5. Omklädningsrum

6. Dusch
7. Toalett
8. Bastu
9. ’Sauna Lounge’
10. Barnpool

11. Innebad
12. Förråd/Personalrum
13. ”Pauser” (Där den yttre 
kontexten får rinna in och 
göra sig påmind)

MATERIAL
Utvändigt används kakel från 
Svenska Kakel och Höganäs. De grå 
kakelplattorna bildar en sockel som 
för tankarna till äldre hus i staden. 

A

Det blå kaklet bildar ett band 
kring taket vars färg återspeglar 
himlen och ger en föraning om vad 
det inre badet kretsar kring. 
Det rosa kaklet speglar stadens 

nyanser medan det röda skapar 
stadens kontraster.

Invändigt används kakel omvändande 
från Mutinas Rombini-serie och 

svenska Höganäs vilka tillsammans 
bilder relieferade ytor som skapar 
taktila värden och fokuserar på 
känseln som sinne.
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dubbelnatur som urbana människor 
ständigt lever med – lusten till 
allt det glädjefyllda sprudlande som 
städer erbjuder, men också längtan 
och behovet efter lugnet som naturen 
ger. Redan under folkhemstiden fanns 
tanken om stadsmänniskan som åker ut 
i skärgården emellanåt för att hålla 
sig frisk och stark och på så sätt 
klara storstadslivets utmaningar och 
projektet återupplivar den tanken fast 
mitt i det urbana myllret.
Badet är således uppbyggt kring två 
rum; det yttre hakar i, ramar in och 
blir en förlängning av (stads)rummet 
med bad i det friska sjövattnet. 
Det inre skärmar av sig från det 
urbana bruset och riktar sig mot det 
största naturrummet – himlen. Det 
mjuka röda kaklet sänker tillsammans 
med det varma vattnet pulsen i den 
mest uppvarvade storstadssork. Snabbt 
och enkelt kan du röra dig mellan 
det intensiva utebadet med staden 
som fjärde vägg och det lugnande 
innerbadet för en lång avslappning 
försjunken i tankar om just ingenting, 
med himlen som tak. 

fattas beslut, has trevligt, skrattas 
åt tråkiga och roliga skämt. Tiden 
skall absolut tas till vara –hela 
tiden. Och hur mycket de urbana 
människorna än älskar sin stad så är 
det inte konstigt att de ofta ses med 
en längtande blick mot horisonten, i 
drömmar om naturen och ett enklare 
liv. Badrum vill uppmärksamma den 

Att bo i en stad är att ständigt 
ha tillgång till det mesta. Det ska 
ätas på restaurang, dansas salsa, 
träffas med vänner, tas en kurs i 
improvisationsteater, njutas av 
sommaren, klagas på novembervädret, 
hämtas och lämnas på dagis, tas hand 
om lillebror, kickas fotbollar, ofta 
arbetas mycket och länge. Det ska 
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ARTEFAKTENBADET OCH STADEN

Artefakten är skapad som en interaktiv struktur för att 
belysa dualiteten i det urbana livet; det expressiva 
informationsflöde som ständigt är närvarande och det 
naturnära lugnet som vi så ofta söker. Strukturen 
är uppdelad i fyra rum, alla med direkt kontakt 
med varandra, som en påminnelse om att vi ständigt 
lever i -och med dessa dubbla behov och känslor. Får 
du för mycket av det intensiva färgerna och skarpa 
kanterna i det urbana rummet kan du snabbt gå över 
till naturrummet och låta färgen och den abstrakta 
skrovligheten vagga dig ner i lugnets vrå. 

En visuell käftsmäll.
Artefaktens urbana rum är skapat utifrån det visuella. 
De urbana rummen behandlar teman kring urban 
kreativitet där kaklet i det första rumemt är satt i 
mönster med inspiration hämtad från gatukonst och är 
skapat med referenser som Keith Haring i åtanke. Det 
andra urbana rummet bygger på samma tema, men är här 
en mer teknisk experimentering med kaklet. Här syns 
fogar löpa kors och tvärs över väggen, som att de velat 
fly sina normala inrutade liv. Detta är gjort genom att 
spår har frästs ner i väggen, efter att den är byggd, 
varpå dessa spår har fyllts igen med fogmassa för att 
skapa ett dynamiskt och intressant mönster där den 
klassiska kakelfogens rätvinklighet utmanas och leks 
med. Resultatet är omisskännligt intensivt och kan nog 
väcka en del längtan tillbaka till naturen. Tur att den 
finns så nära då, faktiskt bara någon meter bort.

Känslan av att vilja dra handen längs en vägg.
De flesta av oss har nog upplevt en stark vilja av 
att röra vid en vägg. Det kan vara små variationer 
i materialet, något som lockar oss att lägga handen 
emot och uppleva det med vår känsel. Precis som 
badets inre rum, med fokus på det taktila och känslan 
av att beröra, har vi i artefakten valt att lägga 
kakelplattorna omlott för att på så vis skapa en 
relief och en vägg som en gärna vill dra handen längs 
och uppleva med känseln. Den böljande formen och den 
varma färgen påminner oss om trädstammens skrovlighet 
och naturlighet. Pallen du sitter på har också den en 
relief, men av rundade kakelstavar, vanligtvis tänkta 
att användas som hörnlister och dekoration. Här kan du 
sitta länge och dra handen sakta fram och tillbaka över 
det runda kaklet.

  
Allt kakel som används i artefakten är i måtten 
10x10 cm och hämtade ur Villeroy & Bosch serie 
’Pro Architectura’. Kakellisterna på pallarna i 
’naturrummen’ ingår i Byggfabrikens kakelserier.

Artefakten mäter utvändigt BxDxH 1980x1980x2000 mm

En av grundpelarna inom arkitektur 
stavas plats och vi tror att god 
arkitektur är sprungen ur plats, 
tid och funktion i andan av ’genius 
loci’. Hur skapar en då arkitektur i 
förflyttning, utan specifika platser? 
Vi har valt att se våra två badrum 
som halva och ofärdiga i sig själva. 
Först när de får interagera med en 
kontext blir de hela. På det sättet 
är också rummen en direkt förlängning 
av den plats där de för tillfället 
befinner sig och utformade att agera 
katalysator för de egenskaper som 
dessa platser skänker. De ramar 
in och förstärker sin omgivning. 
Förhoppningsvis gör detta också att 
staden och de urbana rummen kan ses 
med nya ögon när betraktas, används 
och upplevs genom de nya rum som badet 
skänker. KONCEPTSKISS
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Det yttre rummet är ritat kring temat 
av urbanitet och utformningen kretsar 
kring visuella uttryck, det sinne 
vi oftast använder för att uppfatta 
stadsrummen. Platsen har lånat element 
som gör rummet till en ny version 
av det som redan existerar. En 
lyktstolpe blir en dusch. En dörrmatta 
i kakel ligger framför ingången till 
receptionen. Element från fasader i 
staden känns igen i kakelsättningen 
och de ljusa färgerna speglar och 
återspeglar staden som blir rummets 
fjärde vägg.

Det inre rummet kretsar kring den 
taktila upplevelsen och blir en paus 
från det visuella. Kaklet som används 
här är tänkt att referera till det 
jordnära, med dämpade färger och fokus 
på den som kan uppfattas med händer 
och fötter. Inne i det varma badet 
öppnar rummet upp sig uppåt och himlen 
erövrar rummets alla kanter och vrår.

HORNSTULLS STRAND

I Hornstull ligger badet 
och påminner om svunna 

tider då Liljeholmsbadet 
var en cetral punkt för 
folks badbestyr. Inne i 
den grunda poolen lär 

sig barnen känna vattnet 
innan det är dags för att 
kasta sig ut i de friska 

sjövattnet.

KLIPPORNA LÅNGHOLMEN

Länge har det talats om 
ett bad på Riddarfjärden. 

Så har det äntligen 
kommit och få behöver 

klaga, för det blir bara 
kvar så länge folk vill. 

Klippornas landskap 
förstärks i mötet med 

badets yttre väggar och 
utskjutande pontoner.

MARIEVIK

En av Stockholms populära 
kajplatser blir en 

extra ordinär festplats 
när badet anländer och 
ramar in den befintliga 

bryggan. På kvällen 
håll konserter på badets 
däck och publiken sitter 

på bryggan  och minns 
varför det kan vara så 
fantastiskt att bo i en 

stad.

BADRUM


