BadBoi

Fasad/Väggmaterial
Vidrepur Colours
Navy Blue 803
2,5x2,5

Svenska badhus har idag oftast ett fokus på
motionssim. Hur många meter kan du simma?
Men måste bad vara prestation?
I Badboien ligger fokus på att badet i sig
ska vara en njutbar upplevelse. Pooler i olika
temperaturer gör det möjligt för besöakren att
välja, och experimentera med att byta mellan de

olika poolerna. Välj mellan en mer omsluten eller
en med utsiktsfönster.
Utomhus finns en större pool, i ett skyddat
mikroklimat, där den som vill kan motionssimma,
eller sola. Runtom badhuset finns sjön/havet/
älven direkt tillgänglig. På vinter bör det finnas
tillgång till isvak i kombination med den större

bastun inomhus. En unik kombination för
våra breddbrader. Den rundade yttre formen i
kombination med träsittplatser gör att det alltid
finns sittplatser riktade mot solen.

Golvmaterial
White Matt P.C
Modul (ark
30x30 = 9st
plattor)

- Alla entréer
har dubbla
dörrpar innanför
varandra.

- Mindre bastur
för den som
vill basta
naket och
mer privat.

40°

40°

- Badkrukor
med utsikt.
Säsongsberoende

- Stor bastu
med direkt
förbindelse
med
innergården
och nära till
utsidan.
- Duschar både
på utsidan
och mellan
ytterdörrsparen
för den som har
varit i sjövattnet.
- Isvak på
vintern för en
riktigt Nordisk
upplevelse.

Hur desiga arkitektur? Idag kan arkitekturdesign
sammanfattas i tre olika tillvägagångssätt. Det
vanligaste är att rita en låda, som sedan
“piffas upp” med någon färg eller “spännande
materialval”. Dessa lådor ser oftast likadana ut
oavsett vilken funktion som ryms inom dem.
Bostäder? Kontor? Bibliotek? Badhus? Ett
annat alternativ är att göra en så kallad “blobb”.
Den arkitekt som vill rita en byggnad som
ser ut att komma från “framtiden” väljer detta

tillvägagångssätt. Men vad berättar formen om
funktionen? Oftast ingenting. Det tredje alternativet
är att kopiera historiska arkitekturstilar. Vilket
århundrade föredrar du? Men inte heller pilastrar
eller kapitäl berättar något om den funktion som
ryms i byggnaden.
Tänk om man kunde välja ett annat
tillvägagångssätt? Kan en byggnads utsida berätta
om den funktion som finns på insidan? Och kan
det göras på något annat sätt än att ha stora

energislukande glasfasader? Vad förknippas med
bad och badhus? Badleksaker, badringar, livbojar?
Kan det vara inspirationskällan till designen av ett
badhus? Och vilket material är mest förknippat
med bad? Kakel. Låt oss göra ett badhus med
form av en badboj, med blå kakelfasad, som
med hjälp av en brobrygga kan flyta långt ute i
vattnet. Ingen besökare kommer någonsin att tvivla
på att denna byggnad har med bad att göra.
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- Bastu med välvt tak. Lättillgänglig
utomhusifrån.

- Bassäng med sittvänliga kanter

- Stor och rymlig reception.
BADBOI

Utsidan speglar insidan. Innerväggarna är också
klädda med blått kakel, och golvet är i vitt kakel.
Den välvda interiören för tankarna till gamla tiders
romerska bad/turkiska bad.

Det är väldigt sällsynt att en allmän plats eller
gångväg är i nivå med en närliggande vattenyta.
Således behövs ramper om man vill ha ett
tillgängligt badhus i nivå med vattnet.
Antingen kan man ha ramperna längs med
stranden. Eller, så kan man bygga dem ut från
stranden. Gör man det senare kan man ansluta
till en annan strand och få en bro, på köpet.
En positiv effekt med broalternartivet är också att
badhuset kan placeras längre ut i vattnet, där

vattnet är djupare.
Detta kan göras både i sjöar, älvar och
vid kusten. Se ovan för tre exempel. Munksjön
i Jönköping skulle kunna överbryggas och skapa
nya kopplingar i staden. Umeälven rinner på båda
sidor om Ön, Vilket gör att man skulle kunna
överbrygga den ena sidan, och samtidigt behålla
möjligheten för båtar att använda älven. I Gävle
hamn kan man också skapa nya kopplingar i
staden utan att båttrafiken störs. De tre förslagen

ligger i eller nära kommande nybyggnadsområden
i respektive stad.
Men kommer det att fungera? Har detta
provats förut? Ja, ett exempel är bron som går
ut till Muuminmaailma i Nådendal i Finland, se
ovan. Den har även en stora fördelen att den
fungerar som en båtbrygga.
Många strandkanter i Sverige är täckta av
ogenomtränglig växtlighet, så väl barrskog som
buskage, vilket gör vattnet otillgägligt. Badboiens

Munksjön, Jönköping

Umeån, Umeå

Gävle hamn

Nådendal

brobrygga gör det möjligt för människor att
uppleva vattnet, sola och umgås utan att man
behöver påverka strandkanternas växtlighet eller
utformning i särskilt stor grad. En stor fördel om
man skulle vilja flytta badhuset till en ny plats.
Bryggbron underlättar även fiske och
kan på vintern fungera som en startplats för
skridskoåkning.

Fasad/Sektion 1:400

Badkruka
Alla känner vi någon som inte tilltalas av att bada i kallt
vatten, en så kallad badkruka. Låt oss välkomna även
dem till det offentliga badhuset.
Essensen av Badboien kan sammanfattas i denna
artefakt, döpt efter den som bara vill njuta när den badar,
utan prestation. Precis som i det skyddade mikroklimatet
på innergården i Badboien är du avskärmad när du tar ett
dopp i en Badkruka. Stanna hur länge du vill. Precis som

de olika poolerna i Badboien, så kan olika badkrukor ha
olika temperaturer. Välj den som passar dig. När du sätter
dig svämmar vattnet över, och byts således ut från den
förra användaren. Låt vattnet rinna, eller stäng av vattnet
genom att putta “kranen” upp mot väggen.
Se planen på föregående sida för placering av
de arton badkrukorna inne i Badboien. Sex i öster. Sex i
väster. Sex i söder. Väljer du med, eller utan, utsikt?

Badkrukan har en betongstomme(?) klädd
med vitt kakel på både insidan och utsidan. Ovankanten
är klädd med tillskurna blå plattor som en referens till
Badboien. Kranen är i koppar. Se illustrationen ovan. I
nederkanten finns ett avtappningshål för enkel rengöring,
och för den som vill vara helt säker på att allt vatten är
helt fräscht.

Ritningar 1:20

Cesi Matt
Cobalto Matt
10x10 cm
4631-4

X 32

Cesi Lucidi
Talco Blank
5x5 cm
4700-1

X 1450
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