
INLEDNING
Projektet Badkyrka vilar på tre 
genomgående koncept i strävan mot ett 
stadsintegrerat flytande badhus.

1. TILLGÄNGLIGHET
Kontextuellt befinner vi oss längs Norr Mälar-
strand i centrala Stockholm. Stadens möte med 
vattnet präglas här av ett grönt promenadstråk, 
båtbryggor och caféer, barer och restauranger.  

Idén är att den mobila solitären Badkyrka 
kan koppla till det befintliga promenadstråket 
genom ett antal fasta utomhusdelar. Dessa 
är ett slags angöringsplatser, “kakelkaj”, som 
dels tillgängliggör stadsvattnet som badvatten 
men också skapar en  obehindrad och enkel 
övergång mellan fastland och flytdon.  

2. MÅNGSIDIGHET
Badkyrka har som ambition att rikta in sig mot 
flera målgrupper samtidigt. Genom att erbjuda 
ett program där användaren kan nyttja specifika 
rum eller ta del av hela programmet i en kedja 
av rumsliga sekvenser siktar Badkyrka in sig på 
en varierad användarskara vid olika tidpunkter:

Vardag:
Spa- och tvagningsbesökaren (ångbastu, vedeldad bastu)
Den finska bastuidkaren (vedeldad bastu med stadsvy)
Motionären/sportutövaren (bassäng,klättervägg,mälaren)

Helg:
Familjen (snällbastu, bassäng, klättervägg, kakelgrotta+-
vattenfall)
Stekare och övriga ungtuppar (expanderande utfällbar 
flytbrygga samt kakelkaj)

3. ÅRSTIDER
Badkyrka kan skifta mellan tre olika tillstånd i
 relation till klimat och omgivning. Då vintern 
träder in sluter sig volymen och erbjuder skydd 
och värme. Sommartid expanderar badhuset 
genom sin utfällbara flytbrygga, sina öppnings-
bara väggpartier och uppfällbara ljusgaller. 
Genom att ansluta och expandera med den fasta 
kakelkajen blir badkyrka sommartid en inte-
grerad del av det liv som tar plats i gränslandet 
mellan landyta och flytande stadsvatten. 

1:20 1:20

Badkyrka Norr Mälarstrand

Kakelkaj

Vintervarm

Sommarsvalka

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
10

12
13
14

b c d e f g h i j k l m n o p q

1:20 1:20

Vitt 30x30 kakel utförs med 
svart kakelfog för att skapa 
rutnät för klätterhandtag.

På håll ska båttrafik och fotgän-
gare uppleva en sober kompo-
sition av vitkaklade volymer i 
kombination mot yttre träbekläd-
nad.

Krökta väggar i omklädnings-
rummen ska uppmuntra till ett 
naturligt flöde. 

Cirkulationsytor utförs 
med vit diagonal 
kakelsättning för att 
bryta mot en 
rektangulär yta.

Ångbastu
med plats för ~8

Bassäng 6x15m

Omkl./dusch

Klättervägg

Skala 1.100

Skala 1.200

SnällBastu
med plats för ~10

Vedeldad bastu
med plats för ~15

Utfällbar
flytbrygga

Omkl./dusch

Entrédel
Reception

Kakelgrotta
med vattenfall

Året-runt-bassäng

Angöring

Kakelkaj



1.2000

Skala 1.20

Källa: www.svenskakakel.se

Blue heaven matt

Light blue matt

Vit matt

Vit blank

Väggbeklädnad enligt prismaserien:

Light blue blankNavy blue blank Dark grey blankCrude bleu blank

Vy ovan: omklädning/dusch.
Vy ovan höger:kakelgrotta/utomhusbassäng.
Vy nedan: bassäng 6x15m.

1

2

N

PARASIT

ANGÖRINGSPRINCIPER Gång - och cykelstråk
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ARTEFAKTEN TELETON SKILE

Idé
Utgångspunkten i takkonstruktionen har varit kulspelet 
labyrint och den rumsliga atmosfär man erfar genom att 
“stå inne i” spel-lådan. Genom att sätta taket i drag eft-
ersträvas en svävande känsla. Detta tillåter också ljus att 
sippra ner genom sidorna. Kakelsättningen  samspelar 
med ljusnedsläppet genom att nyansera från vit, ljusblå 
till mörkare blå. 

Konstruktion
Knippe-pelarna i badkyrka översätts i artefakten till det 
bärande skelettet. Artefakten utgår ifrån ångbastun i det 
flytande rummet. I huvudsak består artefakten av fyra 
konstruktiva komponenter: 
25x23mm spikläkt
95x22mm bärande 
11mm plywood (sidostabilitet och bärare av kakel)
3/4mm,15m plastad stållina
Avslutningsvis bekläs vägg och sittplats enligt prisma-
serien. Se höger.

Badkyrka Norr Mälarstrand


