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är en flytande badanläggning där
badupplevelsen varierar beroende på årstid då rörelsen på badet sker
mellan exteriöra och interiöra rum. Badet inrymmer en tempererad
bassäng, kallbad, bastu och soldäck för avkoppling. Badet ska vara
en badanläggning för välbefinnande och återhämtning mitt i stan.
Beroende på årstid och temperatur skiftar den sinnliga upplevelsen
och de det blir också synligt vid den uppvärmda bassängen med
sjuksystemet som öppnas och stängas.
Den cirkulära formen med avsaknad av hörn och kanter blir till
en organisk form som förhåller sig till mötet mellan Mälarens
vattenspegel, stranden och staden med dess strikta rutnät. Att
arkitektoniskt kontrastera mot stenstaden med den organiska
byggnadsvolymen betonar att badet vill vara en del av naturen med
dess böljande form. Här finns inga hörn och knutar som skymmer
utblickar och siktlinjer, utan den rundade fasaden och dess inre
cirkulära rörelse förmedlar en plats som befinner sig i mötet mellan
stad och natur.
VILA

3.

5.
A

6.

Vinter

7.

TVÄTT

BAD

BASTU

4.

Badet kan delas upp i två delar, de slutna kallbaden där
integritet och insynsskydd styrt utformningen av rum,
fasad och taklandskap. Den andra delen är den öppna
och inbjudande utomhusmiljön med bad och soldäck. En
miljö som vänder sig utåt mot staden, vattnet och naturen.
I mötet mellan de slutna volymerna och mellanrummen
mellan dessa bildas passager i varierande skala.
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Vår/höst

OMBYTE

Kallbad
Bastu
Dusch
Ombyte
Avkoppling

Den fria med arrangerade rörelsen genom byggnaden styr planen.
Konceptet med det centrerade kallbadet och de parallella cirklarna
har utvecklats till att räta och krökta väggar förhåller sig till varandra
och den organiska formen blir tydligare interiört då flera väggar har
släpp till det yttre skalet.
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1. Strandpromenad
2. Trappa/ramp
3. Entré
4. Service
5. Ombyte och dusch
6. Ombyte
7. Dusch
8. Bastu
9. Kallbad, ca 0-23°C

10. Avkoppling
11. Bassäng 23-25 °C
12. Soldäck
13. Bad i mälaren
14. Entré till bassäng vintertid
15. Biologisk rening
16. Skjutsystem för bassäng
17. Toaletter

17.

Den föränderliga upplevelsen på badet avspeglar sig
bland annat i den uppvärmda bassängen som vintertid
täcks med ett skjutsystem med väggar av kanalplast
för att minska energiförlusterna. Under vår och höst
kan skjutsystemet öppnas eller stängas beroende på
temperaturen i luften. Sommartid är bassängen helt
öppen. Badvattnet renas med biologisk rening, där badoch regnvatten filtreras genom grusbäddar, tre stycken
öppna filtreringsbäddar finns på soldäcket.

B

A-A 1:200

B-B 1:200

Utöver den uppvärmda bassängen och det fria badet i Mälaren
finns det två separata och insynsskyddade kallbad som har direkt
anslutning till bastu och omklädningsrum. På fasad och tak används
glaserad klinker med från CE.SI. 10x30 mm i en skiftande grön/
turkos färgskala, invändigt bryts detta av med en vit/grå färgskala.
På golvet läggs CE.SI. 100x100 mm Nero Matt.

Det yttre skalet med dess murala väggar klädda i klinker
bryts upp med generösa glaspartier som är riktade ut
mot vattnet för att minska insynen. Trädetaljer i fönster
och bänkar används för att kontrastera mot den glansiga
keramiska ytan interiört.
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HORNSTULLS STRAND
Badet som förslag är förtöjt på samma
plats som nuvarande Liljeholmsbadet.
Men tanken är att det ska gå att flytta då
reningen av bassängen sker på den flytande
konstruktionen. Det som är platsspecifikt
är angöringen till den flytande pontonen.
Idetta fall en kombinerad trappa och ramp.
Ett scenario skulle kunna vara att den
sommartid är förtöjd vid en ännu mer
central plats där det inte finns möjlighet
att bada, som tillexempel längs med Norr
Mälarstrands kaj.
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25 °C

+

+

Liljeholmsbadet och den
rektangulära volymen.

Byggnadskroppen bryts upp
i flera volymer för att
skapa
25 °C
+
utomhusmiljöer
och intimitet.

En cirkulär rörelse med ett
centrerat kallbad. Med cirkelformen skapas siktlinjer utan
hörn.

+

Mer utrymme behövs för
omklädningsrum. Volymen
förlängs men det runda
formspråket kvarstår, nu med
en äggformad plan.

Funktioner adderas till
kallbadet; uppvärmd bassäng,
soldäck och servicebyggnad.

Rörelsen som utgångspunkt
i byggnaden återspeglas
i den äggformade planen
som i sin tur ger intressanta
mellanrumsformer i utemiljön.

+
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ARTEFAKT

kring dem. Fragmenten från planritningen
och sektionen tillsammans med solens
position ger ett förändligt skuggspel.
Kulörerna är valda med tanke på läget mellan
grönskan och Mälarens vattenspegel.

- Keramiska plattor 10 x 30 mm,
fog lika kulör på platta
- Bruk
- Spårad MDF 2 x 9 mm
- Regel, anpassad cirka 150x45 mm

Svenska kakel CE.SI 10x30.
Kulör: Hay, Apple, Ivy, Light
blue, Dust, White

- Keramiska plattor 10 x 30 mm,
fog lika kulör på platta
- Bruk
- Konstuktionsplywood 12 mm
- Regel, 95x45 mm

500

Ett fragment och en förnimmelse
av att befinna sig mellan rummen
på badet. En föränderlig upplevelse
mellan de konvexa och konkava
formerna och rörelsen mellan och
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