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KAKLA MED VÄRME

Vid gestaltningen av ett nytt rum för badande 
kunde vi inte bortse från det kyligare klimat vi 
har i Skandinavien och Sverige. I en miljö där 
saknaden av ljus och värme är stor vill vi till-
gängliggöra gemensamma rum som kan uppmana 
till vistelse och möte med vattnet även när det är 
kallt ute. Med inspiration i nordlig byggtradition 
och med igloon som referens, har vi valt att arbeta 
med sfärens form pga dess termiska egenskaper.

Med hjälp av varierande färg på kaklet har vi 
velat förstärka de enskilda rummens upplevelse 
samtidigt som rummens kontraster i relation till 
varandra skapar en varierande och spännande 
sekvens. 

De uterum vi skapat på pontonen kan delas upp 
i olika zooner, alla med sina unika karaktärer för 
att på bästa möjliga sätt integrera pontonen i en 
varierande kontext.
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Situationsplan som redovisar möjliga 
placeringar av vår ponton i Stockholm.

Enligt planfigur: 

1. Syd: Område öppet mot vattenlandskap, med 
volymer bakom som skapar en rygg mot staden /
kajen. Detta skapar en avskildhet.

2. Öst: Intimt rum, skapar optimala förutsättning-
ar för kallbad på vintern, skydd mot väderförhål-
landen. Här kan den som vill utmana sin kropp 
få en upplevelse av höga kontraster i temperatur.
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ARTEFAKTEN

Kan gestaltningen av ett rum påverka upplevelsen av 
temperatur? 

Artefakten som är en uppbyggd sekvens av kontrasterande rum 
bjuder in den nyfikna att utforska detta..

1. Ta av dig skorna.

2. Kliv in genom entrén in till det trånga, mörka rummet och 
känn efter vattnet i det låga fotbadet.

3. Huka dig och ta steget in till nästa rum. En rymligare och 
ljusare atmosfär där du nu står med fötterna i en djupare 
bassäng.

4. Sväng nu in bakom hörnet och upplev ytterligare ett rum 
i kontrast.

5. Avsluta upplevelsen genom att kliva ut och torka av föt-
terna.

I vilket rum var vattnet som varmast?
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