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Vid Göteborgsoperan vilar den urbana badplatsen på Göta älv. 
Det mobila badet stärker det offentliga rummet runtom ope-
ran och ger området ett livligt och färgsprakande intryck till det 
annars gråa Göteborg. En av huvudprinciperna i projektet är 
badritualen. Som besökare finns det en tydlig och logisk följd som 
leder hen vidare genom byggnadens olika delar och funktioner. 
Olika rumsupplevelser skapas genom olika visuella intryck, siktlin-
jer och takhöjder. 

Ett annat utmärkande drag för badhuset är nischerna som skapar 
intressanta och spännande smårum i rummet. Nischerna täcker 
majoriteten av de interiöra väggarna och används som små rum 
för växtliv. 

En viktig del av projektet är att den flytande byggnaden inte 
endast ska locka till sig sim- eller bastusugna utan den ska agera 
som en förlängning av det publika rummet och vara till för alla 
invånare i Göteborg. Utanför entrén finns ett mindre torg med 
utskjutande sittplatser för besökare. Från torget går det en breda-
re trappa som leder upp till olika nivåer där det finns möjlighet att 
hoppa ner i vattnet eller solbada. 

Koncept

Det utmärkande draget hos badhuset är användningen av gult kakel 
och klinker tillsammans med en gulaktig fog. I byggnaden används 
endast två nyanser av gult. En mörkare kulör av gult används i 
nischer för att markera dessa. Den starka färgen har valts ut för att 
bryta mot den traditionella färgsättningen i badhus med sina vita 
små kakelplattor. Tre olika storlekar på kakel och klinker har använts 
för att återigen skapa en lekfullhet som bryter mot det strama och 
traditionella. Tillsammans med de gröna växterna bildas en oas som 
backdrop för de badsugna besökarna. 

Kaklet

RECEPTION
Receptionen är fylld med växter och nischer vilket skapar en väldigt 
speciell rumslig karaktär. Rummet har ett fönster mot simhallen som 
skapar transparans och genomsikt som en koppling mellan ritualens 
början och slut.

SIMBASÄNGEN
En simbassäng på 12,5m funkar den både för längdsimning och kan 
spärras av och göras till pool för lek. Poolen går ända ut till kanten av 
byggnaden där endast glas skiljer inner poolen och ytterpoolen åt vil-
ket skapar en osynlig genomgång mellan vattnet inne och ute.
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BRYGGA
Den 15 meter långa bryggan är vänd mot staden vilket skapar en stark 
koppling mellan bryggan som fungerar som ett minitorg och resten av 
staden.

SAUNA LOUNGE 

OMKLÄDNINGSRUM

Kakelugn omringad av 
kaklade sittplatser skapar 
en mysig atmosfär.

Infällda nischer som funge-
rar som sittplattser mellan 
skåpen.

TORG
Uppskjutande delar som 
fungerar som sittplatser.
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Vision Älvstaden är ett av de omfattande stadsbyggnadsprojekten som pågår i 
Göteborg just nu. Älvstadens hemsida beskriver att Älvstranden är mitt uppe 
i en omvandling som ska förvandla båda sidorna om Göta älv till en inklude-
rande, grön och dynamisk innerstad. Detta ska förverkligas med hjälp av 25 
000 nya bostäder och 45 000 nya arbetsplatser. Badhuset är placerad vid Gö-
teborgsoperan som är ett stenkast från det pulserande stadslivet i Nordstan. 
Placeringen av badanläggningen gör den enkel att förflytta upp och ner för 
älven. Badet ger invånarna i staden tillgång till vattnet som tidigare endast 
var tillgänglig för varvsindustrin. Den mobila badplatsen är en unik samhälls-
resurs som kommer berika de befintliga och kommande stadsdelarna i Älvsta-
den.
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Konceptdiagram
Artefakten fungerar som en förlängning på rummet. Den är inte ett isolerat 
objekt som har placerats in i rummet utan den framhäver och bidrar till den 
rumsliga kvalitéen. Det första besökaren möter när hen träder in i receptio-
nen är detta skulpturala verk som reser sig över receptionen och som tillsam-
mans med grönskan och den bakomliggande poolen fungerar som en back-
drop för rummet. Artefakten bjuder besökaren in och dess multifunktionella 
utformning gör det även möjligt för den besökande att sätta sig ner en stund i 
receptionen. 

Artefakten
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