RENINGSVERKET

Reningsverket

KAJ / STRAND

Människan har alltid haft ett behov av att rena sig - men anledningarna
har tett sig annorlunda. Dagens reningsbehov kommer från stress. Reningsverket lockar intresse till sig med sin semi-transparanta kakelfasad,
men har ett inre av tidslöst lugn - där vardagen sköljs bort av ångan.
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Transparant Kakelväg
På dagen uppfattas
ytan som en traditionellt kaklad
badrumsyta - men
då mörkret faller
sipprar värme och
ljus fram genom
fogarna.
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1. En solid
kakelvägg

2. Öppnas upp

3. Släpper genom ljus,
gemenskap och aktiviteter.
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En transparant kakelvägg skiljer ångrummet till det öppna soldäcket, medan poolen länkar dem
samman under ytan. Sektion A-A 1:100

- Stort varmare (40o) rum fyllt med ånga
- Bastu med variernade doft essanser
- Traditionel Bastu
- Mycket varm Bastu
--- Alla uttrymmen är gemensamma ---

Alla möts i ångrummet, nya som gamla vänner - vi stannar upp, pratar en stund innan vi tar ett
dopp i poolen, simmar ut för att sedan torka oss i solen och havsbrisen. Plan 1:100
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RENINGSVERKET

610 mm

Plan & Elevationer 1:10
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Artefakt: Stenen

Badet flyter!

Stenens yta har samma detaljer som badhusets
fasader - en kakelyta med transparanta fogar och
ett varmt lysande inre. I Reningsverkets rum för bad
kommer flera stenar vara utplacerade, som ljuskällor
och sittmöbler.

Byggnaden hålls uppe av pelare vilande på en ponton. Pelarna befriar
byggnaden visuellt från dess tillfälliga natur - och ger ett platsbyggt
intryck. Pontonen ger Reningsverket möjligheten att berika flera platser
under dess livslängd.

Strukturelt Glas,
förslagsvis härdat eller
laminerat, limmas ihop
till en kub.
Akrylplast, laserutskuren efter kaklets
mått, appliceras därefter.

Kaj nivå + 2 m
Bad nivå + 1.5 m
Havs nivå + 0 m

Kakel sätts sedan på
sina utskurna platser
med lim, och skapar en
solitt fukt och smutts
repellerande yta.

På dagen uppfattas fasaden som en traditionellt kaklad badhusvägg, på natten flödar värmen och gemenskapen ut. Norrfasad 1:100
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Strukturelt glas 10mm

På vintern blir Reningsverket ett utflyktsmål, ett litet badhus där simmanadet
kan varvas med ångbad, bastubad - och
- varför inte ett kall dopp? På sommaren
blir det istället en självklar förlågning av
den publika stranden eller kajen - enkelt
att smitta in en timme för en lugn och
avskärmad miljö.

Akrylplast 5 mm
Kakel 5 mm
Inre ljuskälla ger både en dov
belysning och
ett spännande
skuggspel.

610 mm

I stadsmiljö blir Reningsverket som en
oas - som ångar bort bekymmer. Den kaklade fasaden och de enkla formerna slår
samklang med likväl stockholms arketoniska pärlor som göteborgs skärgårds
karga klippor.

