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Trots att så gott som alla stadsdelar i Stockholms innerstad är omgivna 
av vatten finns det få platser som tillåter mer än ett visuellt möte mellan 
människa och vatten. Från utkiksplatser blickar vi ut över vattnet 
på avstånd, vi promenerar längs med vattnet men höga kajkanter, 
vidsträckta fjärdar utan broar, tät färjetrafik och dålig vattenkvalité skiljer 
oss åt. Stadens invånare älskar sitt vatten men hur väl nyttjar vi vattnet 
som resurs och hur skulle vi kunna använda vattnet?
     
Under sommarmånaderna töms staden på sina invånare, de tar tillflykt till 
sommarställen där det går att varva ner i närhet till naturen, gärna i skärgården 
med salta bad med vågskvalp i bakgrunden. Skulle det kunna gå att återskapa 
den här typen av rofylld och avslappnande plats i stan?
     Det finns flera platser i staden där det går att bada, men i förhållande till hur 
mycket vatten det finns är de ganska få. Stockholm som stad skulle stärkas 
med olika typer av kontakt med vattnet, genom vattensport i olika form. 

Det föreslagna badhuset bjuder på en avkopplande upplevelse där besökarna 
kan uppleva staden från en tempererad pool. Badhuset dockar an till närmaste 
kaj och nås från en enkel landgång i trä som är lätt att montera ner vid flytt och 
tillåter alla, oavsett funktionsnedsättning eller inte, att komma ombord. 
     Från landgången nås först utomhusdelen bestående av fyra pooler 
i varierande storlek. Alla pooler är runda med sittplatser längs med kanten 
vilket möjliggör 360* fri sikt över staden. Den fria sikten möjliggörs genom att 
merparten av badets funktioner är nedsänkta under vattenytan. Bassängernas 
form uppmuntrar social samvaro mellan en grupp vänner eller personer 
som inte är bekanta sedan tidigare. Vattnet i poolerna är rent sötvatten och 
är därmed inte beroende av vattenkvalitén i det omgivande vattnet. Detta 
möjliggör bad på platser där vattenkvalitén inte är tillräckligt bra.

Rörselse

Möte De tre basurummen är utformade med olika design 
på sittbänkarna. Här kan besökaren välja att möta 

de andra besökarna på olika sätt. Det går att sitta på rad bredvid 
varandra, i en cirkel öga mot öga eller i mitten av rummet rygg mot 
rygg. Olika sociala förutsättningar skapar olika typer av möten och 
ger besökaren möjlighet att välja efter eget önskemål. Att befinna sig 
avklädd i ett rum omgiven av främlingar sätter individen i en väldigt 
speciell situation. Obekväm för många. Med de olika rummens 
utformning utforskas besökarnas sätt att interagera med varandra. 
Kanske uppstår olika typer av interaktion i de olika rummen.  

Ett bad föregås av en närmast ritualisk procedur där 
den badande alltid genomgår samma moment. Klä om, bada, klä 
om. När badet flyttas in till ett badhus blir ritualen rumslig. Rummen i 
badhusets inomhusdel är placerade för att skapa ett flöde mellan de 
olika stegen så att procedur en ska bli smidig och kännas naturlig. De 
olika rummens är färgkodade där varje rum har en unik monokrom 
färg för att underlätta orienteringen. 
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Badhusets pooler innehåller vatten som är separerat från 
det omgivande vattnet vilket gör att vattnets temperatur 

går att styra. Under sommaren kan besökaren breda ut sin handduk 
på utomhusdelens plattform och slappna av med en bok varvat 
med ett svalkande dopp. Under vinterhalvåret kan ett svalkande 
dopp föregås av bastubad, för de som inte vill bada kallt är några av 
poolerna uppvärmda med restvärme från bastun rakt under. 

Tid Basta gör besökaren på innomhusplanet för att sedan 
ta sig upp och ut för att bada. Inne är det varmt och skyddat, ute 
kan en blåsig höstdag upplevas på ett bekvämt sätt. Badhusets 
upplägg skapar en kontrast mellan ute och inne för att  göra de båda 
upplevelserna starkare. 

Ute/inne
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Norrmälarstrand, Slussen, 
Hammarby Sjöstad

öga mot öga sida vid sida

situationsplan 1:400

överblick ej skalenlig
rygg mot rygg

Badet är mobilt men har tre fasta plaster 
där det angör efter schema. De platserna 
har gemensamt är att de alla är platser 
där mycket människor rör sig. Platserna 
har alla förbipasserande promenadstråk 
där flanörer flanerar på helgerna, de är 
populära stråk för löpning och viktiga 
transportsträckor för människor på väg 
till och från arbete. En annan gemensam 
nämnare är att vattenkvalitén är dålig på 
alla platser. Så dålig att det faktiskt inte går 
att bada här alls. 
Badhuset angörs från kajen där besökaren 
avviker från strandpromenaden och går 
ombord på badhuset via en två meter bred 
träspång. När det är dags att åka vidare 
halas spången in likt en landgång på en båt 
och ger sig av mot nästa kajplats.
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elevation a-b 1:20 elevation b-c 1:20
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Konceptet för Artefakten 
återfinns i badhusets bastu. De 
tre basturummen representerar 
tre olika typer möten mellan 
besökarna. Att bada bastu är en 
intim upplevelse vilket också kan 
förstärka upplevelsen av mötet. 
Sittmöblerna i basturummen är 
utformade på olika sätt så att 
besökarens förhållningssätt till 
varandra styrs. 

Artefakten är utformad som en 
sittmöbel som representerar tre 
olika typerna av interaktion som 
återfinns i bastun. Sittmöbeln 
är ett kombinerat vindskydd 
och kan placeras längs med 
promenadstråken i anslutning 
till badhuset. Artefakten kan ge 
upphov till nya spännande möten, 
både mellan de som redan känner 
varandra eller mellan främlingar. 
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