UTSIDA / INSIDA

För att förstärka känslan av att man går in
i något nytt har idén om en kontrastverkan
mellan de exteriöra rum intill byggnaden
och de interiöra rummen har genom processen varit central i gestaltningsarbetet.

BADHUSET

och en svag konkav form indikerar hur volymen tar avstånd från ett strikt ortagonalt
formspråk. Träribborna skymmer för insyn
och skapar ett slutet uttryck utåt. Detta
skapar en mystik för besökarna som inte får
byggnadens inre rum avslöjade för sig.

Exteriört ter sig byggnaden som en rektangulär geometri medan interiören gestaltas
på ett lekfullare sätt med rundade former.
De interiöra ytorna kläs i kakel av olika
kulörerer. Detta sker genomgående med
undantag för de ytor i bastuutrymmena i
direktkontakt med människor. Fasaderna
bryts å andra sidan upp av stående träribbor

“Våning 2”

Byggnadens rum upptäcks genom att man
rör sig igenom dem. Den huvudsakliga
rörelsen sker på två sätt. Antingen rör man
sig ovan vattnet eller i vattnet. Vissa av
poolrummen nås endast vattenvägen för att
stärka känslan av intimitet.

De rundade väggarna skapar korta siktlinjer
vilket bidrar med förväntan och förvåning i
rörelsen genom byggnaden. Genom att följa
ljuset som släpps in genom fasadens håltagningar når man de olika poolerna utan att
ha fått en tydlig visuell bild av dem innan.

“Sockelvåning”

Användandet av kakel hämtar inspiration
ifrån den arketypiska utformningen av av en
simbassäng. Hela badhuset hålls samman av
en genomgående 800 mm hög sockel i mörkblått Höganässkakel (5079648). Ovanför
denna sockel kläs ytorna i kakel av varmvit
Höganäskakel(H20101K) med svartfog för att
markera de olika rummen och deras funktion. Principiellt imiterar “Sockelnvåningen”
en bassäng där vissa delar tömts på vatten
som också förtydligas i diagrammet ovan.
“Våning 2” placeras sedan ovanpå denna
och sluter volymen. Kakel blir på detta sätt
ett medel för att skapa kontinuitet genom
byggnaden.
Kakel lämpar sig väldigt bra för att användas
i badhus i och med materialets goda, tekniska
egenskaper och därför att har jag valt att
täcka huvuddelen av de interiöra ytorna av
materialet. Detta stärker också byggnadens
identiitet som “kakelbyggnad” då rummen
upplevs som en massa av kakel.

Exteriör blid över badhuset
i Årstaviken

Ett nytt typ av rum i Stockholms innerstad. Ett
rum som tar avstånd från den höga stressnivå
en urban miljö kan föra med sig.
Insida/utsida behandlar frågor kring skillnader mellan detsom finns inuti och det som ligger
utanför. Vad skiljer de interiöra och exteriöra
rummen? Hur kan arkitektur påverka det sinnliga som finns inom oss respektive det kroppsliga
som är utanför? Hur gestaltas ett rum för ett
introvert användande gentemot ett socialt extrovert rum, och hur relaterar de till varandra?

Sektion A-A 1_200
1

POOL 34 C

Badhuset erbjuder intima rum för avslappning.
Genom tillägget finns möjlighet att komma
ifrån stadslivet och in i en helt annan miljö. Väl
inne i byggnaden ligger fokus på upplevelsen av
de interiöra rummen och utformningen skapar
rumsligheter som erbjuder upplevelser för fler
sinnen ön endast det visuella. Pooler av olika
temperatur, bastuar av olika sort och temperatur
kopplar samman sinnet och kroppen i upplevelsen av byggnaden.
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Diagrammet ovan visar på de principiella rörelsemönster i byggnaden. Dels finns den rörelse som sker
ovan vatten och dels den som sker i vattnet. Den
primära rörelsen kan delas upp i ett antal rundgångar kring byggnadens rum. Den sekundära rörelsen
blir mer än fråga om rum man tar sig till för att
stanna på.

Trots att byggnaden erbjuder publika och tillgängliga rum finns möjlighet att vara själv i det
nya badhuset. Istället för att endast fungera som
öppen mötesplats finns genom gestaltningen
tillfälle att umgås med sig själv.
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I ritningen visas även
skissartat hur pontonkonstruktionen är tänkt att
ansluta till land.
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Vid arbete med en flyttbar konstruktion är
det viktigt att byggnaden passar i olika kontexter. Både tekniskt och praktiskt men ockå
estetiskt. Jag har utformat badhuset med en
rationell exxteriör och nästan rektangulära
yttermått som gör det lättare att anpassa till
olika platser. I mitt exempel har badhuset
placerats vid Årstaviken, på andra sidan vattnet mot Eriksdalsbadet. Platsen återkopplar
genom sin placering med en badtradition
som finns på platsen och blir samtidigt en
nodpunkt på andra sidan skansbron.

ARTEFAKTEN
Artefakten har en generell utomhusbadsfunktion men hämtar sitt
formspråk utifrån badhusets gestaltningsprinciper. På 2x2x2 meter
erbjuder artefakten flera funktionsbehov som finns på badplatser.
Kontrasten mellan utsida och insida ligger till grund även för principerna i gestaltandes här. Principiellt grundar sig formen i en massiv, gjuten betonglåda som det sedan karvas ifrån för att möjliggöra
för olika funktioner. De ytor som exponeras vid skulpterandet kläs
i kakel och de rumsligheter som uppstår följer ett rundat formspråk
i kontrast till ursprungsgeometrin. Liksom i badhuset kontrasteras
alltså de interiöra ytorna och rummen ifrån de exteriöra dels i
material dels i geometri. Kakeltypen i artefakten kan varieras i kulör
men i mitt exempel utgår jag ifrån samma mörkblåa kulör som i
badhuset.
Artefakten ska ska som sagt tillfredsställa behov som kan finnas vid
en utomhusbadplats. Den primära funktionen är ett omklädningsrum men utöver detta finns en vägg som fungerar som förvaring
av medhavda saker och en annan vägg fungerar som sittplats.
Artefakten är tillräckligt generell för att kunna placeras intill vilket
utomhusbad som helst och alltid erbjuda samma funktioner.

Bryggkonstruktionen sträcker sig runt hela
byggnadsvolymen för att förstärka rummens relation till vattnet runtomkring. Det
möjliggör en promenad längs alla fasaderna
där man kan hoppa i vattnet på valfritt
ställe eller röra sig längs rampen som syns i
situationsplanen. Takets överhäng definierar
ytterligare rummen längs pontonkonstruktionen och skapar dessutom ett väderskydd
som gör det attraktivt under fler av årets
dagar.
Pontonkonstruktionen kopplas samman
med brygga eller kajkant genom en cirkulär
bryggkonstruktion som fäster de båda konstruktionerna vid varandra. Kanterna på den
cirkulära konstruktionen fasas för att göra
den tillgänglig för alla. Agöringen lämpar
sig bäst för bryggor eller kajer och visas även
i elevation i fasadritningen.

Badhuset definierar en plats mellan
kajkant och fasaden som vetter mot denna.
Platsen uppmuntrar till utomhusbad och
ger möjlighet för människor att uppehålla
sig längs vattnet. Den plats som bildas blir
en ny social mötesyta där alla är välkomma.
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Axonometrin visar förhållandet mellan
insida och utsida och material.
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Situationsplanen och visualiseringen visar sambanden mellan artefakt, badhus och kontext.
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