
SEKTION A 1:150

VASEN

ELEVATION 1:150

Badhuset grundar sig på en tanke om att kakel kan erbjuda känslan 
av ett solitt, ogenomträngligt material. Ett rum som är avskärmat från 
stadslivet. Formen; kärlet har egenskaperna att både kunna skärma 
av, hålla inne, men också släppa in och släppa ut; badgästerna, och 
sjövattnet tillåts komma in i krukan utan någon vägg som hindrar dem. 
Efter att ha checkat in når man omklädningsrummen via en yttre korri-
dor. Omklädningsrummen skärmar av bad-del från entrédel. När man 
är ombytt och öppnar dörren så möts man av krukans vägg. I den 
inre korridoren är taket glasat. Tanken är att badhuset ska erbjuda en 
cirkelrörelse mellan Bastuavdelningen, soldäcket och den uppvärmda 
bassängen. Omklädningsrummen nås via en yttre korridor. Det finns tre 
stycken omklädningsrum. Omklädningsrum ett är handikappsanpassat  
och könsneutralt och kan bokas på förhand.
Bassängen är varm. Det finns två stycken kanter som omsveper 
bassängen. Den lägre löper under vattenytan och fungerar som en 
sittyta. Bassängen 2,5 meter djup. Badhusets längd är 44 meter och 
höjden över vattenytan ca 10 meter. 
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Artefakten utgör ett snitt taget ge-
nom krukans hals. Konstruktionen är 
helt dold bakom kaklet vilket avser 
förmedla en solid känsla. Öppningen 
på krukan är badhusets centrala 
punkt. I artefakten får man möjlighet 
att uppleva en del av det tänka rum-
met i krukan.
Ett träregelverk med längsgånde 
profilsågade reglar i mdf kompletteras 
med böjbara våtrumsskivor på varde-
ra sida. På skivorna kan kaklet läggas 
direkt. Tvärreglarna sammanfogas 
med vinkeljärn.

Tvärregel

Profilsågad längs-
gående regel 

Gipsskiva fästs 
på regel för 
att kunna bära 
kakel

SITUATIONSPLAN 1:400
Vasen ligger förtöjd i hornstull på samma plats som det stän-
ga liljeholmsbadet. Badhusen kan angöra med långsidan vid 
en brygga - som redovisas i situationsplanen. Badhuset kan 
också angöra med kortsidan direkt mot en kajkant. Vasen 
vänder alltid mynningen utåt vattnet och åstadkommer på 
så vis ett avskärmat rum både inomhus och utomhus.
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2000 mm

Böjbart skivma-
terial


