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1 Rummet för badkultur
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Byggnaderna är konstruerade så att inomhus- och utomhu-
sytorna kan användas individuellt men också tillsammans. 
Från tillträdesbroen finns tillgång till inomhuspoolen samt 
mikrobiblioteket i kombination med ingången, medan utom-
hus tillgång till den fristående bastun, uppehålls- / soldäck 
och kajakförvaring

Vattenkultur - mötet mellan 
människan och naturen

Byggnaden är byggd i olika zoner, som kan användas obero-
ende av varandra. De olika aktiviteterna tillåter användning 
av både inomhus och utomhus utrymmen för större delen 
av året.

Människan och naturen hänger ihop, även om vi 
ibland låtsas som om det vore tvärtom. Vi är alla 
en produkt av naturen, precis som iphonen i din 
hand. Badkulturhuset utforskar och arbetar med 
detta ofrånkomliga möte genom sin utformning, 
sitt materialval och sin relation till staden. 
Huset består av två delar, en inomhus-och en 
utomhusdel. Inomhusdelen fungerar primärt 
som ett ett klassiskt badhus, men där ett mikro-
bibliotek bjuder in till att badhuset används 
även av badkrukor och läslusar som hellre vill 
läsa en bok i solskenet. Utomhusdelen bjuder 
in hela staden till badkulturhuset där trädäck-

et blir ett gemensamt golv öppet för uppehåll 
under dygnets alla timmar. Här finns klassiska 
sommarfunktioner så som soldäck och utom-
husbad, men även andra funktioner så som ka-
jak och vinterbad med tillgång till en värmande 
bastu som gör att trädäcket kan användas året 
om. Programmeringen gör att många olika ak-
tiviteter kan föregå samtidigt och oberoende av 
varandra vilket skapar en mötesplats för olika 
användare. Här kan senioren läsa dagens tidning 
i mikrobiblioteket, samtidigt som tonåringen 
instagrammar från soldäcket och den nyblivna 
modern är på babysim i barnpoolen.
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2 Rum för samvaro och hygien läggs till
-Torrområden, omklädning och bastu  
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3 Pontoonen ger byggnaden flytkraft
-Ett gemensamt golv för Badkulturhuset
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4 Pontoonen ger plats åt utomhusfunktioner
-Trädäcket öppnar upp byggnaden för hela staden
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5 Naturen blir en del av Badkulturhuset
-Vattnet äter sig in mellan funktionerna och skapar en säker plats 
för utomhusbad 

Visualisering: badkulturhus sett från vattnet

Där människan möter naturen



Artefakten tar utgångspunkt i husets överordnade kon-
cept om att skapa plats till olika aktiviteter och användare 
för att främja synergieffekter. Artefakten placeras mellan 
mikrobiblioteket och rummet för badkultur och utforskar 
mötet mellan det våta och torra utrymmet, samt mötet 
mellan de fysiska och psykiska aktiviteterna som appellerar 
till människor i olika livssituationer. Dessa möten bearbetas 
formmässigt med utgångspunkt i väggen och dens separ-
erande funktion. Artefaktens mål är att nedbryta denna 
idéen om väggen som en barriär, och istället integrera 
sociala funktioner så som sittmöbler, bokhyllor, belastning 
och transparens där målet är att invitera till interaktion 
och möten. Det är en social vägg i mötet mellan det våta 
och torra, helt enkelt.

Axo av artefakt: 
Mölighet för samvaro i rum för badkultur 

Axo av artefakt: 
lek och lärande I Microbibliotek 

Artefakt: Den sociala väggen
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Artefakt 1:20 Microbibliotek 
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Visualisering: ingång och mikrobibliotek
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Artefakt 1:20 Snit 

materialer Artefakt: 
Kakel Architettura Vit, kakeldaxgruppen

Artefakt 1:20  SIttplatser, Rum för badkultur 
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