
Den pågående urbaniseringen tillgängliggör allt fler 
badkulturer i staden. Du behöver inte längre ta dig till 
Turkiet för att uppleva Hamam eller till Japan för att 
uppleva Onsen. Men en badkultur som urbaniseringen 
inte tillgängliggör, utan snarare hotar att konkurrera 
ut, är den fria skärgårdsupplevelsen. Känslan av att 
ligga på en soluppvärmd klippa en klar sommardag, 
slänga sig i det spegelblå havet för att svalka sig och 
känna solen torka saltvattnet på din kropp. Med detta 
förslag tillgängliggörs denna upplevelse även i den 
centrala stadskärnan. Skärgårdsdrömmen blir en del 
av storstaden. Eller i det här fallet - västkusten blir en 
del av östkusten. 

På kakelön Skärgårdsdrömmen finns möjlighet till att 
sola på klippblock, hyra privata bastu-öar samt bada 
i inomhusbadet, utomhusbassängen eller det fria 
havet. Dessa funktioner är offentliga och tillgängliga 
för alla. På så sätt kommer Skärgårdsdrömmen 
fungera som en tillgång för befolkningens välmående 
genom de rekreativa värden som ges av badkulturen, 
de sociala mötena och den moderniserade 
skärgårdsupplevelsen.
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STEG 1 
Ett rutnätsystem 
som utgångspunkt.

Byggnaden har en linjär rörelse där 
väntrum och reception är det första 
man möter. Här får besökarna en glimt 
av den kommande badupplevelsen 
genom en fönsteröppning mot 
motionsslingan. Planen fortsätter 
med två separata omklädningsrum 
som leder fram till en gemensam 
bastu. Besökarna äntrar badområdet 
genom en subtil öppning bland 
klippblock. Badområdet består av 
dessa klippblock som skapar olika 
sittmöjligheter samt en generös 
bassäng. Bassängen har utrymme för 
både motionssim och fritt bad. Dessa 
aktiviteter separeras diskret med en 
pelarrad.

STEG 3 
Rutorna förlängs 
+500mm för att 
möjliggöra 
vertikal rörelse.

STEG 4 
Rutnätsystemet övergår 
till 3D-block och 
trappor integreras i 
nivåskillnaderna.

STEG 2
45 grader rotation 
för ett mer intressant 
möte med havet.

För den som vill avnjuta en mer privat badupplevelse 
eller ta del av kakelön vintertid finns inomhusbadet. 
Här är du inte längre ute i skärgårdens klippor, utan 
tas in i en intim och omslutande upplevelse med 
känslan av att befinna dig i klippornas inre. Här är du 
avlägsnad från omvärlden och ljus tas in i strimmor 
likt solen som sipprar ner i bergsskåror. Ett högt 
placerat panoramafönster ger utblick mot himlen 
för att skapa kontakt utåt men undvika kontakten 
med den urbana rörelsen runtomkring. Uttrycket är 
behagligt avskalat och förkroppsligar den ultimata 
lyxen – att må bra.
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Förutom huvudbyggnaden finns två 
separata bastuanordningar. Varje 
bastu är placerad på en avgränsad 
halvö för att låta bastuceremonin pågå 
ostört. Tanken är att dessa ska vara 
uthyrningsbara för privata sällskap 
och ge möjlighet till en mer intim 
badupplevelse.
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Artefakten är en abstrakt tolkning 
av Skärgårdsdrömmen. Formen 
som helhet har samma rationella 
uttryck som huvudbyggnaden 
och det centralt urgröpta rummet 
symboliserar det konstant 
närvarande vattnet. Artefakten är 
en interaktiv och rumslig skulptur 
som kan upplevas från alla håll. 
Den centrala rumsligheten skapar 
en nyfikenhet hos betraktarna och 
därför utforskas artefakten gärna på 
nära håll. 

Artefaktens utsida består, precis 
som huvudbyggnaden, av vitt kakel 

SITUATIONSPLAN 1:400
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INOMHUSBAD

Bryggan är öns 
enda anknytning till 
fastlandet. Vid flytt 
monteras bryggan bort 
och ön kan bogseras till 
nya platser.

Utomhusbassäng 
med saltvatten för 
ett mer kontrollerat 
bad.

Hyrbara bastu-
öar. Inspirerade 
av västkustens 
sjöbodar.

Tillgänglig 
passage 
runt ön.

Yta för att sola, 
bada och umgås.

Entré

Zon under 
vattennivån för 
att underlätta 
bad.

AVSTÅND
Genom att skapa avstånd mellan ön och 
kajkanten förstärks den fria känslan av att 
befinna sig i skärgården. Bryggan skapar 
en övergångsfas där man lämnar det 
urbana bakom sig och möter en rekreativ 
miljö.

AKTIVITET
Hela ön aktiveras genom att alla kanter 
tillgängliggörs för bad.

med svarta fogar. Kakelplattorna 
är 10x10 cm. Urgröpningen sker 
stegvis och kakelplattorna minskar 
i storlek till 5x5 cm eftersom 
betraktarna nu upplever artefakten 
på närmre håll. Urgröpningen är 
en liknelse till öns klippblock som 
närmar sig vattnet i olika nivåer. Det 
inre rummet symboliserar vattnet 
och därför blir kakelplattorna nu 
blå.

Artefakten återfinns i form av pelare 
i inomhusbadet. Vi har även valt 
att applicera artefakten som en 
välkomstskulptur på ön.
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RÖRELSE
Badfaciliteterna placeras centralt på ön och 
skapar en fri rörelse som tillgängliggör ön 
för alla.
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ARTEFAKTEN

FASAD SEKTION PLAN 1:20

KONCEPTDIAGRAM

PLACERING
Skärgårdsdrömmen är i det här förslaget placerad i 
anknytning till Norr Mälarstrand, Stockholm. Förutom 
i Stockholm passar sig kakelön och konceptet även 
i andra nordiska städer som t.ex. Oslo, Köpenhamn 
och Helsingfors. Eller varför inte i vilken stad som 
helst som drömmer om den nordiska skärgården?
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     Totala m2    m2 nedgrävt i  
       pontonbryggan
Inomhusbassäng   428 m2   283 m2 
Utomhusbassäng   260 m2   135 m2 
Öns nedersta kant   765 m2   765 m2 
Öns övriga yta   2622 m2   - 

Totala ön    4075 m2   1183 m2 (29%) 

BASSÄNGYTA

VY ÖVER ÖNS RELATION TILL STADEN       SKÄRGÅRDSDRÖMMEN


