
Matstadens bad

Min frågeställning har rört sig kring hur man kan transformera en 
befintlig struktur i avseende att  gjuta nytt liv i både byggnaden och 
dess omgivning. Jag har velat undersöka hur man kan anpassa en 
byggnad som förlorat sin tidigare funktion till ett nytt program och 
därigenom “låna” en del av den befintliga arkitekturens karaktär 
och historia för att berika det nya tillägget.  

Jag har valt att rita ett bad för avkoppling beläget i slakthusområdet 
söder om Sockholm. Badet är inhyst i en förbindelsehall ritad av 
Gustaf Wickman.  Hallen, som binder samman ett större komplex, 
byggdes 1912 i avseende att förbättra hygienen och kontrollen över 
Stockholms stads köttproduktion och slakteriverksamhet. I anslut-
ning till badet har jag valt att lägga en restaurang. 

Slakthusområdet

Slakthusområdet är ett partihandelsområde, inriktat på styckning 
och handel med kött, fisk och charkuterier.  Det ligger i Johan-
neshov, söder om Stockholms innerstad, med nära anslutning till 
buss, tvärbana och tunnelbana. Förutom att det ligger i nära anslut-
ning till Globen byggs här också nya Stockholmsarenan, ett första 
stort steg i ombildningen av Globenområdet. Som en del av “Söder-
ortsvision 2030” har fastighetskontoret ambitionen att:

“skapa en unik mötesplats för mat och måltid. Matstaden ska vara 
ett självklart centrum för utbyte av erfarenheter, en plats som kan 
stimulera nytänkande, företagande, föra fram nya förmågor och 
utveckla utbildningen inom begreppet gastronomi.”  

Slakthuskomplexet och förbindelsehallen 

Fram till på 1980-talet slaktade man boskap i Slakthusområdet. 
Byggnaden som jag intresserat mig för har tidigare fungerat som 
förbindelsehall mot slakthallen, en funktion som gått förlorad i och 
med att slakteriverksamheten upphörde. 

De flesta av Wickmans ursprungliga byggnader bedöms ha ett kul-
turhistoriskt värde som helhet i området. Min avsikt är att bevara 
den vackra takkonstruktionen i hallen och fasaderna och inte för-
vanska det yttre helhetsintrycket av tegelarkitekturen. Jag har även 
valt att inte gräva i den känsliga marken utan att låta mitt tillägg 
trappa uppåt för att ge plats åt bassänger och teknik.   

Mitt val av byggnad har dels att göra med Johanneshov som utveck-
lingsområde, dess centrala läge och dominerande struktur - men 
framförallt är det byggnadens potential som stämningsbärare och 
dess annorlunda utforming och materialitet som intresserat mig. 

Jag ser mitt bad som en plats för vila och rekreation som jag tycker 
rimmar väl med ambitionerna om hälsa i området. Restaurangen 
som är öppen för alla skulle kunna samarbeta med livsmedelspro-
ducenter i området.  
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Befintlig struktur

Den befintliga strukturen har en ovanlig form, endast 17 meter 
bred skär den 118 meter genom en tvärgående struktur. Förbin-
delsehallen har flera intressanta arkitektoniska element. I nuläget 
är det en öppen hall med fasader som vetter inåt hallen. Dess in-
dustriella karaktär skapar en speciell stämning och jag har försökt 
att balansera mellan att låta den befintliga hallen dominera och att 
ge utrymme för det nya tillägget. Utmaningen har varit att skapa 
rumsligheter utan att bygga igen eller lämna helt öppet. 

Tillägg 

Mitt tillägg rör sig i en slinga genom hallen. Där slingan knäcker av 
bildar den ett mellanrum som använder sig av den befintliga struk-
turens vägg, ett “gårdsrum” i den större volymen. Jag har försökt 
låta den befintliga hallens element och dess karaktäristiska dag-
sljusöppningar i fasad och tak styra det nya tillägget för att ta tillvara 
på kvaliteerna i industriarkitekturen. 

Badet

Förutom att vara en plats där man umgås har badet i många kultur-
er en rituell funktion kopplat till födelse, död och själslig rening. Ett 
bad är en plats där man är medveten om sin kropp och sina tankar. 
Jag hoppas att mitt bad ska kunna vara  en plats för avkoppling, still-
het och kontemplation. Programmet för badet hämtar inspiration 
från romersk badtradition i s.k. Thermae, där man går mellan bad i 
olika temperaturer med olika rumslig karaktär. 

Jag har försökt arbeta med vatten och temperatur på olika sätt, dels 
i de olika baden men också med värme i golv och sittplatser. Jag 
har försökt utnyttja vattnets speglingar för ljusinsläpp i muren och 
låta ljudet av vatten gå mellan rummen. För vila har jag infogat 
sittnischer och platser för återhämtning. 

Restaurangen

Restaurangen på plan två är avskiljd från badet och ligger i plan 
två under industrihallens vackra stålstruktur. Här kan man äta mat 
som skulle kunna låta sig påverkas av producenterna i området eller 
möjligtvis vara ett samarbete mellan restaurangakademiens kocks-
kola i området? På sommaren kan badets förgård förvandlas till en 
tillfällig bar och uteservering.

Material 

Jag använder mig av tegel som huvudsakligt material. Jag har valt 
tegel för att jag vill skapa en övergång mellan den befintliga sand-
färgade tegelarkitekturen och det nya tillägget. För att åstadkomma 
detta har jag valt ett långsmalt tegel, (108, 530, 37 mm) som har 
tyngden hos den äldre tegelarkitekturen men som tydligt skiljer sig i 
färg och  format. Jag har försökt använda det långsmala teglets möj-
ligheter att skapa öppningar och mönster i muren. De sidor av teglet 
som möter den äldre arkitekturen är säckputsade i ett ljust bruk för 
att höja kontrasten mellan nytt och gammalt, ljus och mörker. 

Tak och bjälklag är i betong som gjutits mot formplywood för att ge 
betongen en blank yta. 

Golven och ytorna kring bassängerna är i vitt kakel/klinker medan 
ytorna i bassängerna har ett enkelt mönster. Övriga golvytor består 
av skifferplattor i tre olika dimensioner, i restaurangen av polerad 
betong. 

Krokar och räcken är i mässing. 

MELLANRUM BEFINTLIGT

BEFINTLIGT - TILLÄGG

TILLÄGG

2012

Nuvarande verksamhet, 
-separata enheter 
-inlasting separat
-förbindelsehallen har förlorat sin 
ursprungliga funktion

1912

Ursprunglig verksamhet, 
-En enhet 
-förbindelsehallen försörjer övriga lokaler

Inspiration till huvudvolym och material - klippformation och vatten

Inspiration ljus och skugga - ljus från plan två faller ner till lägre nivå

Inspiration - hål i mur och terrasseringar

Huvudvolym och rumsligheter, “gårdar”, i befintlig hall
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Dagsljusintag i befintlig struktur

Ny struktur anpassad till dagsljusförhållanden
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BASSÄNG BAD OMKLÄDNING, RECEPTION

personal/förråd i befintlig byggnad



ENTRÉ RESTAURANG  MED TAKLJUS RECEPTION

EFTER OMKLÄDNING HUVUDTRAPPA - DETALJ
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VILA - ÖVRE PLAN

PASSAGE MOT MOTIONSBAD MOTIONSBAD MED TRAPPA TILL ÖVRE PLAN
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SEKTION  A-A 
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PLAN TVÅ REKREATION, RESTAURANG
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ENTRÉPLAN -BAD, OMKLÄDNING 
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MATERIAL

SEKTION  C-C
Skala 1:50

HUVUDTRAPPA -   ny  struktur möter befintlig tegelvägg

Princip för ljusintag genom tegelKALLBAD - Ljusintag genom tegel “Tegelfönster”
Skala 1:20



MATERIAL

AXONOMETRI
Motionsbad

Mönstrat kakel i bassänger  - vit klinker/kakel runt bad   -  skifferplattor övriga golvytor

SEKTION  B-B
Skala 1:50

MOTIONSBAD OMGIVET AV HÖGT GRÄS - den nya strukturen ligger fritt i industrihallenFÖRRUM TILL ÅNGBASTU / ÅNGBAD 41 °    - rum inuti den nya massan

Motionsbad

Teknik

VattenutjämningstankReningsfilter

Högt gräs runt bassäng

Uppvärmda sittnischer Plattform för vila

Öppningsbara glaspartier

Befintligt tak tilläggsisoleras och tätas mot fukt  innifrån

Befintliga glaspartier byts ut mot klart isolerglas


