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Inför examensarbetet besökte jag staden Szolnok i Ungern där pro-
jektet är förlagt. Under studieresan blev det tydligt vilket program 
och vilken plats jag skulle arbeta med och vilka frågor jag skulle 
vilja besvara med hjälp av projektet:

•	 Hur	kan	jag	designa	ett	badhus	som	lockar	till	vistelse	i	
Szolnok samtidigt som det ska vara en tillgång för lokalsamhället?
•	 Vad	kan	parkområdet	ge	badhusets	besökare	för	upplevel-
ser och hur kan utformningen av badhuset förstärka dessa?

För att få svar på ovanstående frågor började jag med en grundlig 
analys av både programmet och platsen, samtidigt som jag även 
tittade på badkulturen och klimatet i Ungern. Jag undersökte 
förutsättningarna på tomten och förstod att alla programdelar inte 
kunde placeras i en och samma byggnad, som jag föreställde mig 
när jag skrev bookleten, om jag ville bevara platsens identitet. Jag 
började därför dela upp programmet i mindre delar och intro-
ducerade mindre byggnader, samt testade olika sätt att skapa en 
koppling mellan dem.

I samband med delkritiken insåg jag att jag inte hade lyckats kopp-
la gestaltningen till de idéer som jag hade om att bevara identiteten 
av platsen, lyfta fram den ungerska badkulturen och samtidigt 
anpassa arkitekturen till stadsbilden. Så för att angripa dessa probl-
emområden åkte jag på ytterligare en studieresa till Ungern där jag 
besökte olika badhus och spenderade mer tid på tomten i Szolnok 
för att suga i mig atmosfären. Under resan började jag också skissa 
på ett nytt förslag där jag arbetade mer med kopplingarna mellan 
byggnaderna. Rumskvalitéer och rumssammanhang undersökte 
jag mer på djupet och idén om en serie av flera mindre byggnader 
växte sig allt starkare.

Efter studieresan analyserades programmet vidare samtidigt som 
jag återigen tittade på förutsättningarna på platsen som kunde 
hjälpa min design. Detta hjälpte mig att fortsätta utveckla volymer-
nas relation till varandra samtidigt som jag började arbeta mer 
med själva arkitekturen, jag använde både 3D-modeller, skissmod-
eller och collage för att kunna diskutera idéerna kring utformnin-
gen av byggnaderna och rumsligheterna som jag skapat. Några av 
de frågor jag behövde besvara i denna fas handlade om huruvida 
byggnaderna skulle ha olika uttryck eller om de skulle ha samma 
formspråk, vilka material skulle användas och hur fönstersättnin-
gen skulle se ut med tanke på klimatet.

Under skissarbetet bestämde jag mig för att ge byggnaderna 
samma uttryck, vilket kom att bli slutet, minimalistiskt och avs-
kalat. För att lyckas ge byggnaderna enkla, raka linjer, började jag 
titta mer på detaljer och materialitet, samtidigt som jag hela tiden 
arbetade med relationen med platsen och klimatet och den utsatta 
inomhusmiljön ett badhus har.

Projektets huvudsakliga mål var att designa ett badhuskomplex i 
ett vackert parkområde där relationen mellan byggnaderna och 
parkrummet skulle ha en betydande roll i designprocessen. Under 
hela projektarbetet har fokus legat på detta och jag anser att jag 
med hjälp av projektet lyckats besvara den viktigaste inledande 
frågeställningen. Nämligen vad parkområdet kan ge badhusets 
besökare för upplevelser och hur utformningen av byggnaderna 
kan förstärka dessa.


