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ini.

Ingång till kandidat projektet, att jobba inifrån och ut. Prioritera rumsliga upplevelser, kvalitéer och 
ignorera form och program. Mina tidigare projekt har i viss mån fastnat i form, i program. Jag inte 
testat det tillvägagångssättet, det känns tilltalande att låta byggnaden ta sin egen form utifrån mina 
rumsligheter. Processen är i allmänhet undersökande, jag hittar något som jag inte kan förstå eller 
förutse slutresultatet på, sen leker jag med det tills jag tröttnar. När jag upprepar “mönster” och kan 
förutse saker känner jag inte inspirationen längre. Att befinna sej i ovissheten och att ständigt lära sej, 
magiskt…… Utforskandet är inspirationen och gör projekten självgenererande.
Under kandidaten vill jag göra upp med mig själv om mina preferenser om form och process. Sätta ord på 
vad jag tycker om att göra och vad som inspirerar mig. Jag vill kartlägga min egen process, hitta de som 
jag upplever gör projekt självgenererande och försöka faställa deras ursprung. Ta ut essensen av det jag 
gör och förstå vad jag lärt mej under utbildningen.

1. 
uppdrag och kontext, Förhålla sej till situationen / platsen och förutsättningarna som den ger. Springer 
runt med kamera och antecknings block, letar efter små detaljer som ger inspiration. Hägerstensåsen, 
västertorps badet ska bort och ett nytt badhus ska byggas där hägerstens utomhusbad nu står. Platsen 
är en remsa mellan två bostads områden som sträcker från hägerstensåsens tunnelbanan till E4:n, 
området känns som en överdimensionerad väggren, närheten till motorvägen är det problematiska med 
platsen, bullret hörs oavsett var man rör sig vilket förmodligen är största anledningen till att platsen 
inte utvecklats mer. Bara en bullerskydd (byggnadskropp eller plank) skulle förvandla hela miljön till det 
bättre. Platsen är väldigt förlåtande och tilltalande, oavsett vad jag gör blir platsen bättre.

2. 
topografi och det befintliga. Första renodlade motivationen till projektet, se landskapet som den 
formgivande faktor, att ta in naturliga / urbana element som redan existerar och ha de som utgångs punkt. 
Outtömlig källa av inspiration. “Parkremsan” är en sluttning som omringar hägerstensåsen söderut. Längs 
vägen är marke gräsklädd och öppen, den övergår i löv skog med uppmot åsen. Skogslinjen markerar 
där höjdskillnaden blir mer dramatisk. Det befintliga badet lhar en rikning som vänder bort från E4:n. 
Topografin bjuder in till intressanta rumsliga sekvenser, speciellt om jag lyckas göra höjdskillnaderna 
märkbara i badhuset. Utomhusbassäng som står där ger en riktning att förhålla sej till och något att utgå 
från, även flöden från gång, cykel och bilvägarna.

3. 
konceptuel ide. Inspirationen, att hitta något som jag inte kan se utfallet,Processen av att utforska och 
låta konsekvenserna styra projektet. Jag försöker hitta ågot som gör projektet självgenererande. En tidig 
rumslig ide var att ställa bassängerna på marken, skapa volymer att röra sej runt. På det sättet skapa 
en rumsliga säregenheten, den som går längs bassängkanten och den som simmar har samma ögon 
höjd. Det konceptet kopplat med nivåskillnaderna av platsen. Bassängerna ställs på marken (istället för 
att grävas ner), alla ska dela ett horisontellt plan över marken. Bassängernas olika djup organisera av 
topografin, hopp bassäng närmast vägen och barnens plask damm vid skogslinjen. Som att fylla området 
med vatten och sen skära fram önskade bassänger och djup. De yttre rum som bassängerna lämnar efter 
sej organiseras resten av byggnaden runt. Topografin bilr märbar i hela strukturen.

4. 
program och lösning. Bassängerna dikterar programmets utformning, rumsliga sekvenser följer 
topografin upp till “vatten ytan”. Där badet öppnas upp. Ingången är i söder mot vägarna, besökare möts 
av stort högt öppet rum med en fem meter hög kloss i mitten och anar vad som finns där uppe. Sen rör 
gästerna sej runt mot cafeet och omklädningsrummen. Processen av ombyte och tvagning går längs 
långsidan av tävlingsbassängen. Den rumsliga sekvensen utgörs av terreserade halv och kvartsplan. På 
andra sidan av tävlingsbassängen ligger gym och tränings lokaler i samma topografiska uppdelning. Övre 
planet är ett öppen rum, som delas upp av bassängerna och korridorerna runt dom.

5. 
struktur och konstruktion. Den här delen har varit relativt enkel. Det stora rummet hålls uppe av balkar 
i betong som sträcker som mest över bredden av tävlingsbassängen. Takhöjden varierar i förhållande till 
bassängerna, en till rumslig indelning och orienterande element. Fasaden är ett stäl skelett som står med 
lite distans från balkarna för att taket ska hänga fritt. Hopptornet och vissa trappor hänger från taket, 
Bassängernas är gjorde av betong, ytan slipas för att stänga porerna och glaseras (matt) för att stänga 
ute vattnet. vägg tjocklek varierar beroende på hur stor del av väggen som står fri. 

6. 
tektonik och rumslig kvalité. Uttnyttja vad konstruktionen redan bidra med, ännu en självgenererande 
del. Stukturen som finns nu är som gjord för klassiska arkitektoniska ljus studier. Balkarna behöver 
stabiliseras med minder balkar, vajrar eller skivor, ljuset ska släppas in via dessa. Stål skivor med 
varierad ytbehandling och vinklar. De släpper in ljus vid olika tider under dagen / året. Byggnaden får 
ett dynamisk och säsongpräglat liv. skivornas uppvända sida är blank, nervända är matt. Under varmare 
årstider kan taket öppnas för att ventillera. Vatten avrinning från bassängerna sker via kanaler i väggar 
och längs korridorerna. Vattnet har friheten att rinna över bassängkanten.

7. 
fasad och förhållning till omgivning. Första gången jag tar steget ut från byggande och se hur den spelar 
med omgivningen. Jag vill att den ska berätta om vad som finns i byggnaden och samtidigt begränsa 
insyn. Fasaden går från translucent till transparant. Söder mot E4:n släpper fasaden bara in ljus, ingen in 
/ utsyn, när solen faller in rätt genom taket blir vatten reflektionerna synliga utvändig. Norr mot skogen 
och utomhusbadet övergår fasaden till transparant. 

(8.) 
ovisshet och mänsklighet. Den sista som jag inte kan förutse och inte kan hantera. För jag har inte 
upplevt den än, allt jag har är skalgubbar och en högst personlig bild av hur badet kommer upplevas. Hur 
byggnaden i realitet skulle andvändas skulle vara kul att se.

8 Delar med väldigt mycket utlämnat, projektet är över och jag har konstant rensat och förenklat 
uppgiften, landskapet, konceptet, programmet, konstruktionen, rumsligheten, fasaden och människorna. 
För att få ett projekt som känns så fritt som möjligt under lång tid. Varje ny del adderas utan att rubba 
kärnan av det tidigare, inifrån och ut. Som jag ser det nu skulle konceptet om landskapet, konstruktionen 
och de tektoniska elementen kunna appliceras på vilket program / plats som helst, utan att rubba 
deras essentiella koncept. Jag hittat en ordning för att hantera projekt och enkla utgångspunkter att få 
inspiration från, oavsett vad jag ska göra. Nu när jag definerat min process är det ända kvar att bryta 
loss från den. hugo wennmyr



within

Preporsition for bachelor thesis project, working from the inside and out. Emphasising spatial quality 
and experience, morre or less ignoring form and program. I’ve had issues with these aspects in earlier 
project, the form or the program takes alot of place in the project. I haven’t tried this approach before, 
it’s an attractive thought to allow the project take a form of it’s own, enclosing those spaces i create.
The initial concept was to place the pools on the ground (not digging them into the ground) making them 
volumes that divide and define spaces. Also shifting the interaction between those in the water and those 
walking alongside the edges. The ceiling should mirror the spaces created by the pool. sinking down over 
some areas and opening up above others.
My process is usually exploratory, I find something i can’t undestand or something where i can’t image the 
outcome. I play with this until patterns emerge or i feel i can control it. In that stage the inspiration vains. 
It’s magical to experiencing new things and constantly learning. When i come to that state the project 
tends to generate itself.
During this thesis project I want to define my own process. I want to put it into words in order to understand 
it myself, but also in order to communicate it to others. Map it all out and hopefully find what makes a 
project selfgenerating. Filter everything and find the essence of what i’ve learned from my education.

1.
Project and contex. Understanding a site and relating to it’s conditions. Running around with a a few sheets 
of paper and a camera, searching for miniscule details to get inspired by. Hägestensåsen, south west of 
stockholm city core. Västertorp bathhouse is being relocated and a new bath complex is being built on the 
slope of hägerstensåsen. The site is a stretch of land inbetween two residential areas, stretching from 
hägerstens subway station south until it’s cut by the e:4 freeway. The site is actually a over dimensioned 
road edge. The proximity of the freeway is the issue of the site, the nosie of traffic is present all over 
the area. A reason leaving this site rather underdeveloped. It’s an intruiging site to work with, whatever i 
choose to do the site will only get better.

2.
Topografi and things to draw from. The first pure source of inspiration, allowing the project to be formed 
by the landscape. Incorporating existing urban and natural elements and using them as guidelines. Endless 
inspiration. The area is a slow slope sorrounding the south side of hägertensåsen. Grass covered close 
to the roads and drastically changing into a smaller forest with the height of the slope. There is a public 
outdoor pool there now, it’s axel following the curve of the slope and somewhat ignoring the freeway. The 
variantions in height allows for interesting spatial sequences, if i let the sloping nature of the site always 
be present in my bathhouse. The existing pool provide lines to draw out the new complex from.

3.
Conceptual idea. Here lies the inspiration, finding a way for the new bathhouse to take whatever form it 
wishes. myself not knowing the outcome. A simple thought allowing the layout of the bathhouse to generate 
itself. The first spatial concept of placing the pools on ground instead of excavating them into to ground, 
is manipulated through the existing landscape. All the pools share a horizontal plane (watersurface) but 
have variyng depths. That places them at certain points in the landscape. Shallow pools land close to the 
forest while the deepest finds itself closest to the road. It’s like filling the site with water and carving out 
the pools from a single volume of water. The periferi around each pool and the overall composition leaves 
enough room to organize the program. The topografi is then noticable through the entire structure.

4.
Programming the complex. The pools dictate the layout. Spatial sequences move with the landscap moving 
up to the “surface”, where the bathhouse is an open space. The entrances are located to the south, 
sorroundíng the deepest pool. Visitors are welcomed by a big open space with a monolythic rectangular 
object in the mittle. The open space above is noticable but still distant. The process of changing clothes 
and showering moves alongside the lenght of largest pool. This spatial sequences slowly climbes up the 
slope, gym and training facilities follow the same topografical nature on the other side of the same pool. 
The open “surface” area is intertwined with sunken corridors, stairs, water areas and accessing planes.

5.
Structure and constrution. This has been relativly straight forward. The pools are cast concrete, highly 
polished (to seal all pores) then glased matte. In order to avoid leakage. The roof of the large open space 
is constructed concrete girders, supported by steel pillars. The facade is steel grid in line with the roof, 
standing with some distance from the concrete girders. Allowing the roof to “float” above the underlying 
structure. The platforms of the diving tower and certain staircases are hang from the roof.

6.
Tectonics and spatial quality. Perforating the constructive elements and using the dynamics of natural 
light, changing over the course of day (another selfgenarating aspect). The concrete girdes need to be 
stabalized, those elements counteract to whole structure falling like a house of cards. They double as 
main light intake, each slot is set different to the previous. The steel plates fan out from the opening. 
Allowing light to pass through at various time during the day and changing with the seasons. The plates 
reflect light on one side while the other is matte. During the warmest months the ceiling can open up 
allowiing wind to flow freely and inviting the elements. Canals leading water to be cleaned run along the 
corridors, allowing water to spill over the edges of all the pools.

7.
Facade and relation to the sorroundings. First time i view my structure from the outside as a form. I want 
the facade to hint at what’s inside the building, at the same time minimize light intake / what you’re able 
to see. The facade  is mostly glass, in a gradient from transluscent to transperent. Transluscen south 
towards the freeway and transperant north towards the forest. At certain times of day the sunlight falls 
through the lanterns, it’s reflection on the facade is visible from the outside.

(8.)
The human element and uncertainty. The last thing i can’t predict and haven’t yet experienced. All i have 
are scale figures and my own higly personal view of how this bathhouse will be used. How it would play 
out in reality would be interesting to witness.

8 parts with alot left out. The project is over and i’ve spent it constantly trimming and simplifiyng 
everything. landscape, concept, program, construction, spaces, facade and people. In order to make 
a project as free as possible as long as possible. Each part is added without disturbing the core of the 
previous, from the inside working outwards. In the end I have a project that is simultaniously rooted to 
a site, but the concept can be applied anywhere and would result in a very similar building. I’ve defined 
essential and childishly simple rules, a way to find inspiration in any project I can undertake. Now that 
iv’e defined my own process it seems that the only thing left to do is braking away from it, and learn 
something new. hugo wennmyr.
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