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Från asfalt till skog

Platsen för projektet är Mellanbergsparken vid Hägerstensåsen. Här har en bit mark blivit över då E4:an dragits fram och i dagsläget markeras 
platsen tydligt av vägens buller. Uppgiften var att rita en simhall/sporthall och skydda parken från bullret. På sommaren nyttjas Hägerstensbadet, 
en utomhuspool i botten av parken, mycket, trots oväsendet av vägen. Söder om detta utomhusbad fi nns en plats som jag tyckte hade en tydlig 
karaktär som jag ville arbeta vidare med, en riktning - från asfalt till skog. Avfarten från E4:an som formar parken har en gångbro under sig och 
genom denna gångbro ser man rakt fram, över gräsplätten, till träden uppe på Hägerstensåsen. Det fi ck bli den skala jag kom att basera mitt 
koncept på. Hur kan jag förtydliga en ordning på den här annars otydliga platsen och ge parken ett högre värde än att endast vara en bortglömd 
väggren till motorvägen?

Under min process tog sig den här skalan form så att jag försökte dela upp platsen rent materiellt från den onaturliga asfalten till betong, till tegel 
och slutligen till den orörda skogen. Jag ville även skapa en badupplevelse som ändrades beroende på vart man befann sig på skalan och gav den 
onaturliga asfalten en mer sluten karaktär, medan upplevelsen vid skogen skulle kännas mer öppen och uppluckrad. På så sätt kom jag att jobba 
mycket med upplevelsen av badet och de sensoriska kvaliteter som material, ljus, omslutenhet och vattnet skulle kunna skapa och rörelsen längs 
med denna skala, genom de olika materialen och rumsligheterna. En av de första sakerna jag bestämde var att jag skulle rita ett badhus, inte en 
simhall. Ett badhus där små som stora kan gå och bada, motionssimma, leka, fl yta på rygg i vattnet och tänka på ingeting alls - därför har jag 
omformulerat det givna programmet så att jag mer riktar in mig på badet istället för simningen. Jag vill ge personerna som bor i området ett 
badhus att kunna älska, med små rumsliga skatter att upptäcka och göra till sina favoriter i olika årstider och väder. Olika rumsligheter jag velat 
undersöka är taket, vattenytan, och nischer. I ett badhus tycker jag ofta att man lägger mer märke till taket än i andra byggnader, därför vore det 
roligt om innertaket gav det inre rummet en extra dimension. Vattenytan som refl ekterande och rumsavgränsande objekt, att använda vatten som 
material, har lockat mig mycket i det här projektet. Idén om att låta vattenytan sträcka sig obruten mellan väggarna i ett rum och slippa golv 
bredvid vattenytan kom tidigt i projektet. Att skapa djupa nischer där vattnet kan gå in och skapa små “badkar” i den större bassängen lockades 
fram av idén att människor som kommer till det här badhuset ska kunna fi nna sin egna favoritplats för kontemplation. Det adderar även en 
skalangivelse till det större rummet med den obrutna vattenytan och hjälper en förstå rummet snabbare.

Badhuset skulle även enligt programmet innehålla en sportdel, med gym, sporthallar etc, som skulle dela entré med badhuset. Jag har valt att 
separera de två och förlägga sporthallen, och all “snabb” aktivitet på andra sidan gångtunneln - mitt i avfartskringlan. Här fi nns också ett 
parkeringshus som nås från bron över motorvägen. Under gångbron fi nns ett neutralt receptions- och administrationsutrymme som servar båda 
anläggningarna. 

Projektet har styrts mycket utan det byggtekniska och det tektoniska. Jag ville låta varje material göra sitt jobb så bra som möjligt och därför blev 
valvet det självklara i tegeldelen som också skulle ge upplevelsen av mer uppluckrat än betongdelen. Jag använde mig av ett grid på 6 x 6 meter 
och skapade en pelarsal av tegelpelare med bärande tegelvalv - kryssvalv. En badsal av bärande murverk skulle kunna ge badhuset ett 
aff ektionsvärde hos invånarna i Hägersten redan vid bygget. De skulle förstå vilken omsorg som ligger i materialen sedan när de badar då de sett 
murarna mura upp de bärande valven. För att inte dölja en sådan skatt har jag låtit yttertaket följa samma kryssvalvsform. Det resulterar i en 
knepig men inte omöjlig vattenavrinnigssituation - i varje pelare går ett stuprör, och vid fasaden sitter V-formade vattenkastare i corténstål som 
var och en har en kedja ner från sig, således följer grid:et med ut ur byggnaden och på vintern kan kedjorna bilda egna “ispelare” som talar med 
tegelpelarna inuti byggnaden. Under de yttre två tredjedelarna av huset fi nns en källarvåning som rymmer all teknik kopplat till bassängerna, men 
även rening av regnvattnet som kommer ner genom pelarna från taket. 

Vid slutet av skalan, där badsalen har gått över och ut i utomhusslingan under en arkad, ut utanför arkaden och när du klivit upp ur vattnet där 
börjar skogen. Först står en del träd planterade enligt grid-systemet, men sedan sker den sista 
uppluckringen och planterade träd i ett rusystem övergår i vild, oplanerad skog.

Från asfalt till skog har jag regisserat en byggnad som tillåter rörelser genom de olika anhalterna mellan de två 
ändpunkterna på material- och badupplevelseskalan som jag förstärkt utifrån platsens riktning. 
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Materiell skala från asfalt till skog
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Sekvens genom byggnaden



Tekniskt snitt genom badsalen
orginal i skala 1:20


