
   
 

 
 
 
 

Sarah Själander 
Handledare/ Filippa Stålhane & Martin Öhman 
Supervisor  
Examinator/ Jesús Azpeitia 
Examiner 

 

Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp 
Degree Project in Architecture, First Level 15 credits 

 

30 maj 2014 
 

”Västertorps parkbadhus” 
”The Park Bathhouse in 

Västertorp”  



Västertorps parkbadhus
Sarah Själander, LL1
Den avlånga Mellanbergsparken ligger på gränsen mellan Västertorp i sydöst och Häger-
stensåsen i nordväst. I det norra kortändan hittar man Hägerstensåsens tunnelbanesta-
tion och i den söndra går den mycket trafikerade motorleden E4an. Det är en platt park 
med få träd så den är starkt bullerstörd från E4an. I den söndra ändan finns ett utom-
husbad som är välbesökt varma sommardagar, men  motorvägens närvaro går inte att 
ignorera, så badupplevelsen blir inte fullt så avslappnande som den skulle kunna önskas. 

Västertorps parkbadhus är tänkt att ligga i det sydvästra hörnet och fungerar då som 
skydd mot bullret. De högsta delarna i byggnaden hamnar närmast motorvägen för 
så stor bullerdämpning som möjligt, och för att minimera skuggningen av parken och 
utomhusbadet. 
Hela byggnaden är dessutom täckt med ett spaljésystem där klätterväxter kan slingra sig, 
och de tillsammans med den skog som planteras på markplätten som lämnats mellan 
byggnaden och motorvägen, bidrar ytterligare till bullerdämpning, samt till luftrening 
från alla avgaser.

Entrén till parkbadhuset och dess tillhörande sporthallar är belägen i en gångtunnel som 
går genom byggnaden från den nuvarande gångtunneln under Personnevägen. För upp-
livning av tunneln och förståelse av byggnadens funktion finns här fönster in den djupa 
hoppbassängen. Själva simhallen är sammansatt av tre volymer som har olika takhöjd 
och nivå på golven som skapar flera typer av rumsligheter i ett och samma rum. Mellan 
de tre delarna finns dessutom höga pelare med metallstag emellan som stabiliserar den 
stora hallen. Längs dessa växer klätterväxter som tar in parkupplevelsen även inomhus. 
I den minsta volymen, ägnat främst barnen, finns också stora träd planerade som skapar 
nya rum mellan dem samtidigt som de förbättrar luftkvaliteten.
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