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”Ett kallbadhus i Vättern” 

 
 

 



Vättern är en stor, kall och djup sjö. Vättern är 
oberäknelig och kan skifta karaktär snabbt. Från 
stiltje till vita gäss till höga vågor till stiltje igen på bara 
några timmar. Vattnet är ovanligt klart eftersom sjön är 
näringsfattig. Att bada i Vättern är en upplevelse olik 
både bad i hav och i andra insjöar. De flesta badar 
bara under de sommardagar när det är som allra var-
mast. Det finns dock människor som vågar sig i året 
om. 

Den grundläggande idén bakom detta förslag till kall-
badhus i Vättern är idén om att ge ökade möjligheter 
att under alla årstider och kontrollerade former kunna 
omslutas av Vätterns vatten.

I detta projekt har jag undersökt kallbadhuset som 
byggnadstyp och möjlighet att vara med i en process 
där distansen mellan bebyggelsen i Jönköping och 
dess främsta naturtillgång kan minska. 

Min undersökningsfråga har varit: 

“Hur kan ett kallbadhus i Vättern i Jönköping placeras, 
programmeras, formas och konstrueras för att bli ett 
relevant inslag i ansatsen att skapa starkare koppling-
ar mellan staden och sjön under alla årstider?”

I processen har ingått ett antal studiebesök på olika 
kallbadhus. Kallbadare jag träffat vittnar ofta om 

Idén om kallbadhuset som en ny länk mellan stad och 
vatten, även när det annars skulle vara otänkbart för 
de flesta och rentav farligt att hoppa i. Jönköpings-
borna älskar sin största sjö, men staden är på mån-
ga sätt frånkopplad från Vättern. Till exempel är en 
järnvägsvall byggd precis vid strandkanten och utgör 
en mur mellan stad och vatten. Det kalla vattnet gör 
också att människor mestadels bara badar under 
några få heta sommardagar.

Jönköpings kommun marknadsför sig som ”Ljuset 
vid Vättern”, men faktum är alltså att det finns ett antal 
fysiska och mentala barriärer som utgör hinder för 
närheten till sjön.

temperaturväxlingarnas positiva effekter på hälsan. 
”Varenda krämpa försvinner”, har jag hört dem säga. I 
själva verket finns det få vetenskapliga bevis för att så 
skulle vara fallet. Egentligen kanske det bara är 
gemenskapen i bastun som är hälsobringande. Eller 
tystnaden. Den fria horisonten. Icketillgängligheten. 
Det avskalade.



Jönköpings  centrum, är det enkelt att ta sig med 
buss, bil, cykel eller till fots. Nyligen öppnade en av 
stans bästa restauranger i området. Sommartid är 
detta den naturliga platsen för många att bada, ha 
picknick eller spela beachvolley. Vintertid är området 
lite lugnare, men många passerar och många boende 
promenerar i området. 

Kallbadhuset är placerat en bit ut (ca 200 m) från 
stranden för att förstärka känslan av tillflykt, lugn och 
avskildhet. Ett antal publika badbryggor breddar 
piren på några ställen. Ute vid badhuset möts 
besökaren först av en publik terrass i söderläge. 
Här kan man ta en kaffe i solen eller vänta på sina 
badkompisar innan man går in i själva baddelen. 
Den första inomhusdelen av byggnaden blir till en 
avgränsande rygg som markerar var den publika 
delen avslutas och var den inträdesbelagda delen 
börjar.

Till de flesta kallbadhus jag besökt och läst om 
finns engagerade föreningar kopplade. Ofta är de 
delaktiga i badhusets skötsel och drift. 

I förslaget till ett kallbadhus i Vättern i Jönköping har 
jag försökt ta fasta på dessa faktorer. Ett antal mot-
satsförhållanden har till stor del givit ramarna i ut-
formningen av förslaget. Främst har det handlat om 
huvudaktiviteten, det råa, kalla, fokuserade sjöbadet, 
och kontrasten i det varma, omfamnande och utblick-
ande bastubadet. 

Vätterstranden i staden vetter mot norr, men behagli-
gaste riktningen för en mer eller mindre naken kropp 
är givetvis söder. En kallbadare vill kunna blicka ut 
mot en fri horisont, men vill själv inte bli sedd. Mate-
rialiteten i ett kallbadhus bör vara sinnlig och tydligt 
människokroppsvänlig, men konstruktionen bör vara 
robust och tåla hårt väder. Kallbadhus är platser för 
tystnad, lugn och kontemplation, samtidigt som mån-
ga av dem präglas av en stark gemenskap och drivs 
av engagerade föreningar. Idén om badhuset som 
rum för gemenskap är något jag starkt haft med mig i 
utformningsprocessen.

Platsen för kallbadhuset är vald efter vissa kriterier. 
Avskilt men ändå nära kommunikativa stråk. Hit, till 
Vätterstrandens östra delar knappt 2 km från

De bärande delarna i byggnaden är i tryckimpregnerat 
limträ och de icke-bärande i värmbehandlad gran/furu. 
Att värmebehandla nordiska träslag är en metod som 
gör dem mer beständiga mot röta än t ex lärk. Det 
finns många fördelar med att bygga en så här pass 
utsatt struktur i trä, bland annat för att konstruktionen 
blir mer rörlig och kan följa med lättare i hårt väder.

Man brukar säga att det blir is på Vättern vart sjunde 
år. Detta är inte vetenskapligt bevisat, men faktum är 
att Vättern isar relativt sällan. För de fall då is faktiskt 
bildas på sjön är det tänkt att ispropellar ska fästas 
runtom badhusets bärande struktur. De spränger upp 
isen och för bort den från pålarna.

Träpålarna går från botten och upp igenom strukturen 
och blir till ett skelett för hela badhuset. De manifes-
terar mötet mellan det byggda och vattnet. I det mötet 
finns egentligen hela projektets viktigaste del, själva 
kärnan i idén bakom. Att genom en byggnad och 
dess arkitektur öka tillgängligheten till ett närliggande 
men oftast oanvänt element som kan bidra med mån-
ga kvalitéer till människor och staden de bor i. 
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VÄTTERN GÅNG- & CYKELVÄG JÄRNVÄGSVALL

Järnvägens dragning. Sektion över järnvägsvallen.

I detta förslag har jag tänkt mig en organisation 
där kommunen och en förening delar på driftans-
var. Inträdesbiljetten är ett medlemskort eller dag-
skort som köps på t ex bensinmackar, turistbyrån 
eller hotell. 

Ytterst på badhuset, mot norr, finns två våningar 
avsedda för kallbadhusföreningen. Här finns mötes-
rum och ett litet kök, tänkta att kunna hyras ut. I 
västerläge finns här även en badtunna.

De två badavdelningarna är spegelvända mot 
varann och består till största delen av var sin 
terrass i olika nivåer som vetter mot väster. Inom-
hus är bastu, relax, dusch och omklädningsrum  
placerade i fil. Efter några steg in i omklädnings-
rummet uppenbarar sig Vättern västerut i direkt 
siktlinje. I bastun och relaxrummet finns skjutdörrar 
som gör att man kan öppna upp mellan bad-
avdelningarna. Det underlättar för flexibla lösningar 
vid t ex uthyrning av badhuset. 
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1. Busshållplats
2. Restaurang Sjön
3. Parkeringsplats
4. Rosa Villan, framtida café
5. Kolonilotter
6. Beachvolleyplan
7. Basketplan
8. Rosarium, rosenträdgård
9. Undergången (där järn-
vägen viker av från strand-
kanten) 

Jönköping C 1,5 km

Jönköping

Situationsplan. Skala 1:6000. 

Platsfoton.



Avgränsningar, "ryggar"

Flexibel gräns, kan öppnas 

Avslut på flöde

Plan skala 1:500
Publikt / privat

Passage genom avgränsning 

Flödesriktning. 

Utblickspunkt

Utblicksriktning

Plan skala 1:500
Publikt / privat

Insynsskydd 

Inomhusytor NN

Plan skala 1:1000.
Utblickar.

Plan skala 1:1000.
Flöden.

Perspektiv, piren. 

Perspektiv, badterrass.



RESECENTRUM

HOTELL

BENSINSTATION

HOTELL HOTELL

LIVSMEDELSBUTIK
RESTAURANG SJÖN

BENSINSTATION

Skala 1:30 000. 

CAFÉ ROSA VILLAN

MEDLEMSKORT
ÅRSKORT
UTHYRNING

KLIPPKORT
TIOKORT

DAGSKORT

ICKE BETALANDE

PIR/PUBLIK TERRASS

ENTRÉ

BADAVDELNINGAR

FÖRENINGSDELEN

Programanalys utifrån studiebesök, där aktiviteterna 
är indelade i tre nivåer utifrån ett kallbadhus behov. Kallbadhusets slutliga programstruktur. Potentiella köpställen av inträdeskort. 

Olika typer av inträdeskort och vilka delar av kallbadhuset som nås med respektive kort. 



Sektionsperspektiv från sydväst.

Perspektiv, publika terrassen. Perspektiv, utomhuskorridoren.
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Plan 1 & 2, skala 1:250. 

Perspektiv, matrum/mötesrum.

Perspektiv, bastu. Perspektiv, badtunna.



Fasad nordväst, skala 1:200. Fasad sydöst, skala 1:200. 

Fasad öst, skala 1:200. 

Fasad väst, skala 1:200. 



Detalj, skala 1:50. Axonometri, konstruktion.Sektion AA, skala 1:100.

Sektion BB, skala 1:100.



Utställt material under Diploma Days.



PROCESS
Redan från dag ett i detta projekt har jag försökt tänka form. Jag har skissat, byggt små modeller, kollat referenser och försökt vara öppen inför alla möjliga intryck genom processen. I början var skissprocessen något oklar, 
kaotisk och utan synlig röd tråd. Jag tillät mig själv att jobba helt slumpmässigt, och försökte bara på olika sätt dokumentera detaljer som kom upp i mitt huvud eller som jag hittade. Först efter mittkritiken började jag formulera 
tydligare åt vilket håll jag ville med formen. Då hittade jag en riktning och ett tydligt koncept att jobba utifrån. 

Tidiga handskisser:

Skissmodeller:

Volymstudier:



Tidiga mer utvecklade alternativ:

Jag funderade länge på en struktur i stil med den här diagonala linjära 
volymen. Den lämpade sig bra med väderstreck, inblickar och utblickar. 
Problemet var att vissa delar blev mer skuggiga än andra och det bil-
dades en väldigt tydlig hierarki mellan de olika rummen som jag ville bort 
ifrån. Dessutom kände jag att det estetiska uttrycket som blev följden inte 
var något jag kände särskilt mycket för. 

Den runda volymen fastnade jag aldrig riktigt för, men jag ville ändå testa 
den ordentligt. Det fanns givetvis en hel del fördelar, men även i denna 
struktur bildades för stora hierarkier mellan rummen som på vissa sätt 
hade kunnat bli kvalitativa. I det stora hela kom jag dock fram till att den 
runda strukturen inte skulle tjäna mitt program eller min tanke med an-
vändningen av kallbadhuset. 

Jag gick över till att försöka förenkla min volym och börja tänka konstruk-
tion. Ganska snabbt hamnade jag i ett tänk kring ett grid, och började 
undersöka byggnader med ett sådant upplägg. Jag insåg att detta var 
formkonceptet jag ville jobba vidare med och utveckla. Jag såg stora kval-
itéer i idén. Griddet skapade en ram för aktiviteterna, något att förhålla sig 
till på den tomma vattenytan. Genom att förstärka pålarna och låta dem 
gå upp genom strukturen och bli en del av det synliga intrycket skapades 
också en förankring i botten och därmed en stark helhet. Fyrkanterna gav 
mig också utrymme att på ett enkelt sätt experimentera med plan och 
organisation. 

Denna struktur fortsatte jag sedan med att utveckla under några veckor, 
innan jag till slut hittade en färdig variant som jag tror också blev den bäs-
ta utifrån alla kriterier jag utgått ifrån. 

Skissutveckling av färdigt koncept.



PLATSANALYS
En stor del av min process har även gått ut på att välja plats för mitt kallbadhus i Jönköping och utifrån vald plats analysera kontextuella konsekvenser. Delar av den analysen presenteras här. 
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Skala 1:15 000
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UTBLICKAR

“DÖD” YTA

KALLBADHUS

ENTRÉ / SOLTERRASS

MEST SOLINSTRÅLNING

 

UTBLICKAR

“DÖD” YTA

KALLBADHUS

ENTRÉ / SOLTERRASS

MEST SOLINSTRÅLNING

RESTAURANG SJÖN

BEACHVOLLEYPLANER

BASKETPLAN

KOLONILOTTER

ROSA VILLAN,
FRAMTIDA RESTAURANG

VATTEN
NORR

SKOG
ÖSTER

STAD & STRAND
SÖDER

STAD & VATTEN
VÄSTER

Platsutredning karta.

Inzoomad analys, plats 3 & 7. Analys av väderstreck och utblickar.

15 november10.00 / 15.00. 

15 augusti 10.00 / 15.00 / 19.00.

15 april 10.00 / 15.00 / 19.00.

15 januari 10.00 / 15.00.

SKUGGSTUDIER



STUDIEBESÖK

HELSINGBORGS 
KALLBADHUS ("KALLIS")

VARBERGS KALLBADHUS

ULRICEHAMNS 
KALLBADHUS

RIBERSBORGS 
KALLBADHUS

JÖNKÖPINGS 
KALLBADHUS

BJÄRREDS 
KALLBADHUS

Några veckor innan exjobbsterminen började lånade jag en bil och gav mig iväg ut på en liten kallbadhusturné i södra 
delen av landet. Innan jag började hade jag bara kallbadat en gång. Jag hade flera amibitioner med mina studiebesök. Att 
prata med andra kallbadare och få en inblick i deras kultur. Få information för att kunna jämföra de olika kallbadhusen med 
varandra, vad gäller allt ifrån organisation, konstruktion, läge, historia, tradition, program och så vidare. Första stoppet var 
i Ulricehamn, där jag träffade Britten som ägnade en timma av sitt liv åt att berätta allt om sitt kära kallbadhus för mig. Vi 
kunde dock inte bada eftersom det var issplitter i hela sjön. Jag åkte vidare mot Varberg, där jag badade första gången. 
Detta blev en helt magiskt upplevelse. Under samma dag blev det ett besök i Bjärred, och dagarna efter även Ribersborg 
i Malmö och Helsingborg på vägen hem. Några veckor senare besökte jag även Saltsjöbadens kallbadhus med ett gäng 
kompisar. Detta badhus har jag dock inte förkovrat mig i på samma sätt som med de andra, utan detta besök såg jag mer 
som en erfarenhet och ett intryck. 

Det jag framförallt tittade på under studiebesöken var följande faktorer: 
-historia
-konstruktion
-placering
-organisation/drift
-kvadratmeterfördelning
-materialitet

Utifrån detta har jag gjort en sammanställning som jag visar delar av här. Det som inte redovisas är framförallt hur jag un-
dersökte varje kallbadhus planlösningar och organisation, samt sammanställde kvadratmeterfördelning per aktivitet för att 
undersöka program.

Jämförande studie över min plats och mitt kallbadhus i jämförelse med de andra kallbadhusen jag studerat (exklusive Saltsjöbaden). 

ULRICEHAMNS KALLBADHUS

VARBERGS KALLBADHUS

KALLIS HELSINGBORG

BJÄRREDS KALLBADHUS
RIBERSBORGS KALLBADHUS

SALTSJÖBADENS KALLBADHUS



ULRICEHAMNS KALLBADHUS
Datum: 2015-01-07

Lufttemperatur: -1°C

Vattentemperatur: 0°C

Övrigt: icke badbart pga för mycket issplitter i sjön.

Ägare: Ulricehamns kallbadhusförening
Drift: Ulricehamns kallbadhusförening
Restaurang/bar/café: Ja/ja/nej
Antal bastur: 2
Gemensam badavdelning: Nej
Entré: 60 kr i form av dagskort som köps på OKQ8, eller årskort 
för 1200 kr.
Material/konstruktion: främst trä, men även plåttak och metall-
detaljer(t ex räcken). /Träpålar.

Ursprungligt byggår: 2008
Renoverat: -
Arkitekt: Jonas Yngström
Vatten: Åsunden

VARBERGS KALLBADHUS
Datum: 2015-01-07

Lufttemperatur: 5°C

Vattentemperatur: 4°C

Ägare: Varbergs kommun
Drift: Arrende
Restaurang/bar/café: Ja/nej/ja
Antal bastur: 4
Gemensam badavdelning: Nej
Entré: 65 kr, biljett köps i restaurangkassan. Årskort 700 kr.
Material/konstruktion: främst trä. /Träpålar som fick bytas efter en 
storm 2011.

Ursprungligt byggår: 1903
Renoverat: 1994-96
Arkitekt: ?
Vatten:Kattegatt

BJÄRREDS KALLBADHUS
Datum: 2015-01-07

Lufttemperatur: 2°C

Vattentemperatur: 3°C

Ägare: Föreningen Bjerreds Kallbadhus
Drift: Föreningen Bjerreds Kallbadhus
Restaurang/bar/café: Ja/ja/nej
Antal bastur: 2
Gemensam badavdelning: Ja, gemensam badterass med två
stegar, dock ingen gemensam bastu.
Entré: 60 kr, biljett köps i restaurangkassan. Årskort 1100 kr.
Material/konstruktion: framförallt trä, men också metallräcken och 
plåttak. /Pålar och balkar i stål som övergår i en träkonstruktion 
högst upp. 

Ursprungligt byggår: 2004
Renoverat: -
Arkitekt: Oliver Lühr
Vatten: Öresund



HELSINGBORGS KALLBADHUS "KALLIS"
Datum: 2015-01-09

Lufttemperatur: 3°C

Vattentemperatur: 4°C

Ursprungligt byggår: 2012
Renoverat: -
Arkitekt: Horisont Arkitekter
Vatten: Öresund.

Ägare: Helsingborgs kommun
Drift: Ulricehamns kallbadhusförening
Restaurang/bar/café: Nej, däremot strax bredvid.
Antal bastur: 2
Gemensam badavdelning: Ja, under vissa tidpunkter tack vare
en mycket flexibel strutkur.
Entré: 60 kr, biljett köpes i receptionen. årskort 1800 kr.
Öppettider: 06-22
Material/konstruktion: Trä, metall. /Betonggjutning.

RIBERSBORGS KALLBADHUS (MALMÖ)
Datum: 2015-01-08

Lufttemperatur: 5°C

Vattentemperatur: 4°C

Ursprungligt byggår: 1898
Renoverat: Flera gånger, bl a 1962 (ny vedeldad bastu),
1973 (nya vattenduschar och WC), 2002 (bastur) och
2009 (pålar och konstruktion)
Arkitekt: ?
Vatten: Öresund

Ägare: Malmö kommun
Drift: Arrende
Restaurang/bar/café: Ja/nej/ja
Gemensam badavdelning: Nej, men en gemensam bastu.
Entré: 65 kr, biljett köps i restaurangen. Månadskort: 600
kr. Årskort: 2400 kr.
Material/konstruktion: främst trä. /Grundläggning dels på
stora sammanlagda stenblock, dels på träpålar.

Datum: 2015-02-22

Lufttemperatur: 4°C

Vattentemperatur: 2°C

SALTSJÖBADENS KALLBADHUS

Egna kommentarer:
Jag har inte fördjupat mig i Saltsjöbadens kallbadhus på samma sätt som jag har gjort med de andra badhusen, mycket på grund 
av att det besöket gjordes vid ett senare tillfälle under våren. Vid tidpunkten för besöket i Saltsjöbaden tyckte jag mig ha nog kött 
på benen vad gäller studerandet av de andra kallbadhusens planlösningar, organisation och historia. Till denna sammanfattning av 
studiebesöken har jag ändå valt ta med mitt besök i Saltsjöbaden eftersom det gav mig ännu ett intryck av kallbadande som jag gärna 
vill redovisa. Badhuset är väldigt vackert och annorlunda i sin utformning då det öppnar upp sig mot viken på ett väldigt ogenerat sätt. 
Båtar åker förbi och människor som går ut på en närliggande brygga kan se rakt in på badhusets terrasser. Vintertid går det endast att 
hyra herrarnas kallbadhus, men på somrarna är också damernas kallbadhus öppet som ligger strax bredvid. Detta är också ett ovanligt 
sätt att organisera kallbadhus - att låta herrar och damer få varsin byggnad. 


