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ABSTRACT
Älvstranden City Bath is located in the center of Gothenburg, by the river running 
through the city. The project is about studying the possibilities for bathing in the 
center of Gothenburg by designing recreational public spaces encouraging social 
activity. It is also about designing for all and making the water available for all 
people in an including environment. The project proposes a city park including an 
indoor bath as well as an outdoor beach along the river making it possible to swim in 
the river by separating and filtering the water. Both are focusing on how architecture 
can intensify the connection to the natural river water. 

This project studies the edge between land and water, trying to determine what edge 
is and what it could become. In the end, the edge becomes a two level promenade 
alongside the water, a place to stop and sit down at, a place to watch the water from, 
a ferry stop and the indoor bath becomes a part of this edge. The city bath is a park 
that connects to existing walking and bicycle paths along the river but is something 
different than the rest of Gothenburg’s exploited waterfront. 

A second promenade winds through the park as a sequence of different nature spaces 
where the intensity in vegetation, openness and closeness vary in order to create 
curiosity.   

The promenade concept is also central within the indoor bath, as it is experienced 
from the water, moving through a sequence of  spaces designed to experience the 
water in different ways in order to find peace and quiet, and a break from the daily 
stress.  

The proposition is based on several studies on different aspects of bathing, such 
as types of bathing, the history of bathing, sensual experiences of water, cities and 
bathing, and the bathing situation for people considered outside the norm. 
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ATT BADA I MIN STAD
Närheten till vatten är viktigt för många av oss människor. Vatten som i sjöar och 
hav kan ge både avkoppling och ro, något att titta på i stillsamhet, något att uppleva 
i storm, något att åka på. Men ligger inte den starkaste upplevelsen av vatten i den 
fysiska kontakten? Att vara i vattnet, det är något som saknas i en stad som byggts 
vid, närt sig på och formats av vatten. I en stad som Göteborg, där älven är orsaken 
till dess existens.  

Examensarbetet grundar sig i en personlig önskan om att få bada i min stad. Det 
är närmast provocerande att se så mycket vatten i en stad utan att få bada en varm 
sommardag. Runt omkring Göteborg, längs kusten, finns möjligheter till bad, men då 
krävs att man tar sig utanför staden. Det jag saknar är att lättvindigt kunna spendera 
dagar, lunchraster eller kvällar vid och i vattnet, men fortfarande befinna mig mitt 
i staden. Detta skulle vara en välkomnande och öppen plats som inkluderar stadens 
människor och uppmuntrar till möten med människor och natur, aktivitet och stillhet. 

Öppna platser i staden beskrivs som stadens lungor. Det är platser som är till för alla 
stadens invånare. Dessa lungor, platser att andas på, kan upplevas som både oaser för 
att stressa ned, eller aktiva platser för lek; kort och gott rekreation. Parker kan vara 
sådana offentliga rum i staden, men även stadens vatten kan räknas in som stadens 
lungor. Vatten möjliggör för bad, vilket är en aktivitet som alla kan utföra utifrån 
sina förutsättningar om våra behov tillgodoses. Därför är badandet som aktivitet ett 
sätt att skapa möten mellan människor från olika sammanhang. 

Projektet tar sin utgångspunkt i att undersöka möjligheterna för bad i centrala 
Göteborg och formge ett förslag där vatten och bad får vara verktyg för att skapa 
offentliga rum med möjlighet för rekreation och möten, samt att tillgängliggöra 
vattnet för stadens invånare. Badet sätts i kontext till vattnet på platsen, staden samt 
till oss som människor. 

För att uppnå detta undersöks badandet som fenomen, både kollektivt och individuellt, 
ur ett historiskt och socialt perspektiv. För att ytterligare utforska badandet som 
fenomen studeras även vatten för att ta reda på vilka värden och kvaliteter som är 
viktiga för en sinnlig upplevelse i förhållande till gestaltningen av en anläggning för 
badande. 

Huvudrapporten, innehållandes platsstudie, badparksstudie samt förslag, samman-
fattar projektet i sin helhet, medan förstudierna finns att läsa i separata bilagor. 
Dessa är studier om badandets historia, städer och bad, former av bad, platsen för 
bad, förutsättningar för bad samt vattnets upplevelse. Huvudrapporten kan läsas 
fristående, dock fördjupas projektet vid parallell läsning av förstudierna ihop med 
huvudrapporten.  

Parken, vattnet och en önskan om att bada resulterar i en badpark, vilket är ett mer 
omfattande begrepp än endast en badplats. Att vidga begreppet till badpark skapar 
en koppling mellan parkliv och badliv. I badparker kan man bada, men också utöva 
bollsport, fiske, lek, picknick, promenad, båtliv, sällskapslek, utblick och vila. 
Badparker kan man besöka året om, friluftslivet kan hållas igång även när många 
anser att vattnet är för kallt för att bada i. 
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BAD + HUS
Inledningsvis undersöktes badandet som fenomen i syfte att få en djupare insikt för 
vad bad är och kan vara. Undersökningen utfördes som en jämförelseanalys mellan 
olika typer av bad, nu och genom historien. 

Studien låg till grund för att fastställa vilken typ av bad som projektet skulle fokusera 
på. Min personliga önskan om bad handlar om att få lov att bada fritt, direkt i älven, 
likt ett naturligt bad. Det är dock inte möjligt idag eftersom älven inte är badvänlig 
och ett alternativ till det naturliga badet behöver utformas. Tankarna gick därför till 
de i naturen anlagda baden, som exempelvis Piscinas de Marés i Porto, Portugal, 
av Álvaro Siza. Dessa är anlagda bassänger som utgår från befintlig miljö, fyllda 
av havsvatten, vars närhet till havet gör att upplevelsen liknar det naturliga badet. 
På samma sätt ville jag rama in en del av älven och försöka bevara relationen till 
densamma genom att blicka ut över älven under badandet samt att låta vattnet vara 
samma innanför och utanför inramningen, dock renat. 

Eftersom det nordiska klimatet gör utomhusbadandet knutet till sommarsäsongen för 
de flesta av oss togs ytterligare ett badalternativ fram för projektet. För att tilltala en 
större målgrupp var tanken att det andra badet skulle bli av motsats typ till utebadet. 
Utebadet uppmuntrar till lek och stoj, för alla åldrar. Det andra badet skall därför 
vara stillsamt och avkopplande. Det närmar sig en typ av spabad, men med fokus 
på upplevelsen av vatten genom badandet och inte det kommersiella och lyxiga som 
förknippas med spabad. 

Undersökningen om bad öppnade mina ögon för att vi människor inte har samma 
förhållande till badandet. Eftersom en av mina frågor handlar om att skapa ett 
offentligt rum för alla i staden var det också viktigt att vidare förstå hur badandet 
beror på våra individuella förutsättningar. Det blev tydligt att tillgänglighet och 
inkludering behöver vara med från början av gestaltningsprocessen för att tillgodose 
och välkomna så många människor som möjligt. 

Bild 1. Göteborgs badplatser

BAD + STAD
Nästa steg i processen var att få en större inblick i hur Göteborg förhåller sig till 
vattnet och badandet. 

Bilden visar Göteborgs badplatser, både de som drivs av kommunen och av stiftelser 
eller föreningar. Det är tydligt att de flesta är förlagda vid kusten, andra vid större 
sjöar men endast ett bad finns i centrala Göteborg, i anslutning till den smutsiga 
älven. Det är fantastiskt att bada längs kusten, men den utspridda fördelningen av 
badplatser är inte jämn i förhållande till var vi människor främst bor och arbetar i 
Göteborg. Det är inte rimligt att det ska ta runt en timme att kollektivt ta sig till en 
badplats från centrala Göteborg.

Allmänna badet

Sedan 2015 finns en möjlighet att ta ett dopp i centrala Göteborg. I Frihamnens 
Jubileumspark som även innefattar playan och bastun finns flytande badet med 
naturligt renat saltvatten. Det allmänna badet, också kallat Pöl Harbour i folkmun, 
är ett första svar på göteborgarnas önskan om bad i älven. Enligt Idéboken 2021 
önskar göteborgarna att få bada i centrum, ta ett dopp på lunchen, sola i stan och 
få större kontakt med vattnet. Badplatsen ska enligt de flesta vara placerad i älven 
och vara lätt att nå med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Göteborgs stad ser det 
Allmänna badet som ett första test i visionen att göra staden mer badvänlig. I den 
mellersta av de tre bassängerna i Frihamnen ligger den 20 m långa, 8 m breda och 
1,8 m djupa bassängen. Det är gratis att bada här och håller i dagsläget endast öppet 
under sommaren, medan bastun är öppen året om. Tre av sidorna består av trätrall 
med några bänkar och duschar medan den fjärde sidan, i riktning mot älven, är en 
s.k. evighetspool (eng. infinity pool). Det betyder att kanten ger illusionen av att inte 
finnas så att poolen ska upplevas vara en del av älven.  
 
Tanken är mycket god, men det Allmänna täcker inte hela stadens badbehov. Badet 
riktar sig endast till vuxna i och med att poolen är så djup att barn inte bottnar. 

Inte heller vuxna bottnar, vilket även försvårar badandet för exempelvis äldre som 
inte orkar simma länge, och blir närmast farligt för de med svaga simkunskaper. 
Detta tillsammans med begränsat utrymme att sitta på kring poolen gör att man inte 
stannar här hela dagen. Dessutom består området omkring av en asfalterad och öde 
parkeringsplats i väntan på framtidens stora planer för Frihamnen. Det betyder att 
det inte finns någon service i området, t.ex. för att köpa mat. Behovet av badplats 
i centrala Göteborg gör ändå att det Allmänna badet används frekvent och ofta blir 
fullt. När det är fullt anammas tekniken in ut, en in, vilket kan ha en stressande 
påverkan. Slutsatsen är att badet är till för just ett snabbt bad, inte för att stanna 
här hela dagen, och blir därför inte särskilt avkopplande. Ytterligare badmöjligheter 
i Göteborg med annan inriktning skulle tillsammans med Allmänna badet bättre 
tillgodose stadens badbehov. Problematiken kvarstår dock vid att älven inte är 
badvänlig idag. Skulle Göteborg satsa på att rena vattnet skulle förutsättningarna för 
bad i älven förbättras drastiskt, men som läget är nu får vi nöja oss med bassängbad. 

Bild 2. Allmänna badet, Jubileumsparken, Göteborg
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Göteborg och vattnet ur ett historiskt perspektiv 

Följande stycke handlar om Göteborg och stadens förhållande till vatten för att sätta 
projektet i ett historiska sammanhang. 

Göteborg är en hamnstad som grundades år 1621. Det är en stad vid, på och av 
vatten. Redan på slutet av 1400-talet fanns redan en handelsstad i närheten, Nya 
Lödöse, som låg där Gamlestaden ligger idag. På grund av det havsnära läget växte 
Göteborg snabbt till en mer betydande handelsstad än Nya Lödöse, varpå den senare 
började benämnas som ”den gamle staden” vilket förklarar stadsdelens namn idag. 
Via Göteborg som första svenska port kunde man frakta importvaror vidare norrut 
via Göta Älv och således även exportvaror från inlandet ut till Göteborg och vidare 
till Europa. 

Göteborg byggdes på sankmark och därför tog man hjälp av holländare eftersom 
de hade större erfarenhet av sådana förutsättningar. Detta ledde till att Göteborg 
utformades med holländsk karaktär som visar sig i innerstadens alla kanaler, 
trädraderna längs dessa samt den sicksackformade vallgraven vars idé de hämtat från 
Italiens Palmanova. Vallgravens vatten var strategiskt viktigt ur försvarssynpunkt 
medan kanalerna kom till för att låta vattnet vara Göteborgs främsta transportmedel. 
Med öppningsbara broar kunde båtarna frakta varor ända in till stadens torg för att 
smidigt bedriva handel.

Under 1700-talet blomstrade Göteborg som handels- och sjöfartsstad tack vare sitt 
läge vid havet. Havet var rikt på sill varpå Göteborg blev Sveriges största fiskestad. 
Staden sågs också som Europas centrum för handel med Kina eftersom Sveriges 
första internationella handelsbolag, Ostindiska kompaniet, grundades i Göteborg. 

1800-talet kom med industrialiseringen och Göteborg blev lika mycket industristad 
som handels- och fiskestad. Fortfarande med vattnet som största tillgång satsades 
det på båtvarv och Hisingen fick nu bli en mer naturlig del av Göteborg med bättre 
förbindelser och nya kajer längs älven. Man anlade kanaler även på den norra sidan 
om älven för att tillgodose industrin på Hisingen. Kanalerna tjänade som, bortsett 
från transportvägar, även som avloppsdike och dricksvattentäkt. Detta medgav 
hälsoproblem varpå flera av de ursprungliga kanalerna söder om älven byggdes igen 
för att ge plats åt vägar. 

I och med industrierna, avfallen, fisklukten, de högljudda varven förknippades inte 
älven som en trevlig plats. Staden vände sig ryggen mot älven och trots flera nya 
älvförbindelser tappade staden kontakten med vattnet och älven blev en barriär för 
folket.  
 
2015 lades det sista varvet ner men redan under 1900-talets senare hälft började 
varvsindustrin avvecklas. Fisket lever fortfarande kvar men industrierna har i 
stort sett lämnat stadens inre delar för att ge plats åt nya stadsdelar i ett växande 
Göteborg. Man började inse vilken tillgång vattnet är för Göteborg, enligt Park 
och- naturförvaltningen ser man idag vattnet, både sjöar, älvar och hav, som en av 
stadens allra viktigaste beståndsdelar. Stadens vision för framtiden är att skapa ett 
Storgöteborg där centrum ligger lika mycket söder som norr om älven. Stadsdelar 
som är uppbyggda kring de gamla varvs- och industribyggnaderna är exempelvis 
Lindholmen, Eriksberg och Sannegårdshamnen. Näst på tur står Frihamnen och 
Gullbergsvassen. Man bygger för att närma sig vattnet, för att ge befolkningen 
närheten till vattnet som dess läge egentligen innebär. För att skapa ett helt Göteborg 
där man ser älven som en tillgång och inte bara en barriär som delar staden i två. 

 Bild 3. Karta över  Göteborg skala 1:40000 
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Nästa steg var att koppla samman Göteborg som stad med ett förslag för bad. 
Göteborgs stad talar inte om badplatser i sin badplan, utan har utvidgat begreppet till 
badpark. En badpark är ett större begrepp än en badplats, och innebär att badplatsen 
ihop med andra funktioner ingår i badparken, vilken i sin tur är en av många olika 
sorters parker i en stad. Eftersom parker kan beskrivas som stadens lungor, öppna 
platser för rekreation, en paus i vardagens stress, torde en badpark vara en god idé 
för en vad en plats i staden som möjliggör för bad kan vara för något. 

Trygghet

Vad en god badpark kräver för fysiska förutsättningar har först och främst att göra 
med vår trygghetskänsla. Känner vi oss inte trygga tappar vi den positiva känslan 
inför badet. Eftersom vattnet inte är vårt naturliga element kan vi känna oss utsatta 
och sårbara. Det i kombination med att vi i Sverige generellt sett badar relativt nakna 
kan göra oss mentalt otrygga men även fysiskt otrygga då vattnet kan vara kallt, 
djupt och skrämmande. Välkända element kan därför ha trygg inverkan på oss. 
Elementen bör vara fasta och väl förankrade i kontrast till vattnet som är i kontakt 
rörelse när vi badar i det. 

En teori som visar hur vi väljer platser utifrån trygghetskänslan är prospect-
refugeteorin av Jay Appleton. Han menar att vi människor har ett inbyggt behov 
av att finna utsikt och skydd för att minimera risken för fara. Det betyder att vi 
automatiskt trivs i miljöer som kan ses som halvöppna; där vi har utsikt framåt och 
skydd bakom oss, exempelvis bryn. Det kan appliceras på naturliga badplatser som, 
om vi står vända mot vattnet, ofta ger god utsikt mot horisonten men där kanske 
vegetation eller klippor bakom oss skänker skydd och i förlängningen gör oss trygga.

Badplatser, likt alla andra platser, känns också trygga om det finns andra ögon där. 
Att vistas vid vatten innebär en extra risk för olyckor då vattnet skapar hala underlag 
som kan göra att vi halkar, slår oss och kanske trillar i utan möjlighet att komma 

ur vattnet för egen maskin. Ögonen kan bestå i andra människor som badar, i att 
badplatsen ligger intill ett stråk där många människor rör sig, offentliga funktioner 
som caféer, där både personal och besökare ger fler ögon. Dessutom påverkar 
ljusförhållanden känslan av trygghet på platsen, framförallt på kvällen och natten. 
En helt skuggig badplats är inte att föredra någon tid på dygnet eftersom det gör 
både vattnet och luften kallare vilket inte lockar till bad, även om många människor 
önskar en badplats som erbjuder både sol och skugga. 

En badpark behöver nödvändigtvis inte innehålla alla ovan nämnda konkreta 
förutsättningar för att klassas som god, men förekomsten alternativt avsaknaden av 
dem kan avgöra vilka människor som besöker badparken. På så sätt kan gestaltningen 
styra vilken typ av klientel en badpark får. 

Kaplan och Kaplans miljöpsykologiska teorier

En teori som förklarar vilka faktorer som skapar attraktiva rum är forskarparet 
Kaplans uppmärksamhetsteori. Den förklarar vilka faktorer/kvaliteter som påverkar 
hur rum, främst naturrum, upplevs. Kvalitéerna är indelade i fyra kategorier; 
komplexitet, sammanhållning, läsbarhet samt mystik. Denna teori går att applicera 
på badparken som ett slags rum i naturen. De fyra kvaliteterna kan både spela med 
varandra eller emot varandra, dvs. överdrivs en av dem kan en annan kvalitet falla 
bort medan andra element kan förstärka flera kvaliteter. Därför är, enligt teorin, en 
god avvägning och balans av dessa nyckeln till att skapa goda rum. 

Applicerar man dessa faktorer på badparker kan man exempelvis öka komplexiteten 
genom en stor spridning av växtlighet, olika slags byggnader, andra rumsavgränsande 
element eller ett skiftande utbud av bryggor och underlag. Även variation i öppenhet 
och slutenhet, ljus och skugga, inne och ute etc. bidrar till komplexitet. Då ökar vår 
fascination för platsen eftersom vi av naturen intresserar oss för vad som finns runt 
om kring oss varpå en varierande plats ger oss mer att utforska och titta på. En alltför 
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komplex plats kan dock ge ett splittrat och trasigt intryck vilket gör oss förvirrade 
och får svårt att förstå platsen. Därför bör en god plats också kännas sammanhållen. 
Det kan erhållas genom att strukturera platsen med upprepande element för lättare 
bearbetning av våra intryck. En badpark kan kännas sammanhållen med exempelvis 
genomgående upprepande material och former, harmoniserande kulörer, eller 
återkommande typ av vegetation. Att rummet håller sig till samma skala bidrar 
också till ett sammanhållet helhetsintryck. 

För att vi ytterligare ska kunna förstå ett rum är läsbarheten viktig. Den uppnås med 
väl avgränsande rum, med tydliga gränser och element som vi lätt kan koppla ihop 
med funktion. En brygga som är just en brygga, en klippvägg, små murar, häckar, 
trädrader som förtydligar rum, eller vertikala landmärken som syns på avstånd gör 
att vi kan orientera oss och minnas platsen.  En enkelt läsbar plats kräver ingen 
karta utan platsen låter oss i sig själv förstå hur vi når olika destinationer. För att vi 
ska våga röra oss i rummet bör vi också känna oss trygga vilket vi gör om rummet 
är läsbart och sammanhållet. Framför allt bör en badpark vara trygg på det viset 
att vi lätt förstår och ser vattnet beskaffenhet samt de som badar för att minimera 
olycksrisken.

Överdriven läsbarhet och sammanh ållning där allt hålls synligt och övertydligt 
gör dock att vi lätt tappar intresset för omgivningen och betyder inte att rummet 
nödvändigtvis upplevs mer lättorienterat. Delvis bör vissa delar döljas för att skapa 
mystik. I en badpark kan rumsligt djup och mystik skapas genom att låta träddungar 
och byggnader dölja bakomliggande platser, eller låta ljus och mörker spela emot 
varandra. Detta lockar oss att utforska platsen närmre så länge vi känner oss trygga. 
Inramade utblickar som endast tillåts att ses i vissa sammanhang kan göra dess 
upplevelse starkare jämfört med de som konstant tillåts vara exponerade.  

Vidare kategoriserar Kaplan och Kaplan specifikt rekreativa miljöer som platser som 
får oss att känna bortkoppling från vår stressiga vardag. Ett sätt att lyckas uppnå 

detta är om platsen upplevs som en annan värld, dvs. då det skiljer sig från det 
normala. Vad gäller badplatser är vistelsen under vattenytan ett mycket bra exempel 
på upplevelse av en annan värld. En annan kvalitet som bidrar till att uppnå den 
avkopplande känslan av att vara i en annan värld är vidsträckthet. Osynliga gränser 
i måttliga mängder, som inte får platsen att tappa läsbarhet och sammanhang, ger 
oss ett intryck av att kunna ströva omkring länge utan att miljön tar slut. Vi behöver 
inte nödvändigtvis gå runt fysiskt för att uppleva detta, ibland kan det räcka att 
ögat får vandra omkring i landskapet. Närheten till vatten kan bidra till detta då 
vatten i större mängd automatiskt känns vidsträckt men ändå är lätt att läsa av då 
det är ett och samma element. Inte heller tråkar vattnet ut oss pga. dess ständiga 
rörelse, ljusspel och uttrycksfullhet. För att fascineras av en plats krävs inte enbart 
intressanta saker att titta på, ännu bättre om vi får engagera oss; göra, lista ut och 
förstå vår miljö. Platser som uppmuntrar till aktivitet, i detta sammanhang aktiviteter 
som kopplas till bad, lek och rekreation, gör också att vi upplever platsen som mer 
fascinerande. I naturliga miljöer återfinns ofta automatiskt andra ting som räknas 
som fascinerande, som växter och djur, samt på badplatser; vatten. 

För rekreativa miljöer spelar rofylldheten en viktig roll. För att uppleva en plats 
som rofylld bör den vara lugn och tyst, trygg och ombesörjd, samt erbjuda avskilda 
platser. Platser som vi anser vara rofyllda är ofta delvis omslutna och känns trygga, 
i naturen ofta tack vare vegetation som mjukt omfamnar. Växternas rörelse, doft och 
textur förhöjer då känslan av omslutenhet. Naturen i sig är en viktig faktor för att 
en plats ska fungera bra för rekreation. Naturen har en avstressande verkan på oss 
och generellt sett föredrar vi naturen framför den byggda miljön i avslappnings- och 
återhämtningssyfte. Man tror att en anledning till varför vi föredrar naturen i detta 
syfte är dess fraktala egenskaper. En fraktal kännetecknas av att dess uppbyggnad 
består av upprepande mönster. Exempel är snöflingor och ormbunkar. Oavsett skala 
ser vi samma mönster, välbekanta och samtidigt varierande, om och om igen. Därför 
kan vi fascineras av naturen utan att det kräver stor ansträngning. 
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Upplevelser av avslappnad och odramatisk karaktär gör miljöer rekreativa. För att 
en park skall fylla sin funktion som ett andrum i staden skall parken skapa en känsla 
av att komma iväg, dvs. vara något skiljer sig från stadens övriga dagliga rutiner. 
För att välja platsen för mitt förslag rörde jag mig längs älvens båda sidor i centrala 
Göteborg, längs Södra och Norra Älvstranden. För att bäst fylla sitt syfte som badpark 
var det viktigt att platsen var central för att enkelt kunna nås via kollektivtrafik eller 
per fot. Flera anledningar fick mig att välja Norra Älvstranden över den södra. En 
attraktiv plats på Norra Älvstranden bidrar till Göteborgs stads vision om att knyta 
samman de båda sidorna om den uppdelande älven. Lockas människor korsa älven, 
minskar den mentala barriären. Dessutom är det bättre solförhållanden eftersom 
Norra Älvstranden har söderläge mot älven, vilket sammanfaller väl med park- och 
badlivet. 
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Bild 6. Sannegårdshamnens inlopp, östra sidanBild 5. Sannegårdshamnen Bild 7. Sannegårdshamnens inlopp, östra sidan
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Mitt val av plats föll på den östra sidan av inloppet till Sannegårdshamnen, nedanför 
Slottsbergets brant. Hit går både bussar och båt och platsen är redan en befintlig 
del i ett välanvänt stråk. Det är också en av få obebyggda platser nära vattnet längs 
älven som finns kvar. Själva Sannegårdshamnen utgår från en konvext bågformad 
hamnbassäng från 1914 och är belägen mitt emellan Älvsborgsbron och Göta 
Älvbron. 

Platsen enligt Göteborgs stad

Området är i översiktsplanen för Göteborg betecknat som bebyggelseområde med 
grön- och rekreationsytor. Göteborgs stads sociotopkarta, dvs. den översiktliga 
redovisningen av användning och upplevelser i utemiljön, beskriver platsen som 
ett grönt område, förvaltade av park- och naturförvaltningen och används främst 
av boende i stadsdelen. Platsen har följande sociotopiska värden; Ba (bad), Bå 
(båtliv), F (fiske), Mo (motion), Pi (picknick), Pr (promenad), U (utblick), samt Vi 
(vila). Tack vare rådade badförbud i hela Göteborgs hamn, vilket även innefattar 
Sannegårdshamnen, kan bad i detta sammanhang inte röra sig om annat än solbad 
alternativt olovliga hamnbad. Idag brukas flera platser i Göteborgs hamn till olovliga 
bad och Sannegårdshamnen räknas till en av de mest populära vilket visar på behovet 
av bad i centrala Göteborg. Det badas både från strandkanten, bryggor och bron. 
Sannegårdsbron har en segelfri höjd på 2,5 m samt en 5,5 m öppningsbar del längst 
åt väster. Vattendjupet är främst mellan 3-6 m i Sannegårdshamnen med undantag 
för en smal remsa längs norra och östra strandkanten där djupet är mellan 0-3 m. 

Stadsbyggnadskontorets dokument från 2010, innehållandes ett programförslag 
inför uppdatering av detaljplan för området, betonar betydelsen av att inte låta 
platsen bebyggas i en utsträckning som blockerar utblickarna mot vattnet. Man vill 
skapa förutsättningar för båtliv och bostadsanknuten service för att göra området 
mer attraktivt och även öka tryggheten för de som vistas här. Det är viktigt att platsen 
även i fortsättningen upplevs som tillgänglig för allmänheten. Kajstråken ska hållas 

samman för att stödja det sociala livet i stadsdelen. 

Enligt gällande detaljplan anges småbåtshamn även för den yttre delen av 
Sannegårdshamnen men så är inte fallet idag och det finns inga planer på att låta 
den bli småbåtshamn. Det har också funnits förslag på att göra om området till 
ett bostadskvarter bestående av husbåtar vilket avslogs med hänsyn till vikten av 
att bevara den offentliga karaktären i området samt den allmänna kontakten med 
vattnet. Gällande detaljplan visar också en byggrätt för ett båthus vid stranden, dvs. 
en mindre byggnad med båtanknutna verksamheter samt café. Denna byggnad har 
aldrig uppförts även om förslag skissades fram redan på 90-talet. 
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Zoner

Platsen består av ett smalt område i söder som övergår i en triangulär form i norr. 
Den avgränsas av Göta Älv åt väster och söder, av 4-5 våningar höga bostadskvarter 
åt norr i tillägg till grönstråket öster om kvarteret. Hela hamnbassängen norr 
om Sannegårdsbron omges i övrigt av 4-5 våningar höga, främst vitputsade, 
bostadskvarter som löper tvärs med inloppet. Söder om Slottsberget finns ett 
bostadsområde i gult tegel med byggnader upp till tre våningar höga. 

Topografiskt är den markerade platsen relativt plan, men sluttar lite ned mot vattnet 
åt ena hållet och omfamnas av branten som agerar som en vegetativ vägg åt det 
motsatta, östra, hållet. Den dramatiska branten, ca 20 m hög, leder via en gångstig 
upp till det gamla bostadsområdet Slottsberget. Här består bebyggelsen av gamla 
trähus med sadeltak i typiskt Bohusländsk skärgårdsstil, till synes placerade utan 
tydlig struktur eller plan. 

Trots att platsen till stor del är anlagd av parkeringsplatser, är den generella känslan 
ändå att den är naturlik. Detta kan bero på att det främst är träd, gräs och vatten 
som syns på håll, som exempelvis från andra sidan inloppet, och passerar en genom 
området dras blicken mot vattnet, träden och branten snarare än till parkeringsytorna 
då de inte skiljer sig lika mycket åt mot resten av den hårdgjorda Norra Älvstranden. 
Naturkänslan förstärks också av diverse fågelkvitter och konstant vågskvalp. 

Platsen delas skarpt av i en ostlig och en västlig del av en lokalgata som går 
via Älvsnabbens färjehållplats på hörnet i söder och slutar i en vändplats vid 
bostadsområdet söder om Slottsberget. Öster om lokalgatan består all yta av 
bilparkering för boende i området, ca 110 platser, vilket resluterar i att bryta upp den 
naturlika platsen för att göra plats för hård, asfalterad mark. Väster om lokalgatan 
kopplas vattnet ihop med en grön remsa bestående av gräsytor med några enstaka 
träd, främst björkar men en och annan pil, i en till synes ostrukturerad och naturlig Bild 9. Diagram befintliga zoner skala 1:2000

utsträckning. Däremot löper en strukturerad trädrad längs parkeringsplatserna i 
öster för att knyta samman platsen med den trädkantade Miraallén. Strandlinjen 
beskrivs av Göteborgs stads kvalitetsprogram som vildvuxen och oregelbunden där 
den delvis möter vattnet med stora, grova stenblock i anslutning till gräsytorna, och 
delvis med en naturlig sandstrand. Nivåskillanden mellan gräsremsan och vattnet 
varierar med årstid och väder, men kan generellt uppskattas till ca 2 meter. Stranden, 
som består av sand och grus och är belägen längst norrut på platsen, är en populär 
mötesplats och en av få platser längs hela Norra Älvstranden där man känner 
närheten till vattnet eftersom den sänkta marknivån medgör för fysisk kontakt med 
vattnet. Strandremsan avgränsas mot parkeringsplatsen av en högträdrad bestående 
av björkar. Att kanten mot vattnet i området är naturlik kontrasterar mot att kanten 
både norr och söder om platsen är anlagd och på så sätt skapar en större distans 
mellan land och hav, den förhöjda marknivån som kajerna bildar gör att man inte 
fysiskt kan nå vattnet längre. Den hårda kanten där kajen slutar i norr bildar ett 
starkt hörn, och markeriar ett avslut på kajens utsträckning. Likaså gör den stenlagda 
utsiktsplatsen i söder. 

Stråk

Enligt Göteborgs stads beskrivning från 2010 ses platsen som en förlängning av 
Miraallén, ett grönstråk som norr om platsen utgör en gräns mellan stadsdelarna 
Lindholmen och Sannegården. Platsen karaktäriseras fortfarande främst som 
stråk, men i samband med Norra Älvstrandens växande exploatering är det främst 
gång- och cykelstråket som knyter ihop hela Norra Älvstrandens kaj som bildar 
huvudstråk, medan Miraallén numera är sekundärt. På platsen rör sig ett starkt flöde 
av människor året om, från morgon till kväll. Detta stråk delar tillsammans med den 
dubbelriktade, asfalterad lokalgatan platsen itu. Lokalgatan börjar vid Ceresgatan 
och slutar i en vändzon längst söderut där den angör ytterligare ett bostadsområde. 
Längs denna gata blandas både cyklister och bilister, dock förhållandevis få bilister, 
medan fotgängare hänvisas till trottoaren väster om gatan. Detta är en av få partier Bild 10. Diagram befintliga stråk skala 1:2000
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längs Norra Älvstranden där cyklister och fotgängare inte har en tydligt gestaltad 
gång- och cykelbana. Att cykelbanan abrubt tar slut förvirrar cyklisten och skapar 
otrygghet. I norr delas stråket upp åt fem olika håll. Antingen fortsätter man åt 
väster på en gång- och cykelbana som löper över Sannegårdsbron och vidare mot 
stadsdelen Eriksberg, alternativt som fotgängare längs kajen förbi bostadskvarteren 
till Sannegårdens centrumområde, eller vidare på bilvägen rakt norrut för att nå 
Ceresgatan. Miraallén tar fotgängare och cyklister via det gröna stråket förbi ett 
omhändertaget och populärt koloniområde, sedan antingen österut förbi en förskola 
och vidare till äldre bostadsområden belägna kring ett torg och en lekplats på 
Lindholmen eller norrut förbi parkeringsplatser i markplan och radhuslängor upp 
till Ceresgatan. Längs stranden löper en smitväg som är välanvänd då närheten 
till vattnet lockar. Till följd av det starka flöde av människor som stråket utgör 
upplevs platsen vara offentlig till sin karaktär. Den tydligt offentliga känslan gör att 
bostadsområdena i sin tur upplevs som privata och halvprivata zoner. 

Kvaliteter

Samtidigt som platsen till stor del kan karaktäriseras som stråk, är platsen också en 
park och ett andrum. Detta är kvaliteter för staden och skall i förslaget bevaras och 
förstärkas. Båda sidor om Sannegårdhamnens inlopp utgör två av ytterst få delar 
av Norra Älvstranden som inte har exploaterats. På andra sidan inloppet bildar 
ytterligare ett berg tillsammans med Slottsberget en inramning av Sannegårdshamnen. 
Detta berg är till skillnad från Slottsberget inte bebyggt utan består av skog och 
promenadstråk som kopplas samman med mindre parkområden nedanför berget på 
flera sidor. För den valda platsen utgör berget och parken utblickarna åt väster.

Den främsta kvaliteten för platsen är närheten till vatten. Det ger en stark 
naturupplevelse, skapar rymd och förlänger utblickar. Älven skapar liv åt platsen 
genom vågornas rörelser och ljud. En annan kvalitet är bergsbranten som tydligt 
avgränsar platsen, ger skydd åt väder och vind men innebär likväl mentalt skydd. Bild 11. Diagram befintliga kanten mellan vatten och land skala 1:2000

Att ha ett stadigt och stabilt element i ryggen inger trygghet hos oss, framför allt i 
samband med vattendrag som kan upplevas både lugnande, spännande men även 
otäckt. Vegetationen är också en kvalitet. Träden och grönskan mjukar upp platsen 
som annars hade fått en hårdare känsla i och med alla hårda material som berget, 
asfalten i gata och parkeringsplatser, samt kajernas betong. Det unika med platsen är 
dock den lilla stranden. Den är naturlig och uppskattas eftersom stränder är ovanliga 
i Göteborgsområdet. 

Med branten i öster och husfasaden i norr får platsen en riktning då den öppnar sig 
mot sydväst. Detta medför att platsen blir solbelyst stora delar av dagen, från lunchtid 
till kvällstid vilket förstärks av vattnets speglingar och ljusa fasader i området. Åt 
söder bildar Södra Älvstranden och hela stadens bebyggelse en fond bakom Göta älv 
och dess konstanta båttrafik. 

Står man allra längst i söder, får man också utblick över Älvsborgsbron och kan ana 
utloppet till Västerhavet. Hörnet i sydväst är förstärkt med en anlagd plan yta där 
liten gatsten lagts i en cirkulär form som är omgärdad av nedsänkt trätrall närmast 
vattnet, likt en båtbrygga. Denna plats fungerar som utkiksplats att stanna till vid på 
sin promenad eller för att vänta på båten då passagerarfärjan Älvsnabbens hållplats, 
Slottsberget, ligger precis intill. Via Älvsnabben når man året om hållplatserna 
Lindholmspiren, Stenpiren, Klippan och Lilla Bommen som är fördelade över var 
sida om Göta Älv. Vad gäller kollektivtrafik finns, i tillägg till Älvsnabben, närmaste 
busshållplats, Sannegårdshamnen, 550 meter från platsen och är belägen på 
Ceresgatan som går längs Sannegårdshamnens norra kaj i öst-västlig riktning. Här 
stannar bussar från fyra olika linjer som i sig själva eller via bussbyte förhållandevis 
smidigt når hela Göteborgs stad. 

Kajerna och strandkanterna har stor betydelse som sociala mötesplatser för boende 
i området men även för de som passerar platsen på väg till en annan plats eller som 
aktivt har tagit sig hit med platsen som mål. Stråket används alltså lika mycket av Bild 12. Diagram befintlig strand skala 1:2000
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transportskäl som av rekreationsskäl. Här möter man snabba cyklister på väg till och 
från jobbet, föräldrar på väg att hämta och lämna barn på skola och dagis, de som är 
ute på en frisk promenad, motionerar, är ute på utflykt, rastar hunden eller utnyttjar 
platsen som substitut för avsaknaden av en egen uteplats. Inte enbart kajerna och 
stråken används idag. De gröna ytorna och sandstranden är platser för picknick, lek, 
motion, vila, solbad och sport. Människor av alla åldrar och bakgrunder ser ut att 
utnyttja platsen idag och Göteborgs stad menar att detta område har ett stort värde 
för det rörliga friluftslivet i stadsdelen.

Historia

Sannegårdshamnen minner även om historiska kvaliteter. Slottsbergets bostadsområde 
upplevs vara en port till en annan tid med sin bebyggelse från 1850-1900-tal som 
starkt påminner om Bohusläns skärgårdsbebyggelse, ändå belägen mitt i staden. Den 
härrör från gamla varvsarbetarbostäder då varvsarbetarna köpte eller arrenderade 
mark för att själva bygga sina bostäder utan någon byggnadsplan att följa. Tidigare 
hade här funnits en borg som revs på 1600-talet och redan på 1500-talet fanns nere 
vid vattnet ett båtvarv. Mellan 1500 och 1800 brukades området som lastplats för 
flottans varv och även för sillsalteri. År 1847 startades Lindholmens varv som 
snabbt utvecklades, varpå man byggde Göteborgs första, och på den tiden Sveriges 
största, flytdocka. På den tiden fanns också längs vattnet ett kimröksbruk. Kimrök 
är ett fint kolpulver som man använder bl.a. som pigment i målarfärg. Kol, som på 
den tiden stod för en viktig del av Göteborgs import tillsammans med trävaror och 
järn, var också anledningen till att man 1914 hade färdigställt Sannegårdshamnen 
som sedan förblev en viktig kolhamn under 1900-talet. På denna tid blev branten en 
viktig avgränsning mellan arbete och hem och sedan 1987 är området klassat som 
riksintresse från kulturhistorisk synpunkt.

Närområdet

De offentliga funktioner som idag finns i närområdet är belägna i markplan i ungefär 
vartannat flerbostadshus av de som vetter mot Sannegårdshamnen. I Sannegårdens 
centrumområde finns Hagabadets filial i form av spa- och yogastudio med tillhörande 
restaurang. Intill byggs Centrumhuset som ska rymma bl.a. vårdcentral och tandvård. 
I denna del av området finns även italiensk restaurang och sushi. Nämna funktioner 
är placerade kring en litet grönt område med parkbänkar och lekyta som försöker 
anknyta till bryggparken på andra sidan gatan. Gatan är dock en för kraftig barriär 
för att det riktigt ska ses som en större park istället för två. Söder om denna barriär, 
längst in i hamnen har den norra kajen förvandlats till en rekreationsyta i form av en 
bryggpark. Platsen är byggd i trä och sänker sig med hjälp av trappor, ramper och 
avsatser mot vattnet. Soliga dagar är här fullt med människor som sitter och njuter 
av utsikten och vattnet, i sällskap eller ensamma. Det är tydligt att det är de platser 
som närmar sig vattnet som lockar folk att stanna. 

Den västra delen av hamnbassängen erbjuder frisörsalonger, konditori, pizzeria, 
caféer samt en boulebana. Den västra sidan innehar färre offentliga funktioner 
än resterande kajområden. En skomakare och skräddare i det nordligaste hörnet 
samt en ateljé i källarlokalen bredvid en kontorslokal i det sydligaste hörnet 
ramar tillsammans med kajpromenaden och bilgatan in en annars helt privat zon. I 
angränsande områden finns större shoppingcenter, matbutiker, skolor och förskola. 

    Bild 13. Sannegårdshamnen förr

Problematik

Platsens problem består främst i den avgränsande lokalgatan som både förvirrar och 
utgör risker i området. Om parkeringsytorna tas bort samt bildrafiken ledas om kan 
platsen bättre knytas samman och förstärkas till det naturlika parkområde som är 
dess ursprunliga karaktär. 

Att stråket är en central funktion för platsen kan ses som både en kvalitet, i och med 
att det ökar den naturliga rörelsen över platsen, samtidigt som det kan utgöra ett 
hinder för projektet vid tillägg av byggnader eller andra anlagda element. Något som 
utgör en utmaning är att platsen redan fungerar förhållandevis bra som rekreations- 
och passageområde då det upplevs både vackert och välutnyttjat varpå ytterligare 
tillägg med nya funktioner och byggnation kan skada ett redan fint rum. Stråkets 
offentliga karaktär kan också vara problematiskt i förhållande till badaktiviteten som 
kan upplevas privat. 

På kajplanet finns risk för översvämning och höga vattenstånd, samt vågbildning 
från båtar i älven. De flesta och största vågorna kommer från Älvsnabben samt de 
större båtarna som rör sig i Göta Älv, och blir vanligtvis högst 30-40 cm höga, 
maximalt 45-50 cm höga vid sydlig kuling. Eftersom hela Sannegårdshamnen 
innanför Sannegårdsbron idag består av småbåtshamn kan viss vågbildning även 
ske då fritidsbåtarna passerar in och ut ur hamnen. Idag finns en vågbrytare i 
form av en pontonpir precis söder om Sannegårdsbron som minskar vågorna för 
småbåtshamnen. Enligt detaljplanen föreslås vågbrytaren eventuellt flyttas söderut 
för att minska vågornas påverkar för hela Sannegårdsinloppet. Vågbrytarpiren som 
finns där idag dämpar bort ca ¾ av vågenergin, d.v.s. en våg som är 40 cm hög 
utanför vågbrytaren minskar till 10 cm innanför. 
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Under normala förhållanden kan vattennivån vid lågvatten sänkas ca 1 meter och 
vid högvatten höjas ca 1 meter. Enligt Svenska klimatforskningsinstitutet beräknas 
havsytan höjas ca 50 cm inom 100 år. Vindbelastningen varierar beroende på 
vindriktning eftersom inloppet skyddas av ett berg på var sida i öster och väster. 
Läget är därför halvskyddat med korta uppbyggnadssträckor och påverkan av vind 
och vågor är ringa.  
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På platsen för projektet föreslås en badpark, dvs. en park med möjlighet för bad. 
Fokus i badparken finns på badandet, promenaden och tillgängligheten, likväl 
parkens relation till vattnet på olika sätt. Badparken skall knytas samman med 
staden genom att bli en del av det befintliga stråket. För att bli en del av stråket har 
badparken inte en fram och en baksida, inte en ingång och en utgång, utan skall 
likvärdigt kunna äntras från vilket håll som helst oavsett om det sker per fot, cykel, 
barnvagn eller rullstol. 

För att förstärka platsens parkkänsla ersätts de befintliga parkeringsplatsernas 
asfalt av växtlighet i form av gräs och träd. I båda parkändarna finns möjlighet att 
parkera cykeln bland träden på hårt packat stenmjöl. Badparken frigörs helt från 
biltrafik genom att bostadsområdet i söder nås österifrån via Tranchells bro som 
dimensioneras om för att tåla viss biltrafik. Den rakt gående asfalterade lokalgatan 
ersätts av en slingrande hårt packad stenmjölsstig. Då försvinner barriären som 
tidigare delade platsen itu. För att ytterligare binda samman platsen i sig själv samt 
till Norra Älvstranden anläggs en kant av betong i olika nivåer längs vattnet och 
bildar en kajpromenad. 

I badparken tillkommer en utebadplats, ett badhus, ett café samt en byggnad för 
omklädningsrum och toaletter. Dessa binds samman av parkens promenader. 
Badparken i stort och även badhuset har en asymmetrisk gestaltning som talar mer 
med naturen och dess vildväxtlighet i kontrast till den i övrigt symmetriskt, hårt 
och tätt anlagda Norra Älvstranden. Detta förstärker känslan av att badparken är 
något annat än övriga Norra Älvstranden även vad gäller bebyggelsen. Formerna är 
kraftulla i kontrast till det skira och ömtåliga som vegetationen står för. Badparken 
skapar ett andrum mitt i staden, en paus från vardagen bestående av lek, avslappning, 
stillhet och möten med andra människor, sig själv samt till naturen. 

ÄLVSTRANDENS BADPARK

Bild 16. Diagram grönska skala 1:2000

Badparken undersöker mötet mellan land och vatten, kanten där emellan. Relationen 
mellan vatten och land sker på olika sätt genom parken. Genom kantens olika nivåer 
blir det fysiska avståndet olika vilket i sin tur påverkar upplevelsen av vattnet. 
Det finns också en relation mellan vattnet inne i badhuset och ute i älven, samt 
utebadplatsens omslutna vattnet och vattnet på andra sidan bryggan. Det finns en 
spänning i att få bada i vatten så nära älven utan att röra det naturliga vattnet. Kanske 
kan spänningen om den övergår i en längtan bli en bidragande faktor till att se till att 
vattnet i hela älven i framtiden blir badvänligt. 

 

Bild 17. Diagram kanten mellan vatten och land skala 1:2000
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Badparken erbjuder två möjligheter till bad; utebadplatsen och i badhuset. 
Badparken kan ses som en fortsättning på Allmänna badet i Frihamnens första steg 
att möjliggöra för bad i Göteborg. Förhoppningen är att Göteborg i framtiden har 
en badvänlig älv med många olika typer av bad som täcker invånarnas badbehov. 
Därmed vill Älvstrandens badpark inte göra anspråk på att stå för allas behov 
gällande bad. Utebadplatsen motsvarar ett naturligt bad med sin sandstrand och 
inhängnande brygga. Den vänder sig till barnfamiljen som vill spendera hela dagen, 
likväl till den som snabbt vill ta sig ett dopp på morgonen, lunchrasten eller kvällen. 
Stranden är barn- och lekvänlig samt medför att vattendjupet naturligt böjar grunt 
men gradvis ökar utåt bryggorna till. Då kan var och en finna ett djup att bada på som 
är bekvämt och lämpar sig för olika typer av badaktiviteter. 
 
Badhuset

Badhuset är i kontrast till utebadplatsen mer stillsamt och rofyllt. Så som stråken 
genom parken kan ses som promenader kan även promenaden tillämpas på badhuset, 
både en fysisk och mental promenad. 

Inuti badhuset sker en badpromenaden i vatten. Badhuset är i sig själv en del av 
kanten mellan land och vatten. Entréplanens fasad är i kiselbehandlad, stående 
träpanel medan nedre planen som delvis alltid är under vatten består av betong som 
tål vattnets påverkan bättre. Det grövre materialet som betongen står för hör till 
parken och utemiljön. Inuti badhuset förädlas materialen eftersom klimatet tillåter 
det. Träet som finns exteriört återfinns även interiört, men istället för att låta det som 
nuddar vattnet inomhus vara av betong, är här istället allt som rör vid vattnet av 
mörk granit. 

Badhusets form kommer ur separata utredningar av hur man på olika sätt kan 
uppleva vatten. Utifrån studien om vattnets upplevelse skapades enskilda 
rumsligheter för varje typ av vattenupplevelse. Dessa rumsligheter, med sina Bild 18. Diagram badmöjlighet skala 1:2000

separata vädersträckslägen pusslades först samman till en sekvens där rumsföljden 
förstärker upplevelsernas kontraster, och sedan från rumssekvens till en och samma 
byggnad, ett badhus. Badhuset som i nästa steg också vill karva sig in i platsen, för 
att bli en del av kanten mellan land och vatten. Även inuti badhuset finns en kant 
mellan bassängens vatten och golvets land. Badhusets interiöra kant och badparkens 
exteriöra kant följs åt vilket förstärker relationen mellan den interiöra promenaden i 
badhuset och den exteriöra kajpromenaden ute i naturen. Samma kant återfinns även 
på taket av badhuset. Här tillåts du röra dig på den del som inne i badhuset motsvarar 
land, medan den sedumklädda delen av taket likt älven ej är bedträdbar. 

Badhuset är relativt slutet in mot land för att skärmas av från stråket och dess 
livlighet. Byggnaden blir bokstavligt talat en mur som håller borta vardagen och 
istället riktar sig utåt mot vattnets rofylldhet. När man kommer in i byggnaden finns 
i entrérummet en reception framför ett stort fönster som ger utsikt och mycket ljus 
in i rummet. Som kontrast från det ljusa entrérummet rör man sig mot de slutna 
omklädningsrummen genom en inglasad passage bestående av ett vertikalt träraster 
vars ljusinsläpp beror på växtligheten som tillåts växa på den. Träribborna är 
djupa i sina dimensioner vilket betyder att man inte ser in eller ut förrän man står 
precis i höjd med varje ribba. Detta minskar insyn från parken utan att helt tappa 
kontakten mellan inne och ute. Detta är dock den sista kontakten med parken innan 
omklädningsrummen som helt avskärmar badet från parken och livet utanför.  

De olika vattenupplevelserna i badhuset utgår från våra fem sinnen. Trots olika 
rumsligheter och upplevelser av vatten finns endast en bassäng i badhuset. Det 
betyder att tanken är att man rör sig från rumslighet till rumslighet genom vattnet. 
Att uppleva rum genom vattnet ger ytterligare en dimension i hur vi kan upplever 
vatten. Eftersom alla människor inte lika enkelt klarar av att komma upp och ned i 
vatten, och många kan röra sig smidigare i vattnet än på land, är även tillgängligheten 
en anledning till att all rörelse främst sker i vattnet. 

Bild 19. Entréplan badhus, skala 1:400
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Upplevelserna består i att uppleva vatten genom olika kontraster, som i mörker och 
i ljus, inomhus och utomhus, i kyla och värme, grunt vatten och djupare vatten. 
Upplevelserna handlar om utblickar och omslutenhet, låta vattnet leda en vidare, 
vatten i form av ånga, i form av regn. Att uppleva vatten med en stark koppling till 
naturen, men även alls utan koppling till omvärlden och snarare i relation till ens 
inre. Att högtidligt möta vattnet, likväl lämna det. Undersökningarna om vattnets 
upplevelse, den goda parken och den goda badparken tydde på att en variarierande 
och kontrastrik miljö förstärker vår upplevelse och på så sätt ger en större kontakt 
med nuet, platsen och dess element. 
 
Badandet och upplevelsen av vatten börjar redan i omklädningsrummet. I badhusen 
finns fyra omklädningsrum. Dessa kan användas efter individuella önskemål. En till 
fyra personer kan byta om samtidigt i varje omklädningsrum. Skåp för förvaring 
finns inte i omklädningsrummet vilket betyder att du inte behöver använda samma 
omklädningsrum före bad som efter bad, utan man tar med sig sina tillhörigheter 
och låser in i skåp utanför omklädningsrummen. På så sätt kan flera olika grupper/
individer använda omklädningsrummen efter varann utan att de tas i besittning 
under hela den tid som dessa badar. För den som önskar att byta om ensam, kan 
omklädningsrummet användas enskilt. För den som önskar att byta om med en 
eller flera vänner, en partner eller assistent, oavsett kön, kan omklädningsrummet 
användas precis efter individernas preferenser. 

Arkitekturen skall inte utgöra något hinder i omklädningssituationen. Här finns inga 
skyltar som delar upp människor i olika kön eller funktion etc. Alla omklädningsrum 
går att använda av alla, oavsett kön, religion, kultur eller funktionsvariation, men 
på egenvalda premisser. Omklädningsrummen är helt slutna för att undvika insyn 
eftersom många människor inte är bekväma i att vara nakna inför andra. Dock strålar 
naturligt ljus in från taket, högt ovanför duschen, för att skapa en känsla av att duscha 
i regn fallande från himlen. 

Bild 20. Sektion E-E genom dusch och ramp ned i vattnet, skala 1:200

Även badhuset i sin helhet är avskilt från insyn av omgivningen, med undantag 
från utomhusdelen, vilket gör att arkitekturen i sig inte är ett hinder för exempelvis 
strikt muslimska kvinnor som önskar bada separat. Frågan blir istället en 
administrationsfråga vilket sällan är upp till arkitekten. 

Genom att träda ned i vattnet längs en flack ramp tvingas vi att stilla röra oss nedåt 
och framåt där vattnets naturliga motstånd bromsar farten. Att långsamt möta det 
varma vattnet, gradvis som i procession, gör upplevelsen mer högtidlig. För varje 
centimeter framåt ökar vattnets omslutning av vår kropp. Skillnaden i temperatur 
mellan luft och vattnet, luften är varm men vattnet är ännu varmare, ger ytterligare 
en dimension för våra sinnen. Den sänkta takten skall bidra till avslappning i både 
kropp och sinne, en paus från vardagen utanför badhuset. 

För att alla skall få samma upplevelse av badet bör alla möta vattnet på så likt sätt 
som möjligt. Genom att använda sig av ramp med en tillhörande lift och handledare 
som följer precis samma stråk kan både den som går, rullar eller behöver bäras ned 
i vattnet få en liknande upplevelse. En gemensam ramp är mer inkluderande än 
att hänvisa människor till olika platser för nedstigning i vattnet beroende av deras 
individuella förutsättningar. Att försöka göra den tillgängliga lösningen primär 
istället för att skapa separata, anpassade lösningar sammanför oss människor i våra 
likheter istället för att genom uppdelning öka känslan av olikhet och utanförskap. 

Rampen är placerat i ett ljust och öppet rum, längs stora uppglasade partier. Nästa 
rumslighet efter rampen är dunkel för att skapa kontrast och öka nyfikenheten. I det 
dunkla rummet faller vatten ned från taket och bildar en egen rumslighet i rummet, 
där vattnet får utgöra väggar. I taket där vattnet faller finns en svag ljusslinga som 
förstärker upplevelsen av vattenväggarna och skapar reflektioner. När vatten möter 
vatten är hörseln det sinne som främst berörs, men eftersom världen utanför rummet 
upplevs just genom vatten berörs även synen starkt. Hur vi upplever vattenväggarna 
beror på åt vilket håll vi tittar. Antingen vända tillbaka mot det ljusa, uppglasade 

rummet längs rampen eller vända åt andra hållet, in mot mörkret som ligger framför. 

Vidare leder vattnet in i en labyrintliknande och smal passage där silande ljus ned 
från taket lite längre fram visar vägen. Passagen knycker runt hörnet för att öka 
mystiken och inte avslöja vad som kommer härnäst. 

Bild 21. Sektion D-D genom passage med ljusinsläpp, samt sittfönster, skala 1:200
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Från den trånga passagen öppnas ett större rum upp, dock fortfarande dunkelt. I 
resten av badhuset är vattendjupet generellt 1050 mm. Det medför att det går lika 
bra att rulla runt och flyta runt samt simma runt i vattnet. I just detta större rum finns 
det dock en djupare del på 1400 mm. En liten sarg i golvet säkerställer att man inte 
råkar rulla ned i den djupare delen av misstag. Olika djup i vattnet gör att vi rör oss 
på olika sätt vilket i längden ger olika upplevelser. Längs detta rum finns ett lågt 
fönsterparti, bara upp till 600 mm från vattenytan. Utanför fönstret står träden vilket 
skapar en känsla av att simma i skogen, där all utsikt består av trädens stammar. 
Här avviker den gröna promenaden och slingrar sig bort från badhuset för att släppa 
öka distansen mellan livet utanför badhuset utan att tappa kontakten med naturen. 
De låga fönstren gör också att den som befinner sig i vattnet ser rakt ut, medan den 
som befinner sig utomhus inte ser in, framför allt inte eftersom det är så mörkt inne 
i denna del av badhuset. Från det stora rummet utgår mindre rum och ytterligare 
vägar att utforska. 

I ett mindre, kvadratiskt och mörkt rum med lägre takhöjd uppstår en intimare 
känsla. Detta rum är ett bubbelbad med platsbyggda bänkar längs tre av väggarna 
för att sitta ner och pausa från promenaden genom vattnet. 

Bild 22. Sektion C-C bassäng “simma i skogen”, bubbelbad i bakgrund, skala 1:200

Bortom bubbelbadet finns ett rum som lockar till utforskning genom sina naturliga 
reflektioner av vattnet och upp på väggarna. Rummets enda ljuskälla kommer 
utifrån, genom en öppning i väggen som till störst del finns under vattnet. När solens 
strålar studsar in i rummet genom vattnet reflekteras vattnets rörelser, som bildas av 
utsidans vind, upp på väggarna som om ljuset dansar. Eftersom solen och vinden 
varierar varje dag blir också upplevelsen av rummet olika varje dag. Efter att länge 
ha rört sig i de dunkla vattenrummen uppmanar ljuset utifrån en att simma ut. För 
optimal upplevelse simmar du ut under väggen och ut via vattnet, men det går även 
att skjuta upp det låga fönstret ovanför väggens öppning för att komma ut utan att 
doppa huvudet. 

Upplevelsen blir stark eftersom de rumsliga skillnaderna är stora. Det slutna, mörka 
och varma byts ut mot det ljusa, kalla och vidsträckta. Här finns sittmöjligheter för 
att stanna upp och ta del av utsikten ut över älven. Den tjocka väggen längst mot 
norr skärmar av från utebadplatsen och stråken. Vattnet i bassängen tillåts rinna över 
kanten längs den stora öppningen mot utsikten av älven för att stärka kopplingen 
mellan de olika vattnen.     

Vidare kan man röra sig in i badhusets igen genom en annan öppning i väggen. 
Tillbaka i det stora rummet med en ny väg uppenbarat sig, som inte syntes ur den 
första vinkeln då man äntrade rummet från andra hållet. En smal och dunkel passage 
med en ramp som går uppåt gör att vattendjupet succesivt minskar. I änden av 
passagen finns ett mindre rum, med ett vattendjup på 500 mm, som är upplyst av 
det stora fönstret som man kan sitta i, för tankarna till en skogsglänta. Här finns sitt- 
och liggplatser ovan vattenytan. Då kan man välja att enbart doppa exempelvis en 
hand eller fötterna i vattnet för att reglera kroppens temperatur. Här kan man också 
sitta direkt på botten, eftersom det låga vattendjupet tillåter det. Till skillnad från 
det allra första rummet, som också är ljust, är detta ett ljust vattenrum att stanna och 
uppehålla sig i, inte ett rum att enbart röra sig genom. 

Bild 23. Sektion B-B genom ljusrefkeltionsrummet samt bassäng utomshus, skala 1:200
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Bild 24. Illustration av badhusets utebassäng, delar av den blå promenaden samt badplatsen i bagrunden

Att röra sig genom de olika rumsligheterna i egen takt blir en slags badritual för att 
reflektera och vara i nuet. Här skall tysthet råda och ljuden man hör skall komma 
från vattnets rörelser i sig själv, mot byggnaden och mot kroppen. För att komma upp 
ur bassängen rör man sig sedan tillbaka samma väg som man kom, för att långsamt 
vada upp ur vattnet längs den långa rampen i det första rummet.  

Tillbaka upp ur vattnet i det stora rummet finns fyra rumsavskiljare i trä som skapar 
mindre rum i det stora rummet, utan att nå upp till taket och minska känslan av rymd. 
Rumsavskiljarna består dels av förvaringsskåp med tillhörande bänkar som riktar sig 
mot omklädningsrummen och bildar en passage av förvaring; ett förrum i det stora 
rummet för att avdramatisera känslan av nakenhet som kan uppstå om man rör dig 
från det mindre omklädningsrummet och direkt ut i det stora rymliga rummet. Dels 
består även rumsavskiljarna av olika typer av sitt- och liggmöjligheter riktade utåt 
mot utsikten. Varje plats tillåter endast någon eller några få personer och är delvis 
avskilda från varann för att möjliggöra att få vara ensam om man önskar. Längre 
bort i det stora rummet, som även nås från de personalutrymmen som finns innanför 
receptionen, finns praktiska funktioner så som toaletter och plats att dricka vatten på. 
Härifrån leder hissen en våning ner. 

Som om hissen tagit oss ned i berggrunden finns här en vattenfylld bassäng som 
påminner om en mörk grotta. Till skillnad från allt annat vatten i badhuset är detta 
vatten iskallt. Det passar bra att varva dopp i den kalla bassängen med att sitta i 
den varma bastun som finns intill. Eftersom bastun finns en våning ned hamnar den 
delvis under älvens vattenyta. Att inte bara se på vattnet, utan även ned i vattnet, 
ger ytterligare en dimension på hur vi kan uppleva vatten. Genom bastuns fönster 
över hörn kan man olika tider på dygnet och olika dagar om året följa skillnaden 
i vattnets höjd. Ibland kan hela bastun befinna sig under vattenytan, ibland helt 
ovan vattenytan, och ibland kanske vattenytan ligger precis i ögonhöjd. Det gör att 
bastuns rumslighet förändras helt beroende av naturen naturliga växlingar och så 
även den rumsliga upplevelsen. Bild 25. Nedre plan badhus, skala 1:400
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Promenaderna

Parken upplevs genom dess promenader. Här finns den blå promenaden, 
kajpromenaden, och den gröna promenaden, skogspromenaden. Dessa promenader 
kopplas till befintliga stråk. Längst i norr ansluter badparkens blå kajpromenad 
sina stråk i två nivåer till Sannegårdens kajpromenads två nivåer, en högre och 
en lägre. Badparkens gröna promenad kopplar delvis på det gröna, trädkantade 
Miraallénstråket men bildar också en parkentré i brottet mellan den gröna parken 
och den asfalterade trottoarkanten längs gatan med samma namn. Inom parken 
ansluter den gröna promenaden till befintliga stigar som leder upp till Slottsberget 
samt till nya stigar som kopplar ihop den gröna och den blå promenaden.  

Promenaderna i badparken är alla en del i det större stråket som sträcker sig 
längs med hela norra Älvstranden. Likt den befintliga platsen på sydöstra sidan 
av Sannegårdshamnens inlopp är även förslaget för badparken något annat än det 
övriga stråket. Naturnärheten är mer påtaglig då parken både närmar sig vattnet och 
vegetationen än de långa, hårda kajerna som distanserar sig från vattnet. 

Både det blå och det gröna stråket inordnar sig i en aktivitetsgradient som i norr är 
mer stojig, öppen och lekfull men i söder är mer stillsam, sluten och eftertänksam. 
Genomgående för badparken gäller att den skall verka inkluderande, varför 
exempelvis ramper med handledare utgör den primära vägen att röra sig mellan 
olika nivåskillnader, vilket tillmötesgår så många som möjligt, i förhållande till 
trappor. Promenaderna är tydliga i var man går och inte går för att underlätta för 
den med svag syn eller svårighet i att orientera sig. Handledare finns vid trappor 
och rampor, men inte längs kajpromenaden. Detta för att inte bli en barriär mellan 
människan och vattnet, likt en brygga. Däremot finns en liten kant som dels kan 
uppfattas av blindkäpp, dels bildar en kontrast i marken samt har en ljusslinga som 
på kvällen tydligt markerar var kanten går. 

Bild 27. Diagram stråk skala 1:2000

Den blå promenaden

Den blå promenaden rör sig längs vattnet i olika nivåer och utgör kanten mellan 
vatten och land. Längst i norr delar nivåerna på sig och omfamnar vattnet vilket 
bildar en utomhusbadplats som är skyddad, översiktlig och säkerställer en säkrare 
typ av bad än vad den fria älven utanför tillåter. Den befintliga grus- och sandremsan 
ges större utrymme och blir en central punkt i badparken som välkomnar badandet 
som den befintliga platsen förbjuder.  

På sluttande gräsytor mot badplatsen skapas platser för fri lek, picknick, solbad och 
umgänge. De öppna gräsytorna samt platsbyggda sittmöjligheter längs promenaden 
riktar sig mot badplatsen och ger god uppsikt. Stråket följer den befintliga trädraden 
av björkar som hjälper till att rama in badplatsen, och stärker dess placering i 
badparken. Träden är så pass höga att de inte minskar uppsikten nämnvärt. 

Att den blå promenaden kring badplatsen är rakare till skillnad från andra mer 
veckade delar bidrar också till ökad uppsikt. Uppsikt är viktig för trygghet både i och 
utanför vattnet, framför allt där barn vistas. Att badplatsen är av typen sandstrand 
är strategiskt ur säkerhetsperspektiv eftersom alla, men framför allt de som inte kan 
simma, lätt kan välja det vattendjup som varje individ är bekväm med. I de grundare 
delarna kan små barn plaska vid strandkanten och på de djupare delarna kan de äldre 
hoppa och leka. Lite skvätt får man räkna vid om man väljer att gå längs bassängen. 

Badplatsen erbjuder en ramp ned i vattnet för de som behöver det, tillräckligt 
bred för att rullstolar skall kunna mötas. Placeringen av rampen, längs stranden, 
bidrar till att man åtminstone jämsides möter vattnet oavsett om man går eller 
rullar ned. Väl i vattnet kan badandet ske tillsammans med alla oavsett eventuell 
funktionsnedsättning. 

På vintern kan badplatsen, likt en naturlig sjö, frysa till is och möjliggöra 
skridskoåkning vilket betyder att parken erbjuder aktiviteter utöver sommarsäsongen. 
Även parken i sin helhet, utöver just utomhusbadet, är menat att fungera som 
parkmiljö och stråk under hela året. De olika årstiderna präglar naturen och skapar 
en varierad upplevelse. 
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Bild 28. Sektion A-A genom badparkens utebadplats och café, skala 1:200
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Promenaden består av betong som tål väder och vind, men framför allt vattnets 
påverkan. Älven höjer och sänker sin vattennivå dagligen, påverkad av väder, 
årstider och det globala klimatet. De två olika nivåerna på den blå promenaden ökar 
möjligheten till vattennärhet eftersom man kan välja den lägre promenaden vid lägre 
vatten och den övre vid högre vatten då den lägre promenaden tål att hamna under 
vattenytan. Eftersom vattnet kan upplevas som ett otryggt element väger den tunga 
betongen upp med stabilitet. Längs promenaden finns platsbyggda sittplatser av 
kiselbehandlat trä som kräver ytterst lite underhåll men som vid slitage är enklare att 
byta ut än om hela strukturen vore byggd i trä. Sittplatserna på den övre promenaden 
är som karvade ur muren och är en del i kanten. Kanten, eller den blå promenaden, 
veckar sig för att skapa nya utblickar och dela upp platserna i mindre delar för 
att göra sittplatserna mer enskilda. Sofforna är ibland kortare än murens urtag för 
att ge plats åt exempelvis rullstolar som ingår i tanken om att inkludera så många 
människor som möjligt. 

Att inte ha total överblick, som en helt rak kajpromenad skulle ge, ökar nyfikenheten 
för vad som händer efter nästa krön. Det bör skapas en känsla av trygghet i den 
halvöppna platsen som upplevs när man sitter med stor utsikt framför sig men med 
en trygg mur i ryggen i enlighet med prospect-refugeteorin. Den veckade kanten 
skapar också möjligheter att under dagens lopp hitta platsen som passar individens 
önskan om sol eller skugga, vind eller lä. På den övre nivån är det störst utrymme 
för promenad, medan den nedre nivån ges störst utrymme till att sitta då träsofforna 
breder ut sig och uppmanar till halvliggande ställning som passar bra för solbad 
och avkoppling. Närmast badhuset finns en plats på den övre nivån som passar för 
exempelvis fiske.

I söder där kanten övergår från att vara vattennära kajstråk till att bli badhus rampar 
stråket upp på taket. Badhusen tar en del av platsen i anspråk och blir en del av kanten 
mellan vatten och land men avbryter aldrig promenaden längs vattnet. Platsen längst 
söderut på taket blir en utkiksplats; en höjdpunkt i badparken i flera bemärkelser. Bild 30. Sektion F-F av blå promenaden vid lågvatten, skala 1:200

Bild 29. Sektion F-F av blå promenaden vid högvatten, skala 1:200

Promenaden på taket följer badhusets uppdelning mellan vatten och land. Där man 
kan gå på taket, där kan man gå inuti badhuset. Där man inte kan gå på taket, som 
täcks av sedum, där befinner sig badhusets vatten. På så sätt förmedlar även stråket 
på taket en tydlig gräns för var kanten är. Där badhuset har ljusinsläpp genom taket 
är glaset frostat för att säkerställa att det inte blir någon insyn. 

Via lift eller trappa, som tydligt ligger inom promenaden kommer man upp och ned 
på taket söderifrån. Den södra delen av den blå promenaden har liknande gestaltning 
som norr om badhuset för att sammanhålla promenaden. Här är dock den lägre 
nivån inte lika låg eftersom vågornas påfrestning är större här, utan vågbrytare och 
närmre den stora fartygsleden. Älvsnabbens färjehållplatsen får en ny placering i 
utkanten av badparken och integreras i den blå promenaden. Sittmöjligheterna kan 
nyttjas lika gärna för den som vill stanna i sin promenad som den som väntar på 
färjan. Hållplatsen markerar den södra entrén till badparken och gränsar mot det 
befintliga urbana och bebyggda området bestående av den hårda, höga kajen samt 
bostadsområdet. Den nya placeringen gör att ljudet och vågorna från Älvsnabben 
förflyttas från parken för lugnets skull. För att leda småbåtstrafiken längre ifrån 
badparken omformas vågbrytaren söder om Sannegårdsbron. 

Mellan badhuset och badplatsen finns en byggnad innehållandes omklädningsrum och 
toaletter, samt utrymme för städ, teknik och förråd. De sistnämnda utrymmena bistår 
underhållet av badplatsen och omklädningsrummen, samt möjliggör för att förvara 
badrullstolar som kan erbjudas vid behov. Omklädningsrum ger fler människor 
möjlighet att känna sig helt bekväma i badsituationen där nakenhet av olika skäl kan 
stå i vägen för det offentliga badandet. Omklädningsrum och toaletter finns i olika 
storlekar för olika ändamål, så som att låta människor klä om i grupp eller ensamma, 
med familjen, assistenten, barnvagnen, rullstolen etc. Omklädningshuset övergår i en 
större sittrappa i västligt eftermiddags- och kvällsolsläge. För önskan om skuggigare 
plats finns här även en växtklädd pergola ovan picknickbord. Picknickborden är till 
för den som av olika anledningar väljer att ha med medhavd mat till badparken Bild 31. Takplan badhus, skala 1:400



50 51

Bild 32. Illustration av badhusets entré samt blå kajpromenaden som leder upp till taket på badhuset

istället för att nyttja cafét. Toaletterna är placerade bort från badplatsen, med distans 
till det gröna stråket för en mer privat känsla.  

Den gröna promenaden

Den gröna promenaden håller viss distans till vattnet och har en mer vegetativ 
känsla. Norrut ligger den hårt packade stenmjölsstigen helt öppet men ju längre 
söderut stigen slingrar sig närmar sig och tätnar träden till dess att grönskan ihop 
med badhuset helt omsluter stigen. Rumsligheten rör sig från det öppna, ljusa och 
översiktliga, till att gradvis bli mörkare, mer omslutet och mystiskt. Eller vice versa 
beroende från vilket håll man rör sig genom badparken. Olika typer av rumsligheter 
ökar vårt intresse, nyfikenheten tar oss framåt och uppmanar oss att utforska platsen. 

Det hårt packade stenmjölet som stigen består av bryter av mot den i övrigt 
asfalterade Norra Älvstranden. Stenmjölet skiljer sig även i känslan mot att gå på den 
blå promenadens betong, med nya ljud och mjukare upplevelse. Mjukheten innebär 
en tröghet som bör sänka farten och uppmana till eftertanke. Underlaget upplevs 
naturlikt men är ändå tillräckligt hårt för att cykla, rulla rullstol och barnvagn på. 

Den gröna promenaden knyter slingrande samman parkens tre byggnader. Alla tre 
med olika former men där den ljusa träpanelen är gemensam nämnare ihop med 
träsofforna längs blå promenaden. Gemensamma nämnare i samma miljö bidrar 
till att hålla ihop platsen och trots dess många olika element ändå skapa en helhet. 
Helheten är viktig för att läsa ihop badparken till en plats. Trät som naturligt tillåts 
åldras med åren ger en känsla av kunna urskilja tiden då vi kan uppfatta att platsen 
åldras likt oss själva. 

Caféet och badhuset håller till i varsin ände av parken men ligger båda inom parken. 
Att de placerats i varsin ände balanserar upp badparken. I båda ändarna skapas 
möjlighet för aktivitet året om och byggnaderna ses båda som olika mål längs 

stråket för att undvika att ena sidan parken upplevs som framsida och den andra som 
baksida. Ett annat argument för byggnadernas spridda placering är att bemannade 
funktioner ger ögon och trygghet tillplatsen över en större yta. 

Den gröna promenaden ansluter till de befintliga stigarna som leder upp till 
Slottsberget. Det är den befintliga vegetationen på Slottsbergets topp och sluttning 
som tillåts sprida sig ned i parken och bilda olika typer av rumslighet. Från den 
öppna gläntan intill caféet som möjliggör för delvis trädomsluten lek under uppsikt 
från caféts uteservering, via den halvglesa skogen vars kant bildas av stigen, där 
träden erbjuder skugga utan att utesluta utsikt, till träden som spiller över på andra 
sidan stigen och bildar ett lite tätare trädparti. De öppnare rummen uppmanar till 
möten och umgänge. Bland träden som endast finns på den ena sidan om stigen 
finns möjlighet att hitta en personlig plats med utblick över parken utan att bli sedd 
och uppleva sig själv vara i centrum, som enligt Gunnar Jarle Sortes kan vara en 
viktig faktor för somliga i en god parkmiljö. Även här finns en koppling mellan 
vegetationen och bergsbranten i ryggen till prospect-refugeteorin vilket får oss att 
känna trygghet. Det tätare skogspartiet bidrar till att distansera stigen från badhuset 
som för att uppnå avkoppling och stillhet skärmar av sig från den offentliga stigen. 
Detta rum är mer slutet och skapar en kontrast till de andra, öppnare och ljusare 
rumsligheterna i parken. Lagom variation skapar nyfikenhet och gör att vi inte 
tröttnar på platsen vilket i sin tur medför till att vi slutar ta in omgivningen lika 
aktivt. 
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Älvstrandens badpark är ett förslag på hur man kan skapa ett offentligt rum 
tillgängligt för många i staden. Under projektets gång fick begreppet “alla” istället 
bli “många”, eftersom det är en omöjlighet att gestalta något som faller varje enskild 
individ i smaken. För att inkludera så många människor som möjligt i det offentliga 
rummet tror jag att det är viktigt med en grundinställning om alla människors lika 
värde och att försöka tänka utanför normen. Att låta tillgänglighet bli en tillgång 
och utgångspunkt istället för en efterkonstruerad anpassning skapar automatiskt en 
känsla av inkludering. 

Förslaget, en badpark, är resultatet på frågeställningen om hur ett förslag kan 
gestaltas med fokus på bad och koppling till vatten. Parken möter vattnet på ett nytt 
och mer intimt sätt än platsen gör i dess befintliga skick idag. Parken erbjuder även 
bad i flera olika former för att tillgodose en större del av den målgrupp som likt 
mig själv längtar efter att få bada i centrala Göteborg. Kajpromenaden i dess nivåer 
tar en fysiskt nära vattnet vilket inte tidigare var möjligt. De olika promenaderna 
inom badparken blev viktiga i frågan om att förstärka platsens befintliga miljö. 
Kajpromenaden bidrar även till att knyta samman parken till staden genom att bli en 
tydlig del i Norra Älvstrandens befintliga stråk. 

Kanten mellan vatten och land ansluter till de befintliga kajerna och blir något 
mer än bara en kant. Kanten bjuder in människor att närma sig vattnet, både för 
promenader, möten med andra människor och att bara stanna och sitta ned i stillhet. 
Kanten blir även en byggnad och en badplats. Badplatsen omfamnas av kanten 
och badhuset är kanten. Kantens gestaltning med olika nivåer talar med platsens 
naturliga höjdkurvor, och badhuset blir en del av detta eftersom man kan promenera 
över det, eller bada i det. Även inne i badhuset är promenaden central. Badhuset 
har gestaltats så att det främsta sättet att uppleva och röra sig mellan rum är genom 
badandet och inuti vattnet. 

Detta är ytterligare ett lager i badparkens förhållande och upplevelse av vatten och 
rum. Vattnet i badhuset ligger i ytterkanten för att förstärka känslan mellan vatten 
och land även inomhus och för att närma sig känslan av ett bad i älven, även om det 
idag är förbjudet. Även ett bad i utomhusbadplatsen skall ge känslan av att komma 
så nära ett älvbad som möjligt 

Utanför badhuset styr promenaderna upplevelsen då de tydligt tar dig från den ena 
platsen till den andra, där miljöerna varierar. Fri att avvika från promenaderna kan 
du ockå skapa dig en helt egen väg. Kontraster i rumslighet och ljus, utblickar, 
omslutenhet, platser att stanna till i, närhet till naturen förstärker vår sinnliga 
upplevelse. Komplexiteten uppmanar till nyfikenhet. Detta gäller både miljön i 
badhuset och ute i badparken i stort. 

Hur vi ser på bad är helt subjektivt, för många är det med en positiv känsla vi närmar 
oss badet då även badkrukor som inte vill röra vattnet kan uppskatta solbadandet, 
närheten till naturen eller inomhusbadets värme i luften. Slutsatsen är att vi alla har 
olika behov och syn på bad och för att ett bad ska passa ”alla” krävs många olika 
slags funktioner och kvaliteter, men kanske inte på samma plats utan jämte varandra.  

Bad är i grunden en neutral företeelse. Bad är en fysisk aktivitet, men det som gör 
fenomenet spännande är dess mentala betydelse för oss, vår upplevelse. Det är när 
vi som individer adderar bad till våra syften, erfarenheter, känslor, värderingar och 
personligheter som badets betydelse skapas. 

Älvstrandens badpark är resultatet av att försöka gestalta en inkluderande och 
tillgänglig plats i staden som upplevs genom badandet och promenaderna. 

AVSLUTNING

Bild 33. Illustration Älvstrandens badpark
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Romerska bad

I romarriket blev badandet en stor del av kulturen och det vardagliga livet. Hygien var 
av stor vikt men när det kommer till termerna handlade det lika mycket om det sociala 
sammanhanget. Termerna kunde utöver bad även innefatta bibliotek, konstutställningar, 
teater- och musikföreställningar samt butiker. Dessutom kom baden att utvecklas från 
att endast tillåta män till att öppnas alla medborgare, ur alla samhällsklasser. De flesta 
med separata ingångar för män, kvinnor och slavar men så småningom uppstod även 
gemensamma bad, s.k. mixta balnea. Alla människors rätt till hygien var uppenbarligen 
överordnat alla människors rätt till frihet. 

Det var en förhållandevis avancerad ritual att bada i ett romerskt bad. Arkitekturen 
samspelade med badritualen på så sätt att varje rum motsvarade ett steg i processen och 
för varje rum förändrades temperaturen. Man började med att klä av sig naken i ett om-
klädningsrum, gick vidare till ett rum att motionera i och då man var svettig följde först 
kalla rum, varma rum och slutligen heta rum i upp till 70°C värme. I de heta rummen 
skulle svetten rena från smutsen men där fanns även kalla vattenbassänger för avkyln-
ing. Sedan vidare till tvättning i varmt vatten, oljemassage och avslappning. Det kunde 
även finnas simbassänger i anslutning till de öppna innergårdarna. 

I och med romarrikets utbredning spreds även badkulturen och man byggde stora bad i 
exempelvis Bath i England, Aachen i Tyskland och Aix-les-Bains i Frankrike. 
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Hamam

Hamam 
Efter Roms fall levde badkulturen vidare och upptogs i andra kulturer, t.ex. turkar och 
araber. I Turkiet på 600 och 700-talen var baden till en början en del av moskéerna men 
utvecklades sedan till egna anläggningar. Hamam, som baden heter, liknar de romerska 
med sina kalla, varma och heta rum, massage, skrubbning och avkoppling. Däremot 
finns inga bassänger eftersom stillastående vatten ansågs orent. Kvinnor och män ba-
dade alltid på varsitt håll och även här var badet av stor social vikt i det vardagliga livet. 
Genom återvändande korsfarare spreds även denna typ av bad till Europa och badstugor 
uppfördes i exempelvis Tyskland och Frankrike. 
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Från och med 1100-talet kunde man finna bad i alla de större städerna i Europa. Bad på 
medeltiden innebar främst ångbad/svettbad, mer likt dagens bastubad, och sällan bad i 
form av bassänger att simma i. Badet var väldigt viktigt på den här tiden, ett grundbehov 
lika nödvändigt som mat och vatten. Man ansåg att badet var ett utomordentligt bote-
medel mot exempelvis spetälskan, också den medförd till Europa av korsfararna. I en 
läkebok från den här tiden kan man läsa om badstugans tolv dygder. Faktum är att ingen 
av dem handlar om direkt rengöring utan om att lindra kroppsliga åkommor, värma och 
svalka, torka och blöta, ge avkoppling och förbättra moralen m.m. Man inrättade nu bad 
i de mer välbärgade hemmen där man badade och socialiserade med vänner varpå badet 
blev lika viktigt som salongen ur ett socialt perspektiv. I samband med kloster kunde 
man också finna badstugor. Här utdelades s.k. själabad.  

Själabaden var en slags välgörenhet under medeltiden där man lät fattiga människor 
bada och få sig ett mål mat på katolska kyrkans bekostad eller sponsrade av de som ville 
försäkra sig om en bättre plats i himlen. 

Det som dock hade skett redan i den romerska badkulturen men även under medeltiden 
var att en viss dekadens utvecklades i dessa sammanhang. Baden blev i det närmaste 
smitthärdar för diverse könssjukdomar och under kyrkans ledning avvecklades baden 
för att bana väg en tid av själslig renhet och mycket dålig hygien. 

Europa
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I och med renässansens antika ideal började man återigen att bada i Europa. Norden 
hade inte hunnit påverkas i lika hög grad av kyrkans badmotstånd som övriga delar 
av Europa och badstugorna hade i stor utsträckning levt kvar här, framförallt i norra 
Sverige och Finland. I början av 1700-talet blomstrade badhuskulturen i Norden och 
många såg sin chans till rikedom genom att ta betalt för att låta folk få bada i sina privata 
badhus. De var mycket populära och man började även ägna sig åt utskänkning i sam-
band med badhusen. Historien återupprepades och återigen förvandlades badkulturen 
till förlustelseställen som spred sjukdomar och dålig moral. På kunglig order förbjöds 
därför alla badhus år 1725 i Sverige. 

Tack vare den naturvetenskapliga revolutionen hade kyrkan inte riktigt lika starkt in-
flytande längre och därför dog inte allt badande ut. Läkarna ordinerade nämligen kall- 
och varmvattenbehandlingar och därför kom kur- och brunnsorter med medicinska bad 
och brunnsdrickning att bli en del av hälsovården. Runt 1770 fanns det närmare 350 
brunnsorter i Sverige. Hit reste de förmögna för att ta del av sällskapslivet lika väl som 
medicinska behandlingar. Kurorterna var till för de välbärgade och kunde inte ersätta de 
förbjudna badhusen för gemene man. 

I slutet av 1700-talet började kallbadhusen uppföras i Sverige, de första var små bad-
flottar med hus på men utvecklades snart till stora badanläggningar, belägna en bit ut i 
havet eller på stranden, främst i Bohuslän och Halland. Det var nämligen först nu som 
man började våga sig ut och bada i det fria havet, dock främst de förmögna eftersom de 
vanliga arbetarna knappast hade tid eller råd att besöka badorter.   

Det hygieniska medvetandet ökade på under hela 1800-talet och kallbadhusen följdes 
av varmbadhus på läkarnas inrådan. Offentligt badande spreds till alla olika samhällsk-
lasser och nästan alla svenska städer hade vid mitten av 1800-talet tillgång till varm-

Sverige
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eller kallbadhus. Badhusen bestod av karbad, ång- och varmluftsbad, duschar av olika 
slag samt simbassänger. För att höja nivån på hygienen i Sverige infördes i slutet av 
1800-talet s.k. skolbad. Skolbaden bestod av bastubad på 45° C där alla skolbarn skulle 
tvagas, följt av en lagom kall dusch. Det var först nu i slutet av 1800-talet som havs-
bad blev folkligt, detta tack vare järnvägens utbyggnad över Europa som kunde föra 
arbetarklassen till havet. 
Nu började man skilja på olika slags bad. Man kunde bada för att rena kroppen från 
smuts eller av medicinska skäl som handlade mycket om att man ansåg att naturli-
ga mineraler hade god verkan på hälsan. Idealen handlade om frisk luft, mycket ljus, 
fria bad och stränder och gemensamhetsbad började accepteras av allmänheten. På 
1930-talet kom fritidens genombrott i Sverige. Då infördes lagstadgad semester för 
arbetare om två veckor per år. I och med ett ekonomiskt uppsving i Sverige började 
vanliga människor få råd att åka iväg på semester och på 1950-talet fick många råd att 
köpa bil samt fritidshus. Man sökte sig till naturen; sjöarna och havet. På 1970-talet 
närmade man sig havet ännu mer på grund av fritidsbåtarnas intåg. Den stora skillnaden 
nu jämfört med förr bestod i att man kunde bada i hav och sjöar av enbart den ”simpla” 
anledningen att det är härligt. Att bada så som vi badar idag är uppenbarligen en ganska 
modern företeelse. 
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Göteborg
På 1830-talet drogs den första simskolan igång i Göteborg i en flytande anläggning 
belägen i älven, ungefär där Göteborgs Operahus idag ligger. 20 år senare byggde man 
ytterligare anläggning bredvid, enbart för kvinnor. De innehöll omklädningsrum och 
bassänger som var helt eller delvis skilda från älvens vatten. Ytterligare 20 år senare 
revs båda anläggningarna för att ge plats åt en bro till Hisingen. Det kom att byggas nya 
anläggningar på flera platser runt om i staden i anslutning till älven fram till 1920-talet 
då man började anse att älvens vatten blivit för smutsigt och man började åka ut till 
kusten för att bada i det öppna havet istället. De kommunala friluftsbaden ökade suc-
cesivt i antal och idag ansvarar Göteborgs stad för runt 25 stycken, en del i insjöar men 
de flesta är havsbad. I älven badade man inte igen förrän 2015 då Allmänna badet, den 
flytande poolen i Frihamnen, placerades i älven där det i övrigt fortfarande råder bad-
förbud. 

Göteborg
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som drar. Barriärerna består till största delen av trafik. Stora trafikleder med upp till 
fyra filer åt varje håll följer längs Manhattans ytterkanter och separerar vattnet från 
staden. Till följd av dessa är parkerna längs vattnet, trots försök att dölja dem med 
träd, nästan lika bullriga av trafiken som gatorna är mitt inne i staden. Där grönskan 
är tätare är det dock lättare att urskilja ljud som fågelkvitter och vattenskvalp 
men ljuden av tutande biltrafik, sirener, polisvisslor, helikoptrar, byggarbeten och 
människor kommer man aldrig ifrån. 

I en så tät stad har få människor tillgång till en egen plats utomhus varpå man söker 
sig till offentliga parker. Grönstråken känns definitivt offentliga med tydliga gränser 
som markerar var man får vistas. Under sommaren kan här bli väldigt varmt. Då blir 
de yttre parkstråken lite svalare med närheten till vatten och brisen jämfört med den 
stillastående luften fylld av avgaser mellan skyskraporna mitt på Manhattan. Dock 
är vattnet något man endast ser på, möjligen hör, men aldrig känner. Oftast ligger de 
väl omhändertagna stråken och parkerna 2–3 meter ovan vattenytan med vissa delar 
nedsänkta till 1m ovan marken som lägst. Vattnet i sig ser smutsigt ut och kanske 
därför inte något man vill röra vid, men hade det varit rent och säkert att bada i vore 
det fantastiskt en varm sommardag. Bad skulle vara ett socialt, inkluderande verktyg 
för att låta människor närma sig och integrera med både varandra och vattnet. 
 
Floating Pool Lady
Det finns både byggda badplatser och planer på framtida badplatser i NYC. Ett 
exempel är den flytande pråmen ”Floating Pool Lady” innehållandes en pool i 
Barretto Point Park i stadsdelen the Bronx. I the Bronx anknyter poolen till den 
gröna parken som tillsammans bildar oas i ett annars tungt industriområde. Att ge 
denna möjlighet till en stadsdel som i övrigt saknar mycket resurser är ett steg i rätt 
riktning, samtidigt som tillgängligheten blir dålig då många helt enkelt inte vågar sig 
hit eftersom området har ett rykte om sig att vara farligt. 

För att få ytterligare perspektiv på Göteborg analyseras andra städer som också 
genomgår en transformationsprocess från att ha varit en hamn- och industristad vänd 
från vattnet till att istället planeras om med vattnet som en välkommen tillgång. 

Liksom Göteborg byggdes även New Yorks första del, belägen på Manhattans 
sydligaste spets, av holländare på 1600-talet. New York, som då hette New 
Amsterdam, och Göteborg byggdes med samma typ av stadsplan som förebild. På 
den tiden hade även New York en kanal, liknande Göteborgs Stora Hamnkanal, 
och båda städerna blomstrade tack vare handel och sjöfart. Idag skiljer sig de 
båda städerna mycket åt då NYC har blivit en kompakt världsstad med sina nära 9 
miljoner invånare jämfört med Göteborgs dryga halva miljon invånare trots kraftiga 
förtätningsansträngningar och skyskrapeplaner. Tittar vi istället på likheterna kan vi 
konstatera att båda städerna omges av vatten. Smutsigt vatten som ses som barriärer 
mellan de olika stadsdelarna istället för en tillgång. Båda städerna har historiskt 
sett vänt sig från vattnet, men har idag som mål att närma sig vattnet. Längs vattnet 
bodde endast de som inte hade råd att bo någon annanstans, men idag har dessa 
områden har blivit attraktiva och dyra på grund av utsikten och närheten till vatten. 

Under de senaste 15 åren har borgmästarna i NYC arbetat för att skapa grönområden 
med promenadstråk längs vattnet för att fler människor ska få tillgång till Hudson 
River och East River som rinner på var sida om Manhattan. Dessa gröna platser 
som ibland övergår till långa promenader och ibland bara upplevs som små glimtar 
mellan fortfarande avstängda delar är populära och välutnyttjade. Här rör sig alla 
typer av människor, i alla åldrar och med olika bakgrund, från morgon till kväll. 
Människor joggar, promenerar, rastar sina hundar, cyklar, skejtar, strosar, vilar, ser 
på utsikten, umgås, läser, fiskar och leker. Här rör sig turister men verkar främst 
vara den allmänne New Yorkbons möjlighet att ta sig ur stadens hektiska puls och få 
andas i det lugna. Stråken i sig är destinationen här, man använder dem inte för att 
ta sig någon annanstans eftersom starka barriärer mot staden gör dem svåråtkomliga 
och det finns inte heller affärer, restauranger eller andra kommersiella funktioner 

NEW YORK CITY

Bild 34. Floating Pool Lady, the Bronx, New York City

+ Pool
Ett projekt som har pågått sedan 2010 men ännu inte genomfört är +Pool vars koncept 
är att bygga en flytande pool i Hudson River som passar för alla och som påverkar 
människors syn på vattnet genom att låta dem simma i det. Namnet beror på poolens 
design i form av ett plustecken där varje arm har en egen funktion; motionssim, 
avslappning, vattensport och en grundare del för lek. Genom att slå ihop sportdelen 
och motionssimsdelen kan man också få möjlighet att simma i en 50 meters pool av 
olympisk standard. Många flytande pooler har designats och byggts världen över, 
den stora skillnaden mellan dessa och +Pool är grundtanken om att vattnet som den 

flyter på ska filtreras och användas även i poolen. På så sätt kommer poolen i sig 
själv långsamt att bidra till att rena den smutsiga floden och dessutom utnyttjar man 
den lokala resursen, vattnet, som redan finns på plats. Under de senaste åren har man 
med hjälp av ett flytande lab i Hudson River testat hur man bäst kan filtrera vattnet 
och vilken påverkan de olika årstiderna kan ha på projektet. Genom att låta folk 
köpa kakelplattor till poolen och få sitt namn ingraverat hoppas man kunna samla in 
tillräckligt mycket pengar för att så småningom förverkliga projektet. 

Bild 35. + Pool, Hudson river, New York City
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KÖPENHAMN
En annan stad att belysa i detta sammanhang är Köpenhamn vars hamn också 
befinner sig i processen att gå från trafikstocknings- och industriområde till att bli ett 
kulturellt och socialt centrum. En del i denna förvandling har varit att göra vattnet 
mer tillgängligt. Något som Köpenhamns hamn har som saknas i Göteborgs hamn är 
rent vatten. Gemensamt har Sveriges och Danmarks senaste års miljardsatsningar lett 
till att Öresund är renare än det har varit på 50 år. Insatserna har bestått i att förbättra 
reningsverken på bägge sidor om sundet och i förlängningen har detta lett till att 
man nu kan bada direkt i Köpenhamns hamnvatten. Att bada i hamnen har också 
visat sig vara väldigt populärt varpå det ständigt uppkommer nya urbana badplatser 
sedan det första öppnade 2002. Exempel på dessa är Koralbadet på Sluseholmen, 
Copencabana vid Fisketorvet, Islands brygge havnebad och Svanemølle beach. 

Havnebadet Islands Brygge, Köpenhamn
Det mest kända urbana badet i Köpenhamns hamn är Islands brygge havnebad, ritat 
av BIG och JDS Architects, som är en av flera bassänger i centrala Köpenhamn. 
Här har man inte försökt att rita ett traditionellt utomhusbad utan istället tagit sig 
an projektet som ett urbant landskapsprojekt där badet får agera som ett första 
steg i att transformera området från industriellt hamnområde till en social och 
kulturell mötesplats. Man har satsat på en flexibilitet i programmet, då badet tillåter 
många olika slags bad, samt tillgänglighet och säkerhet. Arkitekterna har utgått 
ifrån den befintliga parkens struktur där badet bildar en förlängning av redan satta 
avgränsningar, vilket ger en kontinuitet i det offentliga rummet. Säkerheten har fått 
avgöra hur man har placerat ut de olika bassängerna på så sätt att livräddartornet får 
en utblick över hela badet utan några dolda vinkar. 

Strukturen trappar nedåt för att tillgängliggöra vattnet. Badplatsen har byggts 
i trä för att vara hållbar, lättskött samt tåla väder, vatten och vind. Här finns två 
bassänger speciellt designade för barn med grunt vatten, där den ena sluttar nedåt 
med en strandliknande plattläggning, en dyk- och hoppbassäng med hopptorn samt 
75-meters motionssimspool. Den grunda och sluttande bassängen har perforerad 

botten som låter vattnet sippra in. Här är det naturligt att sitta längs kanten och 
bada tårna medan man umgås med andra eller passar sina barn. Även den andra 
barnbassängen har botten medan övriga bassänger endast ramar in hamnvattnet och 
då är lika djupa som hamnen är. Bassängerna knyts ihop av trädäck som används till 
att gå på men även till att sitta eller ligga på sin handduk mellan baden. Det finns 
dock inte tillräckligt med plats för alla och då används parken för samma ändamål. 

Det finns planer på att bygga ut badet med en soltrappa som undertill huserar bastur 
och café för att göra badet till en åretruntaktivitet. Som det är nu är platsen mycket 
populär under sommaren och har lett till att parken intill utnyttjas flitigt. Det är också 
tillåtet att vinterbada här. Som grädde på moset är det gratis att bada vara här och 
dessutom får man en utmärkt utsikt över staden.   

Bild 36. Havnebadet Islands brygge, Köpenhamn



FORMER AV BAD
BILAGA 3

KURS: AAHM01 LTH 2017     |     EXAMENSARBETE I ARKITEKTUR     |     DEGREE PROJECT IN ARCHITECTURE     |     ÄLVSTRANDENS BADPARK

FÖRFATTARE: ISABELLE PETERSSON     |     EXAMINATOR: CHRISTER MALMSTRÖM     |     HANDLEDARE: EMMA NILSSON 



2 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Rituella bad 4
   Ickereligiösa bad 4

   Religiösa bad 6

Kroppsliga bad 8

Nöjets bad 10

Utforskande bad 16



4 5

I Finland finns det över två miljoner bastur och bastubadandet är en viktig del i den 
finska livsstilen då det är en plats för fysisk och mental avslappning. Värmen gör 
gott för värkande muskler, stimulerar blodomloppet och ökar ämnesomsättningen. 
Man kan utföra sin basturitual ensam men vanligtvis bastar man tillsammans med 
vänner eller familj då bastukulturen har ett stort socialt värde.  

Somliga kopplar bastubadandet till vinterbad. Man kan t.ex. bada i så kallt vatten att 
isen har lagt sig så att man måste såga upp isvakar för att komma i vattnet. Forskning 
visar att kylan är bra för kroppen. Upplevda resultat av regelbundna vinterbad är 
förbättrad sömn, minne, humör och energinivå. Kroppen utvecklar en stressreaktion 
av det kalla vattnet som kan göra att vi hanterar annan stress bättre. Däremot kan 
det vara farligt om man har högt blodtryck. För många är det helt otänkbart att bada 
på ute på vintern, men för andra är vinterbad en aktivitet som ökar det allmänna 
välbefinnandet.  

Ett bastuexempel är bastun i Frihamnen i Göteborg som till stor del är byggd av 
återvunnet material, har ritats av Raumlabor samt nominerats till Kaspar Salinpriset 
2015. Raumlabors tanke är att bastun ska föra samman oss människor så som badet 
gjorde förr i tiden då de offentliga baden var platsen för att diskutera livet i tillägg 
till avkoppling. 

Exteriören är industriell med sin delvis rostiga plåt, vilket passar bra då bastun är 
belägen i Frihamnen som är ett industriområde i Göteborgs hamn. Vid en första 
anblick tycks bastun med sitt oregelbundna formspråk vara ett gammalt industriarv 
som alltid stått där. Interiören är, i kontrast till fasaden, varm och mjuk med sin 
träpanel i lärk, vilket relaterar till hur insidan också är varmare än utsidan då 
bastun är igång. De få fönstren ramar in specifika vyer som om de vore tavlor och 
avskärmar besökaren från känslan av industriområde. Bastun står upphöjd på pelare 
mitt i vattnet i en av frihamnens vikar vilket förhöjer utsikten. Man når bastun via 
en liten bro över vattnet följt av en trappa som slingrar sig uppför konstruktionen. 
Det går även att nå bastun via hiss vilket gör den handikappanpassad. På land finns 
omklädningsrum och duschar som även kopplas till det allmänna badet, en flytande 
pool som är öppen om somrarna. Detta gör att man får hålla sig till dusch som 
avkylning om vindarna då man inte 

Ickereligiösa bad
En ritual är enligt Svenska Akademiens ordlista en handling utförd efter fastställd 
ordning, ofta i religiösa sammanhang som ceremonier, men även vanor kan ses som 
ritualer vilka våra liv är fulla av.

Basturitual
Finland är landet där man badar bastu i störst utsträckning idag. Enligt Edelsward 
som har skrivit boken Sauna as a symbol och ser bastubadandet som en rituell 
transformation där själva bastun är mellanrummet eller tröskeln mellan två sociala 
stadier. Mellanrummet mellan arbetet och fritiden, det profana och det heliga, veckan 
och veckoslutet. Bastubadandet är även rituellt i praktiskt hänseende. 

Det finns inga lagar på hur man måste basta men ett typiskt sätt att basta på är att 
först tvaga kroppen ren med tvål och vatten och sedan naken sätta sig ned på en 
handduk i bastun. Man ska gradvis vänja sig vid temperaturen genom att börja med 
runt 65–70°C för att sedan öka upp till 80–85°C efter hand. Först ska man sätta sig 
på den övre bänken, laven, där man ska sitta tills kroppen börjar svettas ordentligt. 
Det kan ta en stund eftersom den torra luften till en början absorberar svetten. Är det 
för varmt på den övre laven får flyttar man ner till den undre. Nästa steg i ritualen 
är avkylning. En kall dusch, en hink vatten över huvudet, ett kallt dopp i sjön eller 
havet alternativt rulla sig i snö är olika varianter. Det går nu bra att upprepa svettning 
och avkylning så många gånger man önskar men sista gången man går in i bastun bör 
man ”kasta bad”. Detta innebär att man försiktigt häller små mängder av vatten på de 
varma stenarna så att vattenångan, löylyn, sveper runt kroppen. I basturitualen ingår 
också ofta att slå sig själv och varandra med björkris. Det blöta björkriset kan först 
läggas ovanpå de varma stenarna för att få fram björkdoft och mjuka upp riset innan 
man piskar eller gnider in sig med det. Efter sista avkylningen bör man självtorka 
och vila tills kroppen återfått sin normala temperatur innan man klär på sig kläderna 
för att undvika att börja eftersvettas men även få ut maximal avkoppling. 

RITUELLA BAD

Bild 37. Bastun av Raumlabor, Jubileumsparken, Göteborg
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Religiösa bad
Allt som oftast förknippar vi dock ritualer med religion. Bad och vatten nämns i alla 
religioner de fem världsreligionerna och har i alla tider ingått däri. 

Islam
Som redan nämnts uppfördes moskéer historiskt sett alltid med ett tillhörande bad; 
hamam. Badet var en del i religionen och man såg en koppling mellan kroppens 
renhet och sedernas renhet. Även idag är tvagning en viktig del inom islam. Det 
finns en avancerad tvagningsritual som går ut på att paradisets portar ska öppna sig 
för en genom att tvätta sig på rätt sätt. Man ska utföra tvagningsritualen före bön 
men även avlidna förbereds för begravning genom tvagning. Idag förknippar vi ofta 
bad och islam med offentliga diskussioner om huruvida badhus ska tillåta separata 
tider för kvinnor att bada. Enligt islams regler ska en kvinna inte bada tillsammans 
med en man vilket lätt blir en kulturkrock i sekulariserade Sverige. Mer om Islam 
och bad finns i bilaga 5, förutsättningar för bad. 

Judendom
Inom judendomen finns en badrit som kallas Miqwe som används för att återställa 
sin renhet inför gud. Historiskt sett skulle man utföra denna ritual före varje besök 
i synagogan men idag är det inte lika strikt. Man ska bada hela kroppen i naturligt 
vatten inför t.ex. högtider och bröllop, om man ska konvertera till judendom samt efter 
menstruation och barnafödsel. Även döda ska doppas i Miqwe före begravningen. 
Om man utför alla dessa rituella bad beror på hur strikt judisk man är men ser man 
sig som ortodox jude följer man fortfarande dessa ritualer. Somliga ortodoxa judiska 
kvinnor täcker, likt muslimska kvinnor, större delen av kroppen vid bad på offentliga 
platser och separerar män och kvinnor vid bad. 
 

Kristendom
Inom kristendomen är dopet centralt. Till skillnad från judendomens Miqwe 
som sker många gånger, döps man endast en gång. Antingen som barn med lite 
vatten på huvudet eller som vuxen då hela kroppen sänks ned i vatten, beroende 
kyrkans inriktning. Man döps för att tvätta bort synderna och bli en del i den kristna 
församlingen. Vattnet i samband med dop ses som en helig koppling till Gud. Dopet 
ses som en förutsättning för att komma till himlen efter döden. I bibeln kan man 
läsa mycket om att badandet är en del i att bli ren både fysiskt och själsligt. Det 
finns dock en vers som inte är lik någon av de andra, i ett tillägg till Daniels bok där 
Susanna ”… fick lust att bada i parken eftersom det var hett.”  

Vissa källor är heliga inom den katolska kyrkan. Pilgrimer har vallfärdat till platser 
runt om i Europa genom tiderna och även idag för att dricka av heliga vatten och på 
så sätt få syndernas förlåtelse eller bli botade från sjukdom.  

Hinduism
Floden Ganges är helig inom hinduismen. Genom att bada i den kan man få 
syndernas förlåtelse och föras närmare befrielse, Brahman, från världens kretslopp 
som består av cykler av liv och död och återfödelse. Hinduernas heligaste stad, 
Varanasi, ligger vid den smutsiga floden, och badar man här erhåller man, ironiskt 
nog, det heligaste renandet. Att även dö i floden där betyder att själen får de allra 
bästa förutsättningarna inför att uppnå Brahman. 
Även sjön Manasarovar i Tibet är helig för hinduerna. Dricker man av denna sjö renas 
man och får möta guden Shiva. Både denna sjö och floden Ganges är vallfartsorter 
för pilgrimer. 

Bild 38. Miqwe från 400-talet e. Kr i Syrakusa, Italien

Buddhism
Sjön Manasarovar är viktig även inom buddhismen dit även de vallfärdar.  Vatten 
använder man sig även av då man t.ex. i Thailand skickar iväg små flottar med 
levande ljus för att hedra Buddha och på så sätt få förlåtelse för dåliga handlingar. 
Flottarna är också ett tecken på nystart i livet, man lämnar allt dåligt bakom sig, 
aggressioner, vrede och sorg. För att erhålla extra mycket tur skickar även somliga 
med naglar och avklippt hår på flottarna för att verkligen visa att man lämnar det 
dåliga bakom sig. 
Där rituella bad riktar sig mer mot själen riktar sig följande bad mer åt kroppen.
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KROPPSLIGA BAD
De kroppsliga baden kopplar badandet med vår kropps yttre och inre hälsa. Att 
våra kroppar mår bra av fysisk träning är idag fakta, vilket genom historien inte 
har varit lika centralt eftersom kunskapen har saknats samt att fysisk ansträngning 
generellt sett tillhörde arbetet på ett annat sätt än idag då många skiljer på arbete och 
träning. Bad för vår inre hälsa i form av medicinska bad har å andra sidan gått från 
att historiskt sett vara centralt men ses idag inte längre som en del av sjukvården.

Träningsbad
Vattensport är ett brett begrepp som inte nödvändigtvis innefattar bad. Vill man 
till större delen hålla sig ovanpå vattnet finns sporter som vattenskidor, surfing, 
paddling, vattenskoter och diverse båtsporter som exempel. Tar man begreppet 
ett steg längre genom att koppla sport till vatten fast i frusen form, kan man även 
inkludera skridskoåkning såsom hockey, bandy och konståkning.

Men för att koppla träning mer direkt till begreppet bad bör direktkontakten med 
vattnet vara större än så. Badrelaterad träning är exempelvis motionssim, tävlingssim, 
simhopp, vattenpolo, snorkling, konstsim, dykning och vattengymnastik etc. 

När man simmar använder man Det som gör vatten till en sådan bra träning är delvis 
skillnaden i motstånd mellan vatten och luft. Vatten är mer kompakt än luft och gör 
att man tränar fler muskelgrupper samtidigt. I vattnet känner man sig också tyngdlös, 
vilket har en avlastande effekt och är på så sätt skonsamt mot kroppen. Det passar 
också bra att träna i vatten vid funktionsnedsättning då det är större chans att kunna 
röra sig fritt i flytande tillstånd än på land där man har tyngdlagen emot sig. Det 
samma gäller rehabträning där man försöker öka sin rörlighet. 

För tävlingssimning på professionell nivå finns två olika bassänglängder, långbanor 
på 50 m och kortbanor på 25 m. Då ska det finnas åtta banor om 2,5 m bredd vardera 
samt ett djup på 2 m för långbanor respektive minst 1,8 m vid startvägg och i övrigt 
minst 1,1 m för kortbanor. Kortare banor än 25 m kan dock användas för träning och 

allmänt motionssim där inte professionell tävling ska förekomma. En träningsbassäng 
som lämpar sig för babysim, simskola samt träning för funktionshindrade bör ha en 
storlek på 12,5 x 8 m. Djupet bör vara på 0,9–1,6 m och inte ha en större stigning 
än 1:15.  Vissa bassängers botten är höj- och sänkbara för att bättre kunna anpassas 
till olika behov vid olika slags aktiviteter. Golvet runt bassängen bör vara minst 4 m 
vid ena kortsidan och minst 0,8 m på resterande tre sidor. För att bassängen ska vara 
anpassad för funktionshindrade bör en rullstolsramp med två handlister på bägge 
sidor vara belägen längs ena långsidan. Det ska också finnas trappa, inte lejdare, med 
handlist. Helst ska det också finnas en hiss eller lift som kan lyfta människor i och 
ur vattnet. Det är alltid viktigt, men framför allt i dessa sammanhang, att golvet är 
belagt med halkfritt material. 
  
Badterapi och floating 
Idag är medicinsk badterapi generellt förpassad till alternativmedicin och har inte 
samma tyngd som den har haft historiskt sett. Genom att tillsätta växter och naturliga 
oljor menar man att man kan reglera värmehushållningen samt bidra till avslappning 
och smärtlindring. En annan typ av badterapi som finns i exempelvis Finland är 
kryoterapi som likt vinterbad kyler ned patienten iklädd baddräkt i 110 minusgrader 
i tre minuter för att behandla exempelvis reumatisk värk. 

Floating är ett annat begrepp inom medicin som inriktar sig på smärtlindring, 
framför allt långvarig stressrelaterad smärta, och avslappning. I stora tankar låter 
man både kropp och hjärna vila från omgivningens ljus och ljud. Kroppen flyter 
tack vare den höga salthalten i vattnet. Enligt forskning vid Karlstads universitet har 
man visat på förbättrad sömn och energi samt förminskad smärta, nedstämdhet och 
ångest. Man menar att hjärnan har två processer, primärprocess; här och nu, samt 
sekundärprocess, tankar om det som har varit och det som ska komma. Stressade 
personer lever ofta till stor del med hjärnan i sekundärprocessläge medan floating 
hjälper en att mer och mer hamna i primärprocess. Att bara vara. I flyttankar drar 
man ner på stimuli för hjärnan, då du varken ser eller hör något utom din egen 

andning, flyter tyngdlöst och där vattnet är i samma temperatur som kroppen. För 
att uppnå minskad stress och kunna ändra stressmönster i hjärnan bör man gå på 
behandlingar ofta, ca 12 stycken på 6 veckor är rekommenderat. 
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Här kan man ställa det lekfokuserade äventyrsbadet mot det avkopplingsorienterade 
spabadet. Generellt sett inriktas dessa två badformer till helt olika målgrupper. Både 
äventyrsbad och spabad är aktiviteter som brukar pågå från en halv till en hel dag 
eftersom man betalar en avgift för att gå dit. I tillägg till entréavgiften kommer 
även kostnaden för mat och dryck eftersom medhavd mat brukar vara förbjuden. 
Detta betyder att alla människor inte har ekonomiska förutsättningar för att uppleva 
äventyrsbad och spa. Dessa badformer är något som man gör kanske någon gång per 
år till skillnad från hur vi gratis kan utnyttja naturen för bad så många gånger fler om 
året om det finns tid och tillgänglighet.

Äventyrsbad
Äventyrsbad är menade för hela familjen men fokuserar på att möta barns och 
ungdomars behov av lek, stoj och stim.  Äventyrsbad och vattenparker härstammar 
från USA där den första parken öppnade på 1960-talet även om man kan finna enstaka 
vattenrutschbanor och vattenåkattraktioner daterade till 1940-talet. I Sverige kan vi 
se två typer av äventyrsbad, de inomhus som i grunden liknar simhallar men har fått 
rutschkanor, vågmaskiner, vattenfall, bubbelpool, grottor att simma in i, hopptorn 
och klätterväggar m.m. Där kan bassängerna antingen vara utformade som vanliga 
rektangulära simbassänger eller ha mer organiska former och varierande djup. Här 
är det inte ovanligt att man infört vegetation som palmer och buskar för att skapa en 
exotisk och tropisk atmosfär som förstärks av den varma luften. 

Tropical Islands, Krausnick
Tropical Islands Resort i Krausnick, Tyskland, är ett gigantiskt exempel på 
äventyrsbad. Det är beläget i en 72 meter hög hangar vars ursprungliga funktion, 
att bygga luftskepp i, övergavs då luftskeppsföretaget gick i konkurs. Istället köptes 
hangaren upp för att förvandlas till ett artificiellt tropiskt paradis. Inuti hangaren finns 
idag stränder, regnskog, vattenfall, rutschkanor, artificiellt solljus och fågelkvitter 
som tillsammans med stora vattenlandskap utgör ett slags ekosystem i miniatyr. 80 
% av ytan består av vegetation som bevattnas av poolernas vatten och kan ta emot 

solens strålar genom ytans UV-genomsläppliga material och fungerar i stort sett som 
ett enormt växthus. Den höga luftfuktigheten skapar kondens på insidan av hangaren 
som kan leda till spontana regnskurar och förstärker känslan av att befinna sig i ett 
tropiskt landskap.  

Känslan som slår en är ändå hur detta inte är på riktigt, en turist- och familjeorienterad 
cirkus baserat på konsumering. Det är inte billigt att besöka Tropical Islands, 
samtidigt som det är dyrare för oss européer att faktiskt flyga till en äkta regnskog. I 
mångas ögon är detta snudd på paradiset, i andras en överdriven kliché. 

Disney’s Beach Club Resort 
I Orlando, Florida, finns ett poolområde i anslutning till Disneyhotellet som erbjuder 
ett äventyrsbad utomhus. Här upptar bassängerna ytor på över 12 000 m2. Det 
speciella med detta äventyrsbad är att en bassäng har sandbotten och ansluter till 
en sandstrand. Likt föregående exempel kan detta uppfattas oäkta och klichéartat 
men är uppskattat av gemene man, framför allt barnfamiljer. Dessutom upplevs 
bassängen tryggare då den är omsluten och kan bevakas från olika håll jämfört med 
den riktiga stranden en bit bort där det öppna havet kan utgöra faror som exempelvis 
undervattensströmmar, sämre översikt, okända bottenförhållanden och farliga djur. 
Spabad
Till skillnad från äventyrsbad är spabads målgrupp de vuxna och syftet är avkoppling 
och kroppsvård. Dagens spa som vi upplever det har sitt ursprung i de gamla 
kurorterna då man såg vattnet som helande i medicinsk betydelse. 

I vår stressiga tillvaro har jakten på avkoppling och god hälsa gjort att spabadandet 
har ökat i popularitet på senare år. Spa erbjuder oftast olika slags aktiviteter som 
bastubad, varma bad, kalla bad, tvagning, massage, bubbelbad, gym, hudvård, 
varma stenar, avslappningsrum etc. Man har i princip samlat alla slags anlagda bad 
i en lyxigare tappning och lugnande atmosfär. Vissa spaanläggningar har skapat 
specifika sparitualer att följa genom att gå från en badtyp till en annan, mellan 

NÖJETS BAD

Bild 39. Tropical Islands, Krausnick Bild 40. Disney Club Resort, Florida
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varma och kalla temperaturer. De olika ritualerna ska ge olika effekt, t.ex. om man 
önskar känna sig friskare, piggare eller mer harmonisk. I anslutning till spa finns 
ofta hotell vilket gör det möjligt att åka bort på lyxig spahelg eller skapa spapaket 
med tillhörande frukost, brunch eller middag. Trots att spaupplevelsen handlar om 
hälsa och avkoppling är det idag lika mycket en social upplevelse som man delar 
sitt sällskap.  

Therme Vals
Ett exempel på spa är Therme Vals i Schweiz från 1996, av Peter Zumthor. I Vals har 
man sedan kurorternas tider ansett det mineralrika vattnet ha undergörande effekt 
och det är ovanpå den varma källan som spat är beläget. Byggnaden är respektfullt 
placerad i sluttningen, där gräset får omsluta byggnaden runt om och ovanpå. 
Grundtanken var att designa ett spa där människor får återupptäcka fenomenet 
bad. Upplevelsen förstärks av kontrasterna mellan ljus och mörker, öppenhet och 
slutenhet, varmt och kallt. Det är en avskalad känsla, ett avskalat rum där stillhet 
råder. Det är tydligt att arkitekturen styr upplevelsen där de dunkla rummen i sig 
själva för betraktaren vidare och antingen leder ögonen mot förutbestämda utblickar 
eller avsiktligt stänger ute dem. Samtidigt tillåts besökaren att utforska egna rum, 
som om man vore på utflykt ute i skogen. Ljuset och mörkret spelar ett spel med 
vattnet och stenen som ger en mystisk och nästan helig känsla. Badandet är alltid 
centralt eftersom du upplever rum efter rum i vatten, genom en labyrint av bad. 

Materialiteten är viktig, kvartsstenen övergår i rå betong eller blankpolerad 
terazzosten som förändrar känslan i sina möten med vatten, ljus och mörker. De 
olika materialen känns olika, låter olika och reflekterar ljuset olika. Närheten till 
naturen är stor, oavsett om du ser den eller inte. Där byggnaden tillåter utsikten, är 
utsikten total och besökaren upplevs vara ett med den öppna naturen. Där byggnaden 
är sluten är man i också i naturen, men en annan slags natur. Där råder känslan av att 
vara omsluten av soliditet inom det trygga berget.  

Med sinnenas upplevelse som utgångspunkt är varje millimeter noga gestaltad, 
ingenting har lämnats åt slumpen. En besökare beskrev Therme Vals med följande 
ord: 

”Varje rum koncentrerar sig på en specifik sinnlig upplevelse. Fokus på känsla, 
temperatur, doft, kyla, ljud, ljus, smak. En bassäng fylld med rosenblad, ett rum 
med en enkel bädd med mantralik gongande klockor i en hypnotiserande melodi av 
starka och svaga slag. Ångbastun med tre rum utefter varandra som blir varmare och 
varmare. Duschar med vattenstrålen på olika avstånd från kroppen. En brunn med kallt 
källvatten. Viloplatser med små utsiktspunkter mot den snötäckta bergssluttningen. 
Man rör sig in och ut genom de olika rummen utan specifik ordning. Medvetandet 
av rummet, materialen och sinnena höjer sig till en helt ny nivå. En upplevelse alla 
borde göra minst en gång i livet.” – Linnea Berg 

Peter Zumthors egna ord om Therme Vals:

“Mountain, stone, water – building in the stone, building with the stone, into the 
mountain, building out of the mountain, being inside the mountain – how can the 
implications and the sensuality of the association of these words be interpreted, 
architecturally?” - Peter Zumthor
Studiebesök på Sankt Jörgen Spa och Resort, Göteborg
På denna spaanläggning väljer man en av flera sparitualer att följa som för kropp 
och skäl ska verka renande, lugnande eller energiberikande. Sparitualen påverkar 
ordningen samt graden av växlingar mellan varma och kalla bad. Baden består av 
tvagningsbad med skrubb, bastubad av olika temperaturer och dofter, varma och 
bubblande fotbad, en 15 grader bassäng, en grund bassäng bestående av både varm 
och kall del där man cirkulerar från varmt till kallt för att öka blodcirkulationen, 
avslappnande vattenbäddar, kalla duschar, en stor och ganska varm bassäng som 
bubblar då och då samt en utomhusbassäng på 38 grader som ångar i kylan under 
vinterhalvåret. Oavsett om sparitualerna uppnår utlovad verkan eller ej, är det en 

stark upplevelse för kroppen att först känna extrem hetta och sedan slänga sig i en kall 
bassäng och om man trots alla människor omkring en lyckas hitta ett lugn inombords 
kan spat kännas som en lugn oas frånkopplad från vardagens stress. Här tittar man 
varken på klockan eller är uppkopplad till omvärlden utan man ser inåt istället. Det 
förstärks av att spat är beläget en bit från staden och att utsikten är begränsad till en 
lugn och avskalad innegård och att de flesta rum saknar kontakt med utsidan helt. 
Att delvis utnyttja den omkringliggande naturen för utblick hade dock inte skadat i 
strävan efter ro i kropp och själ. Rummen är främst klädda i stenplattor eller mosaik, 
och är olika mycket upplysta, men i regel mer dunkla än ljusa. I ångbastun där 
luften är fylld av ånga är det mörkt men taket är fyllt av små ledlampor som bildar 
en stjärnhimmel. När ångan kondenseras i taket samlas vattendropparna kring de 
små lamporna tills de av sin egen tyngd faller ned som om de vore små stjärnfall 
då ljuset förlängs av vattnets rörelse i den dimmiga atmosfären. Det får en närmast 
hypnotiserande effekt. 

Det starkaste upplevelsen ligger i variationen mellan det varma och det kalla. 
Kallchocken som kroppen får är uppfriskande och det varma är avslappnande. Det 
lugna tempot och frånkopplingen från vardagen lämnar kroppen med en känsla av 
rofylldhet. 

Bild 41. Therme Vals, Peter Zumthor
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Onsen 
En helt annan typ av spa är de japanska Onsen. En onsen är en het källa i Japan. De 
finns naturligt i Japan eftersom landet har vulkanisk aktivitet och de har historiskt 
sett fungerat som allmänna bad men är idag även en vinstdrivande turistaktivitet. 
Eftersom det går att tjäna så stora pengar på dem har det också resulterat i att många 
skapat falska onsen, uppvärmda och fyllda med kranvatten. För att lagligt kunna 
klassas som en äkta onsen bör vattnet naturligt vara minst 25°C eller mer samt 
innehålla ett antal mineraler. Japanernas kultur återspeglas i deras sätt att bada, varpå 
etiketten är viktig. Först måste skorna tas av.  Onsen är separerade mellan män och 
kvinnor och nästa steg är att se till att inte gå in i fel dörr. Traditionellt sett badar 
man sedan naken även om de mer turistorienterade onsen har mixade bad där man 
har på sig badkläder. När man har gått igenom den rituella tvagningen av kroppen 
är det fritt fram att bada i den varma källan. Atmosfären ska hållas lugn, tyst och 
avslappnad så att man får en bättre upplevelse av vattnet och omgärdande natur. 
Upplevelsen förstärks i de fall då en onsen är belägen i ett kallt och snöigt landskap 
då kylan kontrasterar med det varma vattnet. 

Bild 42. Norikura Kogen Onsen - Nagano
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Bad kan också kopplas till kunskap. Kunskap kan dels vara ren fakta om omvärlden 
som vår hjärna kan ta in, bearbeta och förstå. Kunskap kan också handla om att förstå 
oss själva bättre, genom att som motsats till att utforska omvärlden just stänga av 
omvärlden. Dessa två förhållningssätt till kunskap kan överföras på badandet. Om 
kunskap om vårt inre är mer abstrakt, är ett konkret exempel på badkunskap framför 
allt kunskapen om att simma, dvs. kunskapen om att hålla våra kroppar flytande 
samt ta oss fram i vatten. Simma kan vi göra både ovan och under vattenytan vilket 
låter oss ta del av två olika världar där.  

Meditativa bad
Badandet kan ses som ett verktyg för meditation och mindfullness. Man ska då tänka 
riktade tankar på allt som händer i kroppen, hur vattnet möter kroppen, kroppsdel för 
kroppsdel och hur den reagerar och hur det känns. Alla andra tankar ska avlägsnas 
och på så sätt ska lugn och välbefinnande uppnås. Genom meditation kan vi antingen 
släppa ute omvärlden och tänka på ingenting, eller försöka utforska och förstå vårt 
inre. Vattnets naturliga ljud, som droppande, vågskvalpande eller skummande kan 
hjälpa oss att bara vara i oss själva och på så sätt få oss att bryta gamla tankemönster. 
Detta är en typ av bad som lämpar sig att för att utföras ensam. 

Dykning
I grunda och klara vatten syns botten från ovan vattnet, men på djupare vatten finns 
en djur- och växtvärld som vi kan ta del av genom dykning eller snorkling. Man kan 
dyka med och utan syrgastuber, eller välja att snorkla i grundare vatten. Att simma 
under vattenytan skiljer vattenupplevelsen markant jämfört med att simma ovan. 
Enligt dykare är det lite som en form av meditation att dyka eftersom omvärlden 
som vi är vana att se den rent fysiskt försvinner. Vanliga bakgrundsljud förvinner, 
ljuset upplevs annorlunda, telefonen kan inte ringa och man hör inte om någon ropar 
på en. Det som finns framför cyklopet är vad som syns, vattnets rörelser och den 
egna andningen är vad som hörs. Att förstå hav och sjöars djup kan ändra vår syn på 
badet, det kan lika gärna lugna oss som skrämma oss när vi inser hur mycket vi inte 

ser eller vet om vad som döljer sig under ytan. 

Den rumsliga upplevelsen av dykning kan skilja sig markant. Jämfört med dykning i 
öppet hav där oändligheten är påtaglig, ger grottdykning en omslutande upplevelse. 
För att nå grottor kan man behöva simma under vattnet och då att möta ett rum 
genom vattnet skiljer sig från hur vi vanligtvis bara går in i ett rum på land. När man 
simmandes äntrar ett grottrum sker det långsamt, ofta i ett perspektiv underifrån. 
Ljuset är diffust eller icke existerande, kanske är den enda ljuskällan en ficklampa 
som gör att rummet endast upplevs en bit i taget och aldrig hela på samma gång 
eftersom det mörklagda är dolt. Vattnet inte bara är i grottan, det har troligtvis även 
gestaltat grottrummet, mejslats fram under årens lopp av naturens egna verktyg. 

UTFORSKANDE BAD
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är tillgängliga för alla. Många kommuner strävar efter att handikappanpassa sina 
badplatser men eftersom en naturlig badplats lika gärna kan vara att hoppa från en 
klippa på en kobbe i havet kan man dra slutsatsen att majoriteten naturliga bad inte 
är tillgängliga. Dessutom ligger många badplatser en bit från staden vilket också gör 
dem mindre tillgängliga och man får räkna med en transportkostnad. Det positiva 
i sammanhanget är att vi i Sverige kan tillämpa allemansrätten och kan därför 
kostnadsfritt utnyttja stora delar av vår natur till bad. 

Hjälvik, Öckerö
Ett exempel på naturligt bad är Hjälvik, uttalas ”Hjällvi”, på Öckerö i Göteborgs 
norra skärgård. Soliga sommardagar fylls badplatsen av badsugna människor i alla 
åldrar, både öbor och de som tagit sig ut från stan. Här finns en liten sandstrand, 
flytbryggor, naturliga klippor, gräsplättar, beachvolleybollplan och ytterligare en 
hoppbrygga med stege lite längre ut där det är djupare vatten. De olika underlagen 
betyder att alla kan finna sin typ av favoritplats och det märks då badplatsen är full 
av folk varma sommardagar. Vid stranden plaskar de mindre barnen i det grunda 
vattnet medan de djupare delarna lockar till sig de äldre barnen och vuxna. Hit går de 
som tillbringar hela dagen vid badet med packad picknickkorg och filtar lika väl som 
de som tagit sig ner till vattnet för att bara ta sig ett snabbt dopp. Intill badplatsen 
inbjuder gräsplanen och beachvolleybollplanen till lek och fysisk aktivitet för dem 
som inte enbart avslappnat vill ligga ner och sola. Stigen ned till badplatsen kantas 
av träd som erbjuder viss skugga men i stort sett är badplatsen skuggfri. 

Badet ligger längst inne i en vik med nordvästlig riktning. Viken kantas av halvhöga 
berg som ger lä åt badplatsen utan att direkt skugga, och gör att den känns trygg från 
väder, strömmar och båtar. Bergsknallarna är främst kala och vegetationen är samlad 
till vikens innersta, kring strandremsan. Här finns utomhusduschar, omklädningsrum 
och toaletter. Parkering finns nära och handikapparkering ännu närmre. Dessutom 
finns ramp för rullstolsburna att komma ned och bada i vattnet. 

Det handlar inte enbart om hur vi badar, utan även var. Platsen avgör hur vi förhåller 
oss till badandet. Denna bilaga redogör för olika platser för bad, med hjälp av 
fallstudier. 

Man kan dela upp bad i naturliga och onaturliga/anlagda bad. Naturliga bad i Sverige 
kan ske i haven, sjöarna, älvar, åar, forsar, varma källor och bäckar. Det finns både 
salta hav som Skagerack och Kattegatt, samt Östersjön som är bräckt. Naturen kan 
delvis styras av människan, men framförallt styrs den av naturen själv. Högvatten, 
lågvatten, vinden och isbildning är effekter som naturen har på naturliga badplatser 
och som i förlängningen påverkar vårt badande. Samtidigt som klimatet påverkar 
vattnet, så påverkar vattnet även klimatet då exempelvis Golfströmmen höjer vår 
medeltemperatur i Sverige. I havet kan man bada från stränder och klippor. Man kan 
bada från bryggor och båtar. Hoppa i, klättra i och gå i havet. Man badar både på 
grunda platser och djupa där man inte når botten. Detta gäller även sjöar. Sveriges 
yta består till 9 % av sjöar, över 100 000 sjöar är större än 1 hektar och många av 
dessa är badvänliga. Det naturliga som vi upplever när vi badar i naturen är t.ex. 
vågor som vi både ser, känner mot kroppen och hör skvalpet av. Vi möter även djur 
av olika slag, i vattnet, i luften och på land. Ofta uppstår den där vidsträckta känslan 
som öppen natur ger. Smaker kommer ur naturen, vattnet kan vara salt, sött, bräckt, 
äckligt, friskt etc. Det kan både smaka och lukta av alger och tång, ibland även rutten 
sådan. 

Generellt sett kan man säga att naturliga bad oftast är utomhus vilket betyder att de 
oftast är, åtminstone i Sverige och trots Golfströmmens påverkan, åt det kallare hållet. 
Borträknat varma källor är naturliga bad endast uppvärmda av solen. Utomhus finns 
kontakten med vädret (och ovädret). Där är vinden, solen, regnet, åskan, molnens 
rörelser och utformning påtaglig. Beroende på var man drar gränsen för bad kan 
eventuellt även solbad räknas in som ett annat exempel på naturligt bad. 

Ett problem när det kommer till naturliga badplatser är att de inte nödvändigtvis 

NATURLIGA BAD

Bild 43. Hjälvik, Öckerö
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Anlagda bad kan de finnas både inomhus och utomhus. Exempel på anlagda bad är 
simbassänger, bastur, bubbelpooler, badtunnor m.m. Även äventyrsbad och spabad 
är exempel på anlagda bad. De flesta större kommuner i Sverige har ett simbadhus. 
Det är vanligt att de erbjuder både simskola, vattengymnastik, motionssim, 
idrottssimning, bastu och fritt bad/fri lek. Hit kommer vem som helst som vill 
utnyttja de olika funktionerna till en entrékostnad. 

Det är vanligt att anlagda bad värms upp för att uppnå en behagligare temperatur 
än vad haven och sjöarna i Sverige erbjuder. Detta gör att även de som inte ser sig 
som vinterbadare kan bada året om. Det finns också mellanting mellan anlagda och 
naturliga bad. Man kan se exempelvis kallbadhus som ett sådant exempel. Där badar 
man i naturen men utgår från en gestaltad plats. När man kliver i vattnet står man 
bokstavligt talat med ena foten i naturen och andra foten i byggd miljö. 

Piscinas de Marés, Porto 
Ett annat exempel är Álvaro Sizas bassänger, Piscinas de Marés, som är anlagda men 
ändå utgår från befintlig miljö på stranden norr om Porto i Portugal. Dessa bassänger 
från 1960-talet är fyllda av saltvatten från havet och ligger precis i dess anslutning. 
Den ena är grundare för att passa barnen och den andra designad för vuxna för att 
alla åldrar ska kunna bada. Varsamt och hänsynsfullt har de tagit sin plats i berget 
med minimal åverkan på naturen. Intill bassängerna finns the Boa Nova Tea House 
som ingår i samma byggnadskomplex. Både bassänger och byggnad är i betong och 
har visar respekt för omgivningen. Här finns omklädningsrum och café. Byggnaden 
ligger nedsänkt mellan en större väg och bassängerna och skapar en barriär mellan 
trafiken och vattnet utan att hindra utsikten. Siza skapar också vyer genom att låta 
betongväggar först stänga för utsikten och sedan öppna upp och rama in naturen 
för en starkare effekt. Poolerna vars vattenyta kan i vissa vinklar se ut som om de i 
själva verket är en del av havet, som att bada i naturen men ändå inte helt naturligt. 

Bild 44. Piscinas de Marés, Porto, Álvaro Siza

Kastrups Søbad, Köpenhamn
Ett fint exempel på byggd badmiljö mitt i naturen är White arkitekters bad i 
Köpenhamn från 2005, Kastrups Søbad. Badet består av en träpir som för en från 
sandstranden och ut till en välvd snäckform som delvis omsluter vattnet och inger 
en känsla av både öppenhet och slutenhet. Det är kanske inte en byggnad i faktiskt 
mening, men ändå ett byggt rum som är beläget i naturen och det byggda på samma 
gång.

Rummet gör ett stort intryck där det fint möter naturen utan att förhäva sig eller 
ta för mycket fokus från omgivningen.  Den runda och mjuka formen, byggd i 
saltvattentåligt träslag, skyddar mot väder och vind men bjuder in solen. Här finns 
det utrymme för en mängd olika aktiviteter, såsom avkoppling, solbad, ett stilla dopp 
eller lika gärna ett lekfullt hopp från hopptornet. Man har tänkt på tillgängligheten 
för alla då det både är gratis att bada här men också tillgängligt i form av ramp ned 
i vattnet från strandkanten och tillgängliga toaletter och omklädningsrum. Små barn 
kan bada vid strandkanten och de simkunniga kan gå i det djupa vattnet via trapporna 
inuti cirkeln eller hoppa från hopptornet som markerar snäckformens avslut. 

ANLAGDA BAD

Bild 45. Kastrups Søbad, Köpenhamn, White Arkitekter
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Blå Lagunen, Island 
Ett exempel på ett bad som upplevs som naturligt men i själva verket är anlagt är 
den Blå lagunen på Island, ritat av Sigrídur Sigthórsdóttir. Den fungerar som ett spa 
med naturligt uppvärmt vatten i vad som verkar vara en naturlig lagun i berget. I 
själva verket är vattnet visserligen uppvärmt naturligt på 2 kilometers djup men har 
sedan gått via ett geotermiskt kraftverk och ut i det kommunala vattensystemet för 
att sedan fylla upp lagunen med ca 40° C vatten. En lagun som i själva verket är 
designad och uppbyggd av människan. 

Bild 46. Blå Lagunen, Island
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Bild 47. Badeschiff, Berlin Bild 48. Badeschiff, Berlin

URBANA BADPLATSER
En typ av företeelse är urbana badplatser där man vill göra vattnet tillgängligt inne i 
staden. Detta har gjorts över hela världen, exempelvis i Västra Hamnen i Malmö och 
som redan nämnts även i New York City samt i Köpenhamn. Här är det inte enbart 
badets funktion som blir viktig, utan hur funktionen påverkar staden med exempelvis 
sprudlande folkliv och blir ett dragplåster för olika kulturers möten. Eftersom de 
naturliga förhållandena sällan är speciellt goda mitt i staden, med smutsigt vatten, 
dåliga bottenförhållanden, djupt vatten, hårda och kantiga vinklar, krävs mer av 
gestaltningen. Här är det viktigt att bidra med goda material, utformning och närhet 
till service. Den starkaste förutsättningen för att få ett bad att fungera i ett urbant 
sammanhang är dock redan där naturligt, nämligen den centrala platsen som inte 
tvingar oss att lämna staden för ett bad. 

Badeschiff, Berlin
Ett exempel på urban badplats är Badeschiff, badskeppet, i Spree i Berlin. Älven 
Spree är likt hamnvattnet i Göteborg mycket förorenat men genom att förlägga en 
bassäng på en pråm har man sedan 2004 ändå kunnat bada i 24gradigt vatten i centrala 
Berlin. Beläget i ett industriområde har man skapat en oas av sandstrand som tränger 
sig in mellan de klassiskt röda och nedklottrade tegelindustribyggnaderna som idag 
huserar loppmarknader, konstutställningar, restauranger m.m. Stranden övergår 
via en trappa i två ihopkopplade trädäck som avslutas vid den flytande poolen. 
Badeschiff var till en början ett konstprojekt, ritat av lokala konstnären Susanne 
Lorenz i samarbete med arkitektkontoren AMP och Gilbert Wilk och målet var att 
integrera en bortglömd stadsdel med resten av Berlin och fylla den med folkliv. 

Idag köar människor för att få lov att betala €5 för att få tillträde till området. 
Badplatsen i sig är, till skillnad från havnebadet i Köpenhamn, inte multifunktionell, 
då den enbart består av en 2 meter djup och rektangulärformad pool. Det är tydligt 
att inte barnens behov står i fokus här utan platsen riktar sig främst till vuxna som är 
ute efter fest, bad och avslappning i en social miljö. Man erbjuder barer, yogaklasser, 

musikevent, kulturkalas och SUP-paddling om somrarna. Faktum är att man på 
senare år även haft tillgång till badplatsen om vintrarna. Wilk-Salinas Architecten 
har ritat ett tubliknande skal som möjliggör bad även när det är så kallt att Spree 
fryser till is. Om vintrarna badar och bastar män och kvinnor tillsammans, nakna, 
vilket kan uppfattas ovant för andra kulturer men är uppenbarligen helt naturligt i 
Berlin. 

Materialet som vilar på en träkonstruktion är ljusgenomsläppligt och i vissa delar helt 
transparent för att öka kontakten med omvärlden trots att man är inomhus. De två 
trädäcken samt poolen kläs in och nya funktioner, som flertalet bastur, relaxavdelning 
och bar, byggs in. En del av poolen är fortfarande utomhus och besökarna kan simma 
under den tunna väggen och ut i det kyliga Berlin för att verkligen ta in känslan av 
att bada mitt i vintern. I mörkret uppstår en illusion av att bada mitt i älven, och 
när man simmat in igen under taket reflekterar det upplysta vattnet ett vågliknande 
ljusspel i det tygliknande taket. Eftersom taket är en temporär konstruktion enbart 
för vinterhalvåret har den byggts i så billiga material som möjligt och har ritats för 
att enkelt kunna sättas upp och tas ned. 
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Förutsättningar för bad

I föregående bilagor har olika typer av bad beskrivits. Inom dessa badformer finns också 
vårt individuella sätt att bada som beror på våra personliga erfarenheter. Det handlar 
bl.a. om fysiska, kulturella och ekonomiska förutsättningar. Som tidigare nämnts kan 
alla som vill bada så länge våra behov tillgodoses. Välplanerade badplatser utgör grun-
den till viktiga mötesplatser i staden och kan i längden fungera som stöd för integration 
likväl ha en mer allmänt inkluderande verkan för alla typer av människor, även de som 
kan anses vara normbrytande. 

För att få ökad kunskap om hur badandet upplevs och kan medföra för problematik har 
jag genomfört en studie. Studien behandlar tillgänglighet, men tillgänglighet handlar 
om mer än enbart den fysisk tillgänglighet som vi som arkitekter i första hand av lagskäl 
arbetar med. 
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Studie om tillgänglighet i badsammanhang

Denna studie rör människor som av olika anledningar kan anses vara normbrytande 
i det svenska samhället. Metoden var att fråga dem om deras personliga upplevelser, 
erfarenheter och önskemål gällande badsammanhang. Studien är inte vetenskaplig i den 
bemärkelsen att den är heltäckande och gäller för alla, utan har för avsikt att ge en 
inblick i vad man som arkitekt bör tänka på vid gestaltning av bad utifrån dessa männi-
skors personliga perspektiv. Personerna har jag kommit i kontakt med via olika forum 
som exempel rör funktionshinder och HBTQ-frågor samt kontakter i min närhet. Av re-
spekt är alla personer som jag har pratat med anonyma. Följande är en sammanställning 
av vad jag ansåg vara relevant för mitt projekt. 
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Person nr. 1 – arbetsterapeut och anhörig till person med kromosomavvikelse 

Önskvärt båda ute och inne:
Ledstänger, (både höger och vänster sida vid trappa p.g.a., om man är svag på olika 
sidor som vid ex stroke eller cerebral pares). Badrullstolar/hygienstolar i olika storlekar 
bör finnas på plats.  

Önskvärt inne:
Hiss ner i badet, taklift och markeringar i golv etc. för att uppmärksamma kanter. An-
tihalk på golv minskar fallrisken. Ett lugnare rum är önskvärt, gärna ett snoezelrum, 
vilket är ett rum med olika färger, lampor, ljud, lukt, varmare vatten. Snoezelrum har 
utvecklats för att erbjuda personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar 
sinnesstimulering i en kravlös miljö utan intellektuell ansträngning. Anpassade omkläd-
ningsrum med liftar är önskvärt. 

För att underlätta för blinda, markeringar i golvet som visar vägen, blindskrift under 
annan text vid användande av olika skyltar. Tydlig förvaring för vattenleksaker/hjälp-
medel så att de ställs tillbaka ordentligt efter användning och minskar fallrisken. 

Önskvärt ute:
Marken bör vara hård för att vara rullstolsvänlig, som t.ex. asfalt. Gärna en inramad del 
av havet/sjön med hjälp av en brygga som gör att barn/vuxna som man inte kan släppa 
själv på djupt ändå kan bada lite självständigt. Självständighet och säkerhet är i denna 
fråga generellt bra ledord. Något som man överlag ofta uppskattar som förälder/syskon 
eller likande är “design för alla” Men det innebär en lokal som är designad för alla och 
inte skriker anpassning.
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En ramp ner i vattnet utomhus som är relativt fri från sand möjliggör för den i rullstol 
att rulla ned i vattnet, alternativt en brygga anpassad för golvlift eller inbyggd lift. Om-
klädningsrum är självklart inne, men inte alltid ute. Ett par rum, anpassade för rullstol, 
bra med sittyta och såklart rullstolsvänlig gångväg underlättar. 

Person nr. 2 med kognitiva funktionshinder

Jag har kognitiva funktionshinder p.g.a. hjärntumör och bland annat har min orienter-
ingsförmåga helt försvunnit. Tydliga anvisningar i golvet som gör det enklare att hitta 
fram och tillbaka till omklädningsrum och bassäng vore fantastiskt. Man känner sig 
ganska utsatt när man inte hittar till toaletten till exempel. Jag är inte alls rörelsehindrad 
utan saknar bara kognitiva funktioner vilket gör det svårt med många intryck etc. så jag 
går aldrig ensam men inte heller när det är för mycket folk. Jag tycker att ramp låter 
perfekt, med ledstång givetvis. Det borde fungera för alla!

Person nr. 3 - mamma till ett barn med en muskelsjukdom

Det är svårt det där med badplatser tycker jag, som har ett barn som är 12 år som har en 
muskelsjukdom. Han kan i princip inte röra sig, är normalbegåvad, och kör elrullstol. 
Hygienstolar fungerar bra för många, de finns ju för både barn och för vuxna. Det kan 
dock vara lite krångligt med tillbehör till dem. Vissa behöver många tillbehör, som 
bålstöd, spännband och huvudstöd, andra behöver mindre. De behöver också under-
hållas en del, både städmässigt och skruva. För utomhusbad finns badstolar som går att 
köra ut i vattnet. De har jättestora hjul och går att köra på sand. Ramper för att köra på 
underlättar för att man inte behöver slita i sanden mer än kortare sträckor. För många 
är det säkert och bra att kunna hissas ner i badet med en lift. Andra behöver en trappa 
med ledstång. 
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Många kan nog använda en helt simpel hygienstol, en stol på hjul men inte så mycket 
mer stöd. Men det finns också dem, som min son, som inte kan använda en sådan. Han 
behöver mycket mer stöd. För honom skulle det vara bättre att kunna ligga och duscha. 

För många kan det vara användbart med omklädningsrum som man kan ha för sig själv. 
Det gäller både om man har t.ex. autism eller om man har rörelsehinder. Många intryck, 
och många människor, kan göra det stökigt för vissa, svårt att må bra och klara rutiner 
som att duscha och klä sig. Dessutom är det många som har assistenter som inte är av 
samma kön som en själv, så att det inte blir riktigt lämpligt att gå in på varken herrarnas 
eller damernas. Det kan vara värt att tänka på utrymmet också i ett neutralt omkläd-
ningsrum.
 
En viktig är att man kommunicerar att badet är för alla. Det är lätt att känna sig oväl-
kommen och bökig/besvärlig. Somliga har mycket ångest över sin kropp som kanske 
inte ser ut som snittet, många har ljud för sig, rörelser, rörelsemönster osv, som de tyck-
er är jobbiga att visa upp. Huset bör kommunicera att funktion som avviker från normen 
är en naturlig del av stadens befolkning och att man är välkommen som vem som helst, 
utan att vara besvärlig. Jag tror det finns många saker att jobba på just där.
 
Person nr.4 - partner med reumatism och synnedsättning

Vi är en familj på 2 vuxna och 3 barn. Pappan i familjen har synnedsättning och reu-
matism. Vi älskar när det finns familjerum att byta om i. Speciellt när barnen var små 
var det jobbigt om det inte fanns familjerum och jag fick ta med mig alla in till mitt 
omklädningsrum, även killarna. Nu när de är äldre hjälper de sin pappa. Det underlättar 
om jag och min man kan byta om tillsammans. Då slipper man också kvarglömda grejer. 
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Även toaletter bör vara för alla kön. Det blir lättare att gå med barnen, och även hjälpa 
anhöriga. Bra med personligt bemötande i receptionen, då automatiska biljetter m.m. 
ofta medför problem. Ljuset kan vara ett problem. Ibland släcker de ned bassängen där 
vi bor för att det ska vara mysigt. Men det exkluderar honom från att bada.

Min man behöver varm bassäng. Vi tycker om när det finns familjebad, en varm bassäng 
där alla kan bada. Handikappbad vissa tider eller avskilda bassänger är inte bra. Dels är 
det svårt för honom att bada själv och dels är det synd om han inte får ta med sig famil-
jen i bassängen så att vi kan bada tillsammans. Jag tycker om när man kan vara inne vid 
badet utan att bada. Då kan man övervaka barnen och hjälpa anhöriga, även om man 
inte vill bada själv. Öppna badhus som är överblickbara och där man kan se in i exem-
pelvis bastu är ovärderligt för mig som måste hålla koll på fyra familjemedlemmar. Ett 
inkluderande tankesätt vid planering av bad tillmötesgår fler än man kanske tror. Det är 
inte bara bra för oss utan för alla, även äldre och småbarnsföräldrar. 

Person nr. 5 - pappa till barn med grav utvecklingsstörning och autism

Jag har en son på 7,5 år med olika funktionshinder. I grunden är det en grav utveck-
lingsstörning och autism men det gör bl.a. att han inte går själv och kräver mycket hjälp 
i allt han skall göra. Han älskar vatten i alla former men att få bada i hav eller pool är 
det bästa. 

Min erfarenhet är att det fungerar väldigt bra att bada när hela anläggningen har plane-
rats med tillgänglighet i fokus och när det finns enskilda omklädningsrum där assistent/
familjemedlem oavsett kön kan hjälpa aktuell person. Vanliga omklädningsrum med 
hjälpmedel och anpassningar är också föredömligt. Tyvärr är min erfarenhet av vanli-
ga badhus att de är begränsande trots att de anser sig vara ”handikappanpassade”. Ett 
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exempel, som inte enbart hör till badhus, är att det nästan överallt i samhället saknas 
möjligheter att sköta en person (större barn eller vuxen) någonstans. Överallt i samhället 
(allmänna platser, köpcenter, badhus etc.) finns skötbord för bebisar (upp till några år). 
Men när de skötborden inte längre räcker till, då finns bara toaletter. Handikapptoaletter 
i all ära men om brukaren/personen använder blöja och behöver “skötas”, så finns inga 
möjligheter. Ytterst få platser i Göteborg tillhandahåller brits på handikapptoaletter och 
ofta tvingas föräldrar/assistenter och brukare helt enkelt att byta blöja på golvet på en 
handikapptoalett. Det är sällan en trevlig upplevelse på offentliga toaletter.

Person nr. 6 – neurologisk skada och rullstolsburen 

Jag är en 40-årig rullstolsburen, ensamstående mamma. På grund av min neurologiska 
skada kan jag inte alls stödja mig på mina ben. Min badupplevelse skulle bli bättre om 
samtliga badhus i Sverige var tillgängliga från början. 

Varje entrédörr behöver vara utrustad med en dörröppnare. Entrén behöver vara till-
räckligt rymlig för att kunna ta sig fram med t.ex. en manuell eller elektrisk rullstol. 
Receptionen behöver en höj- och sänkbar disk. 

Dörren till omklädningsrummet behöver också en dörröppnare. Omklädningsrummen 
behöver vara rymliga för där lämnar man även sin rullstol när man byter till en dus-
chstol. Själv föredrar jag att duschstolen har stora hjul som jag själv kan rulla mig 
fram med. Förvaringsskåpen behöver vara lägre, för nyckelhålet ska vara i en sittande 
höjd. Duschområdet behöver vara rymligt. Båsen behöver vara utrustade med ett lättill-
gängligt duschmunstycke och en korg för schampo och dylikt i lägre höjd. Sminkbord 
behöver vara höj och sänkbart. Större speglar och kontantuttag i sitthöjd. Fönar på bad-
hus är oftast alldeles för höga och omöjliga att nå. Dessutom glöms ofta att rullstols-
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burna föräldrar också skall kunna byta blöja på sina barn när skötborden är för höga. 

Bassängområdet behöver vara utrustat med en bassänglyft. En pool med varmvatten 
utöver en vanlig pool. Bubbelpoolen om en sån finns behöver vara utrustad med något 
handtag på insidan så man inte flyter iväg. Badhuset behöver vara öppet för alla under 
ordinarie öppettider och inte ha uppdelade öppettider som gör att familjen inte kan bada 
tillsammans. 

Person nr. 7 – fritidsledare och driver mötesplats för HBTQ+ personer och alla som vill 
umgås i en inkluderande miljö

Jag kom att tänka på att när jag arbetade på särskola så var det problem med badhusvis-
telsen. Eftersom det är mest kvinnor som arbetar i skolans värld så blev det svårt för oss 
att gå på rehabsimningen som skulle vara varje vecka. När pojkarna i klassen blev för 
stora för att följa med in på damernas och vi inte kunde följa med dem in på herrarnas 
kunde vi inte gå på simningen om vi inte fick tag i en manlig vikarie. Det är väldigt 
frustrerande när barnen får lida för att det ska vara så uppdelat. Då hade jag uppskattat 
om det istället fanns enskilda bås där man kunde byta om och duscha. Några större 
omklädningsrum där man kunde vara fler personer och några mindre “singelbås”. Inte 
heller skyltar för att visa var man endast får vara, utan öppet för alla. 

Person nr. 8 - transperson 

Jag är själv fastighetsutvecklare och har jobbat med en del arkitekter. Jag hoppas att 
man skall börja tänka nytt i sådana sammanhang som badhus och idrottsanläggningar. 
Det behövs en mer inkluderande syn på byggd miljö. Enskilda, mindre omklädningsrum 
skulle underlätta mångas situationer, allt ifrån ensamma föräldrar med barn av andra 
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könet, handikappade, transsexuella, intersexuella samt övriga som tycker det är job-
bigt att byta om inför övriga människor. Framförallt för att unga personer som inte har 
tillgång till kroppslig korrigering inte ska känna sig obekväma/exkluderade utan anled-
ning, när det finns lösningar. Individens behov går först, inte vilket fack omgivningen 
vill placera en i. 

Person nr. 9 – muslimsk kvinna 

Det skiljer sig väldigt mycket hur man som muslimsk kvinna förhåller sig till bad. 
Mycket beror det på var man befinner sig. I exempelvis Turkiet med 98% muslimska in-
vånare väljer majoriteten av kvinnorna att bada i baddräkt medan i Mellanöstern väljer 
kvinnor ofta antingen platser som endast är för kvinnor tar burkini på sig. Man kan dela 
in muslimska kvinnor i tre typer, de som tycker att det är okej att bada med baddräkt 
mäns sällskap, mer strikt praktiserande muslimska kvinnor som väljer att bada med män 
men är iklädda burkini, samt de ännu striktare som inte accepterar att bada med män. 

Jag som jobbade badvakt i flera år i Göteborg och upplevde att de flesta muslimska 
kvinnor generellt föredrar att endast bada med andra kvinnor. Även på badhus som erb-
juder separata badtider för kvinnor täcker oftast kvinnorna sina kroppar åtminstone från 
axlarna till knäna. Att bada separat gäller för muslimska personer från 7 år och uppåt. 
Barn under 7 får bada med sina föräldrar oavsett kön. 

Person nr. 10 – muslimsk kvinna 

Jag är en muslimsk kvinna från Libanon och jag täcker inte mitt hår. Jag och även mina 
döttrar badar i vanliga badkläder och har inga problem med att bada med män, varken 
utomhus eller i badhus. 
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Person nr. 11 – person och identifierar sig inte med varken kvinnligt eller manligt 
kön 

Jag identifierar inte mig själv som varken tjej eller kille. Jag uppskattar hur man i 
Sverige, till skillnad från i mitt land (USA), i större utsträckning har börjat erbjuda fler 
möjligheter gällande omklädningsrum. Jag skulle uppskatta om badrum och omkläd-
ningsrum aldrig uppdelades efter kön eftersom sådana exkluderar alla människor som 
inte ser sig tillhöra könsnormen. Problem kan också uppstå då en person ändå identi-
fierar sig som man eller kvinna, men som omvärlden inte upplever stämmer överens 
med dess kropp. Det kan också bli en mycket obekväm omklädningsrumssituation som 
kunde undvikas om alla omklädningsrum var öppna för alla människor alternativt indi-
viduella. Personligen bryr jag mig inte om vem jag exempelvis duschar med eftersom 
jag enbart är där för att duscha och inte tycker att nakna kroppar är en stor grej. Däremot 
är det vanligt att andra är obekväma med nakenheten och då är det bra om det finns 
avskilda duschutrymmen. 
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Fysiska förutsättningar  

Grundläggande för vår säkerhet i vatten är att vi lär oss att simma. I Sverige är kulturen 
sådan att de flesta har lärt sig att simma med hjälp av föräldrar, simskola eller andra 
simkunniga, redan i tidig ålder. Om så inte är fallet är det meningen att skolan skall 
fånga upp dessa barn. Det är i förlängningen kommunens ansvar att uppnå kursplanens 
krav om att alla femteklassare ska ha god vattenvana och kunna simma minst 200 meter 
varav 50 meter på rygg.  För små barn som ännu inte har lärt sig simma är det viktigt 
att vattnet är tillräckligt grunt och tillåter barnet att, under noga uppsikt, bada så länge 
det bottnar. 

En anledning till varför man inte kan lära sig att simma kan vara om man har en viss 
typ av funktionsnedsättning som gör det fysiskt omöjligt. Det behöver dock inte betyda 
att man inte har möjlighet till att bada. För människor med funktionsnedsättning är 
det viktigt att badet anpassas genom hela badprocessen. Det finns många olika typer 
av nedsättningar; somliga nedsättningar är fysiska, andra psykiska eller intellektuella. 
Funktionsnedsättningar kan vara medfödda, uppstå till följd av skada eller sjukdom 
eller helt naturligt uppstå av ålder. Det finns en stor poäng i att låta tillgänglighet få 
genomsyra projekt redan i planeringsstadiet för att inkludera alla människor på lika 
villkor i samhället. 

Exempel på nedsättningar är nedsatt hörsel/dövhet, nedsatt syn/blindhet, nedsatt 
kognitiv förmåga (svårigheter i att orientera sig, minnas, problemlösa etc.), nedsatt 
rörelseförmåga, svåra allergier eller överkänslighet. 

För rörelsehindrade personer som använder sig av rullstol behövs rullstolsanpassning 
från att man anländer till platsen, rör sig till byggnaden, rör sig in i byggnaden och ge-
nom hela badprocessen dvs. omklädningsrum, hygienutrymmen, ned och upp ur vattnet 
samt även i vattnet. Ramper utan för stark lutning är ett bra sätt för de badanpassade 
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rullstolarna att komma ned i vattnet, det kan dock vara svårt att ta sig ur vattnet utan 
hjälp av någon som puttar på. Somliga rörelsehindrade människor behöver istället en lift 
som hissar upp och ned dem ur vattnet. Det är inte alla som använder rullstol i vattnet, 
somliga använder sig av flytande hjälpmedel och andra klarar av att simma även om de 
inte kan gå på land. Räcken och handtag på olika höjder är viktigt för både de som är 
rullstolsburna och de som klarar att gå men behöver stöd. 

Vad gäller omklädningsrum och hygienrum som dusch och WC krävs tillräcklig utrym-
me för att manövrera olika typer av rullstolar finnas, även tillgång till bad-/hygienrul-
lstol och möjlighet att byta mellan denna och sin vanliga rullstol. 

Gamla människor, eller människor som i allmänhet har svårt med balansen och att gå, 
alternativt är mycket trötta, kan också bada. I det läget är det viktigt att se till att vattnet 
inte är för djupt så att man inte behöver simma hela tiden, att det går att hålla i sig or-
dentligt både på land, på väg ned i vattnet och väl i badet. Ytorna bör heller inte vara för 
hala för att minimera fallrisk.  

Säkerheten i allmänhet bör vara god i alla badsammanhang. Även om simkunnigheten 
är förhållandevis god i Sverige kan olyckor inträffa. Det viktigaste för att förhindra 
olyckor är att uppsikten är god och att det finns medel för livräddning på plats. På 
många badplatser finns badvakter utbildade i livräddning men om var och en besitter 
grundkunskaper i livräddning och har ett allmänt säkerhetstänk kan vill tillsammans 
hjälpas åt för att förhindra att olyckor i vatten sker. God säkerhet kan även vara en 
mental förutsättning för att våga bada då somliga upplever kontakt med vatten som 
allmänt skrämmande. Andra mentala hinder kan ha att göra med dagens hets angående 
kroppsideal som påverkar människor till att inte våga vistas i utsatta och mer nakna 
miljöer som bad ofta utgör. 
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Tillgänglighet gäller inte enbart badplatsen fysiska uppbyggnad. För att en badplats ska 
vara tillgänglig för alla bör den också vara belägen på en plats som är lätt att nå. Idag 
lever vi i regel stressiga liv och har inte mycket tid över på dagen för att transportera oss 
längre sträckor om vi vill kunna bada. Badmöjligheter mitt i staden är mer lättillgängli-
ga för stadens invånare än vad de kustbelägna baden är vilket ger fler chansen att ta ett 
snabbt bad på kvällen eller simma en stund på lunchrasten som en del av vardagen. Det 
är viktigt att se till att kollektivtrafiken smidigt kan föra människor till och från platsen 
och också uppmuntra transportmedel som gång och cykel hellre än biltrafik. 
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Kulturella förutsättningar 

I Göteborg blandas många olika kulturer då Göteborg som de flesta städer i Sverige har 
invånare från vitt skilda bakgrunder. Arkitektur- och konstsamarbetet Mycket har inför 
projektet Jubileumsparken i Frihamnen undersökt badkulturer, dvs. vad det är att bada 
genom att försöka kartlägga våra olika förutsättningar för bad. Det visade det sig att 
det finns ett behov av att kunna bada, byta om och duscha separat med endast kvinnor 
täckta från axlarna och ned till knäna för att vissa grupper i samhället ska kunna känna 
sig bekväma i badsammanhang. De har listat behov och önskningar för badandet i Göte-
borg vilka visar sig vara mycket spridda. 

Bad är en aktivitet för möten och gemenskap, som ändå finns en viss utsatthet i badets 
situation pga. nakenheten. Det behöver inte finnas en religiös bakgrund till att vi kan 
känna oss nakna i badsammanhang. Att exempelvis bada mitt i vintern på en plats där 
andra varmt klädda människor befinner sig gör oss medvetna om vår nakenhet och 
utsatthet och kan göra vem som helst obekväm. Alla drar vi någonstans gränsen för 
vad vi är bekväma med på nakenhetsskalan. Kanske de strikt praktiserande muslims-
ka kvinnorna företräder den ena ytterligheten medan nudister representerar den andra. 
Muslimska kvinnor var endast en av flera grupper som Mycket ville fokusera på i sin 
studie. Andra grupper som de anser sällan vara inkluderade i stadsplaneringsprocesser 
är exempelvis unga kvinnor, rasifierade kvinnor, unga HBTQ-personer, personer utan 
starka ekonomiska resurser samt personer med olika mentala och fysiska funktionsmö-
jligheter. Idag delas exempelvis omklädningsrum generellt sett upp efter genus; män 
och kvinnor separat. Denna uppdelning exkluderar dem som exempelvis inte identifier-
ar sig som något kön alls, de som identifierar sig som ett annat kön än vad de biologiskt 
har fötts till eller de som genomgår könsbyte. För dessa människor handlar problemet 
lika mycket om att själv uppleva att en inte passar in i arkitekturens och samhällets mall 
som att andra upplever det så vilket kan leda till konstiga blickar och ifrågasättanden. 
Blickar kan även upplevas av funktionsnedsatta människor. Sitter man exempelvis i 
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rullstol och behöver byta om kan det vara svårt att känna sig lika privat som andra, som 
enklare kan ta en handduk om sig, om inte arkitekturen tillåter tillgängliga platser lite 
avsides. Samtidigt bör arkitekturen i så stor mån som möjligt tillåta funktionsnedsatta 
att ta del av byggnader och dess funktioner på likvärdigt sätt som de som inte är funk-
tionsnedsatta för att skapa en inkluderande upplevelse. 

Myckets studie förmedlar en stor längtan efter att kunna grilla, leka och stoja, lyssna 
på musik och dansa, likväl som att finna en lugn plats för avslappning utan att behöva 
lämna platsen. En ska ha möjligheten att göra allt detta i grupp eller själv, utan att känna 
sig ensam. Detta är också kulturella motsättningar som behöver finnas i åtanke vid bad-
planering. Slutsatsen som Mycket gör är att det kanske inte är rätt väg att gå att försöka 
skapa ett gemensamt rum där alla kan samlas för bad tillsammans, utan istället skapa 
platser för folk att mötas jämte varandra. 
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Ekonomiska förutsättningar

För att möta människors ekonomiska behov är det viktigt att badandet inte blir en kost-
nadsfråga. Alla ska ha råd att bada, och ha råd att ta sig dit. Ur ekonomiskt perspektiv, 
tillika kulturellt perspektiv, är det också viktigt att tillåta medhavd mat samt erbjuda 
plats för att fika. Att låta anlagda badplatser vara gratis låter kanske dyrt för staden, 
men ser man på det ur ett större samhällsperspektiv kan staden tjäna stort på att erbjuda 
sådana offentliga rum. Badparker som är omtyckta och välbesökta leder till ökad akti-
vitet för stadens invånare vilket betyder att en satsning på badparker i förlängningen är 
en satsning på folkhälsan. Att vistas mycket ute i naturen påverkar vårt immunförsvar 
positivt. Forskning visar på att äldre människor som får vara ute i naturen använder 
mindre medicin. Idag blir vi i allmänhet alltmer stillasittande och det har lett till exem-
pelvis ökad fetma i Sverige. En försämrad folkhälsa är kostsamt för staden och landet. 
De offentliga rummen behöver bli så attraktiva och lättillgängliga att de kan konkurrera 
med fysiskt inaktiv underhållning.

Kostsamt ur ett större samhällsperspektiv är även segregation. En dåligt integrerad stad 
skapar motsättningar, fördomar, kriminalitet etc. Enligt Göteborgs badplan från 2007, 
av Göteborgs park- och naturförvaltning, ses de naturliga baden som en av stadens 
kanske viktigaste integrationsplatser. Vid baden möts människor från olika stadsdelar, 
bakgrund och ålder under avspända former. 
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Vatten, H2O, har alltid haft en stor betydelse för oss människor. Vi tillbringar våra 
första ca 9 månader i vatten, fostervatten, med lungorna fyllda av vatten. Därför 
borde kontakten med vatten vara något av det mest naturliga för oss människor. Vi 
förlorar reflexerna som gör att vi automatiskt kan hålla andan under vattnet redan 
inom ett år efter födseln men lär oss istället att viljemässigt hålla andan istället. 
Vatten är livsviktigt för vår överlevnad; vi dricker vatten, vi vattnar våra grödor med 
vatten för att generera mat, vi tvättar oss i vatten, föds ur vatten och vi består till 
70 % av vatten. Vatten kan också i för stora eller små mängder, lika naturligt som 
det ger oss liv, ta livet ur oss. Vatten kan ligga där stilla och oskyldigt, men även 
uppbåda förgörande krafter. 

Vatten är tidlöst, det har alltid funnits för oss människor och kommer alltid att finnas 
eftersom vi är beroende av det. Horisonten ser likadan ut för oss som den gjorde 
för våra förfäder. Vatten försvinner inte, det bara flyttar på sig, ändrar form och 
återuppstår i kretslopp. Samtidigt betonar vatten tidens gång. Det påverkas av månens 
cykler i ebb och flod eller markerar årstidernas förändring i de delar av världen 
där exempelvis regnperioder eller snö- och isklädda vintrar förekommer. Det finns 
en rytm i vatten, i så vitt skilda skalor som från den årstidsbundna vattenpåverkan 
till vågornas slag och ned till minsta droppes plopp. Därför är det inte konstigt att 
vattnet har ett starkt symboliskt värde för oss.   

Vatten beter sig på olika sätt beroende på temperatur och tryck . De tre vanligaste 
aggregationstillstånden, formerna, av vatten är flytande, gasform och is. Mellan 
temperaturen 1–99 °C är vatten i flytande form. Vid 100°C börjar vattnet koka 
och förångas för att bli en del av luften. Vid 0°C fryser vattnet till is. Trots samma 
molekyluppbyggnad upplever vi dessa former helt olika. Den flytande formen kan 
vi dricka, bada i, skvätta, spegla oss i och flyta på. Gasformen kan vi svettas i, andas, 
och vara i. Isen kan vi hålla i, gå och åka på, äta och spegla oss i samt se på och 
igenom. 

VATTNETS BETYDELSE
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VÅRA FEM SINNEN
Att se
Vatten finns i stora mängder på vår jord. Hela 70 % av vattenytan består av hav, sjöar 
och andra vattendrag, och vatten faller även ner på oss från himlen i form av regn. 
Vatten är i sig färglöst, men hav och sjöar upplevs ofta blåa, vilket till stor del beror på 
den blå himlens reflektion i vattenytan. Vilken nyans av blå avgörs även av hur rent 
vattnet är, mängden alger, om det är tillräckligt grunt så att vi ser botten och vilken 
färg botten i så fall har. Rent vatten är genomsiktligt. Vi kan alltså både se på vatten, 
men även genom vatten. Vad är det egentligen vi ser? Vi människor upplever ofta 
öppet vatten som något oändligt och vidsträckt. Att se den reflekterande vattenytan 
borde betyda att vi egentligen ser omgivningen men på ett nytt, mer abstrakt, sätt. 
Att alternativt se genom det transparenta vattnet borde betyda att vi egentligen ser 
den bakomliggande omgivningen, men på ett nytt, mer abstrakt, sätt. Kan vi då 
verkligen mena att det är vattnet vi ser och inte omgivningen? Är vatten egentligen 
bara ett abstraherande filter av vår värld? 

Vatten rör på sig, vilket vi både kan se, höra och känna. Det kan vara till följd av 
månens påverkan i form av ebb och flod, eller vindens och nederbördens påverkan. 
Vatten ändrar också form vid kontakt med andra ytor som exempelvis människor, 
djur, båtar eller diverse föremål. Vi kan inte forma flytande vatten med våra händer 
men ändå kan vatten skapa temporära och komplexa former. Släpper man något i 
vattnet syns tydliga ringar på vattenytan, men fotografier kan också fånga skulpturala 
former som våra mänskliga ögon inte hinner uppfatta. Vattenånga däremot, kan vi 
inte se. Det som vi ofta tror är vattenånga och ryker från en kastrull kokande vatten 
är i själva verket kondenserade små droppar vatten i vätskefas, vilket även är vad 
moln är uppbyggda av. 

Vattnet reflekterar ljus eftersom vatten är 800 gånger tätare än luft. En del ljus går 
ned i vattnet men ändrar riktning, medan en del studsar på vattenytan, dvs. ljuset 
reflekteras. Det är vattenytans form som avgör hur ljuset reflekteras. Vågor kan 
skapa mönster av ljus eller bara diffust sprida ljuset åt alla möjliga håll och vi 

upplever det som om 
det glittrar. Hur mycket ljus som reflekteras beror lika mycket på vattenytans 
tillstånd som på ljuskällan, exempelvis hur högt solen står. Ju högre solen står desto 
mindre reflektion och ett spegelblankt hav reflekterar mer ljus medan ett stormande 
hav istället absorberar mer. Solen står olika under olika tider på året vilket förändrar 
reflektionerna. Förändringar sker även över dygnet då ljus och mörker, solen och 
månen, moln och stjärnor påverkar vattnet på olika sätt. 

Ett mycket lugnt hav kan skapa skrynkliga mönster av ljuset. Detta beror på 
vågrörelserna i ljuset som gör att delar av ljuset sprids ut medan andra koncentreras 
och då kan man se fläckiga mönster. Det är även i detta tillstånd som man kan se 
ljuset tydligt stråla ner genom vattnet. 

Finnbogi Pétursson

En isländsk konstnär vid namn Finnbogi Pétursson har skapat många konstverk 
och installationer som kretsar kring vatten, ljus, ljud och rumslighet. Ett exempel 
är videon som heter Tides och föreställer ett litet trähus vid en sjö. Det innehåller 
bara ett rum, vilket ligger precis på kanten där vattnet möter land. Enda ljusinsläppet 
kommer nedtill, ovan vattnet. Det gör att rummet i övrigt är mörkt, men att allt ljus 
som kommer in måste reflekteras in via vattnet. Det resulterar i skådespel av ljus 
som dansar över väggarna och förändras med solens rörelse under dagens lopp. Med 
endast ljusreflektionerna att se på, blir ändå förnimmelsen av naturen utanför stark i 
och med ljuden av vågornas skvalp och fågelkvittren. 

Bild 49. Foto ur videon Tides, av Finnbogi Pétursson
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Att känna
Hur vi möter vattnet påverkar vår upplevelse. Att hoppa i skapar en plötslig 
och explosiv upplevelse medan vi känner en mer utdragen och, beroende på 
vattentemperatur, lugn känsla om vi sakta går ned i vattnet. Vatten känns blött mot 
vår hud. Det som händer är egentligen att vi upplever vatten som blött för att det 
pressar bort luften som vi vanligtvis känner mot vår hud. Huden är egentligen inte 
blöt i den mening att huden har ändrat sig, utan den är bara fylld av små droppar 
vatten som vi sedan kan suga upp med handduken eller som avdunstar till luften. 

Vi upplever det som att vi är i, inom, vattnet när vi badar. Egentligen är vi mellan 
vattnet, våra kroppar flyttar det och vi befinner oss i mellanrummet. Vi möter fysiskt 
vattnet under påverkan av våra andra sinnen. Ser vattnet kallt ut, låter det farligt, 
luktar det smutsigt kan det få oss att möta vatten med viss tveksamhet. Ser det varmt, 
klart och inbjudande ut, låter rogivande och luktar friskt, lockar det oss till kontakt. 

Den mänskliga kroppen upplevs i det närmaste tyngdlös i vatten. Det kan skapa 
en känsla av frihet i oss. För människor som har svårigheter att röra sig på land 
underlättar vattnet så att de lättare kan röra sig eftersom muskler och leder och balans 
inte påverkas på samma sätt. Vi upplever vattnet som lätt när vi är det, eftersom 
vattnet flyttar på sig när vi försöker lyfta då vi fortfarande är i vattnet ter det sig helt 
tyngdlöst. Samtidigt uppfattar vi dess enorma tyngd om vi med hjälp av behållare 
bär på vattnet medan våra kroppar befinner sig på land. 

Det som för många av oss förknippar med att känna vatten är den avsvalkande känslan 
en varm sommardag. Uppvärmt vatten ger oss däremot en känsla av avslappning 
men det är sällan ett bad i det fria i Sverige är varmare än luftens temperatur varpå 
effekten blir avsvalkande eller rent av kylig. 

Arkitekten Juhani Pallasmaa beskriver i sin text, An Architecture of the Seven 
Senses, att känslan av gravitation är kärnan i alla arkitektoniska strukturer och god 

arkitektur gör oss medvetna om jordens dragningskraft. Hur påverkas då arkitektur i 
förhållande till vatten som är ett element där vi inte upplever tyngdlagen på samma 
sätt som på land i och med vattnets lyftkraft? 

I slutändan tar vi till oss dessa sinnliga intryck och lägger därtill en värdering 
beroende på vem vi är, våra individuella känslor, erfarenheter, förutsättningar och 
personlighet. Så upplever vi vatten.

Att smaka och lukta 
Rent vatten är smaklöst och luktlöst men ute i naturen kan vatten smaka av olika 
mineraler och järn. Utsläpp smutsar ned vattnet och det kan både lukta och smaka 
konstigt. Man ska alltid bara dricka rent vatten. Dessutom kan det vara farligt för 
oss att bada i förorenat vatten och i Sverige utförs regelbundet tester av badplatser 
för att avgöra om det är säkert att bada eller inte. Det råder badförbud på platser där 
man vet att vattnet är förorenat. Havets vatten skiljer sig från de andra vattendrag då 
det är salt vilket också påverkar smaken. Saltet lämnas kvar på kroppen när vattnet 
har torkat efter ett havsbad. Vissa pooler innehåller saltvatten, andra sötvatten, i 
allmänhet smakar och luktar de ofta starkt av klor som används för att hålla vattnet 
rent. 

Vattnet luktar olika beroende på vad som finns i vattnet. Havet kan exempelvis lukta 
starkt av rutten tång om det blir stillastående vid strandkanten. Däremot kan vi inte 
alls lukta på vattnet när vi befinner oss under vattenytan. Lukter kan förmedla de 
starkaste av känslor då en doft kan få oss att minnas en plats som våra ögon hade 
glömt. 

Den fysiska kontakten är den mest intima kopplingen mellan vatten och människan. 

Vatten kan också förvränga vad vi ser. De redan nämnda egenskaperna hos vatten 
som dess reflektionsförmåga, genomsiktlighet och rörelse kan spela våra ögon 
spratt. Ser man ett landskap med skogar och sjöar från luften en klar, vindstilla och 
lagom molnfri dag ser sjöarna ut som urtag ur jorden då vattnet reflekterar himlen. 
Hål som om man skulle kunna trilla ner för kanten och hamna i rymden. På samma 
sätt som himlen ter sig oändlig för oss, kan de djupa haven upplevas då vi inte vet 
och inte kan se vad som finns på dess botten. 

Vi kan uppleva vatten beroende på om vi ser det på nära håll eller på avstånd, eller 
om vi ser på det underifrån, ovanifrån eller med ögonen precis vid vattenlinjen. På 
avstånd kan vi känna in ett stort havs vidsträckthet, men på nära håll ser vi de små 
dropparnas individuella form och rörelse. På närmre avstånd är det lättare att se vad 
som döljer sig under vattenytan och om vi befinner oss i vattnet med ögonen precis 
vid vattenytan är det som att vi kan få ta del av de två olika världarna på samma 
gång. 

Att höra 
Ett typiskt ljud man kan höra om man övernattar i ruffen på en båt är vattnets 
kluckande emot skrovet. Ofta upplevs ljud av vatten som harmoniska på grund av 
dess rytm. Stilla vatten kan vara fullständigt tyst, men kan vid påverkan ge ifrån sig 
plaskande, droppande, brusande och kluckande ljud. Vatten sprider ljud från levande 
varelser som valar och delfiner och vågor kan skapa ljud som om det andas ut och 
in när de rullar upp mot stranden och tillbaka igen.  Ljud väcker vår fantasi till liv 
och hjälper oss att mäta vår omgivning. Även om vi befinner oss i totalt mörker kan 
ljudet av droppande vatten ge oss en känsla av skala, grad av slutenhet, riktning och 
förståelse för ett rum och sätta det i ett sammanhang.
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