
"a Piece of Stockholm"
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BRA 150,93 m2

BYA 169,86 m2

Avdelning 2
Spegelvänd

Vindfång

Spe
gel

Omklädning

Klädkrokar
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Förråd/
alt. minigym/
alt. kiosk

Uteduschar

Bastu

Omklädning/
Skåp

Duschar

Fritids-/
Badanläggning

Hötorget

Lövstabadet

Slottskajen

Smedsuddsbadet

Sveavägen

Östermalmstorg

Sedumtak, lutning 8°

Fönsterband

Undertak av
träullscement

Isolering av
träullscement

Stor valfrihet
gällande
fasadmaterial

Konstruktion
av trä

Vägghöjd 2400 mm

Modulbredd
2400 mm

Varje sektion är 7 m2
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Medborgarplatsen Hökarängsbadet

StrandvägenEN modul - oändliga möjligheter
Förslaget baseras på en 1/16 tårtbitsmodul vilken kan sättas
samman i ett oändligt antal kombinationer. Modulen har EN
karaktärsskapande form men kan förändras och anpassas till
omgivningen med ett oändligt antal valmöjligheter gällande
fasadmaterial.

Modulen - a Piece of Stockholm - har en storlek som gör den
lämplig att transportera färdigmonterad och kan alltså byggas
inomhus för att sedan flyttas till utvald plats.

Gemensam nämnare är, förutom grundformen, det låglutande
sedumbeklädda taket. Det tillför grönt i stadsrummet, ger goda
termiska förutsättningar inomhus och fördröjer regnvattnet.

Fönsterbandet vid takfoten släpper in dagsljus samtidigt som det
sitter högt och skyddat. Träullscement i skivor föreslås som
isolering. Det är fuktbeständigt och ger gott brandskydd
samtidigt som det skapar ett vackert innertak.

Stockholmsmodulen

På Medborgarplatsen skapas ett serveringstorg som vetter åt
söder, mellan de två byggnaderna.
Fasaden kan utföras i t.ex. grafitgrå korrugerad plåt alt.
fibercementskivor. Under fönsterbandet sitter ytterligare glas
som "droppar ner" till olika bröstningar.
Gavlarna mot torgytan kan öppnas upp helt med vikväggar.

Den lilla glasskiosken på Strandvägen kläs med
panel och horisontella ribbor av furu. Panelen
kan målas med slamfärg eller behandlas för att
gråna.
Träullscement kan putsas och målas
om man vill åstadkomma ljusa
släta ytor som ett alternativ
till träfasader.

Till Hökarängsbadet föreslås en rejäl
rekreationsanläggning. Här finns goda
förutsättningar för bad-, aktivitets- och
friluftsliv.
Två spegelvända avdelningar för
omklädning och rekreation. Entréplatserna
utanför lämpar sig för t.ex. utegym och
bordtennnis.
Fasaderna har i förslaget klätts med
glasskivor i olika nyanser av blått,
grönt och brunt. I utsatta lägen skulle
modulerna alternativt kunna kläs med
perforerad plåt istället.


