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Sammanfattning  

Redan 1989 startades ett projekt i Umeå som kallades Staden mellan broarna, med syfte att 
utveckla kajområdet mellan kyrkbron och Broparken i centrala Umeå till en attraktiv mötesplats 
för umebor och besökare. Projektet lades på is men fick en nystart år 2003 då det lokala 
fastighetsföretaget Balticgruppen arrangerade en uppmärksammad men fruktlös arkitekttävling. 
Våren 2008 gjordes en ny förstudie av White arkitekter, åt Umeå kommun, där området indelats i 
fyra delar efter olika koncept som västerifrån kallas Ung & Aktiv, Liv & Lust, Rådhusparken samt 
Lugn & Ro. 
I området Rådhusparken, vilket är en förlängning av den nuvarande parken med samma namn ner 
till kajen, har de skissat ett kallbad ut i Umeälven. För att närmare undersöka de tekniska 
möjligheterna samt de historiska och kulturella förutsättningarna för att bygga någon typ av bad i 
Umeälven upprättades ett examensarbete på 15 hp för en student vid utbildningen Civilingenjör 
Arkitektur vid Luleå Tekniska Universitet. Detta arbete presenteras med två planscher i A1 
format, en teknisk och en arkitektonisk, samt i denna rapport.  
Förslaget har tagits fram genom studie av andra anrika badkulturer och andra badanläggningar för 
att uppnå Umeå kommuns mål med projektet Staden mellan broarna, framförallt att skapa 
mötesplatser, en mångfald av aktiviteter och upplevelser. 
 
Ända sedan urminnes tider har människan använt vatten som källa till hygien, hälsa och 
gemenskap. Några framstående kulturer inom badande och vattenanvändning är det antika 
Grekland, Romarriket, Konstantinopel och det finska bastubadandet. Till Sverige kom 
bastubadandet med vikingarnas resor österut och svensk badkultur finns dokumenterad sedan 
medeltiden. Utvecklingen har gått från bastu och kallbad för att bota sjukdomar, kurorter för 
hälsa och gemenskap till att bli mer inriktad på allmän hygien. Under den andra halvan av 1900-
talet förbättrades levnadsstandarden i Sverige och numera är det ovanligt att inte ha dusch- eller 
badmöjlighet i det egna hemmet. Tendenserna går nu tillbaka mot hälsa, rekreation och sällskap i 
form av olika äventyrsbad och SPA-anläggningar.   
I många städer runt om i Europa byggs städer ut på vattnet, av utrymmes- och kulturskäl. 
Flytande hus klarar eventuella översvämningar bättre, centrala bad fungerar som rekreation för 
stressade stadsmänniskor och många städer vill skapa sig ett landmärke. Bland referensobjekten 
som tittats på till detta projekt finns Badeschiff, en flytande konstruktion av bryggor och pool på 
floden Spree, Berlin; Galaxen, en flytande konferensbyggnad i Betarsjön, Ångermanland; det 
flytande badhuset Liljeholmsbadet i Stockholm samt konstverket, tillika sitt-, dop-, fest- och 
utsiktsplatsen Observatorium i Stockholm.  
Förslaget är en konstruktion som består av två utlöpande bryggor och dem emellan löper en 
konstruktion bestående av tre delar: flytande hus, brygga och pool. Konstruktionen är båtformad 
för att klara strömmen i älven bättre och för att ge ett intryck av de många båtar som flutit på 
Umälven under dess sjöfarts- och flottningshistoria. De ingående delarna är separata och fästs var 
för sig med töjbara vajrar i älvbotten. Poolen är en gammal pråm och det flytande huset som är 
integrerat i konstruktionen inrymmer bad och konferensmöjligheter med bland annat en bastu 
med panoramautsikt över älven genom ett hörnfönster. Konstruktionen är anpassad att klara is, 
men islossningen kan skapa för stora påfrestningar. Vid behov kan delarna tas upp eller fraktas 
bort periodvis. Eftersom Umeälven är ström och klimatet är kallt så lockas besökarna att bada i 
poolen istället. Till förslaget hör en utkikstrappa på kajkanten vars steghöjd proportionellt följer 
vattennivån.  
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Abstract 

As early as in 1989, a project entitled The City Between the Bridges was conceived in Umeå. The 
purpose of this project was to develop the bank area of the Ume River in central Umeå into an 
attractive meeting spot for local residents and visitors. The project was however put on hold, but 
hope was once again revived in 2003 when the local real estate company Balticgruppen 
organized an architectural competition for the proposed site. The winning proposal from this 
competition was never built but in the spring of 2008 yet another study was carried out by 
architects from White and submitted to the municipality of Umeå.In this study, the area was 
divided into four parts, each with a different concept. From west to east these subgroups were 
Young & Active, Life & Will, the Council Hall Park and Peace & Quiet. There are plans to build 
a cold pool on the river below the Council Hall Park which would extend the park down to the 
river bank.  
To investigate the technical feasibility and cultural impact of building a pool on the river, the 
MSc programme in architectural engineering at the Technical University of Luleå sponsored a 
bachelor project on the projected design. This project is presented on two A1 size posters, one 
technical and one architectural, as well as this report.    
The proposal has evolved from literature studies of famous baths and bathing cultures to achieve 
the municipality’s aims with the project The City Between the Bridges, mainly to create meeting 
points, a diversity of activities and experiences.  
 
Since the beginning of time, people have been using water for health, hygiene and as a means to 
socialize. Civilizations famous for their usage of water are the ancient Greeks, the Romans and 
the Finns, who are famous for their saunas. The art of bathing was brought to Sweden by the 
Vikings after their raids in the east and the oldest documents of Swedish bathing culture dates 
from medieval times. Over time, bathing culture evolved from the saunas and cold pools used to 
cure diseases at health resorts into having more of a hygienic focus. During the later half of the 
20th century, the standard of living increased in Sweden and nowadays every house has a shower 
or bath. However, a resurrection in bathing culture is now being seen with the increase in 
popularity of bathing for recreation and socializing in adventurous bathing areas and spas. There 
are currently many on-water building projects around Europe, which were so designed for both 
cultural and spatial reasons. For example, floating houses are more resistant to contingent flows, 
centrally placed baths provide recreation options for stressed city residents and many cities are 
eager to build new landmarks. Among the objects of study for this project are Badeschiff a 
floating bath on the river Spree in Berlin; Galaxen, a floating conference centre in Sweden; the 
floating pool Liljeholmsbadet in Stockholm, Sweden and Observatorium an art piece as well as a 
place for contemplation, baptism, parties and recreation in Stockholm, Sweden.  
The proposal is a construction of bridges consisting of two parts leaping out from the shore line 
and between those two is a floating construction of three pieces: a house, a deck and a pool. The 
pool is an old barge and the house holds conference and bath facilities, among other a sauna with 
panorama view over the river. The construction has the shape of a boat, to better handle the 
current and to be reminiscent of the old history of shipping on the Ume River. The parts are 
separately fixed to the river bed with wires and all the parts are resistant to ice. However, the ice 
break-up might cause too much tension and damage but the construction can easily be detached 
and displaced during wintertime. By providing the pool, people are encouraged to swim in it 
instead of in the cold and current water of the river itself.  
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In the proposal is also included a stair shaped viewpoint fixed on the shore line, with rises 
constructed to proportionally follow the water level.  
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Förord  

Detta examensarbete på 15 högskolepoäng har bearbetats och färdigställts i Umeå mellan oktober 
2008 och januari 2009. Det leder till en kandidatexamen i arkitektur från Luleå Tekniska 
Universitet och ingår som valbar del i civilingenjörsprogrammet Arkitektur.  
Idén väcktes när jag studerade i Barcelona en termin och var mycket i kontakt med design, 
arkitektur och vatten i stadsmiljö. Eftersom jag kommer ifrån Umeå var jag väl införstådd i 
projektet Staden mellan broarna och såg utställningen av bidragen i arkitekttävlingen 2004. Min 
förhoppning var att få göra ett projekt med verklighetsförankring, åt någon som behövde det. Av 
en lycklig slump fick jag uppdraget att titta närmare på badhus i Umeälven av Umeå kommun 
och har haft kontinuerlig handledning både från park- och gatuchef Carl Arnö på Umeå kommun 
och av Andreas Falk, arkitekt och universitetslektor vid LTU.  
Projektet har varit intressant och krävande, och innehållerl många delar. Det är ett studentarbete 
och inte ett färdigt förslag.  Min förhoppning är att Umeå kommun ska ha nytta utav det som 
något att utgå ifrån i framtida fördjupningar av detaljplanen inom området. 
 
Jag vill tacka min handledare Andreas Falk för att ha hjälpt mig att avgränsa, strukturera och 
lägga upp en tidplan för arbetet. Dessutom många ovärderliga kommentarer i tvivlande stunder. 
Jag vill även tacka min kontaktperson på kommunen, Carl Arnö, för att ha gett mig chansen att 
göra projektet och tagit sig tid att komma med regelbunden feedback.  
Dessutom riktar jag ett stort tack till familj och vänner som korrekturläst, kommit med förslag, 
hjälpt mig på ett eller annat sätt eller bara fått mig att tänka på annat då och då.  
 
 
  
 
 
Johanna Westberg,  
 
Umeå Januari 2009  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
Umeå kommun har ett projekt kallat Staden mellan Broarna som syftar till att åter göra 
Umeälven till en viktig och självklar del av Umeå.2 Historiskt sett har älven haft stort inflytande i 
staden och för invånarna, i och med handel och sjöfart, de skeppsvarv som fanns och flottningen 
som pågick ända fram till 1980-talet. Många av byggnaderna i centrum har sina fasader mot 
älven men sedan flottningen upphörde samt järnvägen byggdes på motsatta sidan av centrum har 
älvstranden hamnat lite i skymundan. År 2008 gjordes en förstudie av White arkitekter i Umeå på 
uppdrag av Umeå kommun där man delade in området mellan Tegsbron i nordväst och Kyrkbron 
i sydöst i fyra områden med tillhörande konceptidéer: Ung & Aktiv, Liv & Lust, Rådhusparken 
samt Lugn & Ro. Området Rådhusparken handlar om att förlänga den populära parken ner till 
älven och i Whites förstudie finns skissat ett kallbad som fortsätter ut i älven.  
 
1.2 Syfte  
Syftet med detta projekt är att på uppdrag av Umeå kommun komma med ett designförslag till ett 
bad på området nedanför Rådhusparken i centrala Umeå, undersöka de tekniska möjligheterna till 
att realisera förslaget samt att ge konkreta exempel på liknande byggen nationellt och 
internationellt. 
 
1.3 Mål 
Målet med projektet är att skapa ett designförslag som uppfyller de av kommunens mål med 
projektet Staden mellan broarna som är möjliga för området Rådhusparken:  

• vända staden mot älven 
• skapa mötesplatser, aktiviteter och upplevelser 
• sammanhängande stråk 
• skapa mångfald av aktiviteter 
• samverka med fastighetsägare 
• skapa ett Kulturens centrum 
• etappvis utveckling 
• öppen dialog3 

 
1.4 Avgränsning  
Litteraturstudierna har koncentrerats till kulturhistoria och tekniska fakta för att underbygga 
förslaget. Begränsningar har gjorts till att innefatta de grekiska, romerska, turkiska/orientaliska 
badkulturerna samt bastufenomenet och hur dessa har påverkat svensk badkultur och svensk 
badhistoria.  
Fenomenet spa, dvs. kombinationen bad, hälsa, träning, kost, vila och behandling, har inte 
inkluderats i sin helhet. Även om detta är en viktig del i de studerade badkulturerna ligger fokus i 

                                                 
2http://www.umea.se/invanare/omkommunen/framtidochutveckling/stadsplaneringochbyggande/projekt/stadenmella

nbroarna/historia.4.40b4bae811ad401e2e1800074821.html  
3http://umea.se/invanare/omkommunen/framtidochutveckling/stadsplaneringochbyggande/projekt/stadenmellanbroar

na.4.5c07cebb11a983a683e8000779099.html 2008-12-03 

http://www.umea.se/invanare/omkommunen/framtidochutveckling/stadsplaneringochbyggande/projekt/stadenmella
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denna undersökning på själva badandet i dessa anläggningar, till viss del kombinerat med hälsa 
och välbefinnande.  
I Umeå pågår under hösten 2008 en diskussion kring uppförandet av ett badhus/simhall men 
denna förundersökning och förslag har inget samband med detta simhallsprojekt varken 
utformnings-, placerings- eller konkurrensmässigt. 
 
1.5 Metod  
Till litteraturstudien har främst använts tryckta källor (böcker och artiklar) från Umeå och 
Stockholm stadsbibliotek och genom bibliotekskatalogerna sökt på orden: bad, badhus, bastu, 
brygga, flytande, hammam, historia och sauna i olika kombinationer. Sökningarna avgränsades 
till svensk och engelsk facklitteratur.  
Internet har använts för informationssökning, med samma ord som vid sökning i 
bibliotekskataloger samt egennamnen för de olika referensobjekten. Dessa har främst fåtts genom 
tips från handledaren på universitetet och från Umeå kommun.  
Bilder som använts är eget tagna foton, foton från Umeå kommun samt bilder och foton från 
internet med samma sökmetod som ovan. Noga referens har tagits på alla bilder samt att de 
hämtats från så trovärdig källa som möjligt, exempelvis objektets officiella hemsida eller 
nättidningsartiklar.  
 
Vad gäller referenssystem har jag använt mig av Jarl Backmans bok Rapporter och uppsatser4 
och valt att använda det han hänvisar till som notsystemet, samt uppsatsguiden på den nationella 
databasen för uppsatser för högskolor och universitet.5  
Språkligt har användningen av vissa etniska ord såsom kristna, muslimer och araber använts på 
samma sätt som i referenskällorna, och skall i denna rapport endast ses som förenklande 
generaliseringar utan bakomliggande religiösa eller rasistiska skäl.   
 
Själva designförslaget har växt fram genom först handskisser och därefter planritningar i 
AutoCAD och 3D-modeller i ArchiCAD och Google Sketchup.  
 
Allting sammanställs till ett arbete som är både teknologiskt och arkitektoniskt. 
 
1.6 Presentation 
Till Luleå tekniska universitet lämnas en rapport enligt C-uppsatsnivå och två A1 planscher, en 
arkitektoniskt och en tekniskt beskrivande. Förslaget presenteras och opponeras på den 29 januari 
2009 i Luleå.  
Till Umeå kommun kommer resultatet att levereras i form av planscherna, rapporten , en 
portfolio med bildförslag, digitala 3D-skisser och fotomontage samt ett PM motsvarande en kort 
muntlig presentation.  
 
1.7 Terminologi 
Apodyterium omklädningsrum i romersk badanläggning 
Balnea mindre badanläggning i det romerska imperiet 
Balneologi läran om vattnets och klimatets fysiologiska verkan i terapeutiskt syfte 
                                                 
4 Jan Backman, Rapporter och Uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 1998),  129-138. 
5 www.uppsatsguiden.se 2009-01-14 

http://www.uppsatsguiden.se
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Balneoterapi medicinska bad 
Caldarium varmbad i romersk badanläggning 
Exedra vanligen halvrund utbyggnad med sittplatser längs väggarna, i allmänhet öppen mot en 
gård ingående i ett antikt tempelområde, gymnasium eller annan grekisk eller romersk anläggning 
av mera betydande format. Även fristående halvrund byggnad. 
Flöde vattentransporten i ett vattendrag genom ett avrinningsområde, men också vattenföringen 
per tvärsnittsarea. I risksammanhang kan ordet även beteckna det högvattenflöde som orsakats av 
häftigt regn eller intensiv snösmältning. 
Frigidarium kallbad i romersk badanläggning 
Hammam så kallat turkiskt bad, liknande det romerska men med mindre utrymmen 
Hypokaust centralsystem med vattenburen värme, konstruerat av rör i golv och väggar för 
uppvärmning av bad, uppfunnet av romarna.  
Kalif islamsk stadsledare, både politiskt och religiöst. 
Lav (-ar) sitt eller liggbänk i bastu 
Lavacrum tvättdel i romersk badanläggning 
Palaestrae utrymme för idrottsutövning vid de större romerska badanläggningarna 
Sudatorium (el. laconcum) svettbad i romersk badanläggning 
Tepidarium ljumbad i romersk badanläggning 
Termer (lat. the´rmae, av grek. the´rmai, av the´rmē 'värme', 'hetta'), thermer, benämning på större romersk 
badanläggning.  
Vattenstånd vattenytas höjd i förhållande till en fast punkt på strand eller föremål 
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2 Historisk tillbakablick  

Ända sedan urminnes tider har människor använt vatten som helande medel genom att bada i heta 
källor och ta svettbad.6 Några av de första kända medicinska skrifterna förespråkar svettbad för 
hälsans skull. Det finns beskrivningar av hur Germanska folk öste vatten på heta stenar för att få 
till ångbad och av hur medicinmän i afrikanska stammar rekommenderat svettbad mot en rad 
åkommor.7  
Även i ett socialt sammanhang har badanläggningar haft stor betydelse som samlingsplats för 
såväl antikens greker, romarrikets kejsare, muslimska kvinnor8 som för oss svenskar9.  
Följande avsnitt är en historisk sammanfattning av de badkulturer och typer av badanläggningar 
som influerat svenskt badande på ett för undersökningen relevant sätt.  
 
2.1 Grekiska bad 
De gamla grekerna var noggranna med hälsa, hygien och motion, vilket finns dokumenterat redan 
ca 1000 f. Kr. Omkring 500 år senare fanns det allmänna bad i princip överallt på den grekiska 
landsbygden. De bad som uppfördes i anslutning till hallarna för motion och gymnastik, 
palaestra, satte fart på badkulturen och är föregångarna till de allmänna baden och 
anläggningarna vi har än idag. I Aten var badhusen de vackraste byggnaderna och de var förutom 
tvättinrättningar och hälsocenter även sociala mötesplatser.10 Hippokrates, kallad läkekonstens 
fader,11 var kring 400 f. Kr. en av förespråkarna för bad och bastubads smärtstillande och läkande 
effekt.12 År 300 f. Kr. gjorde Alexander den store korståg runt Europa vilket förmodligen spred 
bad- och hälsokulturen till erövrade områden.13  
 
2.2 Romerska bad 
Under inflytande av den hellenistiska perioden blev badandet vanligt även i Rom. Romarna, med 
sin utveckling av byggnadskonst inom väg- och vattenbyggnad samt avloppssystem gjorde att 
vatten kunde ledas till alla städer och alla hem kunde ha ett badrum, balnea, ofta med ett rum för 
kalla duschar och ett för svettbad i varmluft. En annan avgörande uppfinning var hypokausten, ett 
centralvärmesystem, som uppfanns omkring år 100 f. Kr. och gjorde det möjligt att värma upp 
badrummen genom värmeledningar i golv och väggar. Detta spreds över hela Rom och 
anpassades efter lokala behov och det lade grunden till de stora publika anläggningarna senare 
under imperiet, kända under det grekiska namnet thermae, heta källor. Dessa termer var 
praktexempel på arkitektonisk och teknisk design, tack vare hypokausten med 
specialkonstruerade väggar för att hålla värmen inne. Väggarna var klädda med kakel av fin sten 
och dekorerade med målningar och skulpturer och bassängerna var gjorda av marmor. De 
romerska baden fungerade även som mötesplatser för underhållning, kulturcentra och 
multifunktionshallar och var byggda med hjälp av donatorer bland de rika offentliga personerna 

                                                 
6 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/122204/122204 2008-11-25 
7 Jarno Peltonen och Matti Karjanoja, Sauna – Made in Finland (Tampere: Tammi, 1997), 10. 
8 Ibid., 11-14. 
9 Kindblom, Badhus - Bad och badande före 1950 (Sverige: Riksantikvarieämbetet, 1995), 14. 
10 Peltonen, 11. 
11 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/203183/203183 2008-11-25 
12 Peltonen, 11. 
13 Håkan Jörgensen, Spa – för kropp och själ (Stockholm: Hälsoförlaget Stevali AB, 2006), 13. 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/122204/122204
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/203183/203183
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och kejsarna. Där fanns bibliotek, toaletter, läsrum, teatrar, mötesrum, balkonger, simbassänger, 
palaestra, parker att vandra i, kolonnader och restauranger.  

 
 

A: Apodyterium  D: Caldarium 
B: Frigidarium   E: Sudatorium 
C: Tepidarium   F: Palaestra 

 
 
Ofta föregicks baden av fysiska övningar i palaestran. Själva badandet inleddes med att spendera 
omkring en timme i tepidarium, sedan förflyttade man sig till det varmare caldarium, som hade 
både hett och kallt vatten, och slutligen spenderades 10-20 minuter i sudatoriet för att uppnå 
fullständig perspiration. Den badande fick behandling i lavacrum av en anställd och sedan 
svalkade den badande av sig i poolerna i frigidarium och vilade på en bänk i apodyterium innan 
den klädde på sig igen och återgick till fysiska övningar i palaestra. 
Alla romare badade minst en gång om dagen, de mer välbärgade upp till 4-5 gånger dagligen. Vid 
kejsar Konstantins tid hade Rom 850 privata badanläggningar och 15 termer, varav den största 
var Diocletianus termer vilken var exceptionellt stor. Anläggningen täckte över 14 hektar och 
kunde ta emot så mycket som 3000 badgäster samtidigt och dessa termer var öppna från morgon 
till kväll. Hela komplexet var symmetriskt utformat med den huvudsakliga sekvensen av rum 
längs en axel. (Se bilaga 1) 
Hygienen var utmärkt, tack vare lagar genomdrivna av läkare som underströk den hälsosamma 
effekten av bad. Kvinnor badade tillsammans med män, men för de som inte gillade den 
öppenheten, byggdes speciella bad för kvinnor. Problem med prostituerade orsakade att 
separerade tider infördes under kejsar Hadrianus tid, omkring år 100 e.Kr. När Rom föll övergavs 
baden och från 300-talet e. Kr. rev kristna många av dem för att förinta hedniska utsmyckningar 
och använde materialet till sina kyrkor. I vissa områden inom det forna imperiet fortsatte man att 
använda baden, däribland i Byzantium, och de barbariska Hunnerna och Germanerna byggde nya 
badanläggningar och reparerade de romerska baden.14, 15  
                                                 
14 Peltonen, 13.  
15 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/122204 2008-11-26 

Bild 1 Typritning av romerskt bad. Ahlstrand, Arkitekturtermer (Lund: Studentlitteratur, 1976), 172. 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/122204
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2.3 Hammam 
Före profeten Mohammeds tid, 600-talet e. Kr., använde araberna traditionellt endast kallt vatten 
och tvättade sig inte i något kärl eller kar över huvud taget. Det var Mohammeds entusiasm för 
den positiva inverkan bad hade på fertiliteten och den rituella tvagningen före bön som fick 
muslimerna att anamma badkulturen från romarna och grekerna. När muslimerna så erövrade nya 
områden gjorde de om kyrkorna och templen till egna hammam. Ordet hammam kommer från 
ordet för uppvärmning/upphettning, hamma. De arabiska baden var generellt hetluftsbad men 
rikligt användande av vatten gjorde dem till ångbad. På grund av islams påbud var badandet 
mycket viktigt för muslimer och det ledde till att hammamen blev en del av moskéerna. Liksom i 
romarriket byggdes de ofta med hjälp av donationer från rika för religiösa gemenskaper. 
Hammamen var också ansedda att ha läkande effekt på flertalet sjukdomar.  
Hammamen utvecklades först i Syrien omkring år 700 e. Kr. Många städer hade ett flertal 
offentliga bad, t.ex. sägs Aleppo i nuvarande Syrien ha haft 70 badhus innanför murarna, 94 
utanför och totalt 31 privata badfaciliteter. Trots att de muslimska baden inte var lika stora som 
de romerska, innehöll de ändå flera rum för påklädning, avslappning, förfriskningar och 
mötesplats, heta rum, tvättrum, massagerum och tvättfaciliteter. Det fanns inga palaestras eller 
kalla bad längre, i gengäld hade man avdelningar för inandning av balsamiska ångor. Liksom vid 
de romerska termerna var inträdet så lågt att alla hade möjlighet att bada där och även rika gick 
dit, om så bara för att visa andra att de brydde sig om sin hygien, även om de hade nog med 
faciliteter i hemmet.  
Det sociala livet och gemenskap var fokus i hammamen, vilket för kvinnorna var den enda 
chansen att träffa folk utanför hemmet, eftersom de annars var instängda i harem, den privata 
delen av ett muslimskt hem. Baden hade barberare som vanligtvis också utförde åderlåtning, 
tvättning och massage. Eftersom muslimer inte exponerar sig inför andra utanför familjen, hade 
man separerade tvättavdelningar.16  
Hammambad utfördes i tre steg. Först äntrade man 
harara, ett hett dimmigt upplyst rum under en kupol 
med en oktagonal marmorskiva i mitten där man 
vilade täckt med handdukar. Detta följdes av en 
grundlig massage som tjänade samma syfte som de 
fysiska aktiviteterna vid romerska bad. Skrubbat 
skinn tvättades bort med en handske av kamelhår, 
kroppshåret rakades av och sessionen avslutades 
med en stunds avkoppling.17, 18  
 

                                                 
16 Peltonen, 14. 
17 Ibid., 15. 
18 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/122204 2008-11-26 

Bild 2 Oktagon att vila på i Hammam. Peltonen, 
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Bild 3 Plan över Qusayr Amra, Jordanien. Fotnot 1 

Ett exempel där man tydligt kan se likheterna och skillnaderna mellan de romerska och de 
muslimska baden är det lilla badkomplexet tillhörande Qusayr Amra från 711-715 eller senare. 
Det är ett av flera ökenslott som 
uppförts i mellanöstern av kalifer, 
detta i nuvarande Jordanien utav kalif 
al-Walid I. Qusayr Amra är ett av de 
första islamska byggnadsverken med 
spetsbågar och är troligen av syriansk 
design eftersom spetsbågar inte 
förekom inom romersk arkitektur och 
byggnadskonst. Frigidarium saknas 
men caldarium var uppvärmt av 
golvvärme och försett med 
vattenledningar enligt romerskt 
byggskick.19  
 
 
 
 
 
 
2.4 Bastu 
I och omkring Finland finns en obruten tradition av 
bastubadande sedan flera tusen år och den har förblivit i 
princip oförändrad genom tiderna. Även om tekniken att ösa 
vatten på heta stenar inte ursprungligen uppfanns av finnarna 
har de underhållit och utvecklat konsten20 vilket gjort bastandet 
till en nationaltradition. Fortfarande badar 90 % av finnarna 
bastu en gång i veckan. 
Den skorstenslösa enrumsbastun användes ursprungligen till 
flera ändamål men utvecklades sedermera till att bli en 
fristående byggnad (badstuga som sedermera blev badstu och 
till sist bastu på svenska), som i östra Finland även användes 
till att bo i temporärt, till tröskning, till torkning av korn och 
till tvätt av kläder. Det var tradition att gå hela familjen 
tillsammans till bastun oavsett ålder och kön, även tillsammans 
med främlingar i industriella samhällen. Detta fortlevde under 
urbaniseringen i Finland och inte förrän på 1900-talet blev det 
vanligt för män och kvinnor att basta vid olika tillfällen eller i 
olika bastur.21  

                                                 
19 Moffet, Fazio och Woodhouse, 168. 
20 Peltonen, 30. 
21 Ibid., 32. 

Bild 4 Bastu i Ammarnäs          
Bodil Johansson 
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De första basturna var i princip bara ett hål i marken och detta var vanligt länge i trakter utan 
träd. Därefter utvecklades en typ av byggnad med en spis utan skorsten, så att rummet fylldes 
med rök för att sedan ventileras ut genom små hål efter uppvärmning.22 
De enklaste basturna hade en bänk på en av sidorna av rummet men ofta hade man flera säten 
uppallade på bjälkar eller pelare. 
Den moderna konstruktionen av bastu har varit oförändrad i århundraden och består av ett rum 
med träpanelklädda väggar i en separat byggnad. Bastun värms upp till en hög temperatur av en 
vedeldad kamin täckt med stenar. Den karaktäristiska bastuupplevelsen ligger i kvalitén av den 
heta luften vilken varierar i luftfuktighet när man öser vatten på de heta stenarna. Balansen 
mellan luftfuktighet, värme och ventilation är viktig, vilket ställer krav på byggnadens 
utformning. Bastypen av en finsk bastu är rektangulär, oavsett storlek, med en dörr i mitten av en 
gavel, gärna med någon typ av vind- och insynsskydd utanför för omklädning.23 I Finland har 
man också ofta ett rum utanför själva bastun för vila och inte nödvändigtvis dusch i nära 
anslutning utan sedvänjan att svalka sig i vattendrag eller snö. I Sverige är det vanligare att 
placera bastun i källare och gillestugor och att ha dusch i direkt anslutning.24 Ursprungligen 
använde man i Finland raka, karvade stockar till att timra bastur men när huggning blev vanligt 
ersattes de av runda stockar. Taket var traditionellt sett av björkbark, torv eller halm, bjälkar och 
plattor. Därefter kom spåntäckta tak på 1880-talet och med tiden har inner- och yttertak blivit 
separata oberoende delar. Det finns många karaktäristiska detaljer inom bastuarkitektur, såsom 
dörrtyp, handtag och den överlag väldigt enkla utformningen.25   

 
I början på 1900-talet utvecklades eldplatsen till en skorstensförsedd kamin vilken gav en mer 
konstant värme med fördelen att man slapp den direkta närheten till rök och eld. Denna princip 
används fortfarande, dock är det i Sverige vanligast med elektriska aggregat nuförtiden. Till en 
bastu på 3-6 m² behövs ett aggregat på 4,5 kilowatt och för 5-9 m² behövs 6 kilowatt.26 Moderna 
aggregat har brännskydd av s.k. ”thermosafe-material”27. 
Sambandet mellan antal personer som kan vistas i bastun , dess storlek och utformning samt 
typen av uppvärmning är viktig. Ultimata uppnådda temperaturer är 80-100˚C vid de bastandes 
huvuden medan golvtemperaturen bör hållas kring 30˚C. Luftfuktigheten bör idealiskt vara  
50-60 g ånga/kg torrluft vilket ger en relativ luftfuktighet på 10-40% vid 80-90˚C.28 Om man som 
i Finland vill sitta högt bör höjden mellan högsta lav och tak vara minst 1,10 m för att det ska 
finnas utrymme att löga sig och piska med björkris. Många tycker om att ligga på lavarna varför 

                                                 
22 Ibid., 30 
23 Peltonen, 42 
24 http://www.byggahus.se/node/50 2008-12-14 
25 Peltonen, 33. 
26 http://www.byggahus.se/node/50 2008-12-14 
27 http://www.alltombostad.se/Bad/_Artiklar_Bad/Glasfasad_ger_bastun_rymd/ 2008-12-14 
28 Peltonen, 43 

Bild 5 Bastudetaljer Peltonen. 

http://www.byggahus.se/node/50
http://www.byggahus.se/node/50
http://www.alltombostad.se/Bad/_Artiklar_Bad/Glasfasad_ger_bastun_rymd
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de bör vara minst 70 cm breda och gärna minst 2 m långa.29 Trä är idealiskt för att lagra värme, 
vilken i och med att hela bastun är inredd i trä strålar jämnt tillbaka från alla håll. Detta leder till 
en behagligare upplevelse än en ensamt strålande värmekälla. Sittbänkarna tillverkas med fördel 
av asp eftersom det håller värme extra bra utan att bli för hett.30 Trä med kåda bör undvikas 
eftersom det kladdar och rinner.31,32 
Ventilationen är viktig i bastun för att uppnå och bibehålla önskad temperatur så att bastandet blir 
behagligt. Aggregatet bör helst placeras på samma vägg som dörren och tilluftsventilen under 
aggregatet och frånluftsventilen på maximalt avstånd, förslagsvis diagonalt, samt högt under tak. 
På så sätt används självdragsprincipen och man får en svalare temperatur lägre ner i bastun vilket 
ger en valfrihet för de som ska basta.33  
 
2.5 Sverige 
Bland det första som finns dokumenterat om Svensk badkultur är ett citat från en arabisk 
författare Ibn Fadlan, som år 920 e. Kr. beskriver några svenskar han stött på med orden: ”De är 
de orenligaste varelser, som Gud har skapat”.34 
Det var när vikingarna drog österut som de kom i kontakt med bastubadandet och därefter kom 
de hem och introducerade det genom att uppföra egna rökbastur på sina gårdar. 
Genom korstågsfararna fick svenskarna under medeltiden kännedom om de luxuösa badhusen i 
Konstantinopel, vilka gjorde starkt intryck och liksom bastun blev populära att uppföra vid 
återvändandet till Sverige. Gemensamt för bastun och badhusen á la Konstantinopel var att de 
hade ett gemensamhetsbad som uppmuntrade till umgänge samtidigt som man tvättade sig.35  
På 1200-talet finns bastu omnämnt i alla Sveriges landskapsförordningar, vilket tyder på att det 
vid det laget var ett allmänt vedertaget fenomen.36 
År 1555 beskrivs i text de svenska badstugorna som rymliga och att:  

”Där finnas såväl enskilda som allmänna bad, vilka äro synnerligen väl inrättade och försedda med allt 
nödigt tillbehör. De enskilda baden tillhöra förnäma personer och äro byggda i närheten av 
strömmande vatten och sköna örtagårdar; de allmänna äro uppförda i städer och byar till så stort antal, 
som inbyggarnas mängd och villkor göra behöfligt.”.37  

Säkert är att nordborna både kunde äta och dricka såväl som sova i bastun.38 Huruvida män och 
kvinnor badade tillsammans eller inte är oklart, men det mesta tyder på att det fanns fall av båda 
delarna. Vanligt var att dela upp nyttjandet av samma badstuga i olika tider, ämnade för män och 
kvinnor, och att troligtvis också ha gemensamma tider.39 
Under 1600-talet i stormaktstidens Sverige utökades antalet offentliga badhus i Stockholm.  Till 
ett av de mer rikt utformade baden hör badstugan på Lindholmens gård i Västergötland, uppförd 
på 1600-talet, vilken var utformad på romerskt vis med caldarium, tepidarium och frigidarium. 

                                                 
29 http://www.byggahus.se/node/50 2008-12-14 
30 Peltonen, 43. 
31 http://www.alltombostad.se/Bad/_Artiklar_Bad/Glasfasad_ger_bastun_rymd/ 2008-12-14 
32 http://www.byggahus.se/node/50 2008-12-14 
33 http://www.alltombostad.se/Bad/_Artiklar_Bad/Glasfasad_ger_bastun_rymd/ 2008-12-14 
34 Kindblom, 10. 
35  Ibid. 
36  Peltonen, 16. 
37  Kindblom, 10. 
38  Ibid. 
39  Hans Peter Duerr, Nakenhet och Skam, myten om civilisationsprocessen ;1 (Brutus Östlings bokförlag Symposion, 

1994), 39. 

http://www.byggahus.se/node/50
http://www.alltombostad.se/Bad/_Artiklar_Bad/Glasfasad_ger_bastun_rymd
http://www.byggahus.se/node/50
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1725 inträdde förbud mot hållande av badstuga i Stockholm på grund av dess anseende som 
smitthärd för syfilis och endast i Finland och de svenska finnbyggderna, norra Ryssland och 
baltstaterna överlevde ångbastun. I takt med att badhusen stängdes kom en annan typ av bad- och 
hälsoanläggning i bruk – kurorten. Några exempel, alla från 1700-talet, är Medevi brunn, 
Ramlösa brunn, Sätra brunn och Ronneby brunn. Dessa brunnsanläggningar formade kärnan till 
framväxande små samhällen och var samlingsplatser för rika och förmögna som reste dit för att ta 
del av de ordinerade varma baden, dricka hälsobringande vatten och inte minst för att umgås. Det 
sociala umgänget ansågs vara minst lika viktigt som de medicinska egenskaperna som kall-, 
varm- och kurbad hade . Liksom på kontinenten var kurortens huvudbyggnad ofta utformad som 
ett mindre palats. I slutet av 1700-talet började kurorterna ändra form och vad som brukar kallas 
badorter växte fram. Sällskapsliv och badande blandades, men till skillnad från förr skedde det 
ofta i havet och hade inte en lika medicinsk prägling. Dock var badande i öppet vatten fortfarande 
inte vanligt vid förra sekelskiftet40 men kallbaden blev under 1900-talet allt mer populära oavsett 
simkunnighet och kön.41  
De äldsta kallbadhusen var i själva verket små flottar med hus på men växte till att bli större 
anläggningar belägna på stranden eller en bit ut i vattnet, länkade till land av en lång bro. Då 
badortslivet blomstrade kring förra sekelskiftet tillkom kallbadhusen som slutna, arkitektoniskt 
utformade anläggningar och utvecklingen gick senare mot öppnare, mer folkliga anläggningar 
med bryggor, omklädningshytter och andra bekvämligheter.42 (Se bilaga 4)  
Damer och herrar hade alltid skilda avdelningar och på större ställen även skilda badhus. Förutom 
omklädningsrum var baden utrustade med ett antal bassänger, kallade sumpar, i det öppna 
vattnet. I och med att gemene man inte hade någon stor erfarenhet av att bada och oftast inte var 
simkunnig var det en nödvändighet att kunna bada tryggt, varför sumparna var höj- och sänkbara 
trälådor med spjälor.  
Det äldsta, mest kända och bevarade kallbadhuset uppfördes år 1840 på Särö och var enkelt 
utformat, till skillnad från senare uppförda. Mellan 1870-1910 uppfördes bl.a. badhusen i 
Landskrona, Lysekil, Marstrand och Ribersborgsbaden i Malmö. Dessa är samtliga av trä och är 
utformade med anknytning till den rådande byggnadsstilen med dekorativa snickeridetaljer och 
ser på håll, ofta från landsidan, ut som palats med tinnar och torn.  
Vanligtvis hade kallbadhusen sina omklädningshytter under tak och när Pålsjöbaden i 
Helsingborg uppfördes år 1908 var det en nyhet att varje omklädningshytt var ett eget litet hus 
med sadeltak. De små husen är placerade med långsidorna mot varandra och gavlarna mot land 
respektive hav. De är inte försedda med vare sig snickarglädje, tinnar, torn, spiror eller 
flaggstänger och anläggningen är öppen mot havet utan några särskilda bassänger. Ofta uppfördes 
ingen komplett anläggning utan enbart omklädningsrum eller hytter. Sådana anläggningar finns 
bland annat i Hjo och i Helsingborg.43  (Se bilaga 2) 
Vad som i dagligt tal kallades badhus var de små hus många lät uppföra på sina bryggor, främst 
för vila och omklädning. Rika familjer uppförde privata badhus för eget bruk och i arkitekturstilar 
anpassade till den rådande stilen och till omgivande bebyggelse, men exempel finns på badhus 
utförda som medeltida riddarborgar med krenelering, som kopior av slott, grekiska tempel samt i 
fornnordisk och i nationalromantisk stil.44 

                                                 
40 Kindblom, 12-14. 
41  Ibid., 18. 
42  Ibid, 33. 
43  Ibid., 30. 
44 Ibid., 22 
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Liljeholmsbadet i Stockholm byggdes år 1929-30 på flytpontoner eftersom det ansågs billigare än 
ett bad på land, då man slapp köpa tomtmark. Detta bad gjordes senare om till varmbadhus.45  

När varmbadhus blev tillåtna i Europa igen kom influenserna liksom förr under korstågen från 
öster i och med Napoleonkrigen och Krimkriget. I öster fanns en obruten tradition av badande 
som återupptäcktes av västerlänningarna och de rika hänfördes av de praktfulla turkiska baden, 
vilka nu började inrättas i storstäder som Paris och London. Man hade de romerska termerna som 
förebild och det fanns nästan alltid också ett turkiskt bad, simbassänger, salar för gymnastik och 
massage samt rum för läsning och rökning.  
Sedan den sista badstugan stängts 1725 hade det betraktats som både skadligt och omoraliskt att 
bada men erfarenheterna från kurorterna gjorde dock att läkarna aldrig förnekat att vatten kunde 
ha en välgörande verkan och 1832 öppnade åter en badinrättning i Stockholm, Lorentzska vid 
gamla Norrbro, som kunde erbjuda upp till 200 bad om dagen. Något som underlättade 
etablerandet av detta och andra varmbad var de nydragna vattenledningarna. 
I början var det främst privatpersoner som uppförde bad och då i en mindre storlek, med bara ca 
1-2 badkar. De användes av allmänheten och man gick dit för att tvätta sig eller av medicinska 
skäl när man led av någon sjukdom. Förutom de privata baden fanns få möjligheter till varmbad, i 
princip endast vid badinrättningarna tillhörande fattighusen och sjukhusen, vilka ibland hölls 
öppna för allmänheten.46 En del industrier erbjöd bad för sina arbetare. År 1926 beskrevs 
svenskarnas badvanor som att ”Allmogen känner intet behov av bad så länge den är frisk. Vid 
sjukdom badar den under sommaren vid badorter, om vinteren badar den inte alls.”.47 Situationen 
var bättre för stadsborna än för folk på landsbygden.  
En av förespråkarna för bad för folkhälsa i Sverige var Carl Curman (1833-1913) som var docent 
i balneologi och klimatologi vid Karolinska insitutet och bl.a. arbetade som badläkare i Lysekil. 
Sin bok om bad och badande skrev Curman som en uppmaning till att bada och önskade att 
svenskarna skulle inse badandets vederkvickelse och nytta för hälsan så som grekerna och 
romarna hade gjort.49  

”För att fatta den allmänt sanitära uppgift en offentlig badanstalt har att uppfylla i samhället, är nödigt 
att allmänheten sjelf ej blott känner behof af bad utan ock förstår nyttan af dess bruk. Man badar icke 
blott för att bli ren, utan ock för att vederqvickas, stärkas och härdas”.50  

Han förespråkade ljusa, luftiga och angenäma badlokaler och att badbetjäningen skulle vara övad 
och påpasslig samt att offentliga bad borde ha som motto ”Åt renligheten och hälsan” och stå 
öppna för alla. Inte minst arbetarna var i behov av regelbundna bad, gärna flera gånger i veckan. 
Enligt Curman hörde bad och motion ihop, gärna kombinerat med massage. Han uppförde ett bad 
vid Malmtorgsgatan 3 i Stockholm år 1868 , viket senare flyttades till Stureplan i Stockholm. 
Stureplan valdes medvetet för sitt centrala och väl avvägda läge, eftersom Curman ansåg att 
placering och exteriör skulle avspegla vilken betydelse baden hade. Hans idéer om val av 
placering av liknande byggnader fick senare stor genomslagskraft och alla badhus från denna tid 
utgör markanta inslag i stadsbilden och har centrala placeringar. Tekniskt sett utnyttjade man 
intilliggande vattendrag om så fanns och pumpade upp vatten. I annat fall fick man bära eller 
forsla vattnet med häst och vagn. De varmbad som hörde till västkustens kurorter hade högre 
status eftersom de hade den medicinska prägeln och var välbesökta av rika personer.  

                                                 
45  Ibid., 30. 
46 Kindblom 22 
47 Ibid. 
49 Ibid., 21-22. 
50 Carl Curman, Om bad och badande (O.L. Svanbäcks boktryckeri AB, 1891), 3. 
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Då man uppförde nya badhus utgick man således från Curmans teorier om att ett bad fungerar 
medicinskt, socialt och som rekreationsmedel och han kontaktades ofta personligen. Badhuset 
skulle vara ett hälsans tempel. Genomgående var att byggnaderna med sin centrala placering ofta 
gav ett monumentalt intryck och att de följde tidens rådande arkitekturstil, en fasad som inte 
avslöjar funktionen, och omklädningshytter längs med bassängen, om bassäng fanns. De 
väsentliga aspekterna var det medicinska, sociala och hygieniska och badkar och bastu var därför 
det vanliga.51 Ett undantag vad gäller blygsam exteriör är Centralbadet vid Drottninggatan i 
Stockholm som stod färdigt 1905. Det har kallats vårt lands främsta jugendbyggnad med sina 
höga fönster, växtornamentik, najader, snäckor och delfiner och själva byggnadens svepande, 
böljande linjer, som skvallrar om att det är ett badhus.52  

 
Bild 6 Centralbadets fasad http://www.centralbadet.se/roach/Besoksinformation.do?pageId=17 2008-12-15 
 
Trots Curmans ansträngningar badade inte gemene man tillräckligt, enligt honom. Curman 
rapporterade år 1891 att stockholmaren badar i genomsnitt 1-2 gånger per år, och då främst 
männen. Barnen ansågs missbruka det kalla badet. En aktuell fråga var vilken badform som var 
bäst för den breda allmänheten. Curman vurmade liksom många andra badläkare för 
bastubadandet, även kallat svettbadandet som enligt honom var billigt, effektivt och speciellt 
vintertid oöverträffat. Andra talade för bastubad tillsammans med bassängbad. Curman var emot 
klasskillnad vid badande och ville att baden skulle vara till för alla.53 
Enligt Curman sades det kring 1891 att ”ett folks kulturgrad mäts genom den mängd tvål och 
såpa som de förbrukar”54 men att detta dock inte är någon säker mätsticka utan mer en fråga om 
hur man förstår att vårda sin hud. Han menade på att renlighet och hudkultur är inte liktydigt, att 
huden behöver mindre tvål än man tror och att man gör fel i att se badet som enbart en 
rengörningsprocedur. ”Bad och tvagning äro icke detsamma.”55 
Curman ansåg att vi bör göra som tidigare framgångsrika civilisationer, såsom romarna, och inse 
vikten av bad, oavsett om det är finskt, romerskt eller orientaliskt varmlufts eller badstu´bad”56 
samt att ”de offentliga baden skola aktas såsom helsans tempel, med gyllene inskrift öfver sina 
portar: åt renheten och helsan”57  
Från och med 1920-talet började badhusen utökas med simbassänger och kom att fungera mer 
som simhallar. Även skolbad infördes och ibland kompletterades badens hälsosamma effekt med 
möjligheter att gå ut i solen i intilliggande trädgård för ytterligare hälsoeffekt. Efterhand flyttades 
omklädningshytterna till andra delar av simhallen. Man använde allt mindre gröna växter, ett 

                                                 
51 Kindblom, 37. 
52 Ibid., 34. 
53 Ibid., 25-26. 
54 Curman, 4. 
55 Ibid. 
56 Ibid., 9. 
57 Ibid., 11. 

http://www.centralbadet.se/roach/Besoksinformation.do?pageId=17
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inslag som tidigare varit vanligt i äldre badhus. Badkar blev vanligare i hemmen och således 
mindre populära i offentliga badhus och satsningarna där gjordes på simbassängerna. 
I Eskilstuna vattenpalats från 1931 återfinns både karbad, turkiskt bad, finsk bastu och en stor 
simhall med omklädningshytter. 
Vid tiden för andra världskriget ökades behovet av simkunnighet, främst bland soldaterna, och 
varmbadhusens tjänster i och med att det blev brist på varmvatten i hushållen. Flera kommuner 
uppförde mindre bastur. Efter 1950-talet gick utvecklingen mot allt tydligare fokus på simhallen, 
och omklädningen och tvättningen blev mer spartansk. De lustfyllda och avstressande aspekterna 
som var väsentliga förut försvann. Dock har ett intresse för detta uppkommit igen på sista tiden 
då den stressade nutidsmänniskan behöver lugn och avkoppling. Det är ett behov som äldre 
badhus kan svara mot. Flera exempel finns på renoverade, utbyggda eller nyuppförda badhus med 
turkiskt bad, solarier, bastur, sjukgymnaster och gröna växter. En återgång till Curmans idéer kan 
alltså ses.58 
 
2.6 Nutida tendenser 
Badkaren vid inrättningar har nästan helt försvunnit, eftersom de flesta har möjlighet att bada 
eller duscha hemma. Vid 1980 års folk- och bostadsräkning fanns bad- eller duschrum i 96 % av 
alla tätortslägenheter och i 78 % av glesbygdens lägenheter. Därefter har antalet ökat avsevärt. 
Simbassängerna är viktigare och tillsammans med bastubadandet den populäraste typen av 
badande. På senare tid har badhusen även inriktat sig alltmer mot olika typer av kroppsvård och 
mer varierande former av badande erbjuds såsom tropiska landskap, rutschbanor och 
motionsanläggningar.59 Det som på 1800-talet var mer medicinsk sjukvård har gått över till att 
vara friskvård, mer som rekreation för stunden än långsiktigt.60 
Enligt statistik är bad i sjöar och bassänger den vanligaste typen av rekreation i Sverige, vid sidan 
av promenader i skog och mark. 65 % av de tillfrågade i en enkät uppgav att de badat utomhus 
mer än en gång de senaste tolv månaderna. I Sverige finns ca 2600 strandbad vid sjö eller hav. 
Vanligtvis anläggs utomhus och inomhus bassängbad främst av landets kommuner, vilket beror 
på att det ofta stora driftsunderskott som uppkommer vid anläggningarna omöjliggör 
kommersiella inrättningar.61  
På många håll i Europa har det på senare tid blivit allt mer populärt med bad centralt i städer, 
direkt i floder och hav eller i nedsänkta pooler. Detta löser eventuella problem med förorenat 
vatten och vattentemperatur, och det kombinerar stadsliv med fritidsaktiviteter. Ofta finns det en 
restaurang eller bar i anslutning med utsikt över vattnet och man får en fin vy över sin stad samt 
behöver inte åka långt för att få uppleva lite natur i form av vatten av något slag.62  
I Stockholm finns det planer på ett flytande kallbadhus med hotellrum på Riddarfjärden. (Se 
bilaga 2) 
Arkitekten Tomas Sandell ser badhuset som ett landmärke och symbol för Stockholms stads 
friska rena vatten och tanken är att man lätt ska kunna ta sig till kallbadhuset utan bil. Projektets 
initiativtagare beskriver visionen på sin hemsida ”tänk dig, ett kallbadhus och ett hotell där man 
kan kliva från strandpromenaden rätt ut i vattnet. Det är inte många städer som kan erbjuda 

                                                 
58 Kindblom., 39-42. 
59 Ibid., 28. 
60 Jörgensen, 16. 
61 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/122204/122204 2008-11-28. 
62 http://www.architonic.com/trends/7000063/ 2008-12-03 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/122204/122204
http://www.architonic.com/trends/7000063
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det”.63 Badhuset har väckt stor opposition som tycker att det skulle förstöra Riddarfjärdens 
naturliga prägel, men ja-sidan är aktiv och har bland annat startat en hemsida för ett 
genomförande av projektet.64 
I Malmö har man en lång tradition av badande i kallbadhus. Ribersborgs kallbadhus togs i bruk år 
1898 och är det äldsta kvarvarande kallbadhuset i Malmö.  
Badet har varit nedläggningshotat på grund av skador till följd av storm, brand m.m. vid flera 
tillfällen och senast år 2008 har vissa delar fått stängas av p.g.a. rasrisk till följd av slitage av 
tidens tand. Hoten om stängning har lett till kraftig opposition bland de trogna badgästerna. 
”Ribban” är sedan 1995 byggnadsminnesmärkt. Vintertid är det mest herrar som badar medan 
majoriteten sommartid utgörs av kvinnor. Totalt har badet varje år ca 100000 badgäster. 65,66,67  

 

                                                 
63  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=665697&rss=1399 2008-12-20 (artikel från 200706-28)  
64 www.stockholmkallbadhus.se 2009-01-19 
65 http://www.ribban.com/ 2008-12-21 
66 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article226660.ab 2008-12-21  (artikel från 2004-08-07) 
67 Kindblom, 103-105. 

Bild 7 Ribersborgsbadet i Malmö, www.ribban.com 
2008-12-21 

http://www.ribban.com
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=665697&rss=1399
http://www.stockholmkallbadhus.se
http://www.ribban.com
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article226660.ab


 

3 Förutsättningar 

3.1 Umeå stads historia 
Umeå stad fick sitt nuvarande läge år 1621, men den bebyggelse vi ser idag har, med få undantag, 
tillkommit efter branden 1888 då stora delar av den dåvarande trähusbebyggelsen förstördes. Vid 
branden blev 2300 av de dåvarande 3000 umeborna hemlösa.68 År 1898 fick Umeå en ny 
stadsplan, vars kvartersstruktur i stort gäller även idag. (Se bilaga 3) Planen, som upprättades av 
stadsarkitekt Fredrik Olaus Lindström, visar en klassisk rutnätsstad med tvärgator som skapar 
siktlinjer ner mot älven. Som ett skydd mot bränder anlades ett antal breda esplanader, däribland 
Rådhusesplanaden som löper från den stjärnformade platsen kring järnvägsstationen till Rådhuset 
och vidare genom Rådhusparken ner till älven. Från stadens grundande och långt in på 1900-talet 
var sjöfarten Umeås viktigaste näring och än i dag minner Tullkammaren och Hamnmagasinet 
om den tid då stora skepp lastade och lossade sitt gods och stora passagerarfartyg lade till mitt i 
centrala Umeå. Från att Baggböle sågverk byggdes några kilometer uppströms i början av 1800-
talet fram till 1980 flottades timmer längs Umeälven.69  
Många av Umeås paradbyggnader som Rådhusets första entré, Stora hotellet, Gamla elverket och 
Borgmästarevillan vänder sina huvudfasader mot älven,.70 (Se bilaga 3) I ett av hamnkvarteren 
ligger byggnaden för Umeås första varmbadhus, vilket som många andra byggnader uppfördes på 
1890-talet. Det är byggt med en och en halv våning i trä ovan en hög källarvåning i tegel. Huset 
är panelklätt och taket är täckt med tegel. I källarvåningen fanns badkar, dusch, ångskåp och 
finsk bastu. Verksamheten pågick fram till 1930-talet, då ett nytt badhus - senare rivet - togs i 
bruk. I byggnaden för det gamla varmbadhuset finns nu kontor och bostäder.71 (Se bilaga 3) 
När kung Oscar II kom på besök år 1898 i samband med att järnvägstationen invigdes vände man 
fasaden på Rådhuset mot järnvägsstationen istället för som tidigare, mot älven. 
När kyrkbron byggdes 197372 omöjliggjordes båttrafik med större fartyg till centrala Umeå och i 
och med att båttrafiken upphörde har hamnplanen levt en tillvaro i skymundan där dess kvaliteter 
och potential inte har tagits tillvara fullt ut.73  
 
3.2 Projektet Staden mellan broarna 

Projektet Staden mellan broarna startades redan 1989 men stannade av och fick en nystart igen 
år 2003 då det lokala fastighetsutveckling och -förvaltningsföretaget Balticgruppen ordnade en 
arkitekttävling. Av de sex presenterade förslagen av namnkunniga arkitektkontor utsågs en 
vinnare. Därefter har ansvaret lämnats över till Umeå Kommun och ingenting har byggts. De 
nuvarande målen med projektet är som nämnts i inledningen:  
• vända staden mot älven 
• skapa mötesplatser, aktiviteter och upplevelser 
• sammanhängande stråk 

                                                 
68 http://umea.se/mer/faktaochsiffror/historia.4.77dc53c211c5538bec980004928.html 2008-12-20 
69 första träff vid internetsökning på sökmotorn google, sökord: ”flottning +umeå” 2009-01-06 
70 Arkitekturguide 7-23  
71 Kindblom, 139.  
72http://www.umea.se/kulturfritid/friluftsliv/umeleden/umeledensbroar/kyrkbron.4.bbd1b101a585d7048000155023.h

tml 2008-12-21 
73 Patrik Forsberg (redaktör), Arkitekturguide Umeå (Umeå: Kommuntryckeriet, 2001), 7-23 

http://umea.se/mer/faktaochsiffror/historia.4.77dc53c211c5538bec980004928.html
http://www.umea.se/kulturfritid/friluftsliv/umeleden/umeledensbroar/kyrkbron.4.bbd1b101a585d7048000155023.h
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• skapa mångfald av aktiviteter 
• samverka med fastighetsägare 
• skapa ett Kulturens centrum 
• etappvis utveckling 
• öppen dialog75 

 
Området Rådhusparken fick sin nuvarande form 
1896 och är inte tänkt att förändras förutom vad 
gäller det som är trasigt eller nedstlitet. Man vill 
förlänga den så kallade Rådhusaxeln, som knyter 
samman Rådhusesplanaden med Rådhustorget 
och låta den fortsätta genom Rådhusparken ner 
till kajen i söder. 
Trädgård Norr som ligger nedanför Rådhusparken 
flyttas österut till området Lugn & Ro. 
Kajområdet nedanför parken ska vara en 
förlängning av Rådhusparken ner till älven, för att 
vid mindre arrangemang och tillsammans med 
området Liv & Lust väster därom kunna rymma 
större arrangemang. Rakt nedanför Rådhusparken, 
delvis ut i älven, planeras ett kallbad.76  

                                                 
75http://umea.se/invanare/omkommunen/framtidochutveckling/stadsplaneringochbyggande/projekt/stadenmellanbroa

rna.4.5c07cebb11a983a683e8000779099.html 2008-12-03 
76http://umea.se/invanare/omkommunen/framtidochutveckling/stadsplaneringochbyggande/projekt/stadenmellanbroa

rna/radhusparken.4.40b4bae811ad401e2e1800081698.html 2008-12-03 

Bild 8 Grundplan över förstudien för projektet samt föreslagna placeringar för ett Kulturens centrum, 
http://www.umea.se/images/18.40b4bae811ad401e2e1800071891/GrundplanL.jpg 2009-01-07 

Bild 9 Området ”Rådhusparken”, 
http://umea.se/images/18.40b4bae811ad401e2e1800
085394/Radhusparken2L.jpg 2008-12-16 

http://umea.se/images/18.40b4bae811ad401e2e1800
http://www.umea.se/images/18.40b4bae811ad401e2e1800071891/GrundplanL.jpg
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Detta kallbad ska enligt kommunens aktuella önskemål vara till för allmänheten och frågan om 
inträde och då eventuell inhängning av området har inte diskuterats fullt ut. Det avgörs senare av 
kommunen, eller eventuell köpare av området, men förmodligen kan man förvänta sig någon typ 
av entréavgift. Detta skulle eventuellt kunna ordnas praktiskt genom ett intilliggande, befintligt 
eller i anslutning byggt, café.77  
Kommunen har inför förstudien fått inspiration från ett kallbad i Danmark, samt ett i floden Spree 
i Tyskland och man har fått in ett förslag på ett flytande poolsystem med så kallade legopontoner 
i plast. 
Dimensionerna är i nuläget fria, undersökningen förväntas resultera i dimensioner på det förslag 
som framförs. I nuläget behöver ingen hänsyn tas till översiktsplanen för området. 
Förmodligen kommer de badande av säkerhets- och temperaturskäl inte bada direkt i älven utan 
man kan komma att pumpa upp vatten till en pool eller använda helt renat, eventuellt klorerat, 
vatten.78 Umeälvens vatten är emmellertid tjänligt som badvatten ur hälsosynpunkt.79 
Inga krav finns om badet ska vara permanent för bruk året runt eller flyttas vid isperiod eller icke-
badsäsong. Eftersom islossning skapar stora påfrestningar på bryggor är det dock en fördel om 
det går att bogsera bort under isperioden.80  
Hela eller delar av badet kan förläggas till kajkanten och det kan vara attraktivt att utnyttjas i 
samband med konferenser.81 

Ett Kulturens centrum planeras i Umeå och det har beslutats av kommunstyrelsen att man ska 
undersöka förutsättningarna för ett sådant inom eller i anslutning till Staden mellan broarna. Det 
är inte bestämt vilka verksamheter som skall ingå där men stadsbiblioteket har nämnts som en 
samlande bas.82 (Se bilaga 4) 

 
3.2.1 Området kring Rådhusparken och kajen 
Byggnaderna omkring Rådhusparken är som beskrivs i kapitel 3.1 (Se även bilaga 3) från tiden 
för uppbyggnaden efter branden. Älven var fortfarande i centrum och husen är påkostade, stora 
och pampiga. 
Närmast kajen är nuvarande trädgården Trädgård Norr belägen, med en glasskiosk och dansbana 
för jazzkvällar och pensionärsträffar om somrarna. I övrigt breder en gräsmatta ut sig. Kajkanten 
är stenbelagd. (Se bilaga 4) 
 
3.3 Statistik & klimat 
Umeås folkmängd ökar stadigt och har från 61300 invånare år 1965 ökat till 111771 år 2007. 
Förutom invånarna besöktes Umeå år 2007 av 1,8 miljoner turister. Umeå Universitet har haft 
som mest haft 30000 studenter och hade år 2007 15560 helårsstudenter. Umeå blev utsedd till 
årets bästa studentstad 2006.83 Förutom utnämningen till årets studentstad har Umeå även 

                                                 
77 Carl Arnö, 2008-11-14 
78 Ibid. 
79 http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se/ län: västerbotten, kommun: Umeå, 2008-12-03 
80 Gunnar Strömberg, 2008-12-05 
81 Arnö, 2008-12-03 
82http://umea.se/invanare/omkommunen/framtidochutveckling/stadsplaneringochbyggande/projekt/stadenmellanbroa

rna/kulturenscentrum.4.40b4bae811ad401e2e1800097989.html 2008-12-15 
83Jobb & Pengar, bilaga till Västerbottens Kuriren, November 2008 

http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se
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utnämnts till bland annat ”Årets Ungdomskommun 2008”, ”Årets tillväxtkommun 2008”, 
”Sveriges kvalitetskommun 2005-2007” och ”Sveriges konstkommun 2005”.84  
Umeå har år 2008 46 badanläggningar i kommunens regi85 vilka drivs och underhålls av olika 
föreningar. Bland dessa finns totalt fem bassänger av 25 meters längd eller längre. Totalt sett 
finns 9 anläggningar med tempererade bassänger av övrig storlek och 6 anläggningar med 
tillgång till bastu, därav en utomhus.  
Vid de 5 anläggningarna med tempererade bad inomhus finns även tillgång till bastu och 
bubbelbad och fyra av dem har även tillgång till motion av olika slag. Samtliga fem anläggningar 
tar entréavgift.  

 
Av de 46 badanläggningarna är övriga 37 icke tempererade utomhusbad i öppet vatten. Av dessa 
är det flest badplatser vid insjöar, följt av havsbad. Endast tre badplatser finns vid älvar, varav en 
- Bölesholmarna - i Umeälven.86 (Se bilaga 5) Dessutom finns ett antal gym i Umeå som förutom 
motion erbjuder bastu och bubbelpool.  
 
Närmaste mätstation för SMHI är nr 14050 på Gammliaområdet i Umeå och därefter vid Umeå 
flygplats, station nr 1404887. (Se bilaga 6)  
Uppgifterna om vind har hämtats ur en sammanställning över mätningar som gjorts vid 
väderstation 14048 under åren 1962-2004.88 Vindriktningen går att utläsa som att det generellt 
blåser S, NV eller NV vilket innebär att det vanligtvis blåser i princip rakt mot land eller i princip 
rakt ut från land. Vinden utgör ingen risk konstruktionsmässigt men kan upplevas blåsigt av 
besökare. 
 
Nr  Station     N       NO    O    SO    S     SV    V     NV    Lugnt 
14048  Umeå Fl  15.4     7.7   5.2   9.9   18.9  9.0    6.2   17.5     10.2 

                                                 
84 www.umea.se 2008-12-20 
85 http://anlaggningsregister.net.umea.se/Default.aspx 2008-12-03 
86 http://anlaggningsregister.umea.se/Default.aspx 2008-12-15 
87 http://www.smhi.se/content/1/c6/02/24/91/attatchments/dd.pdf 2008-12-10 
88 http://www.smhi.se/content/1/c6/01/96/48/attatchments/meteorologi_121-06.pdf 2008-12-10 
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Figur 2 Antal anläggningar med bassäng och bastu 
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http://www.umea.se
http://anlaggningsregister.net.umea.se/Default.aspx
http://anlaggningsregister.umea.se/Default.aspx
http://www.smhi.se/content/1/c6/02/24/91/attatchments/dd.pdf
http://www.smhi.se/content/1/c6/01/96/48/attatchments/meteorologi_121-06.pdf
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Enligt SMHI och räddningsverkets kartering ligger det aktuella området inte inom riskområdet 
för ett 100-årsflöde, dock har det inte kartlagts tillräckligt i flödet genom Umeå stad för att ligga 
till grund för planering av staden.89 Vattenhöjden varierar som mest 1,20 m.90 (Se bilaga 7)  
 
Medeltemperatuer och nederbörd per månad 1961-1990 har vid station nr 14050 uppmäts till91: 

 

 

Av figur 4 kan man bestämma badsäsongen till perioden juni-augusti, eventuellt utökad till maj-
september. Badmöjligheter utomhus därutöver får anses vara kallbad eller bad i isvak.  
Isperioden för Umeälven mäts inte av SMHI, däremot finns en tävling arrangerad av Lions i 
Umeå om vilket datum islossningen är varje år. Sedan 1966 har klubben fört statistik över vilket 
datum isen har släppt så pass att en flotte kan passera Kyrkbron. I denna statistik kan man se att 
isen vanligtvis ligger fram till i mitten av april. Tidigaste datum för islossning sedan 1966 är 8 
april (1974) och det senaste är 9 maj (1985). När isen lägger sig har det inte gjorts några 
mätningar på men Lions flotte placeras vanligtvis ut i början av mars. 92,93 Ur figur 4 kan uteslutas 
att isen lägger sig tidigare än november. Således ligger det is på Umeälven mellan 2-5 månader 
per år. 

                                                 
89 http://www.raddningsverket.se/upload/Förebyggande/naturolyckor/oversvamningskartering/Umeälven.pdf , 8. 

2008-12-11 
90 Broar Segelfri höjd.xls, av Lars Nilsson via e-mail, 2008-11-17 
91 Weine Josefsson, 2008-12-09 
92http://www.umea-teg.lions.se/umanriver.htm 2008-12-16 
93 Nils Ragnarsson 2008-12-16 
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Figur 3: Fördelning av vindhastighet i procent 1962-2004 
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Figur 5: Nederbörd i mm per månad 1961-1990 
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Figur 4: Temperatur i Cº per månad 1961-1990 
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Figur 6 Befolkningsprognos Umeå kommun 

 
 
3.4 Umeås framtid och utveckling 
I Umeå kommuns vision ingår en kraftig 
befolkningsökning och målet har under 
hösten 2008 höjts från att nå 150000 till 
att nå 200000 invånare till år 2050.94 
Prognosen pekar på närmare 170000 
invånare år 2050.95 (Se figur 6) I takt med 
att invånarantalet ökar, ökar även 
bostadsbehovet. Bostadsbyggandet 
förväntas öka främst i centrala Umeå.96 
Umeå siktar på att bli Europas 
kulturhuvudstad och är i slutet på år 2008 
en av två kvarvarande städer i tävlingen, 
där Sverige och Lettland utser varsin stad 
för ett delat kulturhuvudstadsår.97 
Umeå siktar på att bli ett internationellt mötescentrum för kongresser, konferenser, möten m.m. 
och har som mål att bli ”den bästa mötesdestinationen på mellan 200 och 1000 personer i norra 
Skandinavien”.98 
 
3.5 Referensobjekt 
Förutom den generella studien av badhusbyggnader har några referensobjekt studerats mer 
ingående för inspiration och teknisk information. Bland dessa är de huvudsakliga är Badeschiff, 
en flytande konstruktion av bryggor och pool på floden Spree, Berlin; Galaxen, en flytande 
konferensbyggnad i Betarsjön, Ångermanland; det flytande badhuset Liljeholmsbadet i 
Stockholm samt konstverket, tillika sitt-, dop-, fest- och utsiktsplatsen Observatorium i 
Stockholm.  
 
3.5.1 Badeschiff, Berlin, Tyskland 
Redan 2003 anlades konstgjorda stränder med barer i stadskärnan längs floden Sprees strand, där 
soldyrkare kunde avnjuta cocktails i solstolar. Detta rönte stor popularitet och följdes upp året 
därpå med Badeschiff. Badeschiff öppnade sommaren 2004 som ett konstprojekt, skapat av en 
lokal konstnär, Susanne Lorenz, för att liva upp stadslivet längs den länge negligerade floden 
Spree.  
Badeschiff, badskeppet, är en gammal pråm som har omvandlats till ett allmänt bad vid floden 
Sprees strand i östra hamnområdet i Berlin. Poolen som utgörs av ett ombyggt fartygsskrov mäter 
8x32 m och har ett djup på knappa 2 m. Den är öppen för allmänheten 08.00-00.00 till ett inträde 
av 3€.  
                                                 
94 Jobb & pengar, 4.  
95 http://umea.se/images/18.1821d6e811c67c7e79580001962/befolkning-s.jpg 2008-12-20 
96 Jobb & pengar, 12.  
97http://www.umea.se/nyhetsarkiv/toppartiklar/umeaansokeromattblikulturhuvudstad2014.5.24495ffa11ce676967b80

002475.html 2008-12-20  
98 Jobb & pengar, 13.  

http://umea.se/images/18.1821d6e811c67c7e79580001962/befolkning-s.jpg
http://www.umea.se/nyhetsarkiv/toppartiklar/umeaansokeromattblikulturhuvudstad2014.5.24495ffa11ce676967b80
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Skeppet är fyllt med 400 000 liter rent, lätt klorerat vatten. Vattnet har en temperatur på 24˚C och 
är fyllt nästan till poolkanten som i sig är 70 cm över ytnivån på floden. Avsikten med detta är att 
skapa en känsla av största möjliga närhet till floden för att ge allmänheten känslan av att bada 
tryggt och i sanerat vatten i sin stads flod med stadssilhuetten i bakgrunden. 
Innanför grindarna möts besökaren av 
sval och ljus sand, solstolar, hammockar 
och blått vatten i poolen. När man närmar 
sig floden från barområdet övergår 
sanden i ett trädäck som leder ut till 
poolen. Pålar som reser sig över däcket 
fungerar som stöd för hammockar och 
fler däckstolar såväl som vadderade 
plattformar och en dubbelsängsram av 
metall finns utspridda. I princip inget 
trafikbuller kan höras.  
Lorenz hämtade inspiration från förr, då 
Berlins flod höll många badplatser. År 
1906 fanns elva bad för män och sju för 
kvinnor men i takt med att föroreningarna växte blev floden omöjlig att bada i av hälsoskäl och 
baden ersattes av pooler och sjöar. Denna förlorade badkultur var något Lorenz och hennes 
kollegor på AMP arquitectos ville återuppväcka med sitt bidrag i tävlingen, där målet var att 
undersöka olika typer av anknytningar som människor har med sin stadsmiljö.  
Man såg hela området som en bar där man även kan simma. Kvälls- och nattetid då poolen är 
upplyst har man hela Berlins skyline i bakgrunden.  
Ägarfirman, som även äger intilliggande Glass House Theater och flera andra av Berlins 
allmänna underhållningsplatser, står för 80 % av kostnaden som uppges ha uppgått till ca €100 
000. Dessa pengar anses dock ha varit väl investerade pengar då badet blev så populärt att denna 
temporära installation kunde bli permanent. Detta “open-air” rekreationskomplex, primärt för 
bruk under sommarmånaderna, fick i december 2005 genomskinliga skydd och bastur, under 
inrådan av arkitekt Gil Wilk för att anpassas till vinterbruk.99,100 
För fler bilder, se bilaga 8. 
 
3.5.2 Galaxen, Betarsjön, Ångermanland 
Galaxen är en överbyggd flotte som fungerar som 
konferenslokal, fiskeutbildning, avkoppling och andra 
sommar- och vinteraktiviteter. Flotten är bogserad till, och 
ligger förankrad i en skyddad vik i Betarsjön i Ångermanland. 
Den rymmer ca 50 personer som kan sitta inne i 
konferensrummet och njuta av utsikten genom stora 
panoramafönster eller uppe på takterassen under bar himmel. 
Förutom konferensrum finns toaletter och ett enklare 
beredningskök.101,102  

                                                 
99 http://www.inhabitat.com/2006/03/24/berlins-winter-badeschiff/  
100 http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1302942,00.html  
101 http://www.sr.se/cgi-bin/vasternorrland/nyheter/artikel.asp?artikel=977848 2008-12-05 
102 http://www.aventyrsberget.se/default.asp?pageid=19484&path=14043 2008-12-05  

Bild 10 Badeschiff, Berlin, Tyskland 

http://www.inhabitat.com/2006/03/24/berlins-winter-badeschiff
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1302942,00.html
http://www.sr.se/cgi-bin/vasternorrland/nyheter/artikel.asp?artikel=977848
http://www.aventyrsberget.se/default.asp?pageid=19484&path=14043
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Galaxen är uppbyggd på femton pontoner med en total bärkraft av 150 ton. Trots flottens storlek  
av mer än 300 m2 ligger den endast 25 cm djupt.  
Kostnad: 1,7 miljoner kr.  
Galaxen rymmer ca 100 personer på två våningsplan, ca 50 per våning.  
Byggnadens glasväggar väger 12 ton, 88 000 skruv har använts och byggtiden uppgick till sex 
månader.  
Byggt av: Huskompaniet 103 
 
3.5.3 Observatorium, Sickla Udde, Stockholm  
Observatorium av konstnären Gunilla Bandolin 
byggdes år 2002 och är en skulptur,  beställd av 
Stockholms Konstråd. Den är belägen vid Sickla 
Udde och byggdes samtidigt som bostadsområdet 
med samma namn vid Hammarby Sjöstad, södra 
stranden, Stockholm. Användningsområdena är 
många, såsom för picknick, fika, lekplats, möten, 
fester, dop-plats och konstnärliga 
framträdanden.104  
För fler bilder, se bilaga 8.  
 
3.5.3 Liljeholmsbadet, Stockholm 
Liljeholmsbadet byggdes som ett 
flytande kallbadhus år 1929-30 på 
uppdrag av Stockholms stad, för att 
tillgodose behovet av bad i stadsdelarna 
kring Liljeholmsbron vid slutet av 
Hornsgatan.   
Arkitekt var Gunnar Leche och 
konstruktör Gustaf Heijkensköld. 
Byggherre var Stockholms stads 
idrotts- och friluftsstyrelse och badet 
byggdes av Byggnads Aktiebolaget 
Contractor vid dess varv i Nyköping. 
Liljeholmsbadet var den första flytande 
simhallen av betong i världen och 
levererades till anvisad plats i 
Stockholm i maj 1930, efter  
att ha bogserats från byggplatsen i 
Nyköping. Badet byggdes för att vara permanent året runt och vilar på en pontonkonstruktion av 
armerad betong, sammanfogad av ihåliga sektioner, sammanlagt 14 vattentäta rum. I ett av dessa 
rum, längs ena kortsidan, återfinns maskinrummet för uppvärmning av simhallen och vattnet. 
Även bassängen är inrymd i pontonen. Detta motsvarar källarvåningen i en byggnad på land. 
Pontonen, med dimensionerna 28,5x10,5x4,05 m, har dubbla sidor och botten av vattentät 

                                                 
103 http://www.husbatskompaniet.se/Default.aspx?p=54e524fe-15b8-41e7-bceb-fdb53bb101dc 2008-12-05 
104 http://www.bandolin.se/?.page=324 2008-12-16 

Bild 12 Liljeholmsbadet, Stockholm 
http://farm1.static.flickr.com/220/505993899_cad853c53a.jpg  
2008-12-16

Bild 11 Observatorium www.bandolin.se 2008-12-16 

http://www.bandolin.se
http://farm1.static.flickr.com/220/505993899_cad853c53a.jpg
http://www.husbatskompaniet.se/Default.aspx?p=54e524fe-15b8-41e7-bceb-fdb53bb101dc
http://www.bandolin.se/?.page=324
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betong. Bassängen som ligger i pontonten mäter 16,7x6 m. Djupet i bassängen varierar mellan 1-
2,8 m. Vid ett vattenstånd av 25 cm under överkanten av pontonen innehåller bassängen en 
vattenmängd av 212000 liter. Cellerna i pontonen fungerar som isolering mot avkylning av 
bassängvattnet. Runt badet löper en värmeslinga så att vattnet inte ska frysa till is på vintern.  
Anläggningen var unik för sin tid både konstruktions- och underhållsmässigt. Ingen speciell 
maskinist behövdes utan personalen kunde koncentrera sig på badarna och detsamma gällde 
renhållning av vattnet utan detta sköttes av en filteranläggning som endast behövde tillsyn på 
morgnarna. Anläggnings- och driftskostnaderna var mycket låga och i och med att det flöt på 
vatten behövdes ingen dyr tomtmark.  
Badet är överbyggt av en träpaviljong med måtten 28x10 m och simhallen har en höjd av 7 m. 
Förutom simhallen inrymmer badhuset även entrérum med vindfång, biljettkontor samt bastu.  
Fasaden är av gulmålad träpanel, svängt tak av kopparplåt, stora fönsterpartier och en altan mot 
vattnet vid yttre kortsidan. Invändigt är tak- och väggytor putsade med cementblandat bruk samt 
en del mindre partier med kryssfanér. Väggarnas konstruktion är beräknade för en temperatur av 
25 grader i simhallen och 60 grader i bastun vid 10 till 20 minusgraders yttertemperatur.  
Tekniskt sett hade man kunnat uppföra väggarna av tegel, betong eller annat tungt material men 
träkonstruktion valdes på grund av att det ur alla synpunkter var fördelaktigare, framförallt 
värmeisolerings- och kostnadsmässigt. 
Omklädningshytter finns längs ena bassängkanten samt på en läktare ovanför bastun. Bastun är 
endast avskiljd från simhallen med glasväggar, de bastande kan således blicka ut över simhallen, 
och även över landskapet utanför.  
För att göra badet så likt ett friluftsbad som möjligt är väggarna mot väster och söder nästan helt 
täckta av stora fönster. Dessa fönster kan öppnas sommartid. Utanför fönsterväggen finns en 
solaltan.  Redan på 1930-talet då Liljehomsbadet byggts framgångsrikt förespråkade man fler 
flytande bad. Fördelarna som lyftes fram med att bygga flytande badanläggningar var: 

• Den fria sikten som ger den bästa ersättningen till friluftsbad 
• De kan erbjuda, jämfört med friluftsbaden, rent vatten som oberoende av väder och vind 

håller samma temperatur jämt. 
• De kan byggas för att tillgodose både sommar- och vinterbadens speciella fodringar.  
• De är billiga att uppföra jämfört med badhus på land. 
• De upptar ingen dyr eller för eftertraktad tomtmark. 
• De är transportabla och kan utan större kostnad flyttas eller utbytas efter behov. 
• De är billiga i drift och underhåll och kan därmed göras räntebärande. 

 
Liljeholmsbadet sjönk 1950, men länspumpades och lyftes upp igen. Funktionen som kallbad 
ersattes då till varmbad. Vattentemperaturen höjdes från tidigare 20 till 30 grader. 1963 gjordes 
badet handikappvänligt och 1978 gjordes ytterligare ombyggnader, bl.a. sattes en del fönster 
igen.105,106 

För fler bilder, se bilaga 8.  

                                                 
105 Kindblom,  50-51. 
106 Byggmästaren 1930, häfte 21, Allmänna upplagan 14.  
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Bild 13 Mur Insel, Graz, Österrike 

Bild 14 Copenhagen harbour bath, Köpenhamn, Danmark, 
 se fotnot 103 

Bild 15 Open air bath, Dublin, Irland, se fotnot 105 

3.5.4 Övriga referensobjekt och inspirationskällor
Graz, Österrike 
Mur Insel är en artificiell ö i floden Mur 
bestående av två kombinerade 
skalformer, vända uppåt respektive neråt. 
I ”koppen” finns en utomhusteater och i 
”kupan” ett café. Ett lekområde för barn 
formar delvis caféets tak. Ön är 
konstruerad av stål, är transparent och till 
största delen även perforerad. Hela ön 
kan lysas upp nattetid. Broar från båda 
sidor av ön förbinder den med 
strandkanterna.108  
 

Köpenhamn, Danmark 
Köpenhamns hamn genomgår en 
omvandling från industriell trafikplats 
till att bli stadens kulturella och sociala 
centrum. Det 1600m2 stora The harbour 
bath har sprungit ur viljan att förlänga 
den omgivande parken, Havneparken, ut 
på vattnet, och ur de praktiska behoven 
av åtkomst, säkerhet och 
programrelaterade krav. The harbour 
bath färdigställdes 2003 och förverkligar  
övergången från land till vatten som ett terrasslandskap. 109,110 

 
Dublin, Irland 
Open air bath planeras i Dublin av den 
danska arkitektfriman JDS Architects och 
ska vara en modern variant av Ponte 
Vecchio, en medeltida bro i Italien känd 
för sina butiker längs bron. För att ge 
hamnområdet en ansiktslyftning skapar 
man en länk mellan hamnen och 
innerstaden över Dublins Grand Canal. 
Det är en hybrid mellan gångbro och 
fritidsö med café, barnpool, dykpool och 
en pool i OS-storlek, dvs. 50 m lång.111 
 
 

 

                                                 
108 www.islandindermur.at 2008-12-03 
109 http://www.big.dk/projects/bad/bad.html 2008-12-03 
110 http://friendsofthehighline.files.wordpress.com/2008/03/copenhagen-harbour-pool1.jpg 2008-12-03 
111 http://www.architonic.com/trends/7000063/ 2008-12-03 

http://www.islandindermur.at
http://www.big.dk/projects/bad/bad.html
http://friendsofthehighline.files.wordpress.com/2008/03/copenhagen-harbour-pool1.jpg
http://www.architonic.com/trends/7000063


 

”Apberget”, Rådhustorget, Umeå 
Stentrappan på Rådhustorget, i folkmun kallad 
Apberget, är en av Umeås populäraste 
mötespunkter. Den är symmetrisk och ligger 
längs Rådhusaxeln och tillhandahåller podium 
och talarstol för politiker, demonstranter, 
barnkörer och andra. På trappstegen sitter folk 
i alla åldrar och äter glass eller rullpizza köpt 
på torget. 
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Bild 16 Axionometri över området 

4 Förslag på badanläggning 

För att följa projektets mål och riktlinjer föreslås följande förslag om en utsikts- och sittplats 
invid kajkanten samt ett bryggsystem med pool och en byggnad för bad, relax och konferens 
flytande på Umeälven. 
För att bevara symmetrin som sträcker sig ända från järnvägsstationen via rådhustorget och 
rådhusparken utnyttjas gatorna Västra och Östra Rådhusgatan som leder ner mot hamnen och 
förlängningen sker rakt ut respektive parallellt med dessa gator.  
Den redan existerande lilla dansplatån exakt i mitten behålls och byggs ut till att bli en trappa ner 
mot vattnet. Enkelt men stilrent och centrerat för att bibehålla symmetrin. Den byggs med en 
stålkonstruktion under, fäst vid kajkanten och yttre material är samma trä som på den nuvarande 
platån och på den kommande bryggan. Denna sittplats fungerar för att hålla stråket öppet för 
förbipasserande och ej endast för badgäster och ligger i direkt anslutning till  

 
 



 27

nuvarande strandpromenaden. Den blir lättåtkomlig för alla. Sittplatsen kan användas för 
medtaget fika, köpt dito från närliggande café, viloplats eller annat enligt önskemål.  

 
Området på kajkanten föreslås utformas som i bild 17 för att passa ihop med detta förslag på bad 
på bästa sätt. Det innebär en sandstrand med en liten barnpool, en glasskiosk och uteservering, en 
beachvolleyplan och en plan gräsyta för picknick, kubb o. dyl.   
Som komplement till badbryggorna placeras på land en byggnad med två toaletter, varav en 
handikappanpassad, och omklädningsrum med enkel duschmöjlighet för besökarna som nyttjar 
poolen ute på bryggan, barnpoolen eller bara solbadar på stranden eller bryggan.  
 
Därutöver byggs två bryggor som går ut från var sida av området, i direkt anslutning till Västra 
Rådhusgatan och parallellt med Östra Rådhusgatan. För att anpassa för olika användargrupper 
och för att ta tillvara på de befintliga förutsättningarna utgår de två bryggorna från land på olika 
höjd. Den västra, uppströms, går ut från den befintliga trappan som är integrerad i den 
stenbelagda kajkanten. (Se bilaga 4) Den är både vacker och man sparar tid och pengar från att 
bygga om. Den östra bryggan, nedströms, går ut från den stenlagda kajkanten. Den går lite 
indraget i förhållande till Östra Rådhusgatan. Denna brygga fungerar som ramp för barnvagnar, 
handikappade och andra som inte vill eller kan gå i trappor. Dessutom fungerar den som direkt 
angöring från stranden. Längst ut kommer en konstruktion med båtformad plan, med fören 
uppströms vid den västra, bryggan och den östra bryggan ansluter längst akterut. 
Längst uppströms är en båtformad pool, i mitten en stor yta för 
bänkar/stolar, för att ligga på med handdukukar etc. Till 
helheten med varma och kalla bad samt norrländska traditioner 
kan en badtunna passa bra. Effekten blir störst om man sitter i 
den varma badtunnan så nära omgivande kallvatten som möjligt. 
Eftersom de även kräver uppvärmning och –pumpning av vatten 
och rengöring föreslås att Umeå Kommun, eller den framtida 
ägaren, har en flytande badtunna för uthyrning som lätt kan 
förankras vid bryggan vid önskade tillfällen. 
Längst nedströms placeras en byggnad på ca 450m2, liknande referensobjektet Galaxen, som 
inrymmer omklädningsrum, toaletter, ett litet beredningskök och en liten bar för servering och 
eventuell försäljning av lättare förtäring såsom kaffe/öl/glass, konferens-/festutrymme, 
bubbelpool, bastu samt relaxdel. Taket på huset nås via en utvändig trappa. Det kan användas 
som solterass och vara öppet för allmänheten oberoende hur nedervåningen används. Högsta 
höjden på denna badplats är huset, vilket når ca 4 meter högt ovanför vattenytan. Byggnadens 
visuella inverkan beror på 
vattenståndet, men torde inte 
skymma sikten från Rådhusparken 
då denna sluttar ca 8m från 
Rådhuset ned till kajkanten.  
 
 
 
 
4.1 Teknisk beskrivning 
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4.1.1 Bryggorna 
Bryggsystemet är en ponton av betong med däck av trä. Delarna är separata för att underlätta 
montering, eventuell flyttning under vintersäsong och för att underlätta motståndet mot krafterna 
från det strömmande vattnet. De olika delarna, vilka är de två utlöpande bryggorna, poolen, den 
tvärgående bryggan samt huset, länkas samman med osynliga skarvar113 och kan fästas och 
flyttas separat. En fördel med flytbryggor är att det ofta är lättare att få bygglov för dessa än för 
vanliga bryggor.114 Båda bryggorna ut från land bör vara fästa vid land och ligga på pontoner mot 
vattnet. Även vid den lägre utgången, vid trappan nedanför Västra Rådhusgatan, påverkas 
bryggan av vattennivåskillnader.  
Bryggorna kan fästas med 
t.ex. Umeåföretaget Seaflex 
förankringssystem, som 
baseras på att korsfästa vajrar 
i botten. Vajrarna är unikt 
uppbyggda, med en 
gummikärna och omgivande 
specialflätad cord. De har 
väldigt hög hållfasthet och 
klarar att sträckas 100%. 
Systemet kan ta hand om alla 
naturliga 
vattennivåskillnader. 
Vajrarna är gjorda av rostfritt 
stål och klarar således 
korrosion bra.115 Detta skulle 
stabilisera flytbryggorna 
avsevärt.  
Tekniskt sett är det inga 
problem för bryggor konstruerade av betong eller trä-betong att ligga kvar under issäsong, 
däremot är det stor risk att islossningen skapar för högt tryck och för med sig isflak som skadar 
bryggan. Detta gäller flytande såväl som fasta bryggor.116 
För att motstå strömmen fästs de olika delarna separat. De två utlöpande bryggorna är fästa vid 
kajkanten och flyter sedan på älven och är ankrade var för sig. De är sedan länkade med den 
tvärgående bryggan som i sin tur är länkad med poolen och huset. Dessa länkar är osynliga och 
påverkar inte bärkraften eller hållfastheten mot strömmen, utan detta sköts var för sig. Dock följs 
bryggsystemet åt tack vare länkarna vid vattennivåförändring, vind och annan belastning. 
Bryggorna görs breda, ca 7,5 m, och förses med räcke endast på respektive yttersidor. På 
yttersidan av poolen och den delen som sträcker sig längs yttre delen av bryggan från poolen till 
huset byggs inget räcke. Detta för att ge poolen en närhetskänsla till älven och den yttre bryggan 
ligger på en höjd av ca 50 cm ovanför vattenytan vilket inte torde inbjuda till bad på yttre sidan 
av bryggan. Eftersom bryggorna ut mot den tvärgående konstellationen båda sluttar  mer eller 
mindre förses de med ledstång.  

                                                 
113 Hemsidan Huskompaniet? 
114 http://www.husbatskompaniet.se/bryggor/flytbrygga.aspx 2009-01-05 
115 http://www.seaflex.net/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=43&lang=sv_SE 2009-01-06 
116 Gunnar Strömberg, 2008-12-05 

http://www.husbatskompaniet.se/bryggor/flytbrygga.aspx
http://www.seaflex.net/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=43&lang=sv_SE
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4.1.2 Bad- och konferensbyggnad 
Huset byggs på ett betongskrov, lika stort som huset. Själva huset utgörs av en från de andra 
bryggorna fristående del för att kunna ligga lite djupare eftersom huset är tyngre och behöver mer 
stabilitet. Betongsskrovet som ligger nedsänkt kan användas till att rymma tekniklösningar såsom 
vid Liljeholmsbadet eller hos AquaVillas flytande hus.117 Vatten och el dras genom 
bryggsystemet ut till byggnaden och till poolen för uppvärmning. Förutom Liljeholmsbadet finns 
flera moderna exempel på hur man kan bygga villor på vatten eftersom tomter i städer blir allt 
dyrare och färre. Därför är det inget okonventionellt problem med att dra ut värme, ventilation, el, 
internet m.m.  

 
I den östra delen av byggnaden, nedströms, används klinker med mått 20x20 cm med golvvärme. 
Detta för att underlätta städning, torka upp lättare i omklädningsrum och loungedelar som beträds 
av badare och för att ge en behaglig känsla i loungedelarna där gästerna tittar ut över den ofta 
kyliga älven, kanske iklädda bara morgonrock, och återhämtar sig efter bastun eller 
bubbelpoolen. Golvvärmen delas upp i områden vilket gör att om man ej avser använda bastun, 

                                                 
117 http://www.aquavilla.se/modeller1.asp 2009-01-07 

http://www.aquavilla.se/modeller1.asp
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alla gäster förväntas bära skor eller det är sommar etc. kan man välja att stänga av vissa delar av 
eller hela golvvärmen. Golvvärmen hjälper även till med allmän uppvärmning och är baserad på 
ett vattenburet system med värmepanna i utrymmet i skrovet.  
I bastun väljs elektriskt aggregat, dels för säkerhet både 
brandmässigt och för de bastandes brännrisk samt för att slippa 
skorstenen på taket som skymmer utsikten och utgör brännrisk på 
solterassen.  
Trappan upp på taket löper längs den västra kortsidan och slutar 
mot hörnet.  
Eftersom taket ska användas som solterass har det ej lutning och ett 
avrinningssystem måste upprättas. Därför föreslås att taket beläggs 
med trädäck med plankor med 4 tums bredd med 1-2 cm breda 
springor emellan. Under trallen läggs ett lutande plan som leder till 
en hängränna längs den yttre kanten mot älven. För att slippa snö 
kan man lägga värmeslingor i taket och använda sig av 
avrinningssystemet även på vintern.  
 
4.1.3 Poolen 
Poolen görs av en gammal pråm av lämpliga mått, ca 40x15 m, och behåller således sitt 
ursprungliga material, en metall. Pråmen bör i sig vara utformad för att klara istryck, t.ex. vara 
lite konformad för att pressas uppåt vid is, och även konstruerad att klara normala påfrestningar 
från vattnet. För de yttre poolkanterna, mot älven, kapas skrovets plåt och bockas inåt först 90º 
och sedan ytterligare 45º för att skapa kanterna. Under/insidan av kanterna sluttar då snett nedåt 
utåt och minskar fenomenet att man ”sugs in” under kanten om man vill vila med armarna på 
kanten och blicka ut över älven. De inre kanterna som vätter mot bryggorna kapas och bockas 
180º utåt och sedan 90º igen för att skapa en kant att luta sig mot eller sitta på. Till poolen kan 
antingen vatten ledas från land eller pumpas från älven för att värmas. Av praktiska skäl bör 
poolen ha ett avlopp för att kunna tömmas direkt i älven och vattnet måste således hålla standard 
för miljöutsläpp. Eventuellt kan ett reningssystem användas.  
 
4.1.4 Utsiktstrappan 
Trappan utformas som en 
teleskoplösning, där de olika 
trappstegen kan höjas och sänkas 
proportionellt mot varandra i 
förhållande till hur vattnet stiger 
eller sjunker. Trappstegen är 1 m 
breda för att medge ordentligt 
med sittplatts och höjden på 
stegen varierar mellan i princip 
ingenting och 70 cm. Nedersta 
läge för nedersta trappsteget är på 
ca 3 m från kajkanten men då vattnet är högt sommartid följer trappavsatserna höjningarna 
proportionerligt.  Den byggs med en lätt konstruktion av vattentåliga träslag, samma som 
bryggornas däck, och aluminium utanpå ihåliga betonglådor som fungerar som pontoner när 
vattnet är högt. Konstruktionen fästs i kajkanten av sten och kan även fästas i älvbotten med 
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stålpelare, som betonglådorna löper upp och ner längs med.118 Detta extra fäste kan vara bra 
eftersom trappan kommer att utsättas för stora påfrestningar vid islossningen och även medan 
isen ligger eftersom den rör sig. Trappan kan konstrueras så att lägsta nivå slutar ovanför nivån 
där isen vanligtvis fryser, men eftersom detta ej går att garantera då vatten- och isnivåer förändras 
år från år. Bredden på trappstegen är 1 m, vilket gör att man kan sitta bekvämt utan att sitta på 
kanten. Höjden varierar från lägsta nivån på i princip ingen höjdskillnad alls mellan kuberna, ner 
till 70 cm. Vid de större höjderna är det svårt att ta sig upp och ner mellan trappstegen, men 
eftersom det finns stort utrymme uppe på plattan och bryggsystemet och badhuset är 
funktionshindersanpassade, anses det vara rimligt att i de fall trappan är på sin lägsta nivå 
utnyttjar man de olika nivåerna efter bästa förmåga.  
 
4.2 Arkitektonisk beskrivning  
4.2.1 Bryggorna 
De utlöpande bryggorna kommer mer eller mindre att flyta 
och utformas därför som landgångar. För den som går på dem 
ska det kännas säkert, men med ett visuellt intryck av lite 
vingligare spänger.  
Hela däcket görs av trä, förslagsvis furu eftersom det är billigt 
och slitstarkt. För många Umebor torde det påminna om de 
egna båtarna, flottarna och kojorna. Förslaget ska kännas 
speciellt och attraktivt men ha en traditionell känsla. Umeås 

starka tradition med flottning och sjöfart, björkarnas stad, hamnstad, låg 
stadssilhuett och många trähus typiska för hela Sverige och Norrland ska 
märkas.  
På däck finns utplacerat stolar att vila på och vindskydd som även kan 
användas som skydd vid omklädning.  
 

4.2.2 Bad- och konferensbyggnad 
Byggnaden är symmetrisk och tänkt att påminna om de romerska och turkiska baden i sin 
uppdelning av rum och sitt fokus på avkoppling. Entrén är centrerad på långsidan och när man 
kommer in har man fri sikt ut mot älven, över en receptionsdisk och genom baren samt över 
bubbelpoolen som är centrerad på andra långsidan framför ett burspråk. Burspråk återfinns i 
många av byggnaderna i kvarteren intill kajen och en central exedra återknyter även till de 
romerska baden och deras symmetri. Till den vänstra sidan från ingången sett är två 
omklädningsrum lokaliserade, en relaxdel med kakelgolv, dimmat ljus, stolar och andra 
sittmöjligheter anpassade för att kunna sitta på i bara badkläder eller morgonrock. I hörnet finns 
bastu med plats för drygt 20 personer som erbjuder utsikt över älven genom ett stort hörnfönster. 
Baren nås från relaxdelen och kan förse gästerna med dryck och lättare förtäring. Bortom 
bubbelpoolen avskärmas avdelningen av en vägg i frostat glas. Delarna är dock ej helt separerade 
utan en dörr finns i den frostade glasväggen och man har sikt genom baren till andra sidan. Detta 
ger gästerna gemenskap men samtidigt avskiljdhet.  
På andra sidan av byggnaden återfinns ett stort utrymme för konferens, fester och andra 
arrangemang eller helt enkelt för allmänheten att bara vara. Där finns soffgrupper, några 

                                                 
118 Ingenjören, nr 10, 22.  
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matbordsgrupper, barstolar och ett stort konferensbord. Lokalen är utrustad med en bar, köksdel 
och ett förråd för t.ex. konferensutrustning. För att kunna använda projektor kan duk antingen 
fästas i taket eller finnas utrullningsbar i förrådet för att tas fram vid behov. Projektor kan 
monteras i taket ovanför konferensbordet. Denna halva ska kännas öppen och även den vara i 
kontakt med älven utanför. Den ska medge avslappning. Parkettgolv av trä fortsätter känslan av 
trädäck utifrån och passar ihop med bastuns enkelhet.  
På taket kan vem som helst njuta av utsikten över älven, även där på trädäck för att väcka känslan 
av flotte.  
Fasaden är liksom hela anläggningen av trä. Fasaden utförs i vitmålad Lockpanel. Träet ska även 
påminna om bastur och deras enkelhet. Vitmålningen lyfter det hela från den enkla 
bastubyggnaden till att påminna om gamla svenska kallbad och ge en känsla av lyx och passa in 
bland de övriga pampiga byggnaderna i området och ta in lite av de antika rötterna till 
byggnaden.  

 
 
4.2.3 Poolen 
Poolen sänks ner tills att endast ca 50cm 
sticker upp över vattenytan. Poolens vattenyta 
hålls i nivå med älvens, för att ge känslan av 
att man simmar i själva älven. Poolkanterna 
går i stil med övrigt däck, trä. Invändigt målas 
poolen ljusblå för att ge känslan av renlighet 
och igenkännande från vanliga pooler. Det 
minskar djupkänslan och inger trygghet, 
jämfört med den mörka älven omkring. 
Utvändigt, på kanten som sticker upp och kan 
ses från Tegssidan på andra sidan älven, målas skrovet mörkt rostbrunt för att förstärka intrycket 
att det är en äkta gammal båt som ligger där. I och med att den yttre kanten stupar rakt ner i 
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vattnet kommer man nära det riktiga vattnet, med en kant att luta sig mot. De inre sidorna 
däremot har kanterna utåt för att helt undvika att man kan komma under kanten och underlätta för 
att hoppa i poolen direkt, sittandes på kanten.  
 
4.2.4 Utsiktstrappan 
Med sin symmetri avslutar trappan stråket som löper ända från järnvägsstationen och genom 
centrala Umeå ner till kajkanten av Umeälven. I form påminner den om trappan, ”apberget” på 
Rådhustorget en bit upp, och med trä som material smälter den samman med den befintliga platån 
överst på trappan och med bryggorna.  
Genom att trappan ändrar höjd beroende på vattnet plockar man en känsla av naturlighet in i 
centrala stan och tar bort lite av den annars alltmer obligatoriska bekvämligheten vi är så vana 
vid.   
 
4.3 Säkerhet och anpassning 
Omklädningsrummen har ett rymligt separat dusch- och omklädningsrum som kan användas av 
handikappade, muslimer och andra som av olika skäl behöver större eller privat utrymme. 
Trappan upp till terassen är ej handikappanpassad såsom förslaget ser ut idag, men kan göras det 
om man byter trappan mot en ramp.  
Huruvida badplatsen skulle uppmuntra till badande i älven vilket i sig skulle vara farligt på grund 
av strömmarna, har jag inte tagit entydig ställning till. Jag har antagit att det är väldigt troligt men 
å andra sidan kan man enkelt bada från kajen i nuläget också, om man skulle önska. På somrarna 
ligger en brygga i älven men det har inte varit några problem med farligt badande. I och med att 
poolen finns styrs förhoppningsvis badarna dit. Ett avgränsat område med sumpar eller nät höjer 
säkerheten för de som badar iallafall men det är en svår fråga ifall man då sänder ut falska 
signaler om säkerhet och utan att det är tänkt uppmanar folk att bada. För att inte konceptet 
kallbad helt ska gå förlorad bör man kunna bada direkt i älven. Med en stege ner i vattnet utanför 
huset med bastun i är det inte mer annorlunda än en isvak. Det vill säga den badande klättrar ner 
och svalkar sig och sedan direkt upp igen. En vuxen människa som klättrar ner kan antas känna 
av strömmarna och huruvida det vore säkert att släppa taget eller inte, och med denna typ av bad 
simmar man vanligtvis inte långa sträckor utan doppet är till för att svalka.  
Problemet blir barn och ungdomar som vill bada och hoppar från trappan eller bryggan, men som 
sagt är detta ett problem som är svårt att stoppa och en teknisk lösning med pir eller annan typ av 
brytning av strömmen kan vara kostsam och har inte utretts i det här läget.  
Vintertid när isen ligger kan kommunen eller den som äger badanläggningen välja om man vill 
hugga upp en vak för kallbadande.  
En risk som däremot kan uppstå är om det fryser i höjd med den trappformade sittplatsen vid 
kajkanten, och man tror att isen är tjockare än den är. Eftersom trappan är tänkt att vara 
permanent och inte går att skärma av får isåfall en skylt sättas upp om att isen ej bör beträdas. Det 
vore synd om utkiks-/sittplatsen inte gick att nyttja på vintern eftersom det saknas ett mysigt 
ställe att slå sig ner och dricka varm choklad eller kaffe på ”i naturen” i centrala Umeå. Om 
trappan konstrueras så dess lägsta nivå slutar högre upp än vad isen normalt fryser får man ett 
naturligt avstånd till isen och trappan skjuter dessutom ut en bit över isen och den mest kritiska 
kanten ligger inte precis i kant med trappans kant. Om isen fryser med trappan flytande kan man 
lägga in en värmeslinga i trappans block för att skapa ett visuellt avstånd som motverkar 
impulsen att kliva ut på isen samt för att minska påfrestningarna från isen på trappan.  
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5 Utvärdering av förslaget 

5.1 Realism 
I badhusförslaget finns en liten konferensdel, mest tänkt för rekreation, avslappnad 
konferensmiljö, fester m.m. Projektor och duk är enkelt att montera, och övriga omständigheter 
till konferenser såsom många datorer, whiteboardtavlor etc. kan lösas från gång till gång. Lokalen 
är för liten för att tillreda mat i, och duger endast som beredningskök. Den avslappnade miljön 
passar bra att kombinera konferens med kick-off, personalmötet och -fest eller dylikt med bad 
och bastu för gästerna. 
Möjligheten till internetanslutning torde som nämnts tidigare inte vara några problem, trots att 
byggnaden flyter på vattnet.   
Förslaget går ifrån förstudiens ”kallbad” en del, vilket kan göra att det tar längre tid eller är 
svårare att få igenom i och med att det då måste omprövas vad som ska finnas på platsen. 
Eftersom en kontinuerlig dialog har förts med kommunens ansvarige i ärendet är inte detta något 
större problem utan kallbadet som finns med i förstudien är enbart ett förslag, och man har 
uttryckligen efterfrågat denna rapport som en undersökning om vilka tekniska möjligheter som 
finns att bygga ett kallbad, eller någon annan typ av bad i Umeälven och hur det skulle kunna se 
ut. Förslaget anpassats till dagens Umeå och de kulturer, människor och förutsättningar som finns 
och blivit en kombination av både det traditionella med bryggor, bastu och möjlighet till dopp i 
älven med det moderna i form av utrustad konferensdel, uppvärmd pool. Det är utformat på ett 
nyskapande sätt och möjlighet till många olika aktiviteter inom samma område. Resultatet blir en 
kombination med inslag av många olika typer av bad och aktiviteter helt enkelt, med mycket 
fokus på det sociala utöver på själva badandet. 
Sandstranden kan med fördel vara den befintliga ”Umeå Playa” som flyttas och utökas, för att 
inte konkurrera med denna samt för att få med sig redan befintliga aktörer inom konceptet.  
 
5.2 Förutsättningar för genomförande 
Förslaget är beroende av många andra beslut i Umeå kommun vid aktuell tidpunkt. Diskussioner 
förs om att flytta biblioteket, bygga ett kulturens hus samt ett äventyrsbad samtidigt som man 
utökar med nya bostadsområden, bygger Botniabanan och drar om mycket av infrastrukturen.  
Eftersom kulturens hus är bestämt att ligga i närområdet kan kommunens önskan om konferens i 
anslutning till badet anses löst oavsett om badhusbyggnaden är permanent året runt eller inte. 
Dock passar det bra att ha en konferensdel flytande på älven, som extra krydda till övrig 
konferensanläggning. Beroende på var och hur detta kulturens hus utformas kan dock 
önsekmålen om konferensdelen ändras.  
Vill man bara bada ska man kunna nyttja den delen under vissa öppettider. Den framtida ägaren 
kan välja om byggnaden ska användas endast abbonerad, vara öppen i olika delar, ta emot ett 
sällskap på var sida samtidigt, ha skiljda dagar öppet för kvinnor och män etc. Ett populärt inslag 
vid Liljeholmsbadet är familjebad på lördagar. Detta skulle kunna locka barnfamiljer som annars 
inte alltid är välkomna till SPA anläggningar på grund av åldersgräns och som vill ha det lite 
mysigare än i det vanliga badhuset. Pensionärsbad under en avsatt tid är också en idé som skulle 
kunna locka de som annars inte går till badhus eller SPA-anläggningar. Blandningen av kulturer 
och religioner i Umeå ska inte glömmas bort, utan kan mycket väl bli en populär mötesplats och 
då kan det vara lämpligt att ha åtskiljt män och kvinnor olika dagar såsom den österländska 
traditionen bjuder. Förhoppningen är att det ska fungera lika mycket, om inte mer, som 
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mötesplats för människor, både sådana som känner och som inte känner varandra sedan tidigare, 
än som badanläggning.   
Inträdesfrågan lämnas därhän. Det finns möjlighet att sätta upp spärrar á la 
tunnelbanor/fotbollsmatcher som ej skymmer sikten och som ej behöver vara bemannade. Dessa 
skulle gå att sätta upp antingen vid entrén till bryggan, eller längre ut på bryggan för att hålla 
utsiktsplatsen öppen för alla. Biljetter skulle kunna säljas i intilliggande café och/eller i automat. 
Det bästa vore dock att kunna hålla hela bryggplatsen öppen för allmänheten alltjämt och endast 
huset som abbonering/inträde/öppettider för själva huset. Poolen kan tömmas eller täckas över för 
att undvika bad vid olämpliga tider.  
Den centrala placeringen är vad Curman rekommenderar i sina skrifter och stödjer förslaget att 
bygga ett bad på just denna plats. En central placering underlättar praktiskt för personer utan 
tillgång till bil, till exempel Umeås många studenter, och kan skapa en enklare, mer avstpänd typ 
av bad och solbadande såväl sommar och vintertid, jämfört med att åka ut till havet på utflykt 
eller till någon av de anlagda badplatserna. Ett besök nere vid kajen kan lätt kombineras med ett 
restaurangbesök, en shoppingrunda, ett besök på stadsbiblioteket eller en glass i väntan på en bio. 
För detta projekts räkning har dock inte placeringen varit en valmöjlighet.  
 
5.3 Tillverkning/produktion 
I kapitel 4.1, Teknisk beskrivning, finns förslag på företag att kontakta angående fästanordningar, 
referensföretag till flytande villor m.m. Ingenting i badhuset eller brygganläggningen är 
spektakulärt utan skulle gå att köpa/producera närbeläget. Bygget skulle behöva göras på annan 
plats och sedan sänkas i vattnet, men tack vare den segelfria höjden och Umeälvens fina farled är 
detta inget problem. Förslaget om vad man kan ha på kajen, mellan Västra Strandgatan och 
tvärgatorna Östra och Västra Rådhusgatan är en skiss som skulle passa ihop med badet, men det 
är inte avgörande. Om förslaget antas skulle det behövas tid för bygghandlingar, 
produktionsritningar m.m., ca 6 månaders byggtid (oavsett årstid) och vara möjligt att öppna 
sommaren 2010.  
 
5.4 Uppfyllning av mål 
De flesta av projektets mål kan anses uppfyllda. Huvudmålen för projektet inbegriper alla fyra 
konceptområden och är därför inte möjliga att uppfylla inom detta förslag. Förslaget hjälper till 
att vända staden mot älven, genom att vara en plats och byggnad som tillför mötesplatser, 
aktiviteter och upplevelser. Området på land skapar utrymme för både umgänge och aktiviteter 
och kan erbjuda ytor för såväl strandliv och förtäring som kubb och beachvolleyboll. Den 
flytande konstruktionen är en mångfald av aktiviteter i sig och byggnaden kan utnyttjas på 
flertalet sätt och för många målgrupper. Genom att inte skärma av strandpromenaden eller avvika 
från de befintliga gatorna utan låta strandpromenaden löpa över utservering och längs kajkanten 
som en trälagd gång skyms inte sikten och sammanhängande stråk hålls. 
Samverka med fastihetsägare sker automatiskt om man låter intilliggande kafé sälja 
picknickkorgar till besökarna såsom till nuvarande Rådhusparken. Detta kan även utökas till 
försäljning av vinter-picknick med termos och passande förtäring. Eventuell biljettförsäljning kan 
skötas av intilliggande kafé och kiosken skulle kunna bemannas med personal från nuvarande 
Umeå Playa. Uthyrning av badtunna kan skötas av i princip vilken entreprenör eller privatperson 
som helst och kan därför upplåtas till t.ex. Stora hotellet som ligger intill. För att få 
utskänkningstillstånd kunde någon intilliggande resturangbåt eller krog stå för försäljningen på 
uteserveringen.  
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För att involvera ytterligare entreprenörer kunde man skapa en beachvolleyplan för allmänheten i 
centrala Umeå av sand från Ume City Beach och planen kunde dessutom återanvändas inom 
UCB som uppvärmningsplan eller för kvalificeringsspel för att kunna utöka arrangemanget, 
vilket i sin tur lockar folk och pengar till Umeå stad. Ett kulturens centrum beror inte på detta 
förslag och är inte tänkt att inrymmas i området ”Rådhusparken” men förslaget är inte heller 
beroende av om och var ett kulturens centrum placeras. Dock kan det stärka positionen för den 
flytande konferensdelen. (Se resonemang i kap. 5.1, sidan 31)  
Förslaget är inte beroende av omkringliggande delar av projektet och kan därför planeras och 
byggas när som helst och bidra till etappvis utveckling i projektet. Genom att låta en student få 
komma med förslag på en del av projektet visar på en öppen dialog från kommunens sida.  
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6 Arbetsprocess  

Hela arbetet började egentligen i tankarna för tre år sedan när arkitekttävlingen hölls inom 
projektet Staden mellan broarna. Våren 2008 formades tanken på att skriva en C-uppsats och 
efter ett stort projekt hösten 2007 vid LTU som berörde bostadsområde vid vatten, en vistelse i 
Barcelona under våren där vatten, design och arkitektur är ett med staden gjorde att 
ämnesområdena smalnades av. Efter att ha besökt ett äkta hammam i Amman i Jordanien under 
en sommarpraktik fastnade tanken på ett badhus. Hela tiden fanns förhoppningen att kunna göra 
något verklighetsförankrat, och inte ett helt påhittat projekt. Väl tillbaka i Umeå öppnade sig 
möjligheten då Umeå kommun själva efterfrågade en lite djupare undersökning av området 
nedanför Rådhusparken, där det skissats ett kallbad. Man ville veta om det var tekniskt möjligt 
med is och strömmar och få ett designförslag på hur det skulle kunna se ut, samt se lite olika 
referensobjekt runt om i Sverige och världen där liknande saker byggts.  
 
I mitten på oktober kom klartecknet med badhusprojektet och arbetet kunde starta på riktigt. Först 
och främst upprättades en preliminär tidplan för att ha något att diskutera med handledare och 
kommun.  
Rapportskrivningen inleddes med att läsa på historia kring bad, badhus, badkultur i Sverige och 
utomlands m.m. Arbetet började på väldigt bred front för att sedan kunna sovra. I Stockholm 
besöktes Stadsbiblioteket där det fanns otroligt mycket mer information än väntat och här hölls 
även första handledarträffen den 5/11. Det var ett stort lyft och jag fick mycket tips och idéer och 
framförallt en tydlig tidplan. Denna tidplan hölls fram till i december då det av personliga skäl 
och helgdagar blev svårt att jobba effektivt.  
I mitten av november färdigställdes historiekapitlet men det var väldigt svårt att strukturera 
rapporten. På arkitekthögskolorna skrivs inte sådana här arbeten med teknisk rapport, och vid 
övriga utbildningar ges inga designförslag. Därför har det blivit improviserat och handledaren har 
varit oerhört lyhörd, tillmötesgående och hjälpsam.  
Vad som var relevant och inte är svårt att avgöra och av tidigare erfarenheter av rapportskrivning 
försökte jag göra en ordentlig litteraturstudie för att kunna smalna av längre fram, istället för att 
behöva göra litteraturstudie i efterhand för att underbygga förslaget. Ändå är det svårt att veta var 
och hur man ska begränsa. Listan kan nästan göras oändlig över badhus i Sverige, såväl varm- 
som kallbad. Även mycket bilder finns att tillgå, även om det mesta inte längre är i bruk, är 
ombyggt eller rivet. Litteraturtips till den som är intresserad är Inga Kindbloms ”Badhus – bad 
och badande före 1950”119 som är utgiven i samarbete med Riksantikvarieämbetet, 
byggnadsavdelningen med förteckning över svenska kall- och varmbadhus fram till 1950 med 
många bilder, information om vem som var arkitekt och kort beskrivning av badhusen i fråga.  
Centralbadet besöktes för att försöka få en mer visuell upplevelse av ett av baden i litteraturen, 
vilket har kännts svårt men viktigt att få med i en rapport om arkitektur. 
14/11 hölls första mötet med Umeå kommun, med parkchefen Carl Arnö. Det blev ett mycket 
lyckat möte då många frågetecken rätades ut angående kommunens förväntningar, befintlig 
information, tips och idéer kring projektet sedan tidigare. Slutet av november gick åt till att samla 
information och dokument om området och börja skissa på förslaget. 29-30/11 hölls 
handledarmöte nummer två, denna gång i Luleå, och blev återigen lyckat. Vid det laget hade 
rapporten korrekturlästs en gång. I mitten på december korrekturlästes rapporten en andra gång 
av handledaren och mycket energi gick åt till att försöka sammanställa, knyta ihop, få till 
                                                 
119 Kindblom 
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referenser och struktur ordentligt samt få ordning på alla bilagor. Skissandet blev lidande men ett 
förslag började ta form trots allt. Många tekniska förutsättningar gjorde att valet av utformning 
blev naturligt och utan att ha gjort så många olika förslag arbetades till slut ett fram som hade en 
strategi mot is och strömmar och som även gick att flytta. I början på januari färdigställdes 
rapporten och allt krut lades på att få till presentationen. Då kommunen inte vill ha några digitala 
ritningar och det inte finns något krav från skolan på det heller, görs inga detaljerade planer eller 
modeller utan endast det nödvändiga för att visa upp det mest relevanta på planscher och i 
rapporten. Den 29 januari redovisas det slutgiltigt i Luleå  
Den 16 januari hölls en sista avstämning med Carl Arnö på kommunen för att se att allt var klart, 
vilket det dock inte var på grund av den spruckna tidplanen. Tanken var att projektet skulle ha 
redovisats i 30 minuter vid ett möte med projektgruppen för Staden mellan broarna den 22 
januari, men då det mötet blev framskjutet av andra skäl kunde denna redovisning inte 
genomföras. Kommunen har tagit på sig det ekonomiska ansvaret för planscherna och kommer 
att ta del av resultatet, det vill säga rapporten och planscherna och eventuellt en förberedd power 
pointredovisning vid nästa projektmöte.   
 
6.1 Utveckling av gestaltning 
Skissandet har haft en viktig men icke 
kontinuerlig del i arbetsprocessen av 
utformningen. Det har varit ovant och 
svårt att komma igång, speciellt utan 
möjlighet till kontinuerlig feedback. 
Väl vid handledarmöten, möten med 
kommunen eller med övriga personer 
som fått agera som bollplank har 
skissandet tagit fart. Praktiska detaljer 
såsom begränsningar i programvara 
eller i kunskap om den har gjort att det 
har varit svårare än önskat att 
framställa olika utkast till förslag.  
Skissandet inleddes med att rita av 
befintliga bad och skissa på olika 
detaljer.  

Med utgångspunkt i Whites förstudie, som baserats på ett bad 
i Köpenhamn, och efter det första mötet med Carl Arnö på 
Umeå kommun där referensen Badeschiff kom fram har 
huvuddragen varit klara. Båtformen fastställdes efter att ha 
sett ett förslag från jetpool-systems som Umeå kommun fått, 
även det vid det första mötet i november.  
 
Poolens form och höjd arbetades fram eftersom, men 
båtformen kom från inspirationen att använda eller efterlikna 
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en pråm. Detta eftersom Umeå har en lång historia med sjöfart och det flutit många båtar på älven 
genom tiderna.  
 
Utkiksplatsen tänktes till en början 
även den vara flytande i vattnet och 
länkad till de två utlöpande 
bryggorna. För att kunna dela upp det 
hela, slippa problemet med is och för 
att utnyttja den befintliga plattan och 
behålla symmetrin med Rådhustorget, 
och stråket från järnvägsstationen 
ända ner, bestämdes utkiksplatsen till 
en enkel, symmetrisk trappa i mitten.  
 

 
 
 
 
 
 
 

De runda formerna valdes bort och togs istället 
upp i vindskydd och vilstolar utplacerade på 
däck.  
Trappans teleskopkonstruktion kan ses på 
skisserna, som kuber som höjs och sänks utanpå 
varandra och skapar stor variation i utseendet på 
trappan.  
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Själva konferenshuset skissades på med avseende att påminna om ett romerskt bad, se bilaga 1.  
 
Slutligen växte hela området fram. 
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7 Diskussion  

Grundtanken med ett kallbad har i viss mån försvunnit men det beror på att traditionen med 
kallbad inte är stark i Umeå med omnejd och det inte finns något befintligt kallbad. Troligt är att 
klimatet gjort att man badar mer bastu i Umeåtrakten. Själva bastun är nu lite svårare att komma 
åt om man bara vill basta och springa ut och bada i älven som vid ett riktigt bastubad, sommar 
som vinter. Det är ej heller speciellt avskärmat eller långt från stranden varpå varianten blir att 
man bör kunna använda enbart bastun och således omklädningsrummen och avslappningsdelen 
och kunna gå utomhus och bada i älven. Av renlighetsskäl bör man nog inte bada i poolen direkt 
efter bastun utan att duscha först, men då förlorar man ju bastubadandets charm. Enkelheten har 
tyvärr gått lite förlorad och fenomenet kallbadande i den form som finns i södra Sverige kunde ha 
haft svårt att överleva på grund av klimatet. 
Detta bad är tänkt för allmänheten, för alla utan bil, studenter, alla kulturer och åldrar och att 
hållas så enkelt som möjligt. Umeå satsar stort på att växa, öka konferensmöjligheter, öka stadens 
marknadsvärde vilket har lett till upprördhet hos befolkningen. Det behövs något som är till för 
de som redan bor här, och inom en rimlig framtid. Hålls entréavgifterna låga eller obefintliga till 
detta bad skulle det kunna locka väldigt många besökare till centrum, speciellt på sommaren, då 
Umeå ofta känns väldigt lugnt och tomt.  
Ett intressant referensobjekt är det omdiskuterade, planerade kallbadhuset i Riddarfjärden i 
Stockholm120. Anledningen till att detta inte tagits upp mer är ovissheten huruvida det kommer att 
bli byggt, och på grund av att hemsidan inte funnits förrän ett sent skede av detta projekt. Många 
av argumenten för att bygga det, mycket av innehållet av aktiviteter samt 
konstruktionslösningarna kan vara av intresse för en byggnad av något liknande i Umeälven och 
kan därför vara intressant att studera vidare vid en eventuell fortsättning på detta projekt.  
Något som inte tagits hänsyn till alls i detta projekt är ekonomi. Ingen mängdberäkning har gjorts 
och materialval och annat har inte valts av ekonomiska skäl. Dock har förslaget resulterat i en 
relativt enkel lösning, jämfört med kallbadhuset i Stockholm eller den konstgjorda ön ”mur-insel” 
i Graz, Österike (se referensobjekt, sidan 24).  
I takt med Umeås satsning på att bli kulturhuvudstad år 2014, ett väldigt omdiskuterat 
äventyrsbadhus i centrala staden, ständiga planer på konferenslösningar och visioner om att locka 
invånare och besökare har opposition väckts bland Umeås befolkning.  
Detta förslag har därför koncentrerats till att vara en realistisk lösning som i första hand berikar 
centrum för Umeåbornas egen del och indirekt även kan locka besökare, konferensgäster m.m.  
I likhet med mur-insel var det vinnande bidraget i arkitekttävlingen 2004 en konstgjord ö med en 
29-våningsbyggnad på. Denna har inte Umeå kommun gått vidare med, vilket kan tolkas som att 
trots viljan att sätta Umeå på kartan är inte resurserna obegränsade vad gäller ett landmärke i 
Umeälven och centrala Umeå. 

                                                 
120 www.stockholmkallbadhus.se 2009-01-20 

http://www.stockholmkallbadhus.se
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Bild 17 Kvarlämningar av frigidarium i Diocletianus termer 
som omgjorts till kyrkan S. Maria degli Angeli av Michelangelo. 
Fazio, Moffet och Woodhouse, 128. 

Bilaga 1 – Diocletianus termer 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Från mitten av den södra 
fasaden ligger först 
caldarium med korsvalv, 
därefter kupolförsedda 
tepidarium följt av det 
korsformade frigidarium och 
sist i raden en utomhuspool. 
På båda sidor om denna 
centrala del med rum finns 
ovala omklädningsrum och 
öppna motionsgårdar 
omgärdade av underordnade 
rum för olika, ej helt 
identifierade, ändamål.  
En stor exedra i söder 
användes till stadium eller 
teater. De rektangulära 
rummen på sidorna kan ha 
innehållit bibliotek. 
Frigidariet omgjordes av 
Michelangelo till kyrkan 
Santa Maria degli Angeli och 
exedran är bevarad i Piazza dell'Esedra från 1800-talet.121  
 

                                                 
121Fazio,  Moffet och Wodehouse, A World History of Architecture, (London: Laurence King Publishing Ltd, 2003), 
128-129 

Bild 19 Plan över Diocletianus termer, 298-306 e.Kr. Fazio, Moffet och 
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Bilaga 2 – Svenska kallbadhus 

Bild 27 Planerat kallbadhus med hotell i Riddarfjärden, Stockholm 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=665697&rss=1399 2008-
12-20 (artikel från 200706-28) 

Bild 28 Pålsjöbaden, Helsingborg, 
http://media.hd.se/2005/12/30/115224/large/ses_vinterbadare_4.jpg 2009-01-21 

Bild 26 Flytande kallbadhus, Gustavsberg omkring 1900, Kindblom 

http://media.hd.se/2005/12/30/115224/large/ses_vinterbadare_4.jpg
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=665697&rss=1399
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Bilaga 3 – Byggnader i området kring kajen och Rådhusparken i Umeå  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bild 33 Flygfoto över Rådhusparken. Foto: Umeå kommun. 

Bild 32 Byggnader runtom Rådhusparken, Umeå.
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1) Plaza hotell 
När Plaza hotell byggdes, år 1991, 15 våningar och väckte stor 
opposition av umebor som ville bibehålla stadens låga 
stadssiluett..Låghusdelens volymer är väl anpassade till Storgatans 
träarkitektur. Klassiska formlån och en mångfald av material 
kännetecknar det postmodernistiska hotellet.  
 
2) Tullkammaren 
Istället för att återuppbygga de många enskilda magasinen och 
bodarna efter branden 1888 bildade handelsmännen och staden ett 
bolag som uppförde ett gemensamt magasinshus med tullkammare. 
Byggnaden som var en del av stadens ansikte mot älven gavs en 
monumental prägel. 
Den kraftiga byggnaden i mörkrosa tegel på grovhuggen sockel av 
granit var ursprungligen symmetrisk med tre spetsigt avslutade 
risaliter mot älven. Efter en brand 1908 omformades mittrisaliten 
till ett stabbigt torn och den västra risaliten togs bort — en 
anpassning till den teaterbyggnad som då fanns på granntomten i öster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3) Elsa Wikners hus 
Byggnaden med stort valmat brutet tak och hörntorn ersatte en 
tidigare nedbrunnen handelsgård på tomten. I detta stora 
vinkelbyggda trähus återkommer arkitekten Erik Eriksson till sitt 
favoritmotiv: frontespisen med bruten takform ovanför ett burspråk.  
I bottenvåningen fanns redan från början butiker och i övervåningen 
bostäder. I samband med att bostäder i efterhand pressats in i 
vindsplanet har de ursprungliga nationalromantiska takkuporna med 
tätspröjsade fönster ersatts av stora takfönster — tänkta att vara diskreta, dock utan framgång 
med det. Trots okänsliga tillägg är detta ett hus som står stadigt på marken och har svårt att dölja 
att det formats med kunskap och omtanke.  
 

Bild 34 Tullkammaren med 
Hamnmagasinet i förgrunden 

Bild 35 Gamla teatern i Umeå. Foto: Umeå kommun
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Bild 37 Rådhusets andra 
fasad, mot Rådhustorget 

4) Stora hotellet  
Vid Rådhusparken, väl synligt från dåtidens viktigaste 
kommunikationsled, älven, lät Umeå sjömanshus uppföra en 
byggnad innehållande kombinerat sjömanshus och hotell. Här 
inrymdes även matsal, schweizeri, biljardsalong och festvåning 
med musikestrad. Fasaden i utpräglat festlig nyrenässansstil 
utmärks av symmetri och kontrastrik, okonventionell 
färgbehandling. Byggnadens arkitekt var Viktor Åström.  
 
 
 
5) Rådhuset  
Rådhuset med huvudfasad mot älven kom att inrymma lokaler för 
stadens administration, rättssal, post, telegraf och polisstation. 
Arkitekt var Fredrik Olaus Lindström, som i sitt uppdrag efter 
branden även ålagts att rita offentliga byggnader. För byggnaden 
valde Lindström holländsk nyrenässans, en stil som bättre än den 
strikta italienska nyrenässansen motsvarade 80-talsrealisternas 
strävan efter äkthet i material och konstruktion. Med rött fasadtegel, 
asymmetrisk fasad, hörntorn, trappgavlar och livlig taksilhuett har 
byggnaden getts ett uttryck som är både värdigt och festligt. 
Byggnaden inrymmer numera festlokal, nattklubb, restaurang m.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6) Handelsbanken 
Westerbottens Enskilda Banks byggnad vid Rådhusparken är 
resultatet av en inbjuden arkitekttävling 1893. Tävlingen vanns av 
stockholmsarkitekten Ernst Stenhammar som tillhörde den 
generation arkitekter som strävade efter äkthet i materialen och 
efter fasadkompositioner som återspeglade byggnadernas inre. 
Med ett formspråk som associerar till de svenska vasaslotten: 
fasader i rött tegel och fönsteromfattningar i ljusgrå natursten, 
avrundade hörn och mäktiga trapphustorn uttrycker bankbyggnaden kraft och pålitlighet. 

Bild 36 Rådhuset med sin första fasad mot älven. Umeå kommun. 
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7) Gamla elverket 
Den röda tegelbyggnaden med högt krenelerat hörntorn och 
fönsterformer som för tankarna till medeltidens byggnadskonst 
har ritats av stadsingenjören Wilhelm Stolpe. 
Byggnaden uppfördes för stadens första elektricitetsverk, ett 
vedeldat ångkraftverk med två högtrycksångmaskiner kopplade 
till var sin likströmsgenerator. Den ström som alstrades räckte till 36 gatlyktor i en östlig och en 
västlig slinga från den centralt placerade strömkällan samt till belysning i kyrkan och rådhuset. 
Här rymdes även stadens brandkår som använde tornet för torkning av våta tygslangar 
I dag ägs huset av Pingstkyrkan som i elverket med kompletterande tillbyggnad driver den 
populära träffpunkten Kafé Station. 
 
8) Aschanska villan 
Uppförd 1906 av stockholmsarkitekten Ragnar Östberg som 
även ritade teatern vid tullkammaren som senare brann ner.  
Beställare av villan var dragonregementets chef, överste 
Aschan. Med utgångspunkt i det tidiga 1800-talets svenska 
herrgård formade Östberg efter eget sinne denna säregna 
bostad. Med bruten takform, ursprungligen helt rödfärgad och 
med endast fönstrens tätspröjsade bågar vita, skilde sig 
överstens villa från övriga i staden. 
 
9) Läkarvillan 
Uppfördes 1929 av arkitekten Edvard Lundquist, på en 
tidigare obebyggd tomt i sluttningen ner mot älven, åt 
provinsialläkare Wåhlin. Arkitekten var liksom sina samtida 
kollegor en varm beundrare av den klassicistiska 
panelarkitekturen i städernas borgargårdar och landsbygdens 
mindre herrgårdar. Byggnaden är en symmetriskt sluten 
huskropp på rektangulär plan och med valmat tak. Fasaden i 
20-talsklassicistisk anda har fint skulpterade fönster- och dörröverstycken. 
  
10) Cementgjutare Westerholms hus 
Närmaste kyrkan är ett pampigt bostadshus uppfört för 
cementgjutare Westerholm, innehållande fyra lägenheter. 
Huset har två våningar i trä under ett plåttäckt valmat 
mansardtak med nedre svängda fall. Långsidornas fasader är 
symmetriska med betonade mittpartier: över entrén mot 
Storgatan finns ett framskjutande fasadparti under en elegant 
formad frontespis, mot trädgården en paradtrappa i sten med 
smidesräcke och dekorativt placerade balkonger, också de 
med räcken av smide. Entrén mot Storgatan möter besökaren med ett vackert skulpterad 
omfattning, enklare dekorativa överstycken pryder bottenvåningens fönster. I den stora trädgård 
som tillhör huset uppfördes på 60-talet ett bostadshus i rött tegel. 
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11) Varmbadhus 
Umeås första varmbadhus, numera kontorslokaler och bostäder. 1890-
talet.  
 
12) Borgmästarevillan 
Med överblivet tegel från det nyss avslutade kyrkobygget på tomten intill 
uppförde kyrkobyggmästaren Per Eriksson 1892 detta lilla "slott" för 
juristen och borgmästaren Albin Ahlstrand. Trappgavlarna, 
hörntourellerna, fasadens mönstermurningar och blinderingar och det 
krenelerat trapphustornet med spetsig tornhuv är förmodligen utförda 
efter förebild från något mönsterblad – bygglovsritningen är osignerad. 
På gården finns ett kontorshus som är anpassat till huvudbyggnaden. De 
ockra, rödrosa och blå färgtonerna från blinderingarnas målningar 
återkommer på nybyggets fönster, väggpaneler och takfot och får de 
båda husen att samspela. 
 
13) Stadskyrkan 
F.O. Lindströms nygotiska kyrka är resultatet av en 
bearbetning av ett förslag till kyrkobyggnad framtaget av 
Carl Möller, arkitekten bakom Johannes kyrka i 
Stockholm. Genom att införa sidoläktare lyckades 

Lindström minska kyrkans planyta 
och därmed sänka byggkostnaden. 
Kyrkan är en treskeppig hallkyrka 
med tvärskepp. Sittplatser fanns 
från början i hela mittskeppet och 
mittgång saknades. Tornet 
placerades, av hänsyn till 
svagheten i den branta älvbrinken, 
sidoställt i nordväst. Redan 1937 togs en mittgång upp. 1982 fick kyrkan 
en omdebatterad tillbyggnad i form av församlingslokaler mot söder, 
delvis nedgrävda i älvbrinken, och kyrkorummet fick en lillkyrka i koret 
och färgglad interiör.  

  
 
Umeå kommun 2008-12-23 
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Bilaga 4 – Umeå stad och projektet Staden mellan broarna  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 39 Stadsplanekarta över Umeå, år 1898.Umeå kommun 

Tegsbron 

Kyrkbron 

Bild 38 Umeå år 2008, punkt A Rådhusparken, www.googlemaps.com sökord: Rådhusparken, Umeå 2008-12-16 

http://www.googlemaps.com
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Bilder kring platsen 
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Bilaga 5 – Statistik över badanläggningar i Umeå kommun 

Tabell 1 Statistik över badanläggningar i Umeå kommun 

 
 

Tabell 2 Kolumnförklaringar till Tabell 1 
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Bilaga 6 – Klimatstationer Umeå 

Bild 42 Klimatstation 14048 och 14050 i Umeå 
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Bilaga 7 – Datum för islossning 

År  Målgång  Anmärkning  
2007  12 april 23.25  
2006  28 april 07.02  
2005  9 april 12.13  
2004  15 april 12.55  
2003  15 april 16.32  
2002  10 april 16.54  
2001  20 april 17.14  
2000  26 april 12.42  
1999  20 april 21.41  
1998  27 april 15.57  
1997  30 april 12.20  
1996    Tävlingen inställd  
1995  21 april 14.24 
1994    Tävlingen inställd  
1993  23 april 08.55  
1992  13 april 13.01  
1991  14 april 19.41  
1990    Tävlingen inställd  
1989  19 april 08.17  
1988  18 april 16.53  
1987  24 april 12.24  
1986  28 april 11.03  
1985  9 maj 04.13  
1984  18 april 13.26 
1983  21 april 13.10 
1982  16 april 19.55  
1981  15 april 18.09  
1980  19 april  Ogiltigförklarad  
1979  4 maj 19.33  
1978  29 april 16.09  
1977  2 maj 12.08  
1976  24 april 10.45 Ogiltigförklarad  
1975  20 april 11.39  
1974  8 april 12.29  
1973  14 april 20.06  
1972  14 april 13.18 Ogiltigförklarad  
1971 29 april 19.41  
1970  29 april 13.45 
1969  21 april 12.59  
1968  17 april 12.59  
1967  13 april 11.51  
1966  5 maj 09.16 
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Bilaga 8 – Referensobjekt 

Badeschiff 
 

Bild 43 Badeschiff vintertid http://www.arena-berlin.de/badeschiff.aspx 2009-01-31 

http://www.arena-berlin.de/badeschiff.aspx
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Observatorium 

Bilder: http://www.bandolin.se/?.page=324 2008-12-16 

http://www.bandolin.se/?.page=324
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Liljeholmsbadet 
 
Liljeholmsbadet nu och då 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 44 Liljeholmsbadet idag http://www.hisus.se/files/bad.jpg 2008-12-16  

 

Bild 45 Interiör från simhallen. Foto Barbro Flodin 1994 

Bild 46 Foto 1940-talet. SSM. 

http://www.hisus.se/files/bad.jpg
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Bilaga 9 – Förslaget 
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Bild 48 Fasader på bad- och konferensbyggnad 


