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FORORD
Vi er to diplomstudenter ved NTNU som arbeider med prosjektering
av nytt badeanlegg på Tøyen i Oslo. I perioden 20.01.2019 28.01.2019 var vi på en fantastisk studietur gjennom Europa
for å studere historiske og moderne badeanlegg så vel som den
europeiske badekulturen.
Diskusjonen rundt hva slags anlegg som skal bygges på Tøyen i
Oslo har vært heftig i årevis. Dagens bad er i så dårlig stand at
det må rives og erstattes allerede etter 43 år. Foruten Tøyenbadet
har det yngste kommunale folkebadet i Oslo allerede rukket å bli
35 år, og det er på høy tid at det igjen investeres i badevann i
hovedstaden.
Det er naturligvis stor kamp om midlene som skal settes av - og om
kubikkmeterne med vann som snart fylles på i det nye anlegget.
Alle badegrupper i Oslo føler seg nedprioritert og glemt, og alle vil
ha en bit av det nye badeanlegget på Tøyen, enten til rekreasjon,
lek, idrett, mosjon eller behandling.
Hva er norsk badekultur og hvordan kan det nye Tøyenbadet
utformes for å tilfredsstille flest mulig?
Reisen har gitt oss verdifull innsikt i den tradisjonelle utformingen og
driften av forskjellige badeanlegg - fra folkebad til spa og olympiske
idrettsanlegg. Turen har vært en uvurderlig mulighet til å oppleve
rommene, sekvensene og atmosfæren i de mange badeanleggene
vi besøkte. I tillegg har bydd på en god dose svømmetrening med
et oppnådd mål om 1000 meter per dag og 13 bad på 8 dager.
Under ligger en oppsummering av badene vi har besøkt og en
oversikt over de mest relevante prosjektene vi har sett ved siden
av.
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TUREN
I løpet av vår 8 dager lange studietur tilbragte vi to netter i London,
to netter i Zürich, to netter i Vals og to netter i Berlin. Gjennom
reisen besøkte vi 13 badeanlegg på skalaen mellom hamam og
olympisk konkurranseanlegg, og mellom 30 og 800 kroner per
inngangsbillett.
I London besøkte vi to folkebad og det olympiske anlegget fra
2012. Folkebadene er tilpasset mosjonistene og ligger integrert
i den urbane byveven. Anleggene er små - ofte med enten
25- eller 33-metersbasseng og et begrenset ytterligere tilbud.
London Aquatics Centre derimot ligger i en urban park utenfor
den tradisjonelle bykjernen og er spesialtilpasset konkurranse og
idrett med to 50-metersbassenger og 10-meters stupetårn i eget
basseng. Den engelske badekulturen
I Zürich besøkte vi tre ulike folkebad og ett tyrkisk hamam.
Folkebadene i Zürich er nyere, større og har et bredere tilbud
enn de gamle badene i London. De består som regel av ett
50-metersbasseng, ett rekreasjonsbasseng med varmtvann og
barnebasseng. De sveitsiske folkebadene trekker både familier og
mosjonister, og det svømmekulturen står sterkere enn i England.
Etter to dager i Zurich leide vi bil og kjørte ned til Alpene med
Therme Vals i sikte. På veien besøkte vi anerkjente prosjekter av
lokale arkitekter som Veiga, Zumthor og Olgiati i Chur, Paspels
og Flims. Måten disse prosjektene forholder seg til topografien,
klimaet eller tradisjonelt håndverk gjør dem veldig relvante som
referanser for arkitektur i Norge. Therme Vals representerer et
fullverdig spa og rekreasjonsanlegg bygget av lokale materialer
omgitt av fjell, furu og snø.
I Berlin besøkte vi folkebad og historiske mosjonsbad i tillegg til et
romersk spa og et treningsanlegg fra andre verdenskrig. Anleggene
representerer en sterk badekultur med fokus på svømming og
rekreasjon såvel som velvære og termisk opplevelse.
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Besøkte bad:
Marshall street baths		
London Aquatics centre		
Porchester Spa			
Hallenbad City			
Stadtbad Zurich			
Warmebad Kaferberg		
Stadtbad Oerlikon			
Therme Vals			
Stadtbad Neukoln			
Stadtbad Mitte			
Finckensteinallee schwimmhalle
Fischerinsel schwimmhalle		
Stadtbad Oderberger		

London, England		
London, England		
London, England		
Zurich, Sveits		
Zurich, Sveits		
Zurich, Sveits
Zurich, Sveits
Vals, Sveits		
Berlin, Tyskland		
Berlin, Tyskland		
Berlin, Tyskland		
Berlin, Tyskland		
Berlin, Tyskland		

1850
2011
1929
1939

Andre prosjekter:
Leutenbach school		
Bundner Kunstmuseum		
Shelter for roman ruins		
Paspels school			
Leis cabins			
Zwei Häuser			
Museum Island, James Simon

Zurich, Sveits		
Chur, Sveits		
Chur, Sveits		
Paspels, Sveits		
Leis, Sveits		
Leis, Sveits		
Berlin, Tyskland		

2009		
2016		
1986		
1998		
2009		
2013		
2019		

1996
1914
1930
1938
1970

Christian Kerez
Barozzi Veiga
Peter Zumthor
Valerio Olgiati
Peter Zumthor
Simona P. Schmid
David Chipperfield

