
                       





“Det är så friskt skönt
och godt att wara... “
skrev Carl Peter Curman, vetenskapsman, läkare,
professor och senare även badläkare i Lysekil på
1860-talet, och syftade på det salta hälsosamma
vattnet längs Bohuskusten. Grebbestad var en av de
populära kurorterna vars kallbadhus revs 1974.
Ett nytt kallbadhus skulle bli ett viktigt tillskott för
turismen samt bli en ikonbyggnad för samhället.
Enligt förslag ska kallbadhuset placeras vid Vadskär,
Grebbestads södra infart och hamninlopp.
Kallbadhuset är efterlängtat och skapar en ny social
mötesplats för alla generationer.
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Vadskär har många kvalitéer som är viktiga att
ta tillvara och bevara. Dels klippan i sig med
en variation av flata berghällar, avsatser och
klippväggar, men också relationen med övriga
Grebbestad där den med sitt centrala läge blir
ett utflyktsmål för många olika tillfällen.
Kallbadhuset kan bidra med ytterligare kvalitéer till platsen, men det gäller att byggnaden
på ett ödmjukt sätt förankrar sig mot klippan
och tar hänsyn till den befintliga bebyggelsen.

               
           







Kallbadhusets placering och förhållande till
klippan är alltså två betydande förutsättningar
för förslaget. Grundläggande är också att finna
ett formspråk som harmonierar med naturen
och den befintliga bebyggelsen, samtidigt som
tillägget ska väcka intresse och uppmärksammas, både från land och hav.
Andra viktiga val för gestaltningen är material och konstruktion, rörelse och framkomlighet, hur funktion styr form, vad som
är öppet och slutet. Hur drar man nytta av
naturens kvalitéer? Havet, ljuset, skuggverkan
och vågorna som slår upp mot klippan en
stormig dag?














                   



 






 





        


           



                        













                          

       



             

   


    

    








             





             

Vadskär ligger vid Grebbestads södra infart och
hamninlopp. En stenlagd pir leder ut till Vadskär, klippan där det idag finns ett klubbhus för
segelföreningen och brygga för gästhamnen med
tillhörande sanitetshus. Ett litet rött skjul vänder
sig ut mot havet där en skylt med informationen
5 knop täcker fasaden. Farleden passerar väster
om klippan, där sjötrafiken leds in till samhället
och gästhamnen.
En brygga för fritidsbåtar kantar grusvägen som
leder ut till klippan, vilket ger en god framkomlighet, både för rörelsehindrade och barnvagnar,
men också för fordon som transporterar ut
segelklubbens båtar för sjösättning.

Grebbestads gästhamn börjar vid Vadskärs
nordliga udde där en flytbrygga skjuter ut och
ramar in hamnen. På den östliga sidan har segelföreningen BJK sin klubblokal och två mindre
flytbryggor sträcker sig i riktning mot badviken.
En jämn platå breder ut sig på Vadskärs sydliga udde, någon meter över vattenytan. Snabbt
reser sig klippan till sin maxhöjd på fem meter
där partier av gräs lyckats slå rot. Från toppen
sluttar klippan svagt mot väster och avslutas
med en näst intill lodrät klippvägg ner i vattnet.
Den Bohusländska graniten varierar alltså
bekant mellan släta hällar, skrovliga avsatser och
markanta sprickor.

Från Vadskär har man en varierande 360graders panoramavy. Norrut ligger samhället,
omfamnat av bergsryggar. Den västra kammen
längs Svinnäs leder ut mot skärgården i söder.
De karga öarna avlöser varandra och havshorisonten kan endast skymtas på enstaka
ställen. Blicken vandrar vidare öster ut tills
den möter på sandstranden utmed Strandvägen, där det gamla kallbadhuset tidigare
låg. Vid stenpiren, som förbinder Vadskär
med fastlandet, börjar Grebbestadbryggan
som leder in mot samhället.



             



























          


                            

       













            



Vadskär har en variation av släta klipphällar, skrovliga
bergväggar och mindre avsatser i trapplika formationer.
Platån i söder gör det möjligt att komma nära vattenytan,
medan den skarpa avslutningen på klippan i väster gör
höjdskillnaden tydlig och skapar en naturlig utsiktsplats.
Klippväggarna skjuter rakt ner i vattnet vilket gör det
förhållandevis djupt runt om Vadskär. Ett undantag är på
den sydvästliga sidan där en klack strax under vattenytan
sträcker sig ett par meter ut från klippan.



                         
                          

                       













Klippans placering gör att solens strålar når näst intill hela ytan från
soluppgång till dess att den försvinner bakom bergsryggen i väster.
Sydvästvinden som är den förhärskande vindriktningen under året
kommer rakt in från Skagerak, men den yttre skärgårdens öar gör att
Vadskär ligger relativt skyddat, halvvägs in i Grebbestadkilen.
Vattennivån varierar med tidvattnet över dygnet och påverkas av vind
och lufttryck. Vattenståndet varierar kraftigt under årets månader, samt
från år till år.










            





               
Byggnadernas placering och förhållande till
klippan är två betydande förutsättningar till
det slutliga förslaget.
Utgångspunkten är tagen ur den traditionella Bohusländska bebyggelsen, där mindre
enheter fogas samman i samspel med klipplandskapet. Naturen avgör byggnadernas
utbredning och placering. Det bildas mellanrum som är skyddade från vind, platser där
solljus och värme tas tillvara och det skapas
utblickar till landskapet. I denna sammansättning av byggnader bildas privata, slutna
rum samt mer öppna gemensamma ytor. De
länkas samman av passager som leder mellan
byggnaderna eller ut över vattnet.

Klippans formationer, utsprång och klippväggar är kvalitéer som ska tas tillvara och
utnyttjas. Placering och gestaltning är alltså
en sammanvägning av landskapets kvalitéer
och de olika funktionernas slag.
Rörelse och framkomlighet styr också placeringen. Hur används klippan idag och av
vem? Hur underlättars framkomligheten utan
att göra för stora ingrepp?
Konstruktionssätt och materialval är också
avgörande, speciellt i en så utsatt miljö där
hårda stormar och korrosion från salta vågor
måste vägas in.























                 
Kallbadhuset placeras på Vadskärs sydliga udde.
Det är den optimala platsen för att fånga solens
strålar, från det tidiga morgondoppet till kvällens sista svalkande bad efter en omgång i den
vedeldade bastun.
Den jämna platån är idealisk för grundläggning där balkar kan förankras och kraga ut över
vattnet. Platåns nivå gör också att man kommer nära vattenytan och utskjutande delar av
klippan blir synliga.
Ett bryggdäck leder besökaren mellan klippväggen och segelförening och möter på kallbadhuset, vars fasad leder fram till entrén. Här
sitter de tidiga morgonbadarna och njuter av
soluppgången innan de går genom kallbadhusets foajé och servering och kliver ut på bryggan där det friska doppet väntar.




Kallbadhusets reception vid entrén ligger
centralt i byggnaden och betjänar, förutom
kallbadets dam- och herravdelning, även
spaverksamheten och serveringen.
Från receptionen har man sikt genom hela
byggnaden i två axlar. En siktlinje går från
entrébryggan till det gemensamma bryggdäcket med dess olika nivåer och trappningar
som skapar sol- och läplatser. Tvärs genom
byggnaden går nästa siktlinje där man ser
badviken vid Strandvägen åt ena hållet och
farleden med Svinnäs bergsrygg åt det andra.

           



       



      



 
      



     








Kallbadhuset består av flera mindre enheter som
varje rymmer sin funktion. Däremellan skapas
gemensamma utrymmen, bryggdäck och passager. Foajén med serveringen binder samman de
olika enheterna, vars fasader blir del av rummets
innerväggar. Glaspartier ramar in utrymmet som
får ett ljust och öppet uttryck. Vikbara partier i
glasfasaden öppnar upp mot bryggdäcket så sommarsol och skärgårdsdoft kan fylla rummet.
Relaxavdelningen kan även utnyttjas som sammanträdesrum samt för privata tillställningar.





            







              



































Skärmar av translucent material är placerade i lager med belysning emellan.
De fungerar som insynsskydd för nakenbadare vid dam- och herravdelningen, samt
som en avskiljande skärm i serveringen. Om natten sprider de sitt sken över vattnet.
















             

En fackverkonstruktion med primära och
sekundära parallellfackverk förankras på
klippans relativt jämna platå. Fackverken
skjuter ut över havet där träreglar utgör
stommen för byggnad och bryggdäck.
De galvaniserade stålfackverken är epoxybehandlade, en beläggning som fungerar
som korrosionsskydd, vilket är nödvändigt i
den hårt utsatta miljön.













             










       


















     
  

   



-grånar med tiden
-åldras vackert och
kräver ett minimum
av underhåll


-80,120x16mm med varierande
c/c på 80,100,120mm



                
Bastuns panel och lavar är av abachi,
ett träslag som är poröst och kvistfritt.
När virke värms upp släpper det ut
koda, därför bör man använda panel
med så lite kvist och kodlåpor som
möjligt. Ett poröst träslag tar inte åt sig
värme i lika stor utsträckning som ett
tätare träslag, och blir därför behagligare att sitta på och luta sig mot.

            


              


 





Allmänhetens tillgång till Vadskär är betydande för
Grebbestad. Folk ska kunna ta sig upp på klippan,
blicka ut mot skärgården, hitta en plan avsats för
picknick och ha möjlighet att bada från dess klippkanter -precis så som klippan utnyttjas idag.
Ett fåtal trappsteg på olika ställen ska locka fler
människor att ta sig upp på klippan. På vissa platser
är det tillräckligt med enkla handledare att greppa
tag om, men allt som oftast räcker det att de bara
finns där, som en invit.

