P R E S E N T E R A R S T O LT

JÄRVABADET
AV AIX ARKITEKTER, STOCKHOLM

SIMMÖJLIGHETER FÖR ALLA

JÄRVABADET UTOMHUSBAD
Simning är en rolig aktivitet för människor i alla åldrar. Tyvärr
får inte alla möjlighet att simma eller att lära sig det. Tack vare
Stockholms stad har invånarna kring Järvafältet (en stadsdel med
många låginkomsttagare) nu en plats där de kan ägna sig åt detta.
Järvabadet, som byggts på uppdrag av Stockholms stad, ligger
nära det kommunägda Eggeby gård. På gården finns en naturskola, ett kafé och där anordnas regelbundet olika evenemang
och festivaler. Tanken är att Järvabadet ska stärka Eggeby gård
som mötesplats.
Badet, som utformats av AIX Arkitekter i Stockholm i samarbete med LAND landskapsarkitekter, består av två övningsbassänger, en simbassäng, en barn "plaskdel", omklädningsrum, lokaler för personal, teknikbyggnader och en kiosk. I utformningen
av badet har AIX Arkitekter lagt stor vikt på att skapa en arkitektur som smälter in i miljön på Järvafältet, som är ett natur- och

kulturreservat. Målet med projektet har varit att göra skillnad för
de boende kring Järvafältet, samtidigt som man i designprocessen
fokuserat på överblickbarhet för personalen, jämlikhet och säkerhet för de badande.
För taken valde AIX Arkitekter hållbart GreenCoat Pro BT
färgbelagt stål med stående fals i den distinkta kulören Nordic
Night Black, som går ton i ton med den målade träfasaden.
GreenCoat ® är välkänt bland arkitekter för att erbjuda både
hög prestanda och hållbarhet. De flesta GreenCoat ® -produkter
har också en biobaserad beläggning med en stor andel svensk
rapsolja istället för fossil olja, vilket är unikt på marknaden. Denna
patenterade SSAB-lösning minskar miljöpåverkan avsevärt.
Järvabadet öppnade under sommaren 2020 och är byggt för
att göra skillnad.
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Varifrån kom inspirationen till
projektet?
Det fanns många inspirationskällor,
först och främst det omgivande
landskapets och byggnadernas
historia, sammanhang och skala.
Vi tittade även på den japanska
arkitekturens principer med sina
djupa rötter i hantverk och fint
avstämda detaljer. Enkel och samtidigt vacker med högkvalitativa
material, lätt men ändå robust och
med en stark koppling mellan utsida
och insida.
Vilka utmaningar var ni tvungna
att övervinna vid utformningen
av Järvabadet?
Järvabadet måste tillgodose alla
människors behov, oavsett samhällsgrupp, kön och ålder. Eftersom
det är en offentlig byggnad måste
den även vara robust och tålig.
Dessa egenskaper är ofta svåra att
kombinera när man utformar den
känsliga och fint avstämda arkitektur
som vi vill skapa. Att hitta de rätta
detaljerna och metoderna för projektet har varit en stor utmaning.
Vilken inverkan hade hållbarhet
på Järvabadets utformning och
utförande?
Både miljömässig och social hållbarhet spelade en stor roll i projektet.
Vi hade ett nära samarbete med
kunden i syfte att skapa ett bad
som alla upplever som jämlikt och
säkert, och naturligtvis med minimal
miljöpåverkan.

Varför valde du GreenCoat ®
färgbelagt stål som takplåt
på Järvabadet?
Med den hållbarhetsinriktning vi
hade fanns det inget annat val.
GreenCoat ® är baserat på gröna
produkter och erbjuder hög prestanda. Stål är ett mycket slitstarkt
och långlivat material för yttertak
och fasader, som passar ihop med
den typ av högkvalitativa material vi
gillar att använda i våra byggnader.
De flesta GreenCoat ® -produkter
har en färgbeläggning som innehåller en stor andel svensk rapsolja istället för fossila oljor. Vad
tycker du om denna miljövänliga
innovation för arkitekturen?
Vi försöker alltid hitta nya produkter
och produktionsmetoder till våra
projekt. Att använda en innovativ
färg nästan helt utan fossila oljor
stämmer mycket bra överens med
våra miljöambitioner. GreenCoat ® är
en fantastisk produkt som uppfyller
alla våra krav.
Varför valde ni kulören Nordic
Night Black till taket?
Färgen stämmer bra överens med de
arkitektoniska målen. Svart är också
en kulör som alltid finns tillgänglig för
framtida underhåll. Den passar också
ihop med de omgivande byggnaderna
och naturen. Svart är en kulör som
alltid förekommer i naturen, men det
är inget man upptäcker förrän man
ser byggnaden på plats.

BYGGNADSENTREPRENÖR: COBAB SVERIGE
GREENCOAT PRO BT FRÅN SSAB LEVERERADES FÖR DETTA PROJEKT
AV PLANNJA OCH BEVEGO.

Järvabadet är slutkandidat
och nominerad till följande utmärkelser:
Svenska designpriset 2020 – slutkandidat

Färgbelagt stål för en grönare livsstil

GreenCoat® är SSAB:s varumärke för innovativa lösningar med färgbelagt stål

• Nordiskt stål av högsta kvalitet
• Upp till 50 års teknisk garanti
• Hög kulörstabilitet och hållbar finish i alla väder
• Miljömedvetna biobaserade beläggningar (de flesta GreenCoat ® -produkter
har en stor andel svensk rapsolja i beläggningen)
• Ett brett sortiment med 400 kulörer att välja bland
• Lätt att forma – till och med i minusgrader för vissa produkter
• Låg vikt

SSAB har tillverkat produkter för byggnadsindustrin i mer än 50 år och är en pionjär
och innovatör inom hållbara färgbelagda stålprodukter med svensk rapsolja i beläggningen. Denna unika, patenterade lösning minskar GreenCoat ® -produkternas miljöavtryck avsevärt och gör GreenCoat ® -sortimentet med färgbelagda stålprodukter
till marknadens grönaste utbud för tak, fasader och regnvattensystem.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder
för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA och har anställda i över 50 länder.

Denna broschyr är tryckt hos ett nordiskt Svanenmärkt tryckeri. Det innebär att företaget
uppfyller stränga miljökrav och har beviljats nordisk miljömärkning.
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för byggnads- och komponentindustrin. GreenCoat är den grönaste produktportföljen
för högklassiga tak-, fasad- och regnvattensystem och ett av de mest heltäckande
sortimenten för hela byggindustrin. GreenCoat ® har många fördelar, bland annat:

