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1 Projekttävling, ny simhall i Linköping
Lejonfastigheter inbjuder, på uppdrag av Linköpings kommun, till en projekttävling för Linköpings 
nya simhall med kompletterande lokaler. Tävlingen arrangeras av Lejonfastigheter på uppdrag av 
Linköpings kommun, och genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

2 Mål med tävlingen
Målet med tävlingen är att bygga en ny simhall som svarar mot framtidens behov, en simhall som 
uppskattas och besöks av alla Linköpingsbor. Den nya simhallen ska vara en attraktiv plats för 
simsport, motion, nöje och rekreation. 

Målet är att simhallen inryms i en karaktärsbyggnad med berörande och uttrycksfull arkitektur 
som anger tonen för den nya stadsdelen Folkungavallens identitet. 

Målet är också att den omgivande landskapsarkitekturen, både anslutningen mot Tinnerbäcks
badet och mot torget, bildar en sammanvävd helhet tillsammans med byggnaden.  

Målet är att simhallen ska stå färdig att invigas under kvartal 1, 2021.
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3 Bakgrund
Linköpings kommun har beslutat att bygga en ny simhall som svarar mot framtidens behov.  
Dagens simhall, som uppfördes 1965, är förmodligen den anläggning i staden som har flest 
besökare. Simhallen och det den har att erbjuda efterfrågas av besökare i alla åldrar och  
oavsett kön eller social tillhörighet.

Simhallen och utomhusanläggningen Tinnerbäcksbadet utgör idag ett samlat badutbud  
under sommaren. I anläggningen ingår den konstgjorda, uppvärmda badsjön, den uppvärmda 
50metersbassängen med läktare, solytor, lekplats med mera, samt en byggnad innehållande 
bland annat omklädningsrum, kiosk och servering. 

Med den nya simhallen ska området ytterligare utvecklas till en attraktiv plats för simsport, 
motion, nöje och rekreation. 

3.1 Detaljplaneprocessen för en ny stadsdel

Den nya simhallen ska byggas i en planerad ny stadsdel inom den gamla Folkungavallen, söder 
om Linköpings stadskärna. Ett detaljplaneprogram för stadsdelen finns med som bilaga i tävlings
materialet (Detaljplaneprogram i Innerstaden för Folkungavallen, bilaga 2). Den nya stadsdelen 
kommer att markera en etappgräns för en utvidgad innerstad i enlighet med kommunens Utveck
lingsplan för Linköpings innerstad (bilaga 1).

Bebyggelsen i området ordnas i kvarter med slutna gårdar och med lokaler för verksamheter i gatu
planet. Hela stadsdelen ska kopplas till den befintliga stadskärnan genom att anslutande gator förlängs 
in i och igenom de nya kvarteren. Snickaregatan förlängs genom Folkungavallen och vidare upp mot 
Bergdalsgatan i Berga hage, och Emriks gata förlängs med en bro över Tinnerbäcksravinen. 

Tinnerbäcksbadet med omgivande parkmiljö kommer att tillgängliggöras och bli en del av ett 
längre parkstråk utmed Tinnerbäcken.

Den nya simhallsanläggningen placeras mitt i den nya stadsdelen, mellan Tinnerbäcksbadets 
parkmiljö och stadsdelens torg. För att utnyttja det högkvalitativa läget i staden, och för att kunna 
skapa en byggnad som kan samspela med omgivningen på ett bra sätt, ingår kontorslokaler och 
en restaurang i programkraven.

Detaljplaneprogrammet anger huvuddragen för bebyggelsen i stadsdelen. Arbetet kommer 
att fortsätta i etapper med en rad detaljplaner för området. Detaljplanen för den nya simhallen 
kommer att arbetas fram parallellt med tävlingen. Avsikten är att göra en detaljplan inom vilken 
det vinnande förslaget ska rymmas. Vid behov kommer detaljplanen att justeras efter vinnande 
tävlingsförslag i granskningsskedet.

3.1.1 Trafik

Trafiklösningar inom stads- 
delen och till och från sim 
hallen ska stödja kommunens 
intentioner om en förändrad 
färdmedelsfördelning. Idag 
görs 60 procent av resorna i 
kommunen med bil. Andelen 
ska i framtiden sänkas till 
40 procent till förmån för 
gående, cyklande och 
kollektivtrafik resande. Det 
innebär att det ska vara lätt 
att gå, cykla och åka buss till 
och från anläggningen. 

Bild från tidigare genomförd lokaliseringsutredning
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4 Den simhall som ska byggas
Linköpings kommun vill utveckla staden mot ett hållbart samhälle. Ett av de långsiktiga målen är 
att staden ska vara klimatneutral år 2025. Med klimatneutral menas att staden och dess byggnader, 
anläggningar och verksamheter inte har någon påverkan på jordens klimat. Den nya simhallen 
blir ett av Linköpings största byggprojekt och tydliga krav ställs på energieffektivitet och låg 
klimatpåverkan under byggnadens hela livscykel, det vill säga från materialproduktion och  
byggande till drift och framtida avveckling. Den färdigställda byggnaden ska som lägst  
uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver. 

Den nya simhallen kommer att utgöra Linköpings kommuns huvudanläggning för simsport, 
bad och rekreation. 

Simhallens besökare ska uppleva tillgänglighet, trygghet och trivsel. Simhallen ska vara en 
plats för alla som bor och verkar i Linköping, där alla kan trivas och känna sig välkomna och 
delaktiga. Utförandet ska ta fasta på möten mellan människor. Tillgänglighet för besökare med 
någon typ av funktionsnedsättning har hög prioritet. Anläggningen ska samtidigt ge förutsättningar 
för att utveckla simsporten och ska därför uppfylla simsportens regelkrav i de delar som är 
avsedda för tävlingar.

Simhallen kommer att vara i drift och öppen för besökare i princip 365 dagar om året.  
Öppet tider för allmänheten beräknas vid normaldriftperiod uppgå till minst 85 timmar per vecka. 
Utöver detta kommer simhallen att vara öppen för föreningsträning, gruppverksamhet och bokningar.

Simhallen kommer att ha yttre funktioner som ansluter mot det direkt angränsande 
Tinnerbäcks badets parkmiljö. Sommartid ska det finnas en tydlig koppling mellan simhallen 
och Tinnerbäcksbadets badsjö. Badande ska då kunna röra sig mellan simhall och utebad under 
ett besök. Med den nya simhallen utvecklas Tinnerbäcksbadet som besöksmål sommartid och 
kommer samtidigt att vara öppet för aktiviteter året runt.

Anläggningen uppskattas få en sammanlagd lokalyta om cirka 15 000 kvadratmeter inklusive 
teknikutrymmen. Därutöver tillkommer kommunikationsytor för att binda samman simhallens 
funktioner. Logistik och driftlösningar ska begränsa behovet av bemanningspunkter i den dagliga 
verksamheten och underlätta städning. Simhallens utförande ska ge en anläggning som är effektiv 
vad gäller såväl drift som förvaltning.

SIMSPORT

REKREATION

MOTION NÖJE
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5 Tävlingsuppgift och program

5.1 Tävlingsuppgift

Tävlingsuppgiften består i att formge en karaktärsbyggnad som med sin uttrycksfulla och be
rörande arkitektur anger tonen för den vidare utvecklingen av stadsdelen Folkungavallen. Den 
innehåller en simhall, kontor och en restaurang. Anslutande park och torg ska utformas i samspel 
med byggnaden. Byggnaden och de omgivande utomhusmiljöerna ska hålla hög arkitektonisk 
kvalitet med lång livslängd samt uppfylla ställda krav på funktion, kvalitet och ekonomisk och 
tidsmässig genomförbarhet. 

Simhallen ska locka till simsport och motion, ge förutsättningar för att utveckla simsporten 
samt utgöra ett attraktivt besöksmål för möten, nöje och rekreation – en simhall tillgänglig för alla. 
Simhallen ska utformas så att den både visuellt och funktionellt utgör en samlad badanläggning 
tillsammans med Tinnerbäcksbadets sommarbad.

Simhallen ska byggas för att hålla under lång tid, samtidigt som dess utbud löpande ska kunna 
förnyas för att tillgodose simidrottens och övriga besökares ändrade krav över tid.

Kontor och restaurang ska utformas som en del av anläggningens arkitektur men kunna avskiljas 
i en egen fastighet.

5.2 Tävlingsområdet

Tävlingsområdet framgår av primärkarta (bilaga 8). 
Tävlingsuppgiften ska lösas inom markerat område. 
Vad gäller anläggningens påverkan på sjön fram
går det av tävlingsprogrammet att strandlinjen 
får ändras något, se punkt 5.6.4. Området är 
anpassat till framtida byggetapper inom Folkunga
vallen. De omgivande gatorna ingår inte i tävlings
uppgiften, deras utformning kommer att ingå 
i kommunens vidare arbete med området och 
anpassas till vinnande tävlingsförslag.

Den befintliga simhallen alldeles intill måste 
kunna hållas öppen under hela byggtiden.

5.3 Miljöbyggnad

Byggnaden ska uppfylla och certifieras lägst enligt standarden för Miljöbyggnad Silver, vilket 
innebär att den ska byggas med hög kvalitet för långsiktig hållbarhet. 

Långsiktigt ekonomisk simhallsdrift ska eftersträvas, med låga drift och underhållskostnader. 
Därför kommer beräkning av livscykelkostnader att genomföras.

Energi

Byggnaden, infrastrukturen och transporter måste baseras på mycket energieffektiva system och 
förnyelsebara energikällor. Energisystemet i simhallen ska vara energieffektivt och värmeförsörj
ningen ska primärt bygga på fjärrvärmeleverans. Mätning och visualisering av energianvändningen 
och dess klimatpåverkan ska ske i byggnaden.

Behov av aktiv komfortkyla ska hållas så låga som möjligt. I första hand ska konstruktions
åtgärder som leder till undvikande av eller minimerad kylanvändning tillämpas.

Tak och fasader

Byggnadens tak kan ha funktioner såsom energiproduktion och gröna tak för dagvattenrening, 
temperaturutjämning med mera. Även fasaderna kan nyttjas för energiproduktion.

Tävlingsområde
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5.4 Tävlingsprogram för simhallen

Tävlingsprogrammet ger en beskrivning av vilka funktioner och lokaler som den nya simhallen 
ska ha och i vilken omfattning. Lokalprogrammet redovisar även de utvändiga ytor och funktioner 
som krävs för simhallens funktion. För att ge en så tydlig kravbild som möjligt har även vissa 
specifika funktioner redovisats.

Vilka lokaler som ingår under respektive funktionsdel och med yta angivet i kvadratmeter för 
respektive lokal framgår i bilaga 4, Lokalprogram. Hur kommunikationssamband ska förhålla sig 
mellan olika publika delar framgår av bilaga 5, Strukturskiss logistik simhall.

De ytor som redovisats för lokaler i kvadratmeter i detta lokalprogram är rumsarea (LOA:V), 
vilket innebär funktionsyta golv och vattenyta inom omslutande väggar. 

Förtydligande av hur våningsplan benämns:

• Entréplan = den våning där besökaren kommer in i badet (marknivå omgivande kvarter)
• Bassängplan = våningen under entréplan som utgör golvnivå/vattenyta för huvuddelen av 

bassänger
• Plan 2 = våningen över entréplanet

5.4.1 Dimensionerande uppgifter

Personantal som simhallen ska byggas för: 

Besöksmängd, bad + övrig friskvård 

• i snitt  1 700 besökare per dag Av dessa 1 300 badande

• besökstoppar 3 200 besökare per dag Av dessa 2 300 badande

Antal personer som samtidigt ska kunna vistas i simhallen

• i lokaldel för 50-metersbassäng, ska det vid simtävlingar totalt kunna vara 1 700 personer 
(totalt inklusive aktiva, ledare, publik m fl)

• i övriga delar, totalt 1 500 personer (totalt inklusive besökare och personal) 

Antal personal i tjänst samtidigt i simhallen vid normal drift bedöms till 10–16 personer.

5.4.2 Tillgänglighet för besökare

Simhallen ska byggas så att personer med olika typer av funktionsnedsättning eller nedsatt orien
teringsförmåga känner sig välkomna och på ett smidigt sätt kan komma till och röra sig i anlägg
ningen och nyttja dess utbud. Detta gäller även kommunikationen sommartid mellan simhallen och 
Tinnerbäcksbadet. Det ställer krav på övergripande logistik och på ett grundläggande förhållnings
sätt med inriktning på tillgänglighet, när det gäller sådant som orienterbarhet, belysning, färgsätt
ning och materialval. 

Vid kommande projektering kommer stor vikt att läggas vid tillgänglighetsfrågor med avsikten 
att alla ska ha möjlighet att nyttja den nya simhallen.

5.4.3 Simhallens inre miljö och den visuella kontakten ut mot Tinnerbäcksbadet

Utförandet av simhallen ska visa ett både visuellt och funktionellt samspel med Tinnerbäckbadet 
och dess parkmiljö. Hur ljuset faller in i simhallen och det visuella sambandet inifrån simhallen 
och ut mot Tinnerbäcksbadet kommer att ha stor påverkan på badgästens upplevelse av sitt besök. 
Det är därför viktigt att dagsljus kan nå långt in i upplevelsebadet och att besökaren, inifrån främst 
upplevelsebad och relaxavdelning, kan ha utblick mot Tinnerbäcksbadets rofyllda omgivning. 



9

Extra omsorg ska läggas vid utformningen av upplevelsebadet, som ska ges en intressant och 
stimulerande miljö som lockar besökare. De tävlande uppmanas att arbeta innovativt och gärna  
se till möjligheter som belysning och bildprojicering kan ge.

5.4.4 Simhallens anslutning till Tinnerbäcksbadet

I tävlingsuppgiften ingår att utforma simhallsanläggningens koppling mot Tinnerbäcksbadet samt 
att formge parkrummet mellan simhall och sjö med en allmänt tillgänglig gångpassage. Se vidare 
punkt 5.6.4.

5.4.5 Huvudentré och publikentré

Simhallens huvudentré ska vara tydlig och inbjudande samt vara så stor att skolklasser och besö
kare kan samlas och mötas utan att behöva trängas.

När besökaren kommer in i entréhallen ska blicken ledas mot kassa och reception. Det är även 
en kvalitetsfördel om besökaren från foajén till viss del kan se in i upplevelsebad och/eller hopp
bassäng. Mot entréhallen ska en sida av servering/kiosk vända sig med god tydlighet och med 
erbjudande av sittplatser.

Från entrén (utanför kassalinjen) ska en möjlig direkt ingång finnas till relaxavdelning och till 
behandlingsrum och om möjligt även till rehabiliteringsbassäng och undervisningsbassäng, för 
att besökare till dessa delar ska kunna välja att inte gå via vanliga omklädningsrum.

Ingång för simtävlingar i 50metersbassängen ska vara separerad från övrig ingång. Den ska 
kunna kopplas till aktiviteter som kan ske på torget i samband med tävlingar.

Både huvudentré och publikentré ska ha ingång via entrétorget.
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5.4.6 Skilda besökszoner

Eftersom simhallen kommer att innehålla olika funktioner behövs en uppdelning i olika besöks
zoner, dels vid tävlingsarrangemang, dels för att besökaren betalar inträde för valda delar av 
utbudet. Vid 50metersbassängen ska publik kunna avskiljas. Även relaxavdelning, friskvårdsdel 
med gym och rehabiliteringsavdelning ska fungera som separata avdelningar. Sommarbad på 
Tinnerbäcksbadet blir en egen besökszon. Grindar och dörrar mellan olika zoner kommer att ha 
kodlås som styrs via besökarens entréarmband eller liknande. Skåp i omklädningsrum kommer 
att styras i samma system.

5.4.7 Omklädningsrum till simhall och gym 

När besökare passerat kassalinje ska besökaren direkt nå omklädningsrum. Vägen dit ska vara 
tydlig, inte för trång och inte heller för lång. Omklädningsrum ska med fördel ligga på samma 
plan som huvuddelen av bassängerna.

De flesta besökare ska mötas av ett stort omklädningsrum (dam respektive herr) med skåp. 
Strategin är att med stora öppna omklädningsrum, med tillhörande duschrum och bastur,  
befrämja trygghet och ordning. Innanför dörren ska finnas en insynsskyddad zon där man  
kan ta av sig skorna.

Duschrum placeras i ett logistikflöde från omklädningsrum och ut till bassänger, så att  
besökaren uppmärksammas på att duscha före bad.

Utöver de stora omklädningsrummen (dam respektive herr) ska det finnas ytterligare  
omklädningsrum för grupper speciellt anpassade för besökare som vill byta om enskilt.  
Samtliga omklädningsrum ska nås direkt från kommunikationskorridor.

Omklädningsrum för ett mindre antal besökare finns även inom vissa funktionsdelar – för 
elitsimmare/tränare vid 50metersbassäng samt till relaxdel och till rehabiliteringsbassängen.

5.4.8 Väg ut till bassänger

När man bytt om ska man kunna gå rakt ut i simhallens våta delar. Några steg ut från duschrum 
bör besökaren få överblick över vad badet har att erbjuda och hur man kommer dit. 

Utgång från de stora omklädningsrummen för dam respektive herr bör vara relativt nära 
varandra för att underlätta för exempelvis familjer.

5.4.9 Det våta utbudet

Det våta utbudet innehåller bassänger, funktioner och miljöer för simsport, motion, lek och  
rek reation. De våta delarna är uppdelade i olika ”rum” utifrån funktion eller målgrupp. Anlägg
ningen ska byggas med de funktioner som krävs för olika simsporter (simning, simhopp och 
vattenpolo samt för undervattensrugby). Anläggningen ska delas upp så att det är möjligt att  
vid simtävlingar separera publik till 50metersbassängen från simhallens övriga delar. 

5.4.10 Tävlings-/tränings-/motionsbassänger för simning

Motionssimmare eller tävlingssimmare har tillgång till två bassänger:

• En 50metersbassäng med 10 banor och delbar med brygga, för simning på 50 eller  
25 meters banor (även för 25 meters banor tvärs bassängen) för god flexibilitet.

• En 25metersbassäng med 6 banor, bredd 12,5 meter för främst motionärer, simskolor  
och vattengymnastik.

50metersbassängen kommer att användas för simtävlingar på bana 25 meter respektive 50 meter 
samt för vattenpolo. Bassängen ska utföras i enlighet med de krav som simsportens förbund ställer 
för nationella och internationella tävlingar (dock inte krav för OS och VM). Beträffande läktar
kapacitet gäller dock det antal platser som är preciserade i lokalprogrammet, totalt 970 stycken. 
I tak över bassängen ska nät kunna hissas ner över avdelande brygga, då bassängen används för 
vattenpolo på ena halvan.
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50-metersbassängen ska förses med fast läktare. Utöver denna ska yta finnas för att montera 
ytterligare, tillfälliga sittplatser. Denna yta ska, då den inte används för monterad läktare, utgöra 
yta för simföreningarna att bedriva torr träning inklusive voltträning för simhoppare.

Ytterligare platser ska vid simtävlingar på 25 meters bana och vid vattenpolomatch kunna 
monteras som tillfälliga läktare på mobil konstruktion tvärs över bassängen. Bassängen ska vara 
förberedd för detta. 

I lokalen för 50metersbassängen får pelare inte placeras så att de hindrar fri sikt ut över  
bassängen för funktionärer och publik.

För att sommartid skapa en utomhuskänsla i 50metersbassängen kan öppningsbara fasadpartier  
i nivå med bassängytan övervägas, om det i övrigt samspelar med arkitektur och funktion. 

Den fria takhöjden över 25 och 50metersbassänger ska vara minst 5 meter. Takhöjden måste 
utöver detta även anpassas till vad som krävs utifrån både fasta och monterbara läktare. 

5.4.11 Hoppbassäng

Hoppbassäng ska byggas för hopphöjder 1, 3 och 5 meter. Yta för ett antal publikplatser ska finnas 
vid bassängen.

Hoppbassängen föreslås vara i ett eget bassängrum som med fördel kan vara förlagt så att 
simhopparna då de hoppar är synliga genom fönster utifrån, för att på det viset tydliggöra den 
aktivitet som sker i byggnaden. Även alternativ placering i 50metersbassängens förlängning i 
samma ”bassängrum” kan övervägas, om övriga funktionskrav kan uppfyllas.

Hoppbassängen ska kunna användas för undervattensrugby och dyksport samt för tävlingar i 
simhopp och undervattensrugby. Bassängen ska utföras i enlighet med de krav som simsportens 
förbund ställer för nationella tävlingar. Beträffande läktarkapacitet gäller dock det antal platser som 
är preciserade i tävlingsprogrammet. Bassängen blir som hoppbassäng utformad för syncrohopp i 
stället för höga hopp. Utefter bassängens ena långsida ska en klättervägg kunna hängas från tak.

Den fria höjden upp till tak från vattenytan över bassäng och trampolin/sviktar ska vara minst 9 meter.

5.4.12 Undervisningsbassäng – varmbassäng för undervisning, babysim, 
vattengymnastik med mera

Bassängen ska vara placerad i ett separat rum, 
och helst så att medföljande som inte är ombytta 
till badkläder kan nå bassängen utan att gå genom 
hela anläggningen.  

5.4.13  Upplevelsebad

Upplevelsebadet ska erbjuda ett utbud som kanske 
främst lockar barn, ungdomar och barnfamiljer, 
men ska ändå byggas på ett sätt så att alla känner 
sig välkomna. 

Upplevelsebadet ska bland annat innehålla:

• Ett eget badlandskap för små barn, samt egen 
ångbastu och bubbelpool för barn upp till 14 år

• Ett utbud för större barn med sådant som 
vattenrutschbanor, vågbassäng och ström
mande kanaler

• Ett utbud för vuxna med bastu, ångbastu,  
bubbelpool och avkopplande vistelseytor

• Utomhusbassäng att simma ut till och 
anslutande avkopplande vistelseytor med 
solplatser.
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Upplevelsebadet ska ha en naturlig koppling till Tinnerbäcksbadet och de två delarna ska utgöra 
ett samlat badutbud under sommaren. Vattenrutschbanor måste placeras så att de inte skuggar 
upplevelsebadets och relaxdelens utemiljöer. Upplevelsebadets besökare bör få en fri utblick 
över Tinnerbäcksbadet utan att störas av personer som promenerar på gångvägen vid badsjöns 
södra strand.

5.4.14  Relaxavdelning

Besökare till relaxavdelningen ska antingen kunna besöka avdelningen i samband med det vanliga 
badbesöket, eller nå dit via direktingång från entréhallen (före kassalinje). Även behandlings rum 
(massage och liknande), som lämpligen ligger i nära anslutning till relaxavdelning, ska kunna nås 
via direktingången. Avdelningen ska ha separata omklädningsrum. Avdelningen ska inte störas 
av ljud från exempelvis upplevelsebadet eller från gym. Relaxavdelning ska byggas för att locka 
besökare över 18 år.

Relaxavdelningen behöver inte ligga på bassängplanet. Dess utedel placeras med fördel 
insynsskyddat.

5.4.15  Rehabiliteringsbassäng

Bassängen ska finnas i separat rum och placeras så att både besökare i rullstol och medföljande 
besökare som ej är ombytta till badkläder kan nå bassängen utan att gå genom hela anläggningen. 
Separat direktingång kan vara aktuell om det inte går att lösa ingångsfunktionen tillräckligt bra 
via simhallens huvudentré. Rehabiliteringsavdelningen ska ha separat omklädningsrum, men ska 
även nås via simhallens ordinarie omklädningsrum.

Bassängrummet ska göras insynsskyddat. Bassängen kommer dels att användas för Omsorgs
nämndens verksamhet, dels för badbesökare med funktionsnedsättning, för vattengymnastik och 
babysim och för personer som behöver vattenträning eller lära sig simma avskilt.

5.4.16  Servering och kiosk

Placeringen ska göras för att kunna servera kunderna på bästa sätt men också för att få en effektiv 
drift som kräver litet personal. Servering och kiosk ska ha försäljningsdiskar och sittplatser för:

• besökare som är i entréhallen men inte har passerat kassalinje
• besökare som är inne på badet.

Serveringen ska även kunna leverera till serveringsdel på relaxavdelning och mot försäljnings
plats vid simtävlingar i 50metersbassängen. 

Serveringen ska kunna erbjuda ett modernt kaféutbud och på plats tillagade enklare maträtter, 
sallader och smörgåsar. 

5.4.17  Det torra friskvårdsutbudet

Simhallen ska, för att utgöra en komplett och attraktiv friskvårdsanläggning, även ha ett komplet
terande utbud i form av gym, gruppträningslokaler och några behandlingsrum för massage och 
liknande (se även punkt 5.4.14). Även för simidrottens behov krävs att simhallen kan erbjuda bra 
träningslokaler för styrketräning och liknande.

Avdelningen ska innefatta:

• Utrymmen för massage och andra typer av behandlingar
• Gym
• Lokaler för gruppträning

Besökare byter om i samma omklädningsrum som de som ska bada och kan sedan välja att gå till 
anläggningens gym. Gymmet förläggs med fördel på plan 2 (en våning över entréhallen) och med 
fönster ut som bidrar till att synliggöra byggnadens funktion.
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5.4.18  Lokaler för anläggningens drift

Personallokaler

För anläggningens drift krävs kontor, mötesrum, verkstäder, omklädningsrum för personal och 
personalrum. Personal ska kunna gå in i och ut ur anläggningen via separat personalingång. 

Lokaler för varumottagning, servicefunktioner och drift (exklusive teknikutrymmen) 

Transporter med förbrukningsmateriel, reningskemikalier, reservdelar, sophantering etcetera  
ska kunna ske till och in i anläggningen på ett sätt som inte kommer i konflikt med huvudingång 
för besökare. 

5.4.19  Lokaler för Tinnerbäcksbadets sommardrift

Tinnerbäcksbadet kommer att öppnas som ett öppet parkstråk dagtid. Bad runt badsjön kommer 
därmed att ske spontant utan att besökare går via omklädningsrum.

Detta medför att toaletter och uteduschar behöver finnas på badets södra sida, eftersom de 
badande inte kan besöka simhallens toaletter utan att lösa biljett. Dessa funktioner ska utformas 
så att de arkitektoniskt samspelar med simhallens möte med Tinnerbäcksbadet.

5.4.20 Teknikutrymmen

För simhallen krävs bland annat teknikutrymmen för ventilation, värme, el, tele, data, vatten
hantering och reningsprocess, samt förråd för reningskemikalier. Teknikutrymmen ska placeras 
så att man uppnår god driftsäkerhet och energihushållning samt vara åtkomliga för service och 
utbyte av komponenter. Placering av teknikutrymmen ska också göras så att åtkomst så långt 
som möjligt kan ske utan passering över ytor för besökare. De mest utrymmeskrävande teknik
disciplinerna, avseende värme, ventilation, vattenhantering och rening, placeras med fördel i 
källardel under entréplanet på sidan av bassängdelarna, men inte under bassängerna. 

5.4.21  Kommunikationsytor

Anläggningen ska planeras och byggas så att trappor och hissar för vertikal kommunikation sker 
i logiska punkter. Hissar ska ge bra hisstransport utifrån driftbehov och så att besökare får en 
känsla av trygghet.

Trappor ska utföras med flacka lutningar så att de är lätta att gå i även för mindre barn och 
äldre. De olika delarna i anläggningen bör placeras så att långa kommunikationskorridorer undviks.  
Där korridorer ändå tillskapas ska de vara så luftiga att inte trängselkänsla uppstår. Logistiken i 
anläggningen, liksom korridorbredder, dörrplaceringar och liknande, ska vara anpassade så att 
personer i rullstol lätt kan ta sig fram inom anläggningen samtidigt som andra besökare. Detta 
gäller även i förflyttning mellan simhall och Tinnerbäcksbadet sommartid. 

För simhallens framtida underhåll och utbyte av installationer, liksom för tävlings arrangemang, 
är det viktigt att korridorer, inlastningsvägar, varuhissar och transportöppningar planeras med plats 
för byggställningar, liftar, material, tillfälliga läktare och liknande. För intransport av tillfälliga 
läktare behövs en dörröppning i fasad med bredd 2,2 meter och höjd 2,5 meter.

5.4.22 Översiktliga anvisningar för utförande och teknik

Nedanstående beskrivning tydliggör utförandenivå för vissa lösningar samt ger en generell  
beskrivning av den kvalitetsnivå som ska uppnås. Utöver de krav som framgår här måste  
myndighetskrav, EUstandard, simsportens aktuella regelkrav samt övriga krav enligt Måttboken 
från Sveriges kommuner och landsting uppfyllas. Beträffande läktarkapacitet gäller dock det 
antal platser som är preciserade i Lokalprogram, bilaga 4.

Värme och temperaturzoner

Lufttemperatur i olika lokaler ska vara anpassad utifrån lokalernas funktion och för att få rätt 
balans mellan vatten och lufttemperatur i bassängrum. Olika temperaturkrav kommer således att 
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gälla för olika delar, vilket innebär att lokaler rumsligt behöver vara inordnade och avskilda med 
beaktande av dessa krav. Exempelvis behövs dörrar som skiljer omklädningsrum från duschrum.
Kondensrisk mellan olika zoner ska beaktas och elimineras.

Fukt, ventilation och luftkvalitet

Byggnaden ska erbjuda en komfortabel inomhusmiljö med ett säkerställt fuktskydd.
Kloraminer som frigörs över bassängytan ska effektivt minimeras och ventileras bort.  

Detta ska beaktas redan vid utformningen av bassängrummet och var ventilation placeras.  
Stor omsorg kommer i projekteringsskedet att läggas vid ventilationslösningar.

Belysning och ljussatta effekter

Belysning och ljussättning utgör en viktig förutsättning för att en simhall ska upplevas som 
trygg, trivsam och estetiskt tilltalande, såväl i dagsljus som då det är mörkt ute. Dagsljus ska 
kunna nå långt in i framför allt upplevelsebadet.

En god ljussättning bidrar till orienterbarhet. De tävlande uppmuntras till att arbeta med 
genomarbetad belysning, belysningsteknik och ljuseffekter.

För hoppbassäng och 50metersbassäng ska ljussättningen uppfylla vad som krävs vid 
tävlings arrangemang. För 50metersbassäng även anpassat för tvsändning.

Utanför huvudentré ska belysning utföras så att den bidrar till att tydliggöra simhallen som  
en publik byggnad. 

El, ljud, data, larm och annan elteknik

I simhallen behövs stödjande teknik avseende el, ljud, data, larm och annan elteknik.  
Specifi cering kommer att ske inför kommande projektering

Ljudmiljö

Simhallen ska byggas så att en så bra ljudmiljö som möjligt skapas. Genom rätt utformning av 
rum och rätt konstruktionsval, rätt placering av bullrande vattenrutschbanor och med akustik
dämpande lösningar kan mycket av störande ljud elimineras.

5.4.23 Generella materialkrav och tekniska lösningar

Allmänt om materialval

Både av miljöhänsyn och för att minimera underhållsbehov och driftstörningar ska material,  
utförande och tekniska funktioner väljas så att simhallen får god hållbarhet över lång tid.  
Material, både invändigt och utvändigt, ska väljas som är robusta, har låg underhålls kostnad 
och är anpassade för en simhalls komplexa miljö. Materialen ska så långt det är möjligt vara 
giftfria. Materialval och utföranden ska väljas så att risken för fuktskador i byggnadens  
konstruktioner minimeras.

God driftekonomi ska beaktas. Inredning ska väljas som är hygienisk och lättstädad och  
som underlättar för besökaren. 

Utvändiga funktioner

Simhallen har också utvändiga funktioner. Både upplevelsebad och relaxdel ska ha en välplanerad och 
tilltalande yttre miljö som inrymmer olika funktioner vilka framgår av Lokalprogram, bilaga 4. 

Simhallens och upplevelsebadets utedel mot Tinnerbäcksbadet, liksom relaxavdelningens yttre 
miljö, ska genom murar, staket eller nivåskillnad vara avskilda från Tinnerbäcksbadet. 

Yttre miljö närmast simhallen

Den yttre miljön närmast simhallen, entrétorg och dess ingångar ska vara genomarbetade i samspel 
med simhallen. Materialval och ljussättning ska bidra till att tydliggöra huvudentrén. Från simhallen 
ska en naturlig sammanlänkning finnas till Tinnerbäcksbadets sommarbad. Se vidare punkt 5.6.4.
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5.5 Tävlingsprogram för kontor och restaurang

Simhallsbyggnaden ska rymma cirka 5 000 kvadratmeter kontorslokaler samt restaurang för cirka 
100 gäster med tillhörande kök. Dessa funktioner ska kunna avdelas i en egen fastighet efter 
färdigställandet. Även tredimensionell fastighetsbildning kan användas.

Kontor ska ordnas med egen entré från gatan. Antal våningsplan avgörs av de tävlande. Lokalerna 
ska utformas så att de kan delas upp i minst två delar (två olika hyresgäster). Kontorslösningen ska 
utformas väl dagsljusförsörjd och möjliggöra både cellkontor och öppet kontorslandskap.

Varuleveranser till restaurang ska ske på kvartersmark. Kök kan komma att användas även för 
catering.

I det fall att kontors och restauranglokaler placeras ovanför simhallens bassängrum, får det 
inte medföra inkräktande konstruktionslösningar i bassängrummet

Lokalerna ska utformas så att de vid behov kan färdigställas efter att simhallen har tagits i bruk.

5.6 Tävlingsprogram för yttre miljö

I tävlingsuppgiften ingår att tillgodose behovet av entréyta till simhallen i kombination med ett 
öppet allmänt torg för stadsdelen. Entréytan och stadsdelstorget ska upplevas som en helhet och 
utformas för flexibel användning.

5.6.1 Stadsdelstorg

Torget fyller en viktig funktion för ljusföring, orientering och identitet i den nya stadsdelen.  
Ytan kan underbyggas, men möjlighet till trädplantering ska finnas på någon del. Stadsdelstorget 
tillsammans med entréytan ska kunna användas för evenemangstält och liknande vid tävlings 
arrangemang i simhallen.

De båda förlängda gatorna Emriks gata och Snickaregatan kommer att flankera torget,  
vilket framgår av Detaljplaneprogram i Innerstaden för Folkungavallen (bilaga 2) och i ritnings
underlaget till tävlingen (bilaga 9). Som framgår av ritningsunderlaget inkluderas inte omgivande 
gator i tävlingsområdet. Dessa kommer att planeras och formges av kommunen i samband med 
detaljplanearbetet och med stadens stadsmiljöprogram som grund. 

5.6.2 Entréyta till simhallen

Simhallens huvudingång och tävlingsingång ska vända sig ut mot en entréyta, som genom 
utformning, markbeläggningar och belysning ska kännas välkomnande. Ytan ska vara så väl till
taget att 2–4 skolklasser kan samlas där samtidigt utan att behöva trängas. På ytan ska finnas 
sittplatser och flaggstänger.  
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5.6.3 Angöring till byggnaden

Det ska vara lätt att komma till simhallen med alla sorters färdmedel. I nära anslutning till 
huvud entré ska abonnerade bussar, färdtjänst och bilar kunna stanna till för att lämna eller hämta 
besökare. Handikapparkeringsplatser ska finnas.

Cykelparkeringar ska finnas placerade i nära anslutning till entréerna och det ska finnas plats 
för att parkera barnvagnar inomhus. Att ta sig till och från bussen på S:t Larsgatan, Lasaretts
gatan och framtida hållplatslägen, ska kunna ske enkelt och smidigt. Behovet av bilparkeringar 
löses i ett underjordiskt garage under intilliggande kvarter. Infart till detta garage kommer att 
ske från Hamngatan och in på någon av de korta nya gatorna. Utredning pågår inom ramen för 
detaljplane arbetet men berör inte de tävlande.

Parkering för personal, tränare, tävlingsfunktionärer och press, totalt 20 platser, kan till exempel 
finnas i områdets underjordiska garage. 

Utöver huvudingång för besökare samt publikingång vid tävlingar behövs ingångar till andra 
funktionsdelar, som inte behöver orienteras mot entrétorget. Dessa är varuintag till kök, intag av 
reningskemikalier och förbrukningsmateriel, parkering av servicebilar, uppställning av tvbussar 
(vid tävlingar) samt fordonsangöring till rehabiliteringsbassäng om denna inte går att samordna 
med huvudentrén. Varuleveranser och annan angöring kan ordnas utmed omgivande gator men 
inom tävlingsområdet.

5.6.4 Parken mot den konstgjorda sjön

I tävlingsuppgiften ingår att utforma den nya simhalls
anläggningens koppling mot Tinnerbäcksbadet och att 
formge det smala parkrummet mellan simhall och sjö 
med en allmän tillgänglig gångpassage. I uppgiften 
ingår också att utforma Tinnerbäcken i upplyft läge.

En eventuell ändring av den konstgjorda sjöns 
strandlinje närmast simhallen (inom tävlingsområdet) 
tillåts, dock i så begränsad utsträckning som möjligt.

5.6.5 Tinnerbäckens sträckning

Idag är Tinnerbäcken kulverterad under den konstgjorda sjön. Bäcken ska lyftas upp och passera 
tävlingsområdet i ett öppet läge tillsammans med ett gångstråk söder om badsjön. Företrädesvis 
ska bäcken dras parallellt med gångstråket men den kan dras på annat sätt genom tävlingsområdet 
om de tävlande hittar en möjlig lösning på detta.

Bäcken får överbyggas med broar, spänger och liknande. Bäcken kan också överbyggas med 
genomsiktligt raster i form av till exempel gallerdurk, träribbor eller liknande. Det finns ingen 
restriktion i hur stor del av bäcken som får överbyggas.

Mellan simhallen och den befintliga badsjön ska ett gångstråk ordnas med en minsta bredd om 
2,5 meter. Gångstråket är en del av ett övergripande mål om ett sammanhängande rekreations
stråk längs Tinnerbäcken till utloppet i Stångån.

Det ska finnas möjlighet för driftfordon att ta sig fram utmed sjöns södra strand till Tinnerbäcks- 
badets utomhusbassäng (utanför tävlingsområdet). En minsta bredd för detta är 3 meter. Ytan kan 
antingen vara en del av den asfalterade strandlinjen eller samordnas med gångstråket. Det finns flera 
skäl till detta behov – rensning av bäck, underhåll av byggnader och utomhusbassäng, transport av 
tillfälliga läktare med mera. 

Körbarheten kan lösas med viss överlappning mellan bäckens maxflödesytor och gångstråket.
Säkerhetsfrågor kopplade till risk för fallolyckor och drunkning i bäcken ska lösas genom form

givning, staket får inte förekomma som hindrar upplevelsen av samband mellan simhall och badsjö. 
Utformning av bäckens fortsatta passage genom Tinnerbäcksbadet, utanför tävlingsområdet, 

kommer att lösas vid fortsatt utbyggnad av Folkungavallen.
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5.7 Konst och konstnärlig gestaltning

För byggnader som uppförs för Linköpings kommuns verksamhet gäller att en procent av den 
budgeterade byggkostnaden ska avsättas för platsspecifik konstnärlig gestaltning. Detta gäller 
även för simhallen. Den konstnärliga gestaltningen hanteras av kultur och fritidsnämnden,  
och en tidig dialog kommer att ske med kommande arkitekt.

5.8 Förutsättningar

5.8.1  Geoteknik

De geotekniska jordlagerförhållandena är varierande lager av lera, silt och sand ner till förmodat 
berg på 16–28 meters djup. Grundvattennivån är mellan +39,5 meter och +41,5 meter. Bygg naden 
rekommenderas att grundläggas på pålar.

För mer detaljerad information om förhållanden, risker med mera hänvisas till bifogade PM 
och rapporter (bilaga 6).

5.8.2  Höjdsättning

Höjdsättningen för byggnaden genomförs med förutsättningarna att bassängbottnarna ska  
förläggas som lägst på +40,5 meter (överkant betong), i enlighet med rekommendation från 
geoteknisk utredning. Hoppbassängen och detaljer i bassängen kan lokalt kräva en lägre grund
läggning. Entréplanet ska med förutsättningen av områdets höjdsättning vara cirka +48,30 meter. 
Hinder begränsande höjd för byggnaden är 97,4 meter över havet.

5.8.3  Kostnader

Ekonomisk ram för arkitektonisk gestaltning av simhallsdelen, med tillhörande entréyta och  
intilliggande utomhusdel fram till gångstråket mot sjön, uppgår till 500 Mkr och avser  
projektering och uppförande av simhallsbyggnad i enlighet med tävlingsprogrammet.

I den ekonomiska ramen ingår inte byggnadens kontors och restaurangdel och stadsdelstorget. 
Gångstråket och omdaningen av Tinnerbäcken från kulverterat till öppet läge ingår inte heller. 
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6 Gällande lagstiftning och normer
De tävlande ska förhålla sig till gällande svenska lagar, förordningar, föreskrifter och normer.

6.1 Sekretess

Sekretess gäller för upphandlingen.

Konsekvenser att uppmärksamma för tävlingsdeltagare:

• Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters rekommendation kring sekretess vid  
arkitekttävlingar.

• De tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig att inte röja sitt deltagande i arkitekt
tävlingen i enlighet med OSL 19 kap 3§ 2 stycket om absolut anbudssekretess, vilket gäller 
fram till dess att tilldelningsbeslut har delgivits. Sekretessen bryts efter tilldelningsbeslut, 
det vill säga efter beslut om vinnare i projekttävlingen.

• Avtal med vinnande projektteam kan tecknas tidigast 10 dagar efter tilldelningsbeslut,  
i enlighet med reglerna inom lagen om offentlig upphandling (LOU).
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7 Tävlingstekniska bestämmelser

7.1 Arrangör

Tävlingen arrangeras av Lejonfastigheter AB i samarbete med Linköpings kommun och i samråd 
med Sveriges Arkitekter.

7.2 Tävlingens form

Tävlingen är en inbjuden projekttävling i ett steg och har föregåtts av en öppen prekvalificering 
där fem tävlingsdeltagare valts ut.

7.3 Tävlingsspråk

Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.

7.4 Jury

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av 7 personer, utsedda av Linköpings 
kommun och av Sveriges Arkitekter:

• Elias Aguirre, ansvarigt kommunalråd, kommunstyrelsen, juryns ordförande 
• Cecilia Gyllenberg Bergfasth, ordförande i kultur och fritidsnämnden 
• Christian Gustavsson, kommunalråd, kommunstyrelsen
• Helena Glantz, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
• Henrik Rundquist, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
• Christian Dahlén, projektchef, Lejonfastigheter
• Johanna Wiklander, stadsarkitekt SAR/MSA, Linköpings kommun

Jurygruppen kan kompletteras med ytterligare sakkunnig expertis, så som tävlingsjuryn finner 
lämpligt.

Tävlingssekreterare: Tove Wallsten, Sveriges Arkitekter
Tävlingsfunktionär: Annika Forsberg, Lejonfastigheter.

7.5 Handlingar som ingår i tävlingsprogrammet

Bilagor

1. Utvecklingsplan för Linköpings innerstad
2. Detaljplaneprogram i Innerstaden för Folkungavallen
3. Tinnerbäcken, information till tävling
4. Lokalprogram
5. Strukturskiss logistik simhall
6. Geoteknisk utredning
7. Lejonfastigheters hållbarhetspolicy

Underlagsmaterial

8. PK, primärkarta tävlingsområde, dwg
9. GK, grundkarta tävlingsområde, dwg

10. Två fotografier som underlag för perspektiv (_D6A5943.jpg och _D6A5927.jpg)
11. Karta som visar hur fotografierna är tagna, med koordinater (karta_simhallen.jpg)
12. Preliminär höjdsättning gatunivå.
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7.6 Frågor rörande tävlingen

Frågor gällande tävlingen ska ställas skriftligen via TendSign senast den 30 september 2016.  
Svar på frågor (avidentifierade) som kan anses som komplettering till, eller förtydligande av,  
förfrågningsunderlaget, delges samtliga tävlande via TendSign senast den 14 oktober 2016.
All kommunikation sker via TendSign.

7.7 Inlämningskrav

Tävlingsförslag ska vara anonymt. Samtliga inlämnade handlingar ska vara försedda med ett motto. 

• Tävlingsförslag ska presenteras på planscher i A1format och får omfatta högst 8 planscher, 
numrerade 1–8, i nedre högra hörnet försedda med motto och monterade på styvt underlag. 
Planscherna kan komma att ställas ut för allmänheten.

• Samtliga planscher, volymmodell i SketchUp och namnsedel (använd formuläret som finns 
i TendSign) ska även lämnas in digitalt via TendSign. Planscherna ska lämnas in som en 
flersidig pdf, namngiven med förslagets motto. Planscherna ska kunna skrivas ut i A3 till 
juryn. Pdf:en kan komma att komprimeras av arrangören för eventuell publicering på web  
i samband med kommunikation kring tävlingens resultat. Observera att maxstorlek på  
dokument som laddas upp i TendSign är 50 MB.

Allt inlämnat material, såväl digitalt som analogt, ska vara rensat från spårbar information om 
upphovsman och liknande för att garantera full anonymitet.

Tävlingsförslag ska redovisa följande:

På liggande eller stående A1:or monterade på kartong.

Obligatoriska delar:  Skala
• Situationsplan   1:1000 

 (begränsning motsvarande utskickat underlag)
• Planritningar samtliga simhallsplan   1:400
• Sektion genom hela byggnaden genom tävlingsbassäng   1:400
• Sektion genom hela byggnaden genom äventyrsbad   1:400
• Sektion genom torg, byggnad och fram till sjön   1:400
• Samtliga fasader  1:400
• Planering mark parksida  1:400
• Planering mark torg  1:400
• Inzoomning Upplevelsebadet  1:200
• Illustrationer på bifogade underlagsfotografier.
• Beskrivning av den arkitektoniska idén.
• Erforderliga beskrivningar i text.
• Sammanställning av ytor LOA, BRA Atemp, utvändig takarea, utvändig väggarea,  

rumshöjden på huvudrum, fönsterareor fördelade på de fyra väderstrecken. 

I separat fil:
• Volymmodell i SketchUp (vit) av byggnaden för inplacering i stadens CityPlanner.  

Endast för jämförelse av volymer.

Övrigt material som skickas in kommer inte att tas upp till bedömning.
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7.8 Inlämning

Tävlingsförslag (fullständiga anbud med motto) och ifyllt namnsedelformulär ska lämnas in  
elektroniskt via TendSign senast den 21 november 2016 för att tas upp till bedömning.

Som stöd för bedömningen ska tävlingsförslagen (monterade planscher) skickas via allmän post 
eller budbefordran samma dag som anbuden lämnas in via TendSign, det vill säga med poststämpel 
senast 21 november 2016. 

Tävlingsförslagen (monterade planscher med motto) ska skickas till nedanstående adress:

Postadress:

Lejonfastigheter AB, Box 1943, 581 18 Linköping

Tävlingsförslagen (monterade planscher med motto) kan även lämnas direkt till Lejonfastigheters 
reception.

Lejonfastigheters reception:

Södra Stånggatan 1 (Stångs Magasin), Linköping 
Receptionen är normalt bemannad vardagar klockan 9.00–11.00 samt 13.00–16.00

För förslag som lämnas direkt till receptionen utlämnas kvitto som bekräftar att förslaget tagits emot 
av Lejonfastigheter.

7.9 Tävlingsarvode

Tävlingsdeltagare kommer vardera att ersättas med ett arvode om 300 000 SEK efter korrekt 
inlämnat och av tävlingsjuryn godkänt förslag.

7.10 Bedömningskriterier

Juryn kommer att göra en sammanvägd bedömning utifrån tävlingsuppgiften, som formulerats 
i punkt 5.1, samt utifrån de krav som ställts i tävlingsprogrammet. Särskild fokus kommer att 
läggas på:

• Gestaltning
• Funktion
• Utvecklingsbarhet
• Genomförbarhet och förvaltning.

7.11 Bedömning

Bedömningen beräknas vara avslutad under februari månad 2017.

7.11.1 Utställning och publicering

Tävlingsförslagen kan under bedömningstiden komma att ställas ut, anonymt, av arrangören. 
Juryns utlåtande kommer att publiceras i samband med att tävlingsresultatet offentliggörs. 

7.12 Publicering

Resultatet av tävlingen offentliggörs på Sveriges Arkitekters hemsida, www.arkitekt.se, samt i 
upphandlingsdatabasen TendSign, www.tendsign.com. Sveriges Arkitekter och arrangören äger 
rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på sina hemsidor samt i tidningarna Arkitekten och 
Arkitektur. All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande 
av förslagsställarnas namn.  
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7.13 Äganderätt och nyttjanderätt

Arrangören innehar den materiella äganderätten till prisbelönta tävlingsförslag. Förslagsställarna 
innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt nyttjande av förslag, 
helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med förslagsställaren. 

7.14 Returnering av förslaget

Förslagen kommer inte att returneras. 

7.15 Uppdrag efter tävlingen

Det vinnande arkitektförslaget kommer, tillsammans med framtagna entreprenadkalkyler,  
att utgöra grund för investeringsbeslut som kommer att tas av Linköpings kommun. 

Med bifall om beslut har Lejonfastigheter AB för avsikt att avtalsförhandla med vinnande arki
tektteam om fortsatt uppdrag avseende bygghandlingsprojektering för simhall och entréyta framför 
simhallen. Byggentreprenaden kommer att upphandlas som en samverkansentreprenad, en styrd tota
lentreprenad (ABT 06). Som en garanti för fortsatt uppdrag tecknas avtal mellan Lejonfastigheter AB 
och vinnande arkitektteam. Avtalet kommer sedermera att överlåtas på upphandlad totalentreprenör.

Med bifall om beslut har Linköpings kommun, genom Samhällsbyggnadsnämnden, också för 
avsikt att avtalsförhandla med vinnande arkitektteam om fortsatt uppdrag avseende bygghand
lingsprojektering för Tinnerbäckens sträckning (inom tävlingsområdet), från gångstråket till 
badsjön, och stadsdelstorget framför simhallen. Byggentreprenaderna, kommer att upphandlas 
som samverkansentreprenader, styrda totalentreprenader (ABT 06). Som en garanti för fortsatt 
uppdrag tecknas avtal mellan Samhällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun, och vinnande 
arkitektteam. Avtalet kommer sedermera att överlåtas på upphandlade totalentreprenörer.

Om arrangören inom en period av två år efter tävlingstidens slut inte startat förhandling  
med den vinnande förslagsställaren utgår en ersättning om ytterligare 300 000 SEK exklusive 
mer värdes   skatt utöver tävlingsarvodet för uppdragen avseende simhall och yttre miljöer inom 
tävlingsområdet.

7.15.1 Kommande projektering efter avslutad tävling

De förutsättningar som framgår av tävlingsprogrammet och lokalprogrammet kommer att utgöra 
underlag inför kommande projektering.

Detaljer avseende disponering av lokaler, inre och yttre utformning, tekniska lösningar,  
materialval, färgsättning och inredning ska sedan i den fortsatta projekteringen ske i dialog  
med beställaren och med kultur och fritidsnämnden som blivande hyresgäst.

7.16 Preliminär tidplan

Juryns beslut Februari 2017
Projekteringsstart Kvartal 2 2017
Byggstart Kvartal 3–4 2017
Färdigställande av simhallsdelen Kvartal 3–4 2020
Invigning Kvartal 1 2021
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7.17 Tävlingsprogrammets godkännande

 
 Elias Aguirre  Cecilia Gyllenberg Bergfasth

 
 Christian Gustavsson  Helena Glantz

 
 Henrik Rundquist  Christian Dahlén

  Johanna Wiklander


