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Staden - Simhallen - Vattnet 
Linköpings nya simhall förenar staden och vattnet både i form och funktion. Placeringen i 
övergången mellan staden och sjön gör det möjligt för simhallen att starkt länka samman 
de två. Simhallen har två sidor, en urban sida som tillsammans med planerad bebyggelse 
skapar ett stadsdelstorg, och en rekreativ sida som aktiverar parkmiljön runt sjön. Man kan 
säga att simhallen är en hybrid mellan bebyggelsen på ena sidan och vattnet på den andra. 

Vågen- Linköping Simhall 
En våg som sköljer upp på land, en byggnad som mot sjön i norr ser ut att vara formad av 
vattnets rörelser. Den bärande iden för Linköpings nya simhall är att arkitekturen avspeg
lar det unika innehållet. De olika bassängrummen binds samman av en vågrörelse längs 
sjöns strandlinje. 

Vågen står som inspiration för arkitekturen och den symboliserar och reflekterar den 
vattenaktivitet som både finns inne i simhallen men även vid vattnet utanför byggnaden. 
Vågen är som kraftigast längs strandlinjen där den skapar en dynamisk upplevelse med 
landskapsrum som i en böljande rörelse varierar från breda till smala. Vågens styrka 
avtar gradvis söderut och mot torget har byggnaden en mer urban karaktär. Den nya 
simhallen skapar en mjuk övergång från badsjön och Tinnerbäcken i norr till torget och 
staden i söder. 

Gränslöst mellan ute och inne 
Simhallen är en byggnad där vattnet får lov att komma in och upplösa gränsen mellan 
ute och inne, vilket förstärks av de stora glasade partierna mot sjön - det känns som att 
bäcken och sjön rinner in i bassängerna. På motsvarande vis får staden lov till att flyta in i 
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Rationellt system som trappar ned mot sjön 
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Simhallens grundvolym är uppbyggd kring ett ortogonalt grid. Volymen definierar ett tydligt 
stadsrum mot söder och skapar en varierande strandpromenad åt norr. Byggnadens högsta höjd 
placeras i nordöst för att undgå skugga på torget och strandpromenaden. Byggnadshöjden trap
par ned mot vattnet för att ytterliggare säkra sol åt strandpromenaden. 
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Maximerad sjöutsikt 

•• 

Fasadens glasade partier skiftar höjd i en böljande rörelse där de blir högre då byggnaden kom
mer närmre sjön. Detta förstärker den visuella kontakten från simhallen till sjön och ger känslan 
av ett gemensamt vatten inne och ute. 

simhallen söderifrån där torget har känslan av att fortsätta in i det dubbelhöga entreom
rådet liksom ett inomhustorg. 

Från lågt till högt 
Simhallens volym följer den existerande sluttningen på grunden och trappar ned i höjd 
mot sjön. Detta ger mer solljus och en behagligare skala till strandpromenaden. Kontors
delen som utgör byggnadens högsta punkt är placerad i nordöst för att skugga minimalt 
utöver strandpromenaden och torget. 

En kvartett i vattenupplevelser 
Tinnerbäcksbadet. badsjön, Tinnerbäcken och simhallen är en otroligt stark kvartett 
i vattenupplevelser. Tillsammans ger de en unik synergieffekt då de sammanför alla 
människor som vill i kontakt med vattnet. Det blandade badudbudet förenar besökare av 
alla åldrar på en plats i staden Det kan vara avkopplande, lekfullt eller tävlande. Oavsett 
om man aktivt deltar i vattenaktiviteter eller kommer som solbadare eller åskådare till en 
tävling så är vattnet det centrala elementet för området. 

Bad året runt, måndag till söndag, morgon till kväll 
Med badudbudet som samlats på en plats i Linköping kan man oavsett väder och årstid få 
kontakt med vattnet. I januari är det några som badar i simhallen och ser ut mot sjön där 
andra åker skridskor. Om vintern då badsjön fryser till, kommer vattnets alla tre former 
kunna upplevas simultant. Besökaren kan njuta ett varmt ångbad med utsikt över poo
lerna ut mot den istäckta sjön. Simhallens öppettider och aktiva öppna fasader kommer 
ge liv kring sjön och torget under hela året. vardag som helg, morgon som kväll. 
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Enkel och tydlig funktionsuppdelning 
Alla bassänger är placerade på samma plan nederst i byggnaden där de har starkast kon
takt till bäcken och sjön. Restaurangen är placerad på entreplan för att aktivera torget. Frisk
vårds- och relaxavdelningen ligger insynsskyddade på plan 2 med tillgång till takterrasser 
och överst ligger kontorsplanen. 

Entreer och inlastning 
Simhallens entreer och entre till kontor och restaurang är orienterade mot torget. 
In lastning är placerad mot nordöst som är simhallens mest skuggade fasad. 

Linköpings nya simhall står täckt av rimfrost en vinterdag. Den böljande fasaden öppnar sig mot 
sjön och visar upp aktiviteterna innanför. Den varma interiören lyser upp byggnaden inifrån och ger 
ett välkomnande intryck. 
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Simhallen är placerad mellan staden och vattnet. Simhallen förkroppsligar mötet mellan vattnet
och staden genom att ta inspiration från vattenvågor och gestaltas som en byggnad formad av 
vattnets rörelser. 
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Vågen som arkitektoniskt uttryck 
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Simhallens rundade hörn förmedlar den kontinuerliga vågrörelsen längs byggnadens fasader. 
Den mjuka formgivningen avspeglar vattnets rörelser och ger en unik identitet för Linköpings 
nya simhall. 

Simhallens utemiljöer 
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Simhallens böljande form skapar naturliga uterum mot sjön där det ena används till solplatser och 
det andra används av vattenrutschbanorna. Takterrasser för kontor och relaxavdelning är också 
placerade med utsikt mot sjön. Restaurangens uteservering har bästa söderläge mot torget. 
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