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BAKGRUND 
Linköpings Kommun bjöd genom Lejonfastigheter AB i augusti 2016 in fem arkitektteam till en 
projekttävling om utformningen av en ny simhall i Linköping. Tävlingen föregicks av en 
prekvalificering och arrangerades i enlighet med LOU i samråd med Sveriges Arkitekter. 
 
Den nya simhallen ska byggas i en planerad ny stadsdel inom den gamla Folkungavallen, söder om 
Linköpings stadskärna. 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. 
 
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. 

MÅLBILD 
Målet med projektet är en ny simhall som uppskattas och besöks av alla Linköpingsbor. Den nya 
simhallen ska vara en attraktiv mötesplats 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 Tinnerbäcksbadet 
och mot torget, bildar en sammanvävd helhet tillsammans med byggnaden. Även relationen till 
parkrummet har varit en viktig del av tävlingsuppgiften.  
 
Målet är att simhallen ska stå färdig att invigas under kvartal 1, 2021. 
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TÄVLINGSUPPGIFTEN 
Tävlingen och dess förutsättningar 
 
Simhallen 
Tävlingsuppgiften bestod i att formge en karaktärsbyggnad som med sin uttrycksfulla och be-
rörande arkitektur anger tonen för den vidare utvecklingen av stadsdelen Folkungavallen. Den 
ska innehålla 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 en långsiktigt hållbar 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, trygg och 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. 
 
Yttre miljö 
I tävlingsuppgiften ingick 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. 
 
Torget kommer att fylla 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 tävlingsarrangemang i simhallen. 
 
I tävlingsuppgiften ingick att utforma den nya anläggningens koppling mot Tinnerbäcksbadet 
och att formge det smala parkrummet mellan simhall och sjö med en allmän tillgänglig 
gångpassage. I uppgiften ingick också att utforma Tinnerbäcken i ett öppet och huvudsakligen 
frilagt läge. 
 
 
Hållbarhet 
Det är viktigt för kommunen att ta ett miljömässigt ansvar och själv visa att det är möjligt att 
bygga på ett klimatsmart och hållbart sätt. Hållbarhet handlar inte bara om energiförbrukning 
och att släppa ut så lite koldioxid som möjligt utan också om en byggnad som ska vara möjlig 
att använda effektivt och att förvalta och sköta på ett rimligt sätt eftersom det i ett längre 
perspektiv påverkar kommunens ekonomi. Även sociala och kulturella aspekter som trygghet 
och öppenhet är ur ett hållbarhetsperspektiv viktiga frågor.  
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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.  
 
 
Utställning 
De fem förslagen har varit utställda på Linköpings stadsbibliotek, Medborgarkontor City, under 
tiden 9 december 2016 till 29 januari 2017. Förslagen har också publicerats på nysimhall.se och 
på Sveriges Arkitekter webbplats. 

 
DELTAGANDE ARKITEKTKONTOR 
De fem kontor/team som inbjudits att lämna förslag i tävlingen var: 
• Erséus Arkitekter AB med Becht Aps Köpenhamn, Bengt Dahlgrens AB, Integra AB  
• Henning Larsen Architects A/S med COWI, Temagruppen 
• Liljewall Arkitekter AB med Ramböll 
• 3XN Arkitekter med SLA, WSP, Hifab, Teknologisk Institut 
• Zaha Hadid Architects med Sweco, ÅWL Arkitekter, Masu Planning 
 

INLÄMNADE FÖRSLAG 
Vid tävlingstidens slut den 21:a november 2016 hade följande förslag lämnats och samtliga 
godkändes för bedömning av juryn: 
 
NIVÅ 
REFLEKTIONER 
RINGAR PÅ VATTNET 
TINNIS PÅ NYTT 
VÅGEN 

JURY 
Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av: 
 
• Elias Aguirre, kommunalråd för samhällsbyggnadsfrågor, 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 
 
Juryns sekreterare var Sandra van Rooij Edfelt arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter. 
Kommunens projektledare för tävlingen var Christian Dahlén och tävlingsfunktionärer var 
Annika Forsberg och Charlotta Linnell, Lejonfastigheter.   



Ny Simhall i Linköping 
Bedömningstexter 

 

 5 

 
Juryn har även under bedömningsarbetet tagit del av rapporter från olika referensgrupper: 
• Ekonomisk bedömning 
• Energi- och hållbarhetsfrågor 
• Funktions- och lokalprogram  
• Detaljplaneringsfrågor  
• Utformning Tinnerbäcken 
• Landskapsarkitektur 
• Teknisk genomförbarhet och funktion  

 
 

JURYNS SAMMANFATTNING AV TÄVLINGEN 
 
De fem förslagen visar på olika sätt att förhålla sig till staden som helhet, det närliggande 
kulturhistoriskt värdefulla Tinnerbäcksbadet, Tinnerbäcken samt det omgivande parklandskapet. 
Förslagsställarna har valt att lägga olika fokus på de ingående delarna. Vissa förslag sätter 
tydligt simhallens tävlingsfunktion i första rummet medan andra lägger större tonvikt på 
äventyrsdelen och idén om simhallen som Linköpings nya mötesplats. I några förslag ingår 
kontorsdelen som en viktig komponent i byggnadskompositionen och ett par har istället 
placerat kontor och restaurang i en egen byggnad.  
 
Simhallen i staden och i parken 
Hur förslagen väljer att placera entréerna och organisera byggnadens olika funktioner ger stora 
skillnader i möjligheten till interaktion med de omgivande gatu- och torgrummen. 
Samtliga förslag har placerat huvud- och tävlingsentréer mot torget och inlastningen på östra 
sidan mot Snickaregatan. Två av förslagen har valt att lägga restaurang och kontor i en 
fristående byggnad i södra delen av tävlingsområdet. Det ger en större frihet vid upphandling 
och drift, men minskar både torgytans storlek och dess användbarhet vid större evenemang. En 
sådan uppdelning motsvarar heller inte programmets krav på att dessa funktioner ska inrymmas 
i simhallsbyggnaden. 
 
Relationen till parkrummet har varit en viktig del av tävlingsuppgiften. Kravet på visuell kontakt 
med sjön inifrån simhallen i kombination med önskemålet om insynsskydd har givit i huvudsak 
två gestaltande grepp. Antingen har förslagen en tydlig sockelvåning mot badsjön i norr med 
en glasad simhallsvåning ovanför, eller också har simhallsdelarna öppnats mot sjön genom 
terrasser i direkt anslutning till byggnadens parksida. 
 
En simhall för alla 
En av tävlingens huvuduppgifter har varit att skapa en simhall för alla, där olika typer av 
simmande och friskvård kan kombineras på ett sätt som ger förutsättningar för möten mellan 
människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.  
 
Genom att kombinera simhallen med friskvårdsanläggning, restaurang och kontorsdel kan 
byggnaden vara aktiv över dygnets timmar och veckans alla dagar. Att skapa goda 
förutsättningar för välfungerande ytor vid tävling – både på torget och inne i byggnaden – kan 
vara svårt att kombinera med önskemålet om funktioner som ger gatuliv till torget. 
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Restaurangens placering och möjliga ytor för uteservering ger mycket varierade förutsättningar, 
vilket tydligt visas i de olika förslagen. 
 
En generell brist hos flera av förslagen är att tillgängligheten mellan park och torg för 
rörelsehindrade inte är löst.  
 
Alla bidrag når sannolikt upp till Miljöbyggnad Silver. Samtliga förslag har på ett godtagbart sätt 
redovisat att man når de övriga mål och intentioner för hållbarhet som ställdes i programmet 
men nivån på hur väl frågorna har besvarats varierar.  
 
Arkitektoniskt grepp 
Ett tävlingsbidrag är ett förslag på hur den nya simhallsbyggnaden ska utformas och en grund 
för det fortsatta arbetet med att skapa en väl fungerande anläggning. Alla detaljer är inte 
genomarbetade och det kommer att ske en utveckling och förändring av projektet i den 
följande utvecklings- och projekteringsfasen i dialog mellan beställaren och arkitekten. Stor vikt 
har därför lagts vid att det vinnande förslaget ska ha en tydlig arkitektonisk idé, som kan 
bearbetas utan att förlora sin karaktär och sina kvaliteter.  
 
Byggnaden ska fungera både för de som besöker och arbetar i simhallen, restaurangen och 
kontorsdelen och för de Linköpingsbor som vistas i parken och på torget eller som rör sig förbi 
byggnaden på sin väg genom staden. Dess exteriöra kvaliteter är därför lika viktiga som den 
inre organisationen och rumsgestaltningen.  
 
BEDÖMNINGSKRITERIER 
Juryn har under fem möten granskat och bedömt förslagen utifrån de kriterier som utan 
inbördes ordning eller viktning legat till grund för tävlingen samt utifrån de krav och önskemål 
som ställdes i programmet. 
 
• Gestaltning 

 
• Funktion  

 
• Utvecklingsbarhet 

  
• Genomförbarhet och förvaltning 
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JURYNS BESLUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanvägningar och slutsatser 
Efter avslutad bedömning har juryn kommit fram till att Vågen är det förslag som sammantaget 
bäst motsvarar målbilden och programmets krav och rekommenderar förslaget för fortsatt 
bearbetning och genomförande.  
 
Vågen genomsyras av iden om simhallen som Linköpings nya mötesplats för alla. Förslaget 
erbjuder en rik variation av platser för möten mellan människor och skapar intressanta möten 
mellan byggnad och omgivande stadsrum och park, samt kopplar interiör och exteriör. 
Simhallens generösa foajé med överblick över hela badutbudet och visuella koppling till 
Tinnerbäcksbadet utanför, liksom badgästens direkta överblick på bassängplanet, stärker idén 
om mötesplatsen ytterligare.  
 
Byggnadens form ansluter och stödjer på ett förtjänstfullt sätt den omgivande stadsdelens 
gatustruktur och placering av kontor och restaurang skapar efterfrågat stöd till övrigt stadsliv. 
Förlaget landskapsbearbetning berikar både Tinnerbäckparken och Tinnerbäcksstråkets gröna 
kvaliteter och den nya stadsdelens innerstadskvaliteter. 
 
Vågens arkitektur representerar ett konsekvent formspråk som berör på både långt håll och 
nära. Genom sina mjuka former skapas rum och anslutningar till omkringliggande parkmiljöer 
och stadsrum med goda vistelsevärden. Konceptet är robust i sin plasticitet och tål därför 
bearbetningar av funktioner utan att kvaliteten går förlorad. 
 
Med förslagets arkitektoniska kärnvärden som grund ser juryn att ett antal bearbetningar 
behöver göras för att anläggningen som helhet ska uppnå sin fulla potential. Tävlingspubliken 
måste nå läktaren utan konflikter med verksamheten på bassängnivån. Tillgängligheten inom 
byggnaden och ned i parken behöver förbättras. Den synliga takkonstruktionen är oklar och 
behöver utvecklas för att både motsvara tekniska krav och simsportens krav. Fasadutformningen 
behöver bearbetas för att klara tillräcklig solavskärmning och att de rundade glashörnen får en 
tillfredsställande teknisk lösning 
 
 
JURYN VILL RIKTA ETT STORT TACK TILL ALLA TÄVLINGSDELTAGARE. 
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Underskrifter juryn: 
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INDIVIDUELLA OMDÖMEN 
 
Nivå 
Erséus Arkitekter AB  
med Becht Aps Köpenhamn, Bengt Dahlgrens AB, Integra AB  
 
Beskrivning 
Förslaget framstår som en klassisk svensk badanläggning. Simhallen har en tydlig avgränsning 
mot såväl omgivande gator som mot Tinnerbäcksbadet. Den strama exteriören vilar på styrkan i 
ett fåtal material och uttryck: vertikala träribbor, betong och sammanhållna fönsterytor. Den 
långa norrfasaden mot badsjön domineras av en hög sockel. På dess mitt finns ett glasat parti 
med sommarentré som leder ut till en terrass med en grund bassäng för vattenlek förlagd 
ovanpå Tinnerbäckens nya dragning längs byggnadens norrsida. 
 
En mycket bred träbeklädd trappa mot torget leder upp på simhallens stora, offentliga 
takterrass från vilken man har utsikt över badsjön. Även själva torget har fått markbeläggning av 
trä. Cykelparkeringarna har placerats i nedsänkta gårdar mot byggnadens sydfasad. Förslaget 
visar på en sammanhållen och tämligen låg volym där små variationer i trärastrets utformning 
bidrar till att bryta upp den stora byggnaden. Kontor och restaurang har förlagts i en fristående, 
betydligt högre byggnad i torgets södra del. 
 
Nivå har som enda förslag arbetat med att förlägga delar av bassängerna i byggnadens södra 
del. Dagsljus tas in i bassängrummen genom ”ljusbrunnar” mot torget. 
 
Kvaliteter 
Förslaget är klassiskt och finstämt och rymmer väl avvägda interiöra relationer. Träet ger en 
materiell närvaro både exteriört och interiört och associerar till mycket av samtida arkitektur. 
Träterrassen med vattenlek ovanpå bäcken ansluter till den upplyfta bäckens strama linjeföring. 
Förslaget är det enda som på ett trovärdigt sätt har tagit sig an att göra parken tillgänglig för 
rörelsehindrade, med hjälp av en lång ramp i parkens sydvästra del.  
 
Nivå följer i princip givna programkrav och har generellt ett fungerande upplägg avseende inre 
funktioner. Lösningen för simsport är bra, liksom den inre organisationens upplägg avseende 
logistik och kundflöden. Förslaget ger med den angivna mängden trämaterial ett hållbart 
intryck. Interiört har byggnaden fina rumssekvenser med en variation i bassängrummens uttryck 
samt intrikata nivåskillnader. Byggnaden skapar goda förhållanden för dagsljusinsläpp.   
 
Nivå bygger inte på storslagna gester utan arbetar istället med den lilla skalans förmåga att 
hantera detaljer. Förslaget har arbetat mycket med att skapa intressanta sektioner med 
varierande ljusföring, vilket är en av dess stora styrkor. Varje bassäng är förlagt i ett tydligt 
avgränsat rum med olika takhöjd och karaktär. Uppdelningen i separata rum förhindrar 
spridning av ljud och klorider i anläggningen. 
 
Brister 
Simhallen har en bristande koppling till Tinnerbäcksbadet där varken fasaden mot badsjön eller 
markdispositionen bidrar till att skapa en attraktiv vistelsemiljö. Juryn är inte övertygad om att 
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den stora trappan och takterrassen, de underordnade entréerna och det fristående 
kontorshuset bidrar till att skapa ett välfungerande stadsdelstorg. Den breda soltrappan är en 
generös gest, men den tar också mycket plats från entréerna till simhallen och lösningen känns 
inte helt övertygande, speciellt som det inte finns publika funktioner som kan locka 
förbipasserande upp på takterrassen. Kontorsbyggnadens högresta volym ger skuggeffekter, 
vilket innebär att omgivningens redan täta kvarter skulle behöva disponeras om. 
 
Den långsträckta och slutna fasaden mot badsjön har inte fokuserat på relationen mellan inne 
och ute och svarar därför inte upp mot en av de programmets viktigaste punkter. Bäcken är 
redovisad på för hög plushöjd. Kommunikation mellan simhallens olika delar sker i långa, 
rumsligt ointressanta, korridorer.  
 
Förslaget är anmärkningsvärt stort, särskilt med tanke på att restaurang och kontor inte ingår i 
simanläggningen, utan är förlagda i en separat byggnad. 
 
 
Reflektioner 
Zaha Hadid architects 
med Sweco, ÅWL Arkitekter, Masu Planning 
 
Beskrivning 
Förslaget är gestaltat som en serie förskjutna boxar med rundsvepta skal, som mot badsjön dras 
ut till en serie nedtrappande terrasser. Gestaltningen är i sitt exteriöra uttryck mycket 
konsekvent utförd. Reflexioner är en samtida tolkning av Tinnerbäcksbadets strama 30-
talsmodernism där betoningen ligger på horisontalitet och mötet med badsjön.  
 
Kontorsdelen består av fristående volymer, utplacerade på torgytan – en möjlig lösning om man 
i ett tidigt skede skulle kunnat hitta gränserna för byggnadens utbredning och volym. Husets 
låga volym och avstånd mot intilliggande gator gör att lokallägen i omgivande kvarter fungerar 
utan oönskade skuggeffekter.  
 
De yttre, släta och rundade fasaderna kontrasterar mot interiörens taktila träbeklädnad. Torget 
fungerar med sitt collage av ytor med olika funktioner – gräsmattor, vattenspeglar, 
cykelparkering och lekområde – mer som en park än som ett torg.  
 
Byggnaden har en tydlig layout där de större bassängerna placerats i rad längs norrfasadens 
glaspartier med 50-metersbassängen i mitten. Äventyrsdelen är förlagd i anläggningens östra 
del och något nedsänkt. Omklädningsrummen har förlagts centralt i byggnadens mörka inre 
del. Motivet med förskjutna boxar skapar olika takhöjder och golvnivåer i badets olika delar och 
hjälper till att definiera och dela av de olika bassängrummen från varandra.  
 
Kvaliteter 
Formgivningen av Tinnerbäcken inom ramen för arkitekturen är väl genomförd. Fasaden mot 
sjön är den mest övertygande. Kopplingen till badsjön och den formmässiga dialogen med det 
kulturhistoriskt intressanta Tinnebäcksbadet är löst på ett spännande sätt. Torgets utformning är 
rik och ger trots sin brokighet möjlighet till en varierad och generell användning. Grönskan och 
vattenspeglarna utgör ett eko från parksidan och har släktskap med byggnadens grammatik. 
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Förslaget har en bra lösning för simsporten. De olika bassängerna är överskådligt organiserade. 
Byggnaden erbjuder fina genomblickar mot badsjön, både från torget och inifrån. Exteriörens 
horisontella karaktär återfinns tydligt i de olika bassängrummen. Sektionen visar på varierade 
takhöjder, med mer intrikata rumssamband än vad som framgår av planerna. Förslagets relativt 
välorganiserade funktioner erbjuder gott om plats för funktionshindrade och barnvagnar. 
 
Brister 
Mot torget i söder verkar byggnaden väl låg och närmast anonym. Fasaderna mot såväl 
Snickaregatan som Emriks gata är slutna och bidrar inte till gatulivet. Snickaregatans lutning från 
torget och norrut är för brant redovisad. En sådan sänkning av Snickaregatan ner mot sjöns nivå 
är inte möjlig i stadsdelen som helhet. Om kontorsbyggnaden skulle uppföras försvinner stora 
delar av torget. 
 
Förslaget saknar flera funktioner som är programkrav, bland annat en separat publikentré vid 
tävling. Relaxdelens placering är problematisk och de efterfrågade funktionerna är inte lösta. 
Volymernas förskjutningar skapar en variation av uterum och förgårdar, där de utdragna 
sidorna mot sjön ger visst insynsskydd men också skuggar solterrasserna och gör dem mindre 
användbara.  
 
Det är svårt att utifrån det inlämnade materialet avgöra vad fasaden består av för material. 
Därigenom är det också svårt att veta om förslaget skulle gå att bygga utan att de svepande 
släta ytorna förvanskas samt att bedöma hur det skulle åldras över tid. 
 

 
Ringar på vattnet 
Liljewall Arkitekter AB  
med Ramböll 
 
Beskrivning 
Byggnadens idé tecknar sig tydligast från parksidan, den är uppbyggd i höjdled av tre avläsbara 
element, en växtklädd sockel av betong som skjutits in i sluttningen, en hög glasfasad in till 
simhallarna och ovan detta en kraftig takskiva. Takskivan avslutas med en fribärande spets mot 
väster. Mot torget övergår takskivan till en kontorslamell i tre våningar. En idé om ringar har 
applicerats på projektet och återfinns dels som inredningsdetaljer och dels i form av cylindrar 
som skjuter upp ur taket och som rymmer olika programytor, ett runt hål som ”stansats ur” i 
den utskjutande takspetsen, runda planteringar i bäcken samt cirklar i mönsterläggning på 
torget.  
 
Förslaget visar en simhall som tydligt utformats utifrån lokalprogramsförutsättningarna. De olika 
delarna av badets utbud har separerats från varandra med väggar eller andra avskiljande 
element. Kopplingen mellan torg och park representeras av en siktlinje i en tvärgående axel från 
huvudentrén, över nedsänkt entréhall och ut mot Tinnerbäckssjön. Bäcken är formgiven som en 
stiliserad bäckfåra som huvudsakligen löper utmed den höga betongsockeln. En låg mur 
avgränsar bäcken från gångvägen, placerad på en bank mellan sjön och bäckfåran. 
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Kvaliteter 
Förslagets kvaliteter återfinns huvudsakligen kopplade till tävlingsverksamheten. Placering av 
50-meters bassäng och läktare, den publika entrén med intilliggande restaurang är väl 
förberedd för stora tävlingar och event. Publiken kan med lätthet röra sig mellan simhall, 
restaurang och eventuella aktiviteter på torget. Övriga simhallsfunktioner kan vid simtävlingar 
fungera utan störning.

Förslaget uppfyller lokalprogrammets sambandsschema och önskan om avgränsade rum för de 
olika delarna i det samlade badutbudet. 

Både byggnadens och torgets höjdanslutning till Snickaregatan är trovärdig utformat och 
torgets gestaltning utgår på ett intressant sätt från höjderna på platsen. 

Materialvalen med en oorganisk stomme av betong, stål och glas är bra utifrån ett fukttekniskt 
perspektiv. Överhänget skapar förutsättningar för solavskärmning, vilket minimerar kylbehovet. 

Brister 
Den föreslagna byggnaden saknar en konsekvent arkitektonisk idé vilket var en central uppgift i 
tävlingen. Istället har flera olika grepp sammanfogats till en anläggning med vag karaktär. 
Byggnaden uppträder med olika uttryck i olika riktningar och det är svårt att uppfatta helheten. 
Idén om ringarna blir ytterligare en komplexitet som inte bidrar till helheten. Den föreslagna 
byggnaden erbjuder inte en simhall som öppnar sig mot Tinnerbäcksbadet. Tvärt om, den 
vänder sig inåt och den höga sockeln, med bäcken framför, skapar motsatt effekt då simhallen 
fjärmar sig från badsjön och parken.  

Från torgsidan dominerar den enkla kontorsbyggnaden även om simhallsfunktionen kan skönjas 
framme vid huvudentrén. Fasaderna mot Snickaregatan och Emriks gata är i huvudsak slutna 
och stängda.  

I och med att bassängerna placerats på flera våningsplan, riskerar förslaget att medföra ett 
komplicerat underhåll. 

Landskapsarkitekturen mot sjön är kantig i sin formgivning. Gestaltningen av parkrummet / 
Tinnerbäcken förbi simhallsbyggnaden innebär att strandpromenaden upplevs ligga på en bank 
mellan två vattenytor. Kopplingen mellan byggnad och park är svag – såväl funktionellt som 
formmässigt. Iden med en kant att sitta på mellan bäck och gångväg är bra på programmatisk 
nivå men riskerar att uttryckt i form bli alltför likformigt. Den gröna väggen riskerar att inte 
fungera som växtmiljö utan istället resultera i en betongmur vänd mot parken. Och även om 
grönskan skulle fungera är det ändå en lång sträcka utan variation.  

Tinnis på nytt 
Henning Larsen Architects A/S  
med COWI, Temagruppen
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Beskrivning 
Tinnis på nytt visar en stadsbyggnadsidé där simhallsanläggningen frigör sig från omgivande 
stadsstruktur och låter parkmiljön växa upp och runt byggnaden. Det arkitektoniska 
huvudgreppet är en tydlig geometrisk form placerad på en mer fritt formad byggnad i- och 
under marknivån. Den geometriska formen består av en uppglasad del i souterräng och en 
tätare överdel i två våningar. En ambition har varit att skapa ett öppet rum för badfunktionerna 
under ”en box” med kontor och programmets torra funktioner. Boxens konstruktion är 
uppbyggd kring en serie tvåvåningshöga fackverk bakom ett utanpåliggande fasadraster vilka 
tillsammans bidrar till det arkitektoniska uttrycket. Den helt glasade bottenvåningen medger 
genomblickar från omgivande gator och torg, både in simhallen och genom simhallen ut i 
parken. Anläggningen lyfter fram tävlingsfunktionen genom dess centrala placering, välordnade 
läktarfunktioner och direkta koppling till torget. Huvudentré till simhallen är något sidoordnad. 
Restaurang och entré till kontoren är vända mot Emriks gata och en mindre torgyta åt väster. 
Promenadstråk och Tinnerbäcken rör sig genom landskapet fristående från simhallen. 
Gallerdurk och räcke skjuter ut över del av bäcken. En slingrande bro kopplar samman 
simhallens vistelseytor med gångväg och sjö. Gångvägen är formgiven som en låg kaj mot sjön.  
 
Kvaliteter 
Den starka betoningen på parkmiljön och greppet att expandera parken in på torget är 
intressant, ett i tävlingen unikt grepp och erbjuder goda kvaliteter även längs sidogatorna.  
De uppglasade fasaden åt tre sidor skapar en stark visuell koppling mellan sjön och 
bassängerna och för in parken långt in i byggnaden. Presenterade bassänginteriörer indikerar 
en ljus och överblickbar simhall som i ett genomförandeskede dock hade krävt kompletterande 
glasväggar. Torget är stort och gröna öar av gräs och vegetation tillsammans med infiltrerande 
gröna ytor med träd utmed gatorna (utanför tävlingsområdet) omsluter anläggningen i grönska 
i enlighet med grundidén. Torget rymmer också efterfrågade platser för angöring, evenemang, 
handikapplatser m.m. utan att belasta omgivande gator. Samtidigt finns gott om plats för 
umgänge. Den svaga vinklingen mellan simhallens två volymer mot torget ger ett omfamnande 
intryck.  
 
Brister 
Huvudproblematiken med förslaget är att en rad goda intentioner inte är tillräckligt 
genomarbetade, vilket skapat en osäkerhet kring förslagets slutgiltiga form. De utskjutande 
delarnas formmässiga oklarheter och vagheten i beskrivningen av det utanpåliggande 
fasadrastret gör förslaget svårt att bedöma. Valet att sidoordna huvudentrén och låta 
tävlingsentrén dominera nästan hela fasaden mot torgen innebär en risk att fasaden, och 
därmed hela anläggningen, upplevs som ”död” stora delar av tiden.  
 
Förslaget är det med störst andel glasyta. Det skapar möjligheter till goda dagsljusförhållanden 
med risker för en ökad energianvändning och problem med det termiska klimatet sommartid. 
Att placera torra byggnadsdelar över de fuktiga delarna kan få allvarliga konsekvenser för 
byggnadens långsiktiga hållbarhet och det stora glastaket i upplevelsebadet utgör en riskabel 
konstruktion.  
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Vågen 
3XN Arkitekter  
med SLA, WSP, Hifab, Teknologisk Institut 
 
Beskrivning 
Vågen utgör en komposition av volymer som hålls samman med svepande former i både 
planform och fasader där utbredning och form tar vara på stadens riktningar, väderstreck och 
ytor. Mot utebadet skapas en serie parkrum som utvecklar Tinnerbäckstråket som grönt rum 
genom staden. Torget formas som ett tydligt stadsrum som inordnar sig i den omgivande 
kvartersstrukturen med anslutande gators riktningar.  
 
Variationen i höjd mellan olika volymer ger trots storleken en lätthet i uttrycket och 
kontorsdelen annonserar anläggningen även på större avstånd. Fasaduttrycket med en 
vågformad indelning av täta och glasade delar har ett starkt signalvärde och ger helheten en 
enhetlig karaktär. Fasadbeklädnaden med lameller av trä eller keramiska stavar ger en tydlig 
materialitet. 
 
Entrén är utformad som en förlängning av torgytan med samma markbeläggning och generösa 
ytor. Som besökare kan man här överblicka badutbudet där äventyrsbadets centrala läge 
flankeras av sim- och hoppbassänger – en organisation som är unik bland tävlingsförslagen. 
 
Kvaliteter   
Konceptet med mjuka svepande former innebär goda utvecklingsmöjligheter av både park- och 
stadsmiljön, samtidigt som hela anläggningen är tydlig som en självständig karaktärsbyggnad. 
En sammanhållande enhetlighet som också omfattar variation. 
 
De väl tilltagna ytorna i entrén, överblicken från både entré- och bassängplan och de 
rumsskapande byggnadsformerna både interiört och exteriört bedöms ge möjlighet till många 
olika typer av mötesplatser och goda vistelseytor. Idén att låta den fritt formade äventyrsdelen 
av badet vara i fokus och de simträningsorienterade delarna på var sida ger ett öppet och 
välkomnande intryck för alla. 
 
Terrängens mjuka utformning ger byggnaden en mjuk anslutning till parken och sjön med 
goda vistelsevärden. Gestaltningen av Tinnerbäcken skapar också goda förutsättningar för 
både djur- och växtliv. Torgets och gatornas gemensamma golvmönster, som också löper in i 
huset, förstärker samverkan mellan stadsdel och bad. 
 
Den högre kontorsvolymen, placerad över torra byggnadsdelar, annonserar tydligt 
anläggningen och placerar sig också väl vad gäller ljusförhållanden på torget. Restaurangen kan 
med sitt exponerade läge kan ge torget ett starkare stadsliv.  
 
Brister 
Även om den övergripande organisationen är klar och funktionell fungerar inte 
tävlingspublikens väg till 50-metersbassängens läktare utan konflikter med simmare. Torgets 
möblering med nedsänkta cykelparkeringsytor begränsar platsens generalitet i användning. 
Tillgängligheten inom byggnaden och mellan byggnad och park har brister. 
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Förslagets bärande konstruktion med en tvärställd balkrost av limträ är otydligt redovisad och 
det framgår inte hur den fungerar ihop med konceptets rundade planformer. De stora 
glasytorna bedöms ge stor solinstrålning vilket påverkar energibalansen och riskerar att ge 
bländning i bassängrummen. 
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