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Umeå kommun har sedan 1995, med varierande intensitet, planerat för en ny simhall som 

ska ersätta den gamla från 1970. Det nu liggande förslaget har mötts med skiftande åsikter 

och de många kritiska handlar om både förslagets placering (mitt i centrala staden på en all-

deles för trång tomt) och programmets omfattning (för lite). Eftersom jag delar dessa kritiska 

åsikter så har detta gett mig ett ypperligt tillfälle att som mitt examensarbete titta på hur jag 

anser att placeringen, omfattningen och gestaltningen av ett nytt badhus i Umeå ska se ut.

Mina huvudsakliga frågeställningar har varit just placeringen, programmets omfattning 

samt naturligtvis även gestaltningen av ett badhus för Umeå kommun med sina 110 000 

invånare. Jag har utvärderat de alternativa placeringar som föreslagits och samtliga platser 

har naturligtvis både sina för- och nackdelar men jag har kommit fram till att jag vill placera 

ett nytt badhus på samma plats som den nuvarande simhallen som planeras att rivas. Det 

som fick min jämförelse att väga över för min valda plats är att det ligger på randen av Gam-

mliaskogen, ett rekreationsområde helt omgivet av stad men där det finns flera skid- 

och joggingspår. Detta är en möjlighet som är för bra för att försitta.

Vad gäller programmets omfattning så har Umeå kommun sina önskemål. Men jag har inte 

stannat där utan jag har även tittat på exv. vilka önskemål Svenska simförbundet har på nya 

anläggningar av olika ambitionsnivå och även jämfört med den badanläggning som idag är 

populärast för umeåborna Paradisbadet i Örnsköldsvik. En del av den kritik som framförts

av det nu liggande förslaget är just att både 50-metersbassängen är för trång samt att även-

tyrsbadet är alldeles för litet, och då speciellt i jämförelse med Paradisbadet.

Vad gäller gestaltningen så har en ambition varit att komma bort från den “plastighet” som 

jag tycker präglar många badhus speciellt om de inkluderar äventyrsbad. Jag vill skapa rum 

som i sig är fantastiska att uppleva i sig själva, detta i tillägg till de aktiviteter som utförs i 

rummen. Min gestaltningsprincip är, i korthet, att skapa tydlga, karaktärsrika rumsligheter 

för de huvudprogramdelar som mitt badhus innehåller (50-metersbassäng, upplevelsebad 

och SPA). Detta samtidigt som jag vill ha ett kontinuerligt, sammanhängande badhus, en 

öppen planlösning som inbjuder till gränsöverskridande verksamheter. Min lösning på detta 

är att först skapa ett sammanhängande golv som är gemensamt för alla publika verksaheter 

och som sträcker sig genom hela byggnaden. Sedan skapar jag de olika rumsligheterna 

genom att variera takhöjden samt använda mig av olika konstruktiva strukturer för de olika 

rumsligheterna.

För att bli lite konkret: 50-metersbassängen har jag av naturliga skäl placerat i en stor öppen 

sal där takstrukturen präglas av de höga balkarna som spänner över salen. Här är ljussättnin-

gen jämn och väldigt ljus och väggbeklädnaden i ljust varmt tegel. Det är här de mest 

formella aktiviteterna äger rum.
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Upplevelsebadet är pelarsalen med lätt överdimensionerade pelare vilket skapar en öppen 

sal men där man ändå inte får komplett överblick utan visst utforskande krävs och kanske 

hittar man sina favoritplatser. Här är ljussättningen mer varierande. Stora högt sittande 

fönster, strategiskt placerade, släpper in ljus i valda delar medan andra delar är höljda i mer 

dunkel. Denna ljussättning förstärks av det mörka teglet. I vissa delar kan man endast skymta 

kryssvalven 10 meter upp.

SPAet är labyrinten. Många olika mindre rum och bassänger (kalla, varma, heta, bubblande, 

utomhus, massagerum, temaduschar) utgör denna del. För att förstärka att SPAet är en mer 

privat företeelse så är den rätt så sluten mot övrig verksamhet med endast några smala slitsar 

där man kan komma in. För att ytterligare förstärka detta så är SPAet dubbelhögt och jag gör 

ett släpp mellan det angränsande låga taket och spaväggen vilket får den att försvinna upp 

och ger definition åt volymen.

Ovan nämnda rumsligheter omges av delar med lägre takhöjd som innehåller alla övriga 

programdelar såsom gym, entré, kombibassäng, mötesrum, kafé. Ovanpå dessa låga delar, 

som kransar runt de stora rummen på plan 1 ligger ytterligare programfunktioner såsom 

klubbrum, omklädningsrum för tränare, kontrollrum och sekretariat etc.

Alla eventuella felaktigheter och andra konstigheter är helt och fullt mitt ansvar. Jag vill 

däremot passa på att även tacka följande personer för all deras hjälp:

TACK TILL

Marlene Stavbom, Medley Umeå simhall

Åke Fransén, Medley Umeå simhall

Anne Christine Lejon, utvecklingsledare/utredare, Umeå Fritid, Umeå kommun

Ingalill Bengtsson, Nämndsekreterare, Umeå Fritid, Umeå kommun

Monica Agdahl, Umeå kommun

Marianne Lindström, Bygglovarkivet, Umeå kommun

Ulla Aronsson, Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun

Bo Hultén, Svenska simförbundet

Naser Masoudi, Dalkia, Eriksdalsbadet, Stockholm

Tommy Bisgaard, Kalk- og Teglværksforeningen, Danmark

Tomas Gustavsson, Tomas Gustavsson konstruktioner AB, Lund

Bengt Törn, Kakel & Tegel, Malmö

Bo Johansson, Bo Johansson kompetensutveckling, Stockholm

Maria Orvesten

Martin Bergqvist

Per Odebäck








































