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PROJEKT  VALBY VANDKULTURHUS

Kroppsnära 
patina 
SKIFFER HAR EN MYCKET tålig yta som förblir vacker 
under långvarigt slitage. Det har man tagit fasta på 
vid Valby Vandkulturhus i Köpenhamn, en anläggning 
som tar särskild hänsyn till både funktionshindrade 
och rullstolsburna. 

Valby Vandkulturhus ingår i byggnadskomplexet 
Valby Sports Park i Köpenhamnsstadsdelen med 
samma namn. Det är ett multifunktionellt badhus 
med många flexibla anläggningar som bjuder in till 
sport, motion, lek och nöjen. Bottenvåningen består 
av ett system av pooler som besökarna kan förflytta 
sig emellan. Det finns bland annat vattentunnlar, en 
motströmskanal, en rutschkana och en grotta med 
färgat ljus. Ovanvåningen har omvandlats till en häl
soavdelning med särskild stor badtunna, aromabastu, 
panoramabastu och en infraröd bastu där man kan 
mjuka upp ömma muskler.

— Tanken är att anläggningen ska kunna ta emot alla 
typer av gäster, med särskild hänsyn tagen till både 
funktionshindrade och rullstolsburna, säger Peter 
Vegge, arkitekt vid Nøhr & Sigsgaard.  

Särskild vikt har fästs vid att minska energiförbruk
ningen och byggnaden är listad som lågenergiklass 2. 

GOLVYTOR OCH BASSÄNGKANTER i badhuset är 
klädda i Offerdalsskiffer. 

— Vi ville ha ett naturligt material som uppfattas 
som behagligt. Det är särskilt viktigt när du badar med 
halvnaken kropp och ligger nära materialet, säger 
Peter Vegge. 

— Anledningen till att vi valde just skiffer är att 
stenen har en mycket tålig yta som förblir vacker 
under långvarigt slitage. På kakel ser slitage och kalk
avlagringar ut som dåligt underhåll, men ett naturma
terial som utsätts för slitage får i stället en karaktär av 
naturlig patina. Som material fungerar skiffern också 
mycket bra tillsammans med trappstegen och broarna 
i mahogny, som finns i anslutning till bassängkanterna.

Vilken funktion har stenvalet haft för 
energiklassningen?

— Sten är ett hållbart material, men har inte särskilt stor 
betydelse för energiförbrukningen eftersom hallen 
håller en konstant temperatur. 

Hur har gästerna reagerat på stenvalet?
— Den gillar husets vänliga och naturligt uttryck. Skiffern 
används även i lobbyn och omklädningsrummen. n
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Projekt: Valby Vandkulturhus.
Arkitekter: Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma, 
ansvarig arkitekt Peter Vegge.
Byggherre: Köpenhamns kommun.
Stenleverantör: Minera Skiffer.

▼

Offerdal kvarsitskiffer,  
300 milli meter och  

400 millimeter, i fallande  
längder har använts till  

golv och bassängkanter. 


