












A p e l b l o m 
 
Yttre miljön 
 
En ny vägslinga som löper runt hela området anlägges. Redan idag finns gång- 
och cykelvägar vars sträckning till stor del sammanfaller med den nya slingan. 
Vägen är tänkt att i princip fungera som en så kallad Gårdsgata, dvs du kör på de 
gåendes och cyklandes villkor. Vägbredden blir 5,5 m bred för att hålla nere 
farten. Hastighetsbegränsningen sätts till 30 km/h. 
Ringa trafik och låg hastighet gör det möjligt att anlägga parkeringar vinkelrätt 
längs vägen i framförallt söder och öster, vid Aplarinken och Bad- och 
sporthallen. Gröna ”släpp” görs vid parkeringarna där Apladalens träd och 
vegetation framträder. Denna parkeringslösning ger närhet till de olika 
anläggningarna och bidrar till att skapa en bilfri, barnvänlig miljö i det centrala 
rummet. Lösningen är dessutom yteffektiv eftersom gatan utnyttjas som backzon. 
 
Parkeringarna görs i grus och vägen i så kallad grusasfalt (Y1). Dessa belägg-
ningar tar fasta på Apladalens karaktär av mindre vägar och stigar i park och är 
dessutom ett ekonomiskt bra alternativ. 
 
En ny rondell anläggs i korsningen mellan Ouchterlonygatan och Lagmansgatan. 
Detta möjliggörs genom rivning av några äldre byggnader som skolan idag 
nyttjar. Denna trafiklösning fungerar också väl om den planerade bron över 
Lagan byggs. Rondellen fungerar också som en slags ”port” in till skol- och 
idrottsområdet. Trafiken löper in i ett parkrum med gräs och lövträd. I rondellens 
mitt kan med fördel ett konstverk placeras. 
I anslutning härtill skapas också en vändzon för skolbussar samt av- och 
påstigningszon. En ny parkering försörjer skolans personal samt besökare till 
Arken. 
 
Vid tävlingar och andra större evenemang på kvällstid och helger nyttjas 
naturligtvis alla parkeringar och bussuppställningsplatser. Även besökare till 
Apladalen kan givetvis nyttja platserna. Närmare 300 parkeringsplatser finns 
inom tävlingsområdet. 
 
Lek och sport – det centrala rummet 
Mellan Apladalsskolan, Aplarinken och badanläggningen/sporthallen öppnar sig 
ett stort rum mot Lagan i väster. Detta rum fylls med bollplaner i konstgräs 
(alternativt grus) och asfalt, en vattendamm på sommaren blir till en liten 
skridskobana på vintern och i den soliga söderslänten mot skolan finns en 
uteplats vid matsalen samt sittmurar som ”skjuter in” i grässlänten. Staket, plank 
och häckar ramar in bollplanerna och förstärker riktningen och den solfjädersform 
som planerna ligger i. 
Vi tillför vegetation i form av träd och häckar. Detta ger det stora rummet en 
mänskligare skala och knyter an till Apladalen. Denna skall ”vandra in” och sätta 
sin prägel. Platsen blir en integrerad del av Apladalen. 
 
Hela rummet sluttar svagt ned mot Lagan och ett bågformat stråk löper från 
simhallen ned till Lagan. Väl nere vid ån kan man sitta på några gradänger och 
blicka ut över vattnet. Här kan också skolan bedriva utomhusundervisning. Den 
nya paviljongbyggnaden vid åkanten används vid olika vattenevenemang och för 
kanot.  
 



Man har utblick över hela detta rum från den lilla platån och uteplatsen utanför 
badanläggningen/sporthallen. Terrängtrappor eller en ramp leder dig successivt 
upp till entrén som främst betjänar besökare från skolan. Byggnadens huvudentré 
finns kvar i befintligt läge. 
I anslutning till uteplatsen finns också sittgradänger där man kan sitta ner och ha 
utblick över vatten-/isleken. Tre stora befintliga ekar bildar ett mäktigt krontak. 
Denna plats blir också en samlingspunkt för skolan vid högtidligare tillfällen. Här 
finns en flaggstång samt en ”talarstol” där rektorn kan hålla tal medan eleverna 
står eller sitter i trapporna och lyssnar. 
 
Materialmässigt knyter vi an till parkkaraktären med mycket grus och gräs med 
lövträd. Grusasfalten kommer igen även här på gångstråk men kombineras med 
marksten för att ge ett mer bearbetat intryck. Rena markstensytor anläggs endast 
vid viktigare entréer för att markera dessa. 
 
 
Badanläggningen 
 
Genomförbarhet 
Vi har valt att utforma badanläggningen så att den successivt kan byggas ut i 
etapper med olika kombinationer och därmed anpassas till rådande krav och 
tillgängliga resurser. (se möjliga utvecklingsscenarier) 
 
Utformning 
Utformningsidén är att volymer med olika innehåll adderas till varandra och bildar 
småskaliga enheter som binds samman av ett gemensamt välvt tak. Tanken är 
att den nya badanläggningens småskaliga utformning skall underordna sig 
sporthallens solitära byggnadsform med respekt för Apladalens genuina miljö. 
De nya volymerna skapar en inre rumslighet och möjlighet till avskärmning för en 
god ljudmiljö i badanläggningen. Det möjliggör att olika verksamheter kan 
försiggå sida vid sida. Byggnaden öppnar sig mot Apladalen och den omgivande 
naturen med strategiskt placerade panoramafönster och fönsterband med god 
avskärmning.  
Terrasslandskapet i väster förmedlar övergången mot det gemensamma centrala 
uterummet, Apladalsskolan och ishallen.  En inbjudande och samlande plats i 
skyddat läge med talarstol och tillhörande ”amfi”. En äggformad försänkning blir 
en plats för vatten- och islek i terrasslandskapet. 
 
Disposition 
- Entréhall och reception 
Besökare når entréhallen genom befintlig ombyggd huvudentré. Sekundärentrén 
finns i nordväst invid sporthallen. Vid receptionen kan en automatentré placeras 
som kan övervakas och kompletteras vid behov från receptionen. Befintliga 
omklädningsrum för badanläggningen utökas med omklädningsrum på plan 2. En 
ny trappa till plan 2 gör att besökare kan välja dam- eller herravdelning redan på 
plan 1. Receptionen har getts en lättillgänglig och central plats även för 
omklädda badbesökare på väg till bad. Under lågfrekvent tid kan automaten ev 
sköta hela inpasseringsfunktionen utan betjäning. Om receptionen är 
obemannad kan besökare genom en särskild funktion få röstkontakt med 
personalen. 
Simklubben når sina omklädningsrum via en separat entré till nya simhallen i 
söder. Därifrån leder en trappa upp till tävlingsbassängen. Simpubliken når 
läktaren via samma entré eller via huvudentrén.  



Rullstolburen simpublik kommer till sina platser via entréhallen och hiss till plan 
2. I badomklädningen finns omklädningsrum för rörelsehindrade besökare till 
tävlingsbassängen. 
Sporthallen nås via bef entréhall och plan 0 där omklädning och aktivitet sker i 
nuvarande lokaler. Publik till sporthallen når läktaren direkt från entréhallen. 
 
- Nya badverksamheter 
En komplett badanläggning skall kunna erbjuda vattenvaneövningar, 
simundervisning, simträning, simtävling, lek, spänning, avslappning, njutning och 
rehabilitering. Ett sådant bad kräver stora ytor eller kombinationer som kan 
nyttjas vid speciella tider. Vi har valt att hitta lösningar till det senare med 7 olika 
enheter. De olika badhallarna, boxarna, kan stängas av så att de kan nyttjas av 
olika kategorier utan att verksamheterna stör varandra, se plansch 2. 
 
1  Babybad och information (nuv. barnbassäng och ångbad) 
2  Undervisning (nuv. simundervisningsbassäng) 
3  Hopplek och motionssim (nuv. 25 m simbassäng) 
4  Äventyrsbadet (nybyggnad) 
5  Vågbadet (nybyggnad) 
6  Tävlingsbassängen (nybyggnad)  
7  Relaxbadet (nybyggnad) 
 
1 Babybad  
Här får de riktigt små barnen en första kontakt med badvatten i små grunda 
bassänger. Barnens föräldrar eller vårdare skall kunna umgås med barnen i eller 
vid vattnet. I detta rum kan också simskoleelever utöva torrsim innan de prövar 
kunskapen i vattnet.  
 
2 Simundervisning 
Här får icke simkunniga göra sina första försök att behärska kroppen i vatten. 
Med hjälp av pedagog får de pröva och utveckla sina färdigheter. Denna 
bassäng kan också nyttjas för lek.  
 
3 Hopp, lek och motion 
Denna del av byggnaden används för motionssimning när tävlingsbassängen är 
upptagen. Då bassängen inte används för motion får hopptornet nyttjas. 
Luftinblåsning bryter vattenytan vilket gör mötet med vattenytan mjuk och vänlig. 
Som komplement kan en klättervägg monteras upp vid bassängkanten. 
Bassängen kan också under viss tid nyttjas för lek. Bef läktare som inte är av 
intresse när tävlingsbassängen byggs bör rivas och ge plats för kommunikations- 
ytor och till äventyrsbadet.  
 
4 Äventyrsbadet 
I denna del av badet finns plats både för avslappning och spännande äventyr 
med forsande vatten, grotta samt rutschbanor. Från en del i bassängen kan 
besökaren vila och bli masserad av bubblor som kommer upp ur bänken. För att 
vinna höjd landar banorna nere i källaren där åkaren bromsas upp i 
bromskanalen. Denna hall, box, dekoreras med växter och lianer för att ge 
besökaren en känsla av att befinna sig på varmare breddgrader. 
 
 
 
 
 



5 Vågbadet 
Vågbadet har en sluttande botten från 2 m vid vågmaskinen upp till 0 på motsatta 
sidan. Vågmaskinen alstrar vågor som rör sig över bassängen för att vid 
stranden förvandlas till skummande bränningar. Den cirkulära varmbassängen 
blir en avslappnande plats. På plattformen över vågmaskinen kan man sitta och 
fika alt ta trappan upp till balkongen och serveringen. Botten i denna bassäng 
kan utformas för nivåreglering. 
 
6 Tävlingsbassängen 
Tävlingsbassängen uppfyller utformningskraven vid internationella tävlingar. 
Banlinorna kan, då de inte används, släppas ner genom hål till förrådsbingar i 
våningen under. Bassängen är lämpad för träning och tävling men också för 
motionssimning och lek. Läktaren är dimensionerad för god sikt och skall rymma 
500 åskådare. Om resurserna inte räcker kan läktaren byggas i etapper, se 
utbredning plansch 2. Vid full utbyggnad kan en demonterbar vägg rivas under 
den balk som bär upp taket. Under läktaren inreds simmarnas 
omklädningsutrymmen och simklubbens föreningslokaler för kontor, klubbrum, 
pentry, toalett och förråd. 
 
7 Relaxbadet      
I anslutning till befintliga omklädningsrum på plan 2 kan den halvrunda våningen 
byggas ut till full rundel med plats för två relaxavdelningar, dam och herr. Hit når 
besökare som har tillträde dit med en passernyckel. Inne i avdelningarna finns 
olika bastur, vilplatser, öppen spis och automatservering mm. På balkongen 
utanför hittar besökarna en varm bubbelpool. När vädret är varmt kan besökarna 
sola här. 
 
- Kontakt mellan badets olika aktiviteter 
Även om badanläggningens olika aktiviteter kan avgränsas vid behov, (glasade 
skjutpartier) är den inre miljön överblickbar och transperant.  
Speciellt balkongen med Cafe Hajfenan bjuder på spännande blickar ut mot de 
olika bassängerna. 
Balkongen som leder fram längs med den nya 25 meters bassängens kortsida, är 
utöver buffert för publik vid stora tävlingar, en häftig plats i anläggningen, där t.ex. 
farmor kan överblicka alla sina barnbarn under söndagsbesöket i simhallen.  
 
- Kontakt med Apladalen 
Badanläggningens unika läge vid Apladalen exponeras inne i byggnaden via 
strategiskt placerade panoramafönster samt fönsterband. 
Panoramafönsterna är placerade i förlängning av balkong och golvstråk i 
badanläggningens längdriktning samt mellan de tillbyggda kuberna mot 
Apladalen (se nedan) . Solinstrålningen kommer primärt mellan bassängerna och 
bländningen minimeras för de olika aktiviteterna i byggnaden. 
Fönsterband finns i golvnivå eller på anpassad höjd med tanke på aktiviteterna i 
rummen bakom dessa.  
Det högt sittande fönsterbandet mellan kuberna och det nya skärmtaket bidrar 
med blickar upp i Apladalens trädkronor, eller en glimt av himlen vid t.ex. 
ryggsim. 
 
- Försäljningsverksamhet 
Försäljning kan ske när det gäller simklubbens verksamhet i klubbens lokaler 
under tävlingsbassängen. Försäljning till bad besökare kan ske i receptionen om 
den är av begränsad omfattning. Vid större efterfrågan kan lokaler på plan 2 
nyttjas för detta t ex café Hajfenan. 
 



- Externa verksamheter 
På plan två vid entréhallen har flera utrymmen anvisats som kan anpassas för 
extern verksamhet. Vissa av dessa utrymmen har kontakt med badets 
omklädning. Andra har tillgång till dusch och wc medan andra kan kompletteras 
med detta. Konferensrummet har placerats i anslutning till dessa ytor för att 
också vid tillfällen kunna nyttjas av dem som använder de externa rummen. 
 
- Omklädningsrummen 
Badomklädningen har utökats genom att befintliga omklädningsrum på plan 2 tas 
i anspråk av badbesökarna. Här finns också de två familjeomklädningsrummen. 
Besökare till sporthallen och de verksamhetslokaler som finns i plan 0 nyttjar 
befintliga omklädningsrum som kompletteras med nya omklädningsrum, se 
plansch 4. Vid dessa omklädningsrum finns också passagen mellan 
omklädningen och sporthallsgolvet som möjliggör att idrottare på väg till 
sporthallen inte behöver passera genom publikutrymmet. Nödutgångar från 
omklädningsrummen sker via en passage till parken under terrassen genom en 
gång som i dag finns på plan 0. Personalomklädningen har vi placerat intill 
simklubbens lokaler under läktaren. 
 
- Aerobics och styrketräning  
Aerobics placeras i det runda utrymmet plan 0 och styrketräningen förläggs i bef 
lokaler. 
 
- Utökad vattenrening  
Befintliga omklädningsrum under barnbassängen nyttjas inte längre för 
omklädning, varför detta utrymme kan nyttjas för att komplettera badvatten-
utrustning.  
 
 
Apladalsskolan  
 
Nytt Entréhus som fördelar och sammanbinder 
Vårt förslag präglas av att vi gjort skolans ”kommunikationsnät” enkelt och lätt att 
uppfatta. Huvudentrén ligger som sig bör, i det nya centrala mitthuset -  
SKOLANS NAV.  
När man kommer hit möts man av det nya informationstorget och en reception. 
Runt detta torg finns vidare skolans expedition och skolsyster/kurator. Där finns 
det möjlighet att sitta ner ostört och tala om mer enskilda angelägenheter. 
 
Här finns också biblioteket som sköts i samverkan med receptionen. Biblioteket 
är avdelat med lätta, låga väggar som inbjuder till besök och små platser att sitta 
ner vid. Biblioteket får ljus från en taklanternin. 
 
Vidare finns här, i direkt anslutning, elevernas egna ”värdeskåp” som har 
organiserats i flera mindre ”hus” med markerande tak, vilket gör att dessa 
upplevs som ”små rum i rummet”.  
Det stora s k uppehållsrummet har fått ge vika för den mera småskaliga 
lösningen med mindre ”samvarotorg” på varje våning och i nära samband med 
undervisningen. 
 
Från informationstorgets mitt utgår också de gångstråk som leder till omgivande 
undervisningslokaler i de befintliga husen. Detta har möjliggjorts bl a med den 
nya centralt placerade hissen invid informationstorget. 



Härifrån tar man också trappan (eller hissen) upp till andra våningens bildsal med 
norrljus och textilsal.  Dessa hör naturligt samman med sina ”sambesläktade” 
kreativa undervisningsmoment. 
På detta våningsplan finns också lärarrummet, något avskilt från den övriga 
verksamheten men ändå nära till verksamheten. 
 
Fortsätter man rakt fram genom informationstorget kommer man till matsalen 
som givits en dubbel funktion för att spara ytor. Den är indelad i två delar som 
avskiljes med flera fasta skjutdörrspartier som snabbt kan stängas och så har en 
”miniaula” skapats där 150 personer kan inrymmas. I anslutning till matsalen 
finns därför ett lättillgängligt ”möbelmagasin” där kompletterande stolar finns eller 
där överflödiga bord temporärt kan förvaras.  
I direkt anslutning, utomhus, finns nu uteplatser som kan användas under årets 
varma, torra perioder. 
Köket har fått byta plats för att åstadkomma en bättre logistik vilket gör att man 
kan undvika tunga transporter inom skolans område. 
 
Förutom det nya ”mitthuset” så har en tillbyggnad gjorts i anslutning till befintligt  
Hus A. På så sätt tillskapas 6 nya basrum vilket gör det möjligt att nyttja en del 
gamla lärosalar som grupprum, arbetsplatser för lärare etc. 
Lärarna har således fått sina arbetsplatser ”utlokaliserade” i anslutning till 
undervisningen. 
I tillbyggnadens nedersta våning finns ett par basrum med direkt kontakt med 
uteplatser i väst som passar bra för bl a de yngre eleverna. 
 
 
Exteriört 
För att göra skolans yttre intressant och kontrastrikt har vi valt att huvudsakligen 
klä de nya fasaderna med svart skärmtegel. Detta material kompletteras med 
små partier av mörkt olivgröna skivor som väl tar upp en del möten med de 
befintliga, gula, tegelfasaderna. 
På detta vis kommer de gamla husen att på ett tilltalande sätt framträda samtidigt 
som de nya ges en egen intressant, nutida karaktär. 
Tillbyggnaden i väst får en gestaltning som drar blickarna till sig. Gaveln i norr 
beklädes med skärmtegel medan fasaden i väst får en rutindelning som fylls med 
fönster och fasadglasskivor i olika färger. Huvudsakligen skall glaset till 60% vara 
mörkt men resten skall vara oregelbundet lysande, färgade glas i olika nyanser.  
De mörkare partierna kan vara solceller !!! 
 
 
 
    


