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                Ishall
                

                  Relaxavdelning 
Entréstråk                     Befintlig sporthall     Foajé        

Aktivitetsbad

Beskrivning

Plandisposition och samband
Förslaget innebär att anläggningen 
utformas med tre våningsplan där 
huvudplanet, entréplanet, ligger på samma 
nivå som den befintliga sporthallen. På 
detta plan finns huvudentré och foajé samt 
här ligger i princip badets alla publika delar. 
På suterrängplanet en våning ner finns alla 
ishallens olika delar samt teknikutrymmen 
för vattenrening. På våning tre finns badets 
relaxavdelning, personalutrymmen samt 
ventilationsrum.

Huvudentrén är placerad närmast den 
befintliga sporthallen för att på detta 
sätt ge förutsättningar till en hög grad 
av integration mellan anläggningens 
olika verksamheter. Från foajén och 
den där belägna serveringen har man 
visuell kontakt mot ishall, aktivitetsrink, 
aktivitetsbadet, den befintliga sporthallen 
samt mot gym och friskvårdsytor. Genom 
en stor öppning i bjälklaget i entréhallen 
förbinds också anläggningens huvuddelar, 
badet och ishallen rent fysiskt med 
varandra. 
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Badet och friskvårdslokalerna är belägna 
nordost om sporthallen och de stora 
bassängrummen skjuter ut i det stora 
parkrummet som leder in mot Angereds 
centrum. De olika bassängrummen 
är med utgångspunkt från terrängens 
lutning åt öster placerade på olika nivåer. 
Undervisningsbassäng och omklädning 
ligger på entréplanets nivå, den stora 
simbassängen ligger 1 m lägre och 
aktivitetsbadet på en nivå ytterligare en 
halv meter ner. Höjdskillnaderna tas upp 
med handikapp-anpassade ramper i det 
sammanbindande badstråket.

Ishallen och aktivitetsrinken fullföljer  
terränganpassningen genom att vara 
belägna på en nivå ytterligare ca 2 meter 
längre ner. 
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Entréstråk

A

ÖVERSIKTSBILD 
AKTIVITETSBAD

Aktivitetsbadet
Denna del av badet är geometriskt utformat 
som ett antal pooler som är runda eller delar 
av cirklar. Närmast serveringen delarna för 
barn och småbarn och närmare motionsbadet 
aktivitetsbassäng och hoppbassäng.

Aktivitetspoolen inrymmer en ”myslagun” 
med vattenmassage och bubbel samt en liten 
del vi kallar ”våga våga” där de badande 
själva tillsammans kan bilda vågor. Mot 
hoppbassängen med sina uthoppsplatser 
bildas under dessa en spännande grotta 
med växlande och fantasistimulerande 
undervattensljus. Hoppbassängen har tre 
olika hopphöjder, 0,7 m, 1,4 m och 2,1 
m samt en 1 m svikt. På motstående sida 
avgränsas en del av poolen och bildar en 
bassäng med klättermur. 

Småbarnsbassängen avskämas något mot 
övriga bassängrummet genom en mur som 
också bildar ryggstöd till en sittbänk för 
medföljande föräldrar.
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Entréförhållanden
Anläggningens huvudentré är belägen 
nästan mitt på entréstråket som bildas 
mellan gymnasiet och den nya sport och 
bad-anläggningen. För att ”leda” besökaren 
in till entrén, och för att visuellt göra 
anläggningen synlig vid stråkets båda 
öppningar, föreslår vi en pelararkad utefter 
Sporthallens fasad. Den är med sådan 
skala att den syns från parkering och 
gångstråk.

Förutom huvudentrén finns det två andra 
angöringsmöjligheter till anläggningen. 
Båda dessa är belägna mellan den nya 
ishallen och befintliga sporthallen. Dels på 
samma nivå som ishallen, i huvudsak en 
teknikentré men också en möjlig ingång 
för hockeytränande ungdomar med mycket 
utrustning, och dels på entréplanets nivå 
där man kan tänka sig att man släpper ut 
publik efter hockeymatch men annars i 
huvudsak använder entrén som varuintag 
för serveringen.

Utjämningstankar

+63,1+63,1

+61,9

+63,1

+63,1



A

C

C

   0 - 34˚ 
                                                     

ANGEREDS BAD- OCH ISANLÄGGNING                               INBJUDEN ARKITEKTTÄVLING 2009•06•08  
 

   0 - 34˚ 
               
             
  PLAN 3 • MILJÖBILDER

1 2 3 4 5 6 

SKALA 1:200

FOAJÉ

AKTIVITETSBAD

Övre del Aktivitetsbad

Övre del Motionsbad

Fläktrum

Matsal

Kontor

Kontor

Konf./
Utbildn.

Fläktrum

Kontorsrum

St   Vila    Omklädning 

PERSONAL

RELAXAVDELNING

Relaxrum 2  Terrass     Bastu

    Relaxrum1 Ångbad

Bastu

Frd     Pentry

Gestaltning
Anläggningen är utformad som tre volymer 
där de stora rummen, simhallarna och 
ishallen urskiljer sig som två egna volymer 
sammanbundna av en lägre volym 
inrymmande anläggningens alla övriga 
funktioner och lokaler. 
För att ge möjlighet till bra samband, bra 
ytdisposition och för att skapa dynamik i 
planen samt spänst i volym har de lägre 
byggnadsvolymernas plangeometri vridits 4 
grader i förhållande till de högre och större 
byggnadsvolymerna.

Fasadmaterial är glas och betong. Båda 
med en ytbearbetning som tar sin 
utgångspunkt i ett stiliserat blommönster 
som har lika värdegrund i alla kulturer. 
Mönstren utförs i relief på betongytorna 
och som etsade alternativt tryckta, 
transparenta fält i glasen. Genom 
variationer av skala och täthet ger 
mönstret möjlighet till olika grader av 
öppenhet i glasytorna. I ett bad vill man 
inte i alla lägen vara fullt exponerad för 
insyn. Mönstren skall vara så utformade 
att de ger en upplevelse på långt håll och 
en annan med mera detaljer på nära håll. 
Till dessa ytor av glas och betong fogar vi 
ett växtmaterial, som kan vara murgröna, 
och som skall vara grönt året runt och 
bekläder vissa byggnadsdelar som t.ex. 
pelararkaderna mot entrén. Växterna ger 
ett mjukt, vänligt utseende och begränsar 
också risken för klotter. 
Dessa växtbeklädda väggar/murar följs upp 
inomhus där några strategiskt valda väggar 
utformas som ”gröna väggar” med levande 
växtbeklädnad. 

Teknisk beskrivning
Med hänsyn till en badanläggnings 
aggressiva inverkan på omslutande 
byggnadsdelar utförs byggnadens stomme 
av betong, vattentät i bassänger, med 
beklädnader efter de olika lokalernas 
behov.

Ytterväggarnas betongstomme 
kompletteras med isolering och utvändig 
beklädnad av betongelement. Taken bärs 
upp av limträbalkar på betongpelare. 
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FASAD MOT NORDVÄST

FASAD MOT NORDOST - ENTRÉFASAD

                

SKALA 1:200

PANORAMABILD - KVÄLLSMILJÖ

På balkarna ligger bärande plåt på 
vilken läggs foamglas (på badet) eller 
mineralullsisolering (övriga byggnadsdelar) 
och ytskikt av papp eller liknande. Taken 
över bassängrummen kompletteras med en 
ventilerad undertakskonstruktion.

Invändigt bekläds såväl tak som 
väggar i de stora publika rummen med 
ljudabsorbenter på en luftad bärande 
konstruktion. Av akustiska skäl har också 
en vägg i de stora rummen lutats 4 grader 
utåt, i bassängrummen den glasade 
fasaden mot parkrummet. Denna lutning 
tar upp och knyter samman fasad och 
sektion med planens 4 graders vridning och 
på detta sätt leds ljud mot väggarnas och 
takens ljudabsorbenter.

Alla innerväggar i omklädningsrum, såväl 
till badet som till ishallarna, utförs med 
murade och putsade väggar alternativt 
gjutna betongväggar för att stå emot 
fuktpåkänning och brukarnas närvaro.

Fläktrummen är placerade på takvåningen 
för att undvika att behöva ta in kall uteluft 
genom en varm och fuktig byggnad vilket 
kan ge svårbemästrade kondensproblem. 
Tilluften till bassängdelarna förs 
till bassängrummen via kanaler på 
teknikplanet och in i rummet i slitsar 
under fasadens glaspartier. Ventilationen 
kopplas energitekniskt sett ihop med 
vattenreningen på så sätt att den energi 
man återvinner genom avfuktning av 
frånluften förs tillbaka till uppvärmningen 
av bassängvattnet. Självklart skall den 
värme som genereras vid isbildningen 
tas tillvara för uppvärmning av badet. 
Möjligheten att utnyttja lågtempererat 
returvatten i fjärrvärmenätet bör utredas 
då detta kan ge en bra driftekonomi för 
anläggningen. 

Alternativa energisystem som solenergi 
eller solvärme är idag inte ekonomiskt 
försvarbara utan subventioner men om det 
skulle finnas sådana är det fullt möjligt att 
nyttja anläggningens låglutande tak för 
uppställning av solfångare eller solpaneler.

Vattenreningen är placerad på teknikplanet 
i anslutning till bassängerna och skall 
i största möjliga utsträckning utföras 
med varvtalsreglerade pumpar och 
automatiserat reningssystem för att 
reducera energibehovet så mycket som 
möjligt.

Ytskikten är på golv i huvudsak olika 
keramiska material, på väggar målning om 
det inte är våtutrymmen som har väggar 
beklädda med klinker. 

SEKTION C-C
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Entréstråk                                                 Befintlig sporthall                Foajé                                    
                                       Barnpooler                                 Tonårspooler          

                            Ishall   Skridskouthyrning                                                                            

+66,7

+63,1

+66,7

+65,2
+63

+70,6

+76,8

+66,4

SEKTION B-B
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Tillgänglighet
Hela anläggningen är tillgänglig för 
funktionsnedsatta personer i enlighet med 
de lösningar som anvisas i ”Bygg ikapp 
handikapp”. Det betyder att det finns hissar 
mellan anläggningens olika våningsplan 
och att badets olika nivåer tas upp i ramper 
med en lutning på 1:20. 

Ytsammanställning
Förslaget är i huvudsak med ytor enligt 
programskrivningen. Undantaget är de ytor 
som krävs för att ”binda samman” de nya 
delarna med den befintliga sporthallen. 
Dessa ytor torde dock vara billigare att 
producera då de i förenklad mening kan 
ses som en överbyggnad av ett mellanrum 
mellan de båda byggnaderna.

Ytorna är enligt följande;

Huvudentréfunktion   m
Badfunktion                                         m
Gym- och aktivitetsfunktion   m
Issportsfunktion   m
Personalfunktion   m
Teknik- och 
fastighetsskötselfunktion   m
Anslutningsytor till 
befintlig sporthall   m

Framtida utebad
Enligt vår mening bör ett framtida 
utomhusbad vara en funktionell del av 
inomhusbadet. Det betyder att det bör ligga 
i omedelbar närhet till och med kontakt till 
detta. Förslaget redovisar ett utomhusbad 
beläget på tre olika terrasser i den naturliga 
sluttningen ner mot Lärjeåns dalgång 
och alldeles norr om inomhusbadet. På 
terrasserna finns bassänger för simning, 
rekreation och för småbarn. Ytterst 
mot gångvägen avslutas badet av en 
terränganpassad vattenrutschkana. Hela 
utomhusdelen måste av säkerhets- och 
avgiftsskäl omgärdas av något slags 
staket, förslagsvis inbäddat i klättrande 
grönska. Genom en liten entréfunktion 
med biljettkiosk samt insynsskyddade 
omklädningsbås kan utomhusbadet om så 
önskas fungera som en självständig enhet.
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