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Angereds Bad och Sporthall

Stadsbyggnadspreppet ligger i att annonsera hela 
idrottscentret som en enhet.
Detta nås genom att ha samma fasad på befintlig 
handbollshall, friidrottshuset och den nya is och 
badhallen.

Ett angörningstorg, för bilburna, som kantas av 
friidrottshallen, leder besökaren in i sportstråket, 
mellan befintlig skola och det nya idrottscentret.
Ett aktivitetsstråk utefter skolans norrfasad, avslutas 
med huvudentrén till centret.

Man ser tidigt den motivperforerade metallfasaden 
och de stora taklanterninerna, som tar in ljus till 
husets inre del.
Det framtida utomhusbadet, skärs ner i sluttningen, 
norr om badet och blir till en grön lagun med 
badaktiviteter.
Angörningstorget, aktivitetsstråket och sportstråket, 
ges en gemensam markbehandling, med upphöjda 
gräsytor och planteringar, träd och stensättningar, 
samt stora ljuspelare i olika färger som tidigt leder 
besökaren till centret.
Parkering för rörelsehindrade förläggs nära entréer 
i sportstråket.

UTOMHUSBAD

ANGEREDSGYMNASIET

METALLRASTER PÅ 
FRIIDROTTSHALL

METALLRASTER PÅ 
FRIIDROTTSHALL

LJUSPELARE
Angörningstorget, aktivitetsstråket 
och sportstråket, ges en gemensam 
markbehandling, med upphöjda 
gräsytor och planteringar, träd och 
stensättningar, samt stora ljuspelare i 
olika färger som tidigt leder besökaren 
till centret.
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PANORAMAVY FRÅN NORDVÄST

FLYGBILD FRÅN NORDOST
VY I ENTRÉ MOT CAFÉ OCH AKTIVITETSBAD

Huset

Grundprincipen är allt under ett tak och i en gemensam fasad.
Härigenom skapas en byggnad för all idrott och övriga 
aktiviteter
Detta  ger anläggningen en stark identitet i hela 
Angeredsområdet på samma sätt som Blå Stället blivit ett 
begrep
Fasaderna består av motivperforerat metalllraster och varierad 
glasning, som berättar om bakomliggande aktiviteter.
Varje fasad del speglar artificiellt naturen runt omkring och 
skapar upplevelse från olika håll i området.
Den mörka delen av dygnet framträder mönstret svagt med 
hjälp av bakomliggande led belysning som
Varierar i kulör.
En variation som ger volymen spänning och olika upplevelse 
över året. Ett hus som lever likt naturen.

De stora taklanterninerna är riktade åt olika väderstreck och 
ger karaktär samt förstärker byggnadens identitet.Överljuset 
når in i anläggningens inre delar och vandrar med solens 
rörelser.
Olika klockslag ger olika ljus och fokus på olika delar i huset.
 
Yttertaket på bad och ishall är sedumklätt och bakom de 
uppdragna fasaderna kläs hela handbollshallens tak med 
solceller. En taklisthöjd för hela centret. Sedumtak tar hand om 
dagvattnet.

På handbollshallens lågdel mot sportstråket kan med fördel en 
framtida träningsplan för boxning förläggas.
Bad och ishall har +67,0, som gemensamt enhetsplan.

Från den gemensamma foajén kan man nå handbollen, 
badhallen, aktivitetsisen och ishallen.
Varje del kan avskiljas så att varje aktivitet nås genom egen 
entré.

Receptionens centrala plats servar entréavgifter för såväl 
ishall, badhall samt gym och relaxavdelning en trappa upp. 
Väggen ovanför är en aktiv info-yta där husets olika aktiviteter 
annonseras.
Hela golvytan förses med  ett aktivitetsinspirerat mönster.

Receptionen har direkt koppling till caféet.
En entrégata skiljer omklädning för ishall och bad vilket gör 
anläggningen lätt orienterbar.
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Entréplan, 1:200/1:400
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VATTENLEK FÄRGGLADA FIGURER BÅGAR MED SPRUT-
MUNSTYCKE

VATTENLEKSAKER FLOOWRIDER

VY ÖVER AKTIVITESPOOLERNA

VY ÖVER 25:AN MOT REHABBASSÄNG
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VATTENEFFEKTER

VATTENVÄGG

BADVAKT 
”SOUTH BEACH”

KLÄTTERVÄGG

VÄXTVÄGG

Badhallen

Barnpooler och aktivitetspooler är visuellt kopplade 
till cafe´ och foajeýtor. Cafét serverar både besökare 
och badande.
Småbarnspoolen inbjuder till lek och vattenvana. 
Barnpoolen skärmas av med en glasvägg mot 
tonårspoolerna. Bassängsidan kantas av en 
vattenvägg med vattenfall och lätta vattenstrålar. 
Färgglada figurer står i vattnet med interaktiva 
vatteneffekter. Kryp under vattenbågar eller skjut 
med vattenkanon. Vattenfallet från svampen 
inspirerar och överraskar vid olika tidpunkter.

I tonårspoolen dominerar vattenytan. Här finns 
flexibiliteten för vattenlekar och tidsstyrda 
vatteneffekter. Ett ramverk från taket som kan sänkas 
ned ger möjligheter för spel och tävlingar med 
rep eller gungor. En motströms kanal med varierat 
vattentryck skapar med eller motströms upplevelse. 
Ta gärna badringen och ÅK! Flytredskap som 
hopp-plattor och vattenkanor blir bas för kreativa 
aktiviteter.
 
Hoppoolen är multifunktionell. Den gröna 
växtväggen ramar in två trampoliner. Klätterväggen 
med sitt vattenfall inbjuder till utmaningar. Dessa 
bägge aktiviteter bildar fond i denna del av pool 
området.

En ytterligare attraktion skulle kunna vara en 
Flowrider. Populär och ett ankare i en vatten och 
upplevelse anläggning. En färdig attraktion som 
redan finns på marknaden. Surfa och tävla inomhus! 
Kan läggas i ett separat glasat rum som sommartid 
helt kan öppnas mot utomhusbadet.

Väggen mot omklädningen är poolrumsfond och 
görs som en växtvägg som tar hand om akustiken 
på ett naturligt sätt.
Hopp och aktivitetspooler kan avskiljas med 
glaspartier mot 25 meters bassängen, som kan vara 
en egen del vid t ex tävlingar.

Rehab bassängen kan helt avskiljas från övriga 
bassänger med skjutglas-partier. Rehab har även 
egen omklädningszon.

Den centrala axeln med omklädning har en 
övervåning innehållande gym, behandlingsrum, 
aktivitetssalar och en sammanhållande 
relaxavdelning, med stor utomhusterrass, för mer 
privat solande. Relaxavdelningen kan hyras ut separat 
i en eller två delar.
Från Aktivitets salar och Relax avd kan man se ner i 
ishallen och från gymmet ser man ner i badhallen, 
genom glaspartier.
På övervåningen ovanför uthyrningslokalerna ligger 
hela administrationen och pers omklädningen

Ishallen

Aktivitets isen – isdiscot, ligger i direkt anslutning till 
foajén och kan ses genom stora glaspartier. Sittbänkar 
runt isen och skridskouthyrning. Taklanterninerna 
ger solspeglar ner på aktivitetsisen.
Själva ishockeyhallen ligger innanför den 7 meter 
höga motivsportväggen som kan hissas upp i taket.

FLOWRIDER

BADVAKT 
”SOUTH BEACH”
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VY FRÅN FOAJÉ MOT AKTIVITETSIS

Hållbar utveckling och 
byggande är framtid

Byggnadens klimatskal utförs med omsorg vilket ger så 
låga energiuttag som möjligt.
Låga U-värden på fasadmaterial och glasytor bidrar till 
resurssnåla lösningar. Naturliga material som trä och sten 
ger anläggningen en lång livscykel och följer intentioner 
om förnybara och återvinningsbara material.
En tung inre verksamhetskärna ger en klimattröghet 
som bidrar positivt  till både upplevelse och energiför-
brukning.

Anläggningen skall minimera miljöpåverkan genom att 
utforma energieffektiva processer och att flytta över-
skottsenergi till samtida energibehov. Att placera en 
badanläggning tillsammans med en ishall innebär sär-
skilda möjligheter att ”flytta ” energi i anläggningen, ge-
nom att ishallen kontinuerligt genererar ett, visserligen 
lågtempererat men ändå stort värmeöverskott, alltme-
dan badanläggningen har ett i stort sett kontinuerligt 
värmebehov.

Naturligt ljusinsläpp tas från tak, ger bättre effekt än ljus 
in från fasadytor och sprider dagsljuset bättre och mini-
merar därmed behovet av artificiell belysning.
Ljusa material på väggar, tak och golv reflekterar ljuset 
och ökar dagsljuseffekten.
Sedumtak tar hand om dagvatten och fungerar som för-
dröjningsmagasin och minskar dessutom belastningar 
på avlopp och reningsverk. Naturligt och underhållsfritt. 
För att få en hållbar och miljöanpassad hel anläggning 
krävs bl.a följande tekniska lösningar:

• FTX från / tillufts värmeväxlare
• Förvärmning av tilluft via mark kulvert.
• Närvaro och frekvensstyrda cirkulationspum- 
 par för bassängvatten.
• Spillvattenvärmeväxlare till förvärmning av  
 inkom mande rent vatten.
• Avfuktare i ventilationsanläggningen vilket  
 återför energi till tilluften.
• Lågenergival vad gäller belysning, dusch och  
 handfat samt vitvaror.
• Fjärrvärme som primärvärme och varmvat  
 tensystem.
• Solceller på tak ger tillskottsenergi för vatten- 
 uppvärmning.
• Dagvatten uppsamling för wc spolning.
• Behovsstyrning av luftflöden sparar driften  
 energi på fläktar.

• Belastningsberoende kemikaliedosering.

VY FRÅN SÖDER

PLAN 1 TRAPPA
1425m2

ENTRÉPLAN
7400m2

KÄLLARPLAN
1350m2
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KÄLLARPLAN, 1:400/1:800

PLAN 1 TRAPPA, 1:400/1:800

Källarplan/Teknik

Teknikvåningen ligger på +62.65 
under ishallen och omklädningsde-
lar. Besiktningsgångar runt samtliga 
pooler.
Angörning till anläggningen för 
nytto transporter. Sker under tak 
utanför teknikdelen.
Här ligger också varuhiss, soprum 
och verkstad.

TOTAL YTA 10175m2



H A N D B O L L
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Fasad mot nordväst, 1:200/1:400

Fasad mot sydost, 1:400/1:800Fasad mot sydväst, 1:400/1:800

Sektion A-A, 1:200/1:400
VY FRÅN NORDOST

VY ÖVER AKTIVITETSBADET
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Sektion C-C, 1:200/1:400

Sektion B-B, 1:200/1:400

Fasad mot nordost, 1:200/1:400

VY FRÅN NORDOST

VY ÖVER 25:AN MOT REHABBASSÄNG

Fasader

De stora taklanterninerna är riktade åt olika väderstreck och 
ger karaktär samt förstärker byggnadens identitet.Överljuset 
når in i anläggningens inre delar och vandrar med solens 
rörelser.
Olika klockslag ger olika ljus och fokus på olika delar i huset.
 
Yttertaket på bad och ishall är sedumklätt och bakom de 
uppdragna fasaderna kläs hela handbollshallens tak med 
solceller. En taklisthöjd för hela centret. Sedumtak tar hand 
om dagvattnet.

Exempel på fasader med perforerad plåt


