
SAMBAND

En samlad sportanläggning

Entrén med caféet placeras mot det södra 
stråket och med det centralt i sportan-
läggningen som helhet. När man stiger 
in i foajén eller sitter ner i caféet kan man 
uppleva anläggningens alla olika delar 
och aktiviteter både i byggnaden och på 
Angeredsvallen.

Stråket från ”Kulturtorget” till Sportanlägg-
ningen upplevs idag som en otrygg baksida. 
Entréns placering här stärker det stråket och 
skapar en potential för ytterligare bebyg-
gelse på det som idag är parkering. 

Stråket från ”Aktivitetstorget” till anlägg-
ningen upplevs även det som en baksida 
men har redan nu en stor outnyttjad kvalitet 
med utsikten över Lärjeåns dalgång. Den 
nya byggnaden annonserar sig frän par-
krummet och via ett nytt stråk väster om 
skolan leds besökaren mot huvudentrén.

Omslut, aktivera och integrera

Den befintliga sporthallen - som idag är 
placerad under gatunivå, på en utfyllnad, 
och med fyra baksidor ger väldigt lite till 
sin omgivning . Det nya programmet, 
aktiviteter och sociala ytor, placeras runt 
den slutna sporthallen och exponeras ut 
mot omgivningen. Det skapar en öppen och 
välkomnande byggnad där den befintliga 
sporthallen integreras.

Från foajén rör man sig runt den befintliga 
sporthallen, i tre nivåer. I de två lägre där 
man når man de olika omklädningsrummen 
och i den högre nås alla läktarna, caféet, 
loungen, gymmet och relaxavdelningen. 

De invändiga sambanden blir effektiva och 
när man rör sig runt i anläggningen ser 
man ner i äventyrsbadet, in i ishallen, in i 
sporthallen, ner i träningsbassängen, ut på 
aktivitetsisen, upp i gymmet eller ut på val-
lens friidrott och fotboll.

En anpassad sektion

Byggnaden koncentreras till den del av täv-
lingsområdet som redan är tagen i anspråk 
av sporthallen och anpassas till sluttningen. 
Den kompakta lösningen minskar andelen 
schaktning, spontning och pålning i den 
känsliga sluttningen och påverkan på den 
befintliga miljön, samtidigt som det inte 
låser framtida utvecklingsmöjligheter. 

Programmet staplas i sektion:

Det mer extroverta badet i sluttningens 
nedre nivå med tillgång till både aktivitets-
parken, det framtida utebadet, utsikten över 
Lärjeåns dalgång och södersolen. 

Ovanför placeras den mer introverta ishallen 
i sluttningens övre nivå, över omgivande 
marknivå. Aktivitetsisen placeras i samma 
nivå som ishallen, norr om den befintliga 
sporthallen och i anslutning till en utom-
husis i aktivitetsparken.

Spelplan

Förslagets distribution av ytor kan ses som 
en spelplan för den fortsatta processen. 
Med de olika funktionerna placerade runt 
den befintliga sporthallen finns en stor 
valfrihet i det fortsatta arbetet både när 
det gäller hur man minskar, ökar, fördelar 
respektive kopplar samman de olika ytorna 
och aktiviteterna.

Utomhusbad

Landskapskilen och utsikten ner mot Lärje-
åns dalgång är en av de stora potentialerna 
för den fortsatta utvecklingen i och för-
tätningen av Angereds centrum. Eftersom 
det finns en motsättning mellan det öppna 
landskapsrummet och de avgränsningar 
som följer med ett utomhusbad föreslår vi 
det som en del av den byggda miljön och 
direkt kopplat till inomhusbadet istället för 
en isolerad barriär i kilens landskapsrum. 
Den innebär samtidigt att omklädning och 
teknik kan samordnas med inomhusbadet.

Bostäder

En sportanläggning integrerad i sluttningen 
är en låg byggnad med ett program som 
också är ett attraktivt komplement till 
bostäder, placerad i en av de fem strategiska 
knutpunkterna och med en fantastisk utsikt 
över Lärjeåns dalgång. 

Det tillsammans skapar potential för att ad-
dera en ny typ av hyresrätter eller bostads-
rätter kopplade till sportanläggningen. Man 
tar hissen ner till badet på morgonen.

 Bostäder över den befintliga sporthallens 
omklädningsdel skulle också skapa tryggare 
stråk till och platser runt anläggningen 
under dygnets alla timmar och annonsera 
byggnaden på avstånd.

Det är möjligt att på ett liknande sätt förtäta 
med punkthus också över Angeredsgym-
nasiet. 

Projektets  strategi  syf tar  t i l l  att  integrera  ytter l igare  ett  omfat-
tande,  monofunkt ionel l t  och,  i  utgångspunkten,  introver t  pro -
gram i  Angereds  centrum och att  göra  det  utan att  sk apa ytter-
l igare  barr iärer,  baks idor  och avstånd,  men istä l let  en attrakt iv 
mötesplats  med en placer ing och disposit ion som k an hjä lpa t i l l 
att  generera  en ut veck l ing för  stadsdelen som helhet .

Den strategin bygger  på:

1 .
En samlad spor tanläggning,  där  även Angeredsval len och den 
f lyttade f r i idrottshal len är  en natur l ig  del ,  och ett  landsk ap som 
sparas  som en potent ia l  för  v idare  utbyggnad.

2 .
Den s lutna spor thal len omsluts  och integreras  med öppna akt iva 
ytor  som exponeras  ut  mot  omgivningen och ger  ett  välkomnande 
intr yck .

3 .
Den s lutna ishal len placeras  på samma nivå  som spor thal len med 
utr ymme för  badet  i  ett  nedre mark plan -  det  minsk ar  behovet  av 
schaktning,  sk apar  inga otr ygga baksidor  samtidigt  som det  ger 
spännande invändiga rum med närhet  och öppenhet  mel lan ol ik a 
akt iv i teter.
 

VY FR ÅN PARKERINGEN MOT ENTRÉN

Interaktiva och sociala rum

När de olika aktiviteterna flätas samman i 
plan och sektion skapas spännande möten 
både mellan aktiviteter och människor. 

Genom öppningar in i och mellan hallarna 
(också  den befintliga sporthallen) kan man 
betrakta husets olika aktiviteter när man 
rör sig runt eller när man sitter ner i foajén, 
caféet eller loungen.

Flera av anläggningens ytor är öppna, flexi-
bla och kan anpassas på flera sätt. Foajén 
kan vara en plats för barnkalas, ishallen 
transformeras till marknadsplats eller kon-
sertsal, relaxavdelningen och gymmet kan 
vid behov få en separat entré, loungen kan 
vara en plats för matchsnack, föreningsverk-
samhet och föreläsningar, badets olika delar 
kan skiljas av från varandra och ge  möjlig-
het till ungdomsdisko eller företagskickoff .



SAMBAND

yta för Friidrottshall

ekallé

den invändiga 25-metersbassängen är orienterad så 
att den enkelt kan byggas ut till en 50-metersbassäng

övre poolnivå +64,3

mellan poolnivå +62,8

nedre poolnivå +61,3

gräsyta

yta kan avsättas för biologisk rening av vattnet

möjlig placering av kiosk (även för parken)

gångvägen kan ligga kvar i sitt nuvarande läge

solterrass

hopptornen placeras i fonden av stråket från Angereds torg

aktivitetsis

+65,8

bouleplan

+62,2

+68,1

+67,8

+67,6

+67,4

+67,2

+67,0

+66,8

+66,6

+66,5

entréplats +66,5

+66,5

> 1/20

> 1/20
+67,1

+67,3

+67,5
+66,0

+65,5

+65,0

+64,5

+64,0

+63,5

+63,0

+62,5

transportintag för de tekniska utrymmena - med 
justerad sektion Ekevadsvägen

stråk från Kulturtorget

stråk från Angereds Torg

+68,5

+68,5

+68,5

gradänger för väntande

uteservering på balkong med utsikt över Angeredsvallen

plats för på- och avstigning bussarnärparkering 20p

+68,3

+68,8

katsura

promenadväg till Lärjeåns dalgång

istället för att bygga i parken sparas den som en potential för att bygga vid parken

det är möjligt att placera bostäder över gymnasiets tak

ekallé

VY FR ÅN ANGEREDS TORG

SITUATIONSPL AN 1:400

det öppna landskapet bevaras utebadet placeras i fonden av stråket taket annonserar anläggningen

framtida stadskvarter

Angeredsvallen

det är möjligt att placera bostäder över sporthallens omklädning

utsiktsplats/
vändplats

snöupplag
alternativt flyttar även den nedre poolnivån ut i parken

lekyta

äng

+57,9

+58,8
(+59,5)

+61,3

> 1/20

utsikt över Lärjeåns dalgång

södersol in i aktivitetspoolerna

skogen ger stämning till badet

varutransportintag genom lilla entrén



SAMBAND

VY FR ÅN ENTRÉN

SEK TION  GENOM BAD OCH ISHALL 1:200

Byggnaden är utformad med en stor 
hänsyn tagen till miljöpåverkan. 

Den kompakta volymen ger en liten 
omslutande yta som tillsammans med en 
hög isoleringsgrad minskar de onödiga en-
ergiförlusterna samtidigt som den minskar 
påverkan på det befintliga landskapet och 
den känsliga sluttningen. 

Tekniksystemen ska utformas så att det ska-
pas balans av energiflödena i byggnaden. 
Här är det tänkt att använda ett värme-
pumpsystem som likt ett kylskåp har en kall 
och en varm sida. Kylan går till isanlägg-
ningen och övriga verksamheter som kräver 
kyla. Värmen används för uppvärmning 
och varmvatten. Byggnadens kompakta 
form och det att ishallen placeras ovanför 
badanläggningen minskar avstånden och 
ledningsförlusterna samtidigt som det 
möjliggör ett samlat teknikrum för kyla och 
värme i två plan. 

Fukt är generellt ett stort problem i badan-
läggningar som kräver fuktsäkrade bjälklag 
och väggar - genom Foamglas och cellplast). 
Utöver detta kommer inga organiska mate-
rial att användas i byggnaden, vilket är god 
praxis för badanläggningar. 

Det veckade taket skapar optimala ytor för 
solfångare som kan minimera behovet av 
tillförd värme till byggnaden. I ett badhus, 
där det finns en stor förbrukning av varmt 
vatten hela året runt, är solfångare optimala 
och ekonomiskt lönsamma. Takets form 
medger ljusinsläpp från norr som minskar 
behovet av el till belysning samtidigt som 
det bidrar till att byggnaden uppfattas som 
transparent och öppen.  

OPTIMERAT FÖR SOLFÅNGARE LJUSINSLÄPP VÄRMEPUMP FUKTSÄKRAT



aktivitetsbad med rutschkana, möjlighet till bollsport

lagun med vattenfall och klättervägg
bastu med utblick i skog

rekreationsbad med bubbelkaskad

lounge 

hoppool 

rehabpool-tillslutningsbar

terrass mot skogspark 

vattenmassage
behandling-tillslutningsbar

terrass med utblick mot lärjeåns dalgång

25:an med läktare

möjlig koppling utebad

bastu med utblick i skog

från entré 

bar/café

ishall med läktare

befintlig sporthall

aktivitetsis

omklädning is

omklädning is
möjlig koppling till uteis

administration

lilla entrén

omklädning

foajé

till badet

loungen

café

relaxavdelningen

gym
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Kontorsrum

Kontorsrum

Kontorsrum

Kontorsrum

Kontorsrum

Kontorsrum

Ombyte
slip

Ombyte

Ombyte

funk

tork

Administration

Omklädning H

Omklädning D

AKTIVITETSIS
+66,7
ISYTA 500m²

LILLA ENTRÈN
+66,7

Omklädning 1 Omklädning 2
Ombyte Ombyte Ombyte Ombyte

tränare frd frd

Reception/skriskouthyrningFörråd
Fotboll

Omklädning
Fotboll

Omklädning
Fotboll

Omklädning
Sporthall

Omklädning
Sporthall

Omklädning
Sporthall

SPORTHALL
+66,7

TEKNIK

SIMHALL
+61,3

ISHALL
+66,7

ÄVENTYRSBAD
+61,3

40 skåp
3 omkl

48 skåp
3 omkl

Wc Wc

Uthyrning Omklädning
Gym

Entré

FOAJÈ
+66,7

Reception

Backoffice

Wc Hwc

Hwc

RwcFrd

Städ

Uthyrning Uthyrning Uthyrning

DE BÅDA STR ÅKEN

Sittbänk
Trappa med gradänger

Parken utvecklas som en potential för ytterligare bebyggelse i randzonerna

Angeredsvallen blir en naturlig del av sportanläggningen

Byggnaden ligger som en länk mellan den täta skogen och Angeredsgymnasiet

Konstruktion

För att möjliggöra stödspontning för den 
befintliga sporthallen och sluttningens 
känsliga lerlager lämnas ett avstånd till 
sporthallen på ca 3,5m.

Bjälklaget mellan ishall och bad är en sand-
wichkonstruktion som består av 200mm 
tjock betongsula, 500mm isolering av 
foamglass samt ytterligare 200mm betong-
undersida. Mellan sandwichelementet och 
badets ytskikt finns plats för nödvändiga 
tekniska installationer. Konstruktionen bärs 
av en pelar- balkkonstruktion som inpassas 
i badets omklädningsblock och intimare 
bassängrum. 
 
Det dubbelveckade sadeltaket är ett repeti-
tivt prefabricerat skivverkande stålfackverk 
som spänner mellan stålpelare i tre punkter. 
Fackverket kan kläs med betongskivor med 
urtag för glaspartier mot norr för neutralt 
överljus samtidigt som solpaneler kan place-
ras mot söder.

Samtliga fasader och invändiga väggbekläd-
nader består av oorganiska material, glas, 
kanalplast och prefabricerade betongskivor.

Att ishallens konstruktion samordnas med 
badets omklädning, teknik och mer intima 
bassängrum är i första hand ett ställnings-
tagande utifrån önskan om den attraktiva 
mötesplatsen där de olika aktiviteterna 
kopplas till varandra. Samtidigt vägs den 
ökade kostnaden för konstruktionen under 
ishallen upp av den minskade takytan 
och den minskade ytan och kostnaden för 
grundläggning i den känsliga sluttningenn 
tillsammans med den potential som finns 
för att utveckla sambanden mellan de olika 
delarna av anläggningen.
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barnpooler 
tillslutningsbara

Kontorsrum

Kontorsrum

Kontorsrum

Ombyte

tvätt

domare

Ismaskin

frd



+66,7

+66,7
+64,5 +65,5

SAMBAND

Fasaden är transparent eller semitransparent och bidrar 
till att aktivera och lysa upp omgivningen nattetid. 
De olika rummen har olika karaktär och anknyter till 
omgivningen på olika sätt.

LILLA ENTRÈN
+66,7

Reception

AKTIVITETSIS
+66,7
ISYTA 500m²

Torr läktare
badhall

SPORTHALL
+66,7

ISHALL
+66,7Läktare ishallLäktare sporthall

Aktivitetssal 2 Aktivitetssal 1

Söderterrass

Lobby

Gym

GYM och 
AKTIVITETSSALAR

CAFÈ

frd

frd

lättgym (fria)

lättgym (maskin)

fria vikter

maskin

löp/cross

linmaskin

sitt ö

gymbar
serv

bef tak

SIMHALL
+61,3

ÄVENTYRSBAD
+61,3

VY FR ÅN PARKEN

Program + Ytor

A 
Huvudentré med Café och Foajé 1230(+520)m²

A1 Huvudentré  10m²
A2 Foajé  490m²
A3 Café  470m²

Foajén och Caféet har ökats relativt programmet för att 
ytterligare förstärka sportanläggningens funktion och 
karaktär som en mötesplats öppen för hela Angered, 
men kan vid behov komprimeras.

A4 Uthyrningslokaler 100m²
A5 Kommunikationsyta 160m²

Adderade funktioner:

 Lilla entrén  70m²  
 Loungen   450m²

Den befintliga sporthallens entré skulle kunna utvecklas 
tillsammans med en lounge, en flexibel yta i övre plan 
som en tillgång för de olika föreningarna som använder 
anläggningen. Det kan användas för föreningens möten 
och där kan man träffas innan eller efter träning och 
match, vänta på föräldrar eller lagkamrater, oberoende 
av anläggningens öppettider i övrigt.

B 
Badanläggningen 3285(+280)m²

B1 Omklädningsblocket 570m²

Omklädning Dam  180m²
Omklädning Herr  180m²
Flexomklädning  50m²
Handikappomklädning  80m²
Undervisnings- och Rehabomklädning 80m²
 

B2 Aktivitetsbad                     700(+110)m²
 
Barnpooler   135m²
Tonårspooler   565m² 

Aktivitetspoolerna har fått en större upplevelsedel med 
fler lugna bassänger bakom ljuddämpande vattenridåer, 
en zon där de olika generationerna kan mötas. 
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förrum

RELAXAVDELNING

Relaxrum 2 Relaxrum1

kallbad

pentry

Bastu (torr)

Bastu (våt)
Ångbastu

2 duschar
1 sluten

2 duschar
1 sluten

28 skåp
6 omkl

28 skåp
6 omkl

frd

Lounge

+60,0
+58,9

+61,3

+63,7

Adderad funktion:

En separat bar-/cafédisk (illustrerad som 110m²) med en 
torr del för föräldrar som vill kunna följa sina barn utan 
att byta om, och som kan bemannas vid behov eller vara 
en tillgång vid uthyrning.
 
B3 Träningsbassäng                             1010(+170m²) 
 

Adderad funktion:

En torr läktare (illustrerad som 170m²) som nås från 
caféplan kan vara en tillgång för föräldrar som kunna 
följa träningar utan att behöva byta om samtidigt som 
den kan utformas som en kontakt från caféplanet vidare 
ut till det framtida utebadet.

B4 Undervisnings- och rehabbassäng  355m² 
 
Om Gym och Aktivitetssalar separeras från badet 
(se nedan) behöver programmet delas upp på ett 
lämpligt sätt. Behandlingsrum och testrum från C2 
samt adderade funktioner som vattenmassage och en 
kontemplativ yta med vilstolar kan öka kvaliteten på 
Undervisnings- och Rehabbassängen.

B5 Relaxavdelning   335m² 

Relaxavdelningen som ska kunna hyras ut och användas 
separat från det övriga badet har en lämplig och mer 
avskild placering på ett övre plan med utsikt över 
Lärjeåns dalgång. Den adderade kommunikationsytan 
ökar flexibiliteten.

B6 Kommunikationsytor   495m²
 

C 
Gym- och Aktivitetssalar   535m²

C1 Gym    205m² 

C2 Aktivitetssalar  305m² 

Gym och Aktivitetssalar kan placeras mot entréplatsen 
för att aktivera passagen mellan anläggningen och 
Angeredsgymnasiet. Det möjliggör samtidigt en flexibel 
användning. De behandlingsrum och testrum som 
placerats vid rehabbassängen kan flytta upp.  
 
C3 Utbildnings- och konferensrum 25m²

D 
Isanläggningen                3885(+160)m² 
   
D1 Fullmåttsrink   2275m²

D2 Aktivitetsis   640m²

D3 Omklädning  370m²

D4 Övriga lokaler  260m²

D5 Kommunikationsytor  340m²
 
Med ishallen i samma plan som foajén är det lättare att 
hitta en alternativ användning för ishallen sommartid, 
även läktarna kan nås nerifrån. Samtidigt är en övre 
kommunikation (+160m²) från café längs med läktare 
intressant inte minst vid periodpaus i matcher.

E
Personallokaler  320m²

E1 Administrationsrum  160m² 

Kommunikationsyta har tillkommit relativt programmet.

E2 Personalrum   70m²
E3 Personalomklädning  90m²

F Teknik och Fastighetsskötsel  1100m²

F1 Transportintag  20m² 
F2 Vattenreningsfunktionen   360m² 
F3 Fjärrvärmecentral  30m² 
F4 El/Tele/Data/Larmcentral  40m² 
F5 Fläktrum   450m² 
F6 Kylmaskinrum  80m² 
F7 Fastighetsförråd  50m² 
F8 Avfallsrum   20m² 
F9 Städcentral   20m² 
F10 Verkstad   20m² 
F11 Tvättstuga   10m² 

Gråa ytor är placerade i bassängplan under badet.

Summa    
 10355(+960)m²
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när utebadet byggs ut kan bassängen kopplas på motsvarande utebassäng

ortogonal och konstruktivt enkel 
men rumsligt lekfull struktur

skogen som stämningsgivare
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öppningsbart
glasparti

tvättboxar

städ frd frd träboxar

heta lavar

behandling

behandling

test

vattenmassage

klättervägg

klättervägg

teknik
165m²

Undervisnings-
och rehabbassäng
75 m²

40 skåp
3 omkl

40 skåp
3 omkl

48 skåp
6 omkl

48 skåp
6 omkl

48 skåp
6 omkl

Vilrum Dusch

Handikapp
omkl.

Handikapp
omkl.

Dusch

Frd
10m²

Frd
10m²

9 duschar

9 duschar

48 skåp
6 omkl

48 skåp
6 omkl

48 skåp
6 omkl

48 skåp

48 skåp

duschar

duschar

bastu med utsikt

bastu med utsikt

rekreations-
bassäng

rekreations-
bassäng

bubbelkaskad

vattenfall

vattenfall

lagun
52m²
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Simlärarrum
10m²

Personal
Behandling
20m²

öppningsbart
glasparti

frd läktare badgäster

solterrass

möjlig att tillsluta

bar/café

badvakt

frd lounge/dansgolv

aktivitetspool
40m²

bollsporter

barnpool 3-10år

småbarnspool 0-3år
frd/st
7m²

+61,3

+61,3

SIMHALL
+61,3

ÄVENTYRSBAD
+61,3

utsikt över dalgången

nät i tak- lianer

AK TIVITE TSPOOLERNA

FASAD MOT SÖDER 1:200

FASAD MOT ÖSTER 1:200

Aktivitetspoolen mot söder, i fonden på stråket från kulturtorget, och vid foajén.

Ishallens volym kan tändas upp och ge både parken och badet en ytterligare kvalitet kvällstid

Taket håller samman byggnadens form och tillåter att de olika volymnerna anpassas till respektive funktion
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