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Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar

Tävlingens syfte

Tävlingsområdet

Introduktion

Higabgruppen arrangerar en inbjuden arkitekttävling för utformning av ny bad- och isanläggning 
i Angered centrum. Tävlingen genomförs enligt Sveriges Arkitekters tävlingsregler. Sex arkitekt-
företag är inbjudna att tävla. Higabgruppens uppdrag är att planera, projektera, bygga och äga 
anläggningen med Idrotts- och föreningsförvaltningen som hyresgäst och verksamhetsansvarig.

Bakgrund

Angered centrum Angered centrum ligger i den nordöstra delen av Göteborg, ca 11 km från Göte-
borg centrum omgärdat av stadsdelarna Gunnared, Lärjedalen, Kortedala och Bergsjön, med cirka 
87.000 invånare.
Angered centrum är det kulturella och kommersiella centrumet för omgivande stadsdelar. Cen-
trumet utgör enligt kommunens målbild för kollektivtrafiken (K2020) en av fem strategiska knut-
punkter i Göteborg, vilket innebär att det här eftersträvas en högre bebyggelsetäthet och ett större 
innehåll av service, arbetsplatser och bostäder.
I det pågående detaljplanearbetet ingår nya bostäder, närsjukhus samt utvecklad handel och inte 
minst en ny bad- och isanläggning.
Verksamheterna i bad- och isanläggningen som en del i ett sportcenter, spelar en viktig roll i ambi-
tionen att arbeta med förebyggande hälso- och friskvård.
Målet är att anläggningen ska vara full av aktivitet och vara en attraktiv mötesplats för alla, inte 
minst barn- och ungdomar ska stimuleras till aktivitet och idrottsutövning. Anläggningen ska 
också främja föreningslivet.
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Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften består av att planera och gestalta en ny bad- och isanläggningen som en del 
av ett sportcenter. Byggnaden ska vara av hög arkitektonisk klass som annonserar sig väl och 
blir en profilbyggnad för Angeredcentrum. I tävlingsuppgiften ingår även att föreslå en placering 
av ett framtida utomhusbad i norra delen av tävlingsområdet. Placeringen ska motiveras.

Efter tävlingen

Arrangören avser att förhandla med förslagsställaren/upphovsrättsinnehavaren till det förslag 
juryn har rekommenderat för fortsatt arkitektuppdrag. Övriga konsulttjänster upphandlas och 
samordnas av arrangören. Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation ska sam-
råd ske med Sveriges Arkitekter.

Jury

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestånde av

Ordförande   Berndt Svensson, Higabgruppen
Vice ordförande    Ragnhild Andersson, Idrotts- ochföreningsförvaltningen, Ioff
Sakkunnig arkitekt   Mikael Uppling, AIX arkitekter AB
Sakkunnig arkitekt   Christer Malmström, Malmström  Edström arkitekter
    ingenjörer AB
Planarkitekt   Åsa Swan, Stadsbyggnadskontoret 
Repr verksamheten   Katarina Elfverson, Ioff 
Repr verksamheten   Dijan Vranjic, Ioff 
Projektledare    Göran Arvidsson, Higabgruppen
Tävlingsekreterare   Svante Thun, Higabgruppen
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Placering och entré

Förslagen Chili, Well, 0-34º och Badis följer i 
stort sett samma upplägg. Huvudentré sker 
från stråket mot gymnasieskolan, med ett cen-
tralt entrérum som förbinder badet, isdelen och 
sporthallen. I Isvatten är upplägget snarlikt men 
med all tillkommande programyta förlagd öster 
om sporthallen. Förslaget går därmed något 
utanför den angivna byggrätten. 
En gemensam frågeställning med denna dispo-
sition blir hur entrén annonseras och hur man 
som besökare leds dit. För gående söderut i 
det planerade aktivitetsstråket exponeras an-
läggningen på olika sätt. Chili, Isvatten och Well 
visar här foajé och bad medan 0-34º och Badis 
har mer anonyma programfunktioner. Från ytor 
för bilangöring och parkering i sydväst är detta 
entréläge mer komplicerat och kräver åtgärder 
för att fungera. I Chili förlängs aktivitetsstråket 
in mellan anläggningen och gymnasiet och 
entrén betonas genom en uppstickande glas-
volym. Badis placerar en uteis mot sydväst 
och tar ett stort grepp genom att hela volymen 
skärs ur så att taket bildar ett skärmtak över en 
entréyta. 

Juryns generella kommentarer

Allmänt

Förslagen är generellt funktionellt vällösta och bekräftar att det finns förutsättningar för en 
fungerande anläggning. Baddelen präglas ofta av stor inlevelse medan mindre omsorg har 
ägnats isdelen. Förslag har i olika grad lyckats integrerat den befintliga sporthallen. I volym-
behandling och yttre gestalt skiljer sig förslagen åt. Några har adderat volymer och varierat 
fasaderna medan andra har sökt hålla samman anläggningen till en helhet i form och material. 
Materialmässigt uppvisas stor variation mellan förslagen. Placering och ytutbredning på tomten 
visar vissa olikheter medan alla förslag utom ett har valt i stort sätt samma läge för huvudentré. 
Ett av förslagen går något utanför den angivna byggrätten. Tomtens nivåskillnader har vål-
lat svårigheter för de flesta vilket i flera fall lett till lösningar som är krävande ur driftsynpunkt. 
Ytmässigt varierar förslagen och inget av dessa kan utan bearbetningar sägas ha löst tävling-
suppgiften fullt ut.
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0-34º visar en ambition till torg framför entrén mitt på långsidan och med en åtföljande bev-
uxen pelararkad. Well förlänger en infartsgata in till sin tydligt nordväst vända entré och låter 
en rad armaturer ledsaga besökaren in i gränden. Samband har en egen utgångspunkt med 
huvudentré mot sydväst och en kompakt planutbredning. Det ger ett enkelt och tydligt förhål-
lande till omgivningen och lämnar vyn längs aktivitetsstråket söderut mot Lärjeåns dalgång 
nästan opåverkad. Mot denna sida har förslaget lagt en sekundär entré.

Det är juryns uppfattning att Samband tolkat 
platsen på ett innovativt sätt när det gäller 
entréförhållande och mötet med besökare. 
Badis och Well är de av övriga förslag som 
mest övertygande visar att en entré i stråket 
kan fungera. Isvatten och Chili har kvaliteter i 
mötet med parkstråket men är mindre starka 
i övrigt. 0-34º hanterar varken mötet med 
parkstråket eller angöringssidan på ett över-
tygande sätt.

Inre samband och funktioner

Huvudentréns placering varierar längs anläggningens nordvästra sida. Längst mot parken i 
norr ligger Isvatten och Well med entré nära sammankopplade till uteytor  i fonden på aktiv-
itetsstråket. I dessa förslag spelar också aktivitetsisen en framträdande roll. Chili, Badis och 
0-34º har sina entréer i stråket mot skolan. Chilis offentliga delar med servering och foajé ligger 
mot stråket och parken medan Badis och 0-34º har lagt dessa funktioner djupare in längs en 
öst-västligt axel. Samband har sin huvudentré i det sydvästra hörnet med foajé i markplan och 
cafédel upplyft en våning. 
Utvärderingen av flöden från entrén in i anläggningen visar på utmaningen som ligger i up-
pgiften. Tomtens lutning utnyttjas av vissa förslag som en resurs. I Chili rör sig badgäster in 
i mycket flexibla och vällösta omklädningsdelar längs ett överljusbelyst och lätt sluttande 
foajérum. Utövare i sport- och ishallarna ansluter till samma rörelse. I Badis ligger badomklädn-
ing direkt innanför entrén men våningsskild från bassängytorna. Från en nedre foajé nås sedan 
isomklädnad. Även i Well nås isytorna från en nedre foajé medan badlösningen är organiserad 
på ett liknande sätt som i Chili. 0-34º följer samma princip med skilda våningsplan för de olika 
aktiviteterna. Isvatten visar som enda förslag en gemensam korridor för aktiva till såväl bad 
som is. Sporthallen är här något perifer. Samband har ett gemensamt våningsplan för utövare 
till sport- och ishall medan badgäster får röra sig till ett nedre plan.



6

Med undantag av Samband har ishallen inte en-
gagerat förslagsställarna i samma grad som badet 
och juryn efterlyser här idékraft. Aktivitetsisen har 
givits olika placering och roll i anläggningen. Isvat-
ten har den som en integrerad del av foajén. Well 
låter den ingå i ett sammanhang med en inre gård 
och uttnyttjar den för dagsljusintag. Chili, 0-34º 
och Badis har en nära nog identisk placering i 
söder, långt in i anläggningen. Samband har den 
placerad i avskilt läge i öster. 
Att utnyttja aktivitetsisen som ett centralt rum i 
huset är en kvalitet. Det bygger dock på att denna 
nya verksamhet i området blir lyckad.

Baddelarna är generellt organiserade 
på ett sätt som övertygar eller går att 
bearbeta. T ex är det inte önskvärt 
med nivåskillnader i bassängrum eller 
i rörelsen mellan omklädningsrum och 
bassänger. Undantaget är Samband som 
valt att lägga badet på en lägre nivå, un-
der ishallen. Det leder till ett stark karak-
tärsfullt bad men som juryn bedömer blir 
driftintensivt.

De olika förslagen uppvisar stora skill-
nader i hanteringen av programmets torra 
ytor, framför allt avseende de publika 
ytorna. Hur dessa hanteras visar i någon 
mån hur förslagsställaren ser på uppgif-
ten och på anläggningens roll i Angered. 

En egen ståndpunkt visar Samband som, genom 
uppdelningen i tre våningsplan, kommunicerar ett 
hus fyllt av liv och rörelse på ett lockande och sym-
patiskt sätt. Den tydliga uppdelningens konsekvens 
är dock ytkrävande och personalkrävande. Övriga 
förslag har en mer modest syn på hur anläggnin-
gen kommer att befolkas. Publika ytor, gym och 
kontorsfunktioner ligger på ett övre plan med ett 
mer eller mindre tydligt förhållande till anläggningen 
som helhet. Well tillför en takterrass och en inre 
gård på ett medvetet sätt för att skapa kvalitet i den 
djupa husvolymen. De publika ytorna är välstud-
erade om än något snåla. Badis utnyttjar terrängens 
lutning till ett läktarlandskap.  

Flera förslag påminner om varandra i disposition 
och har många dellösningar gemensamma. Juryn 
bedömer att Well totalt ger bäst utväxling avseende 
inre samband och funktioner.
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Inre och yttre gestalt

Förslagen visar en stor spridning vad gäller arkitektoniskt koncept. Isvatten, Well och Badis 
strävar efter ett homogent uttryck genom ett samlande form i ett eller ett fåtal material. Well 
och Isvatten renodlar en enkel volym i kombination med en raffinerad fasadlösning. Well an-
vänder sig av glas-shingel med ett fåtal accenter i form av burspråk och klarglaspartier medan 
Isvatten sveper ett fotorastrerat raster av metall utanpå byggnadens klimatskal. Badis kombin-
erar träfasadelement med slitsar av glas och kulörta skivfasader. Well använder taklanterniner 
för dagsljusföring och för exteriör karaktär. Badis utgår från höjdkurvan till ett inre landskap 
som också ger uttryck i uppdelningen av takytorna. Samband bygger också på en samlad 
gestalt med ett karaktärsfullt tak som starkaste arkitektoniskt element. Dess tak är en utveck-
lad form av industritak med dagsljusintag och gavelspetsar mot anläggningens långsidor. Chili 
och 0-34º artikulerar de olika volymerna men med gemensam fasadbehandling. Chili ger badet 
ett organiskt rundat formspråk som står mot övriga delars ortogonalitet. 0-34º visar oliklutande 
flacka pulpettak och en fasad som genom mönsterverkan associerar till andra kulturer.

Generellt är badmiljöerna gestaltade med 
inlevelse medan förhållandet till ishallarna är 
mer slentrianmässigt. Badis landskapskoncept 
kännetecknas interiört av nedtrappande rum där 
bjälklagskanter och gradänger löper parallellt 
med slänten. Chili arbetar med mellanrummet 
som sammanhållande kitt och 0-34º har en ten-
dens åt samma håll. Isvatten väljer att lägga alla 
aktivitetsytor på en gemensam nivå, och artikul-
erar slänten genom en sockelvåning. Well har ett 
intressant system av mindre rum som står mot 
större rumsvolymer och ett varierat och något 
sparsamt flöde av dagsljus. Samband bygger 
sin idé på monofunktionella våningsplan och ka-
raktärsfulla huvudrum. Det är det förslaget som 
går längst i integreringen av nya och befintliga 
verksamheter till en helhet. Badets stora utsträc-
kning har funktionella brister men vackra rum 
och samband.
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Juryn ser kvaliteter i flera av förslagen och vill framhålla Samband som det förslag som bäst 
svarar mot den efterfrågade profilbyggnaden. Det har också behandlat anläggningens alla 
delar på ett likvärdigt sätt. Well har ett återhållet formspråk som är beroende av hög kvalitet i 
detaljutförandet. De uppdelade koncepten hos Chili och 0-34º övertygar inte, i synnerhet 0-34º 
uppfattar juryn som obearbetat och alltför schematiskt. Badis har ett intressant grepp som 
juryn uppfattar som något oförlöst och storskaligt, ett omdöme som också gäller för Isvatten. 
De eventuella fördelar i organisation eller gestalt som Isvatten uppnår genom att gå utanför 
den angivna byggrätten uppväger enligt juryns mening inte den nackdel som ett större intrång i 
stadsparken innebär.

Genomförande – bearbetning och ekonomi

Juryn har till sin hjälp i bedömningsarbetet tagit fram modeller samt yt- och kostnadsbedömn-
ingar av samtliga förslag. Det står klart att programmet något underskattat ytbehovet i entré, 
foajé o dyl utrymmen. I beräkningsarbetet har brister i redovisning schabloniserats, t ex har 
Samband påförts ytor för ej redovisade utrymmen för fastighetsteknik och vattenrening. 
Kalkylerna visar att samtliga förslag i olika grad överskrider budgeten för projektet. Juryn har 
för några av förslagen översiktligt bedömt hur en bearbetning mot budget skulle kunna genom-
föras utan att förslagens specifika kvaliteter går förlorade. För Samband är detta en svaghet. 
Förslagets stora överskridande av programytorna är en konsekvens av funktionsuppdelningen 
i olika våningsplan och radikala ytminskningar är svåra att göra. Den eventuella funktionen som 
allaktivitetshus/ fritidsgård i Angered som går att läsa in i Samband finns inte programskriven 
utan drabbar förslaget ekonomiskt i form av ökad driftkostnad genom större personalbehov. 
Likaså är den föreslagna stom- och takkonstruktionen starkt karaktärsskapande men samtidigt 
en stor osäkerhetsfaktor ur ekonomisk och teknisk synvinkel.
För några av de andra förslagen är en anpassning till en mindre budget och en bättre funk-
tion enklare. Badis skulle med bibehållen karaktär kunna studeras om bl a vad gäller samband 
mellan bad och omklädning. I Well kan entréytorna bearbetas och den inre gårdens roll och 
potential utvecklas vidare. Även exteriört bör förslaget gå att anpassa för att bättre kunna möta 
önskemålet om en profilbyggnad för stadsdelen.
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Juryns slutsats

Det är juryns samstämmiga uppfattning att Well är det förslag som på bästa sätt svarar mot 
utvärderingskriterierna vilka utryckts i tävlingsprogrammet och rekommenderar därför att detta 
förslag skall väljas för fortsatt uppdrag. I det arbetet ingår att se över förslagets ytutbredning 
och övrig utformning så att budgetmålet kan uppfyllas.

Juryns motivering

Förslaget visar en klarhet i disposition och ett raffinerat yttre. Det vänder en välkomnande sida 
åt centrum och parkstråket. De olika delarna är sammanbundna i ett väl studerat rumssystem 
där aktiviteter för barn och ungdom har en framskjuten plats. De rumsliga kvaliteterna bygger 
på en varierad ljusföring där karaktärsfulla taklanterniner kombineras med glaspartier för ut-
blick. Well kommer genom sin glasfasad att ge karaktär åt Angered i ett skimmer som varierar 
mellan morgon och kväll och över årstidernas växlingar.
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OMDÖMEN OM ENSKILDA FÖRSLAG
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Chili  Liljewall Arkitekter AB

 Vald placering av entréen innebär dock att 
anläggningen annonserar sig på ett otydligt sätt 
mot omgivningen. Utformningen av foajén är 
också mindre välkomnande än önskat då större 
delen av denna troligen kommer att upplevas 
som en överbred sluttande korridor. De plana 
golvytorna blir få och inbjuder inte till vistelse. 

Juryn har även ifrågasatt den starka riktningen 
på detta rum och inte riktigt sett målpunkten. 
Den utvändiga gestaltningen är som mest int-
ressant i badhusdelen, med glas och trä som 
följer den plastiska volymen. 

Förslaget kännetecknas av två huvudformer, 
en mjukt formad badavdelning mot parken 
och en mer stramt hållen ishall. Befintlig 
sporthall lämnas arkitektoniskt obearbetad. 
Ett inre kilformat foajérum, vilket följer slut-
tningen, sträcker ut sig i väst- östlig riktning 
och förbinder alla aktiviteter på ett förtjänstfullt 
sätt. Omklädningsdelarna är effektiva och 
flexibla.
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Förslaget annonserar sig väl mot omgivningen, 
både i uttryck och volym. Den lite undansky-
mda entréplaceringen förstärks av utkragande 
tak vilka leder besökaren rätt. Utvändigt och, 
framför allt, invändigt bygger förslaget arkitek-
toniskt på att nivåskillnaden på platsen tas 
upp i byggnaden. Interiört fångas detta på 
ett elegant sätt upp i en närmast kontinuerlig 
läktarsektion vilken löper genom bad- och 
isanläggningen. 

Tyvärr nyttjas detta anslag inte fullt ut då badets omklädningsdel förlagts på entréplanet vilket 
skapar en något inåtvänd foajé- och cafédel samt en mindre funktionell badavdelning där hiss 
eller trappor måste användas för att nå dess olika delar. Den utvändiga gestaltningen övertygar 
inte juryn fullt ut då den dels känns påtagligt stor till volym och dels något trendinriktad till ut-
tryck. Interiört har foajéytorna i två plan inte givits en tillräckligt attraktiv utformning.

Badis  Kanozi Arkitekter AB



14

Förslaget vänder på ett intressant och vack-
ert sätt in och ut på situationen genom att 
förlägga huvudentréen i sydväst mot An-
geredsvallen. Greppet skapar ett mycket 
välkomnande och solbelyst uterum framför 
anläggningen vilket följs upp i interiören av ett 
foajérum i dubbel rumshöjd. Exteriört fram-
träder byggnaden som en samlad uttrycksfylld 
kropp där befintlig sporthall kringbyggts och 
integrerats. En för sammanhanget intressant 
materialvariation samlas under det kraftfullt 
dominerande taket. Invändigt bygger förslaget 
på en möjlig rundgång av nämnda sporthall 
vilket elegant kopplar samman anläggningens 
alla delar. Tyvärr skapar just detta grepp stora 
överytor och viss svåröverskådlighet. 

Juryn är frågande inför om det stora greppet svarar mot Angereds behov. De olika aktivitet-
sdelarna har i många avseende givits en vacker, om inte alltid funktionell, utformning där 
det mycket påtagliga taket positivt bidrar till arkitekturen och anläggningens starka karaktär. 
Förslaget saknar i stor utsträckning redovisning av utrymmen för vattenrening och fastighet-
steknik.

Samband  White Arkitekter AB
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Förslaget kännetecknas av en samlad och lekfull 
yttre form vilken annonserar sig mot omgivningen 
genom skimrande fasader och lysande lanterniner 
samt ett mot aktivitetsstråket kraftigt utskjutande 
entrétak. Fasaderna domineras av glas vilket ger 
en förädling av en annars ganska enkel och prosa-
isk form. 

Foajén känns välkomnande och ger god överblick och information om anläggningens alla delar. 
Placeringen av respektive aktivitet har stora fördelar och känns samtidigt naturlig. Greppet med 
en utomhus gård en våning upp är intressant och ger möjligheter till utomhusaktiviteter vilket 
därmed ger hela anläggningen en extra dimension. 

Juryn är emellertid inte övertygad om den andra 
gård vilken sluttar från entréen ner mot aktivitet-
sisen. Att istället behandla detta som ett inomhus 
rum skulle ge anläggningen större funktionalitet 
och samtidigt ett attraktivt ”all-aktivitetsrum” i 
dess hjärta för diverse händelser och arrange-
mang utöver det vanliga. Placeringen av rum för 
uthyrning, och särskilt toalettbatteriet i anslutning 
till foajén, känns inte helt bra då de bryter en int-
ressant kontakt mellan det yttre stråket i nordväst 
och anläggningens inre centrala mötespunkt.

Well  Erséus Arkitekter AB
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0-34o  PP Arkitekter AB

Förslaget behandlar i det yttre de två 
tillkommande aktiviterna som volymer vilka 
adderats till befintlig sporthall. Byggnaden 
blir därmed något splittrad i uttryck och 
förefaller i situationen påtagligt stor. I 
det inre återfinns inte de tre volymerna 
med samma tydlighet utan här placeras 
besökaren i en förhållandevis trång och 
utsträckt foajé vilken avslutas i ett kafé i ett 
undanskymt läge. 

Arkitekturen präglas av ambitionen att skapa 
en funktionell och effektiv byggnad, något 
som dock påverkar upplevelsen av densam-
ma och motsäger programmets ambitioner 
om att skapa en välkomnande och attraktiv 
mötesplats i stadsdelen. Fasadernas möns-
terornamentik känns något ytligt och tillfällig.
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Isvatten  Arkitektbyrån AB

Förslaget låter anläggningen glida ut i parken 
och skapar därigenom en tydlig entré och 
en stark avgränsning av ett inre och ett yttre 
parkrum. Greppet utnyttjas förtjänstfullt till en 
välkomnande foajé och ett attraktivt bad, med 
koppling till utvändigt sådant, i vackert läge. 
Invändigt är byggnaden påtagligt rationellt 
organiserad. Tyvärr hamnar sporthallen utanför 
de allmänna stråken och långt ifrån den sam-
lande entrén och kaféet. Omklädningsrummens 
placering hindrar även en mer direkt visuell 
kontakt mellan foajén och aktivitetsytorna. I 
det yttre finns lovande anslag i gestaltningen 
men som helhet förefaller den alltför stor och 
kraftfull för platsen. Att byggnaden inte anpas-
sar sig i sektion till sluttningen bidrar starkt till 
denna inverkan. 

Juryn hyser även tveksamhet till utbredningen 
i parken. Förslaget riskerar också att tillskapa 
något av en baksida mot Angeredsvallen och alla 
besökare som närmar sig denna väg. De grafiska 
metallrasterfasaderna är intressanta men juryn är 
tveksam om detta är rätt plats.


