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Stockholm Stad behöver utöka kapaciteten på 

sina badhus samt idrottsanläggningar. Därtill är 

renoveringsbehovet stort på samtliga badhus. 

Badet i Västertorp täcker ett stort område och 

är populärt men behöver nu rivas pga. skick-

et. Istället ska man bygga bostäder på platsen 

och flytta ner det nya badet till Mellanberg-

sparkens södra spets för att samtidigt bli en 

bullerbarriär mellan motorvägen (E4/E20) och 

parken som man vill börja programmera. Det 

nya badhuset blir ett fint avslut på parken och 

ska även innehålla två fullstora idrottshallar, 

gym och gruppträningslokaler varför jag har 

kommit att benämna det Sportcenter. Sport-

centrets placering får en ökad tillgänglighet via 

motorvägen och undviker att belasta områdets 

befintliga trafik, till skillnad från om badhuset 

hade stått kvar. Jag har ritat en ny rondell som 

kommer lösa dagens svåra situation samt sän-

ka farten in till stadsdelen. Därtill kommer två 

nya busshållplatser i båda riktningarna att få 

plats. Platsens befintliga utebad ska inte inte-

greras i anläggningen då det bara används tre 

månader under hela året samt ska fortsätta för-

bli gratis. I övrigt bygger förslaget på riktlinjer 

från idrottsförvaltningen. Den utanpåliggande 

fasaden är en del av huvudkonceptet och har 

fyra grundtankar i sin formgivning. Att ge ett 

spännande ljusspel, skydda från solens direkta 

strålar, absorbera bullret samt bli ett skådespel 

för bilarna på motorvägen. Fokus i projektet har 

varit att lära mig nya program samt represen-

tationstekniker. Jag började låta analyser från 

platsen forma projektet och grunda konceptet 

med meshfasaden som ska representera vat-

ten och fart. Fokus var att lösa programmet 

logistiskt och samtidigt få spännande estetiska 

lösningar vad gäller material och ljus. Program-

met är dock grundutmaningen.
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Förslaget på den nya situationsplanen (linjerad) och de gamla vägarna i flygfotot - 1:4000 Från tomten till Hägerstensåsens T-bana tar 10 min till fots. T-banan tar sedan 15 min till centralen i Sthlm.



Entréplan / Plan 1 - skala 1:400

Källarplan - skala 1:400
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Plan 2 - skala 1:400

Plan 3 - skala 1:400

Det viktigaste målet med planlösningen var att det inte ska finnas 
någon ramp eller trappa från entren till de olika funktionerna. Man kan 
nå både gymmet i entréplan samt omklädningsrummet och bassän-
gerna. Även läktarplatserna till idrottshallen ligger i entréplan. Behöver 
man nå  idrottshallens spelplan eller gruppträningsrummen på plan  2 
och 3 så finns spatiösa hissar att tillgå.

I stort är planen öppen med korta avstånd till alla funktioner. Det är 
lätt att hitta då de olika delarna tydligt ligger i byggnadens olika flyglar. 
Omklädningsrummen är gjorda på ett opptimalt sätt för öppenhet och 
trygghet. Ventilationssystem, vatten och avlopp är rikligt överdimen-
sionerade för att hålla längre och däribland undvika kalklagringar som 
annars är ett stort problem i badhus.

Ej skalenligt. Ungefärlig skala 1:1100 (A3)



Snitt genom gymdelen. Här kan man se de tre olika planen med gym på plan 1/entreplan 

samt gruppträningsrum på plan 2 och plan 3. På plan 3 finns även kontor. I källarplanet 

finns byggnadens teknikutrymmen. Receptionen är mycket spatiös och har fint ljusinfall 

genom taknfönstrena.

Sektion B - Skala 1:200 (original)
Ungefärlig skala 1:440 (A3)

Sektion A - Skala 1:200 (original)
Ungefärlig skala 1:440 (A3)

Snitt genom södra idrottshallen och med högst takhöjd, 13 meter. Detta i kombination med den fullstora 

spelplanen på 20 x 40 meter innebär att man kan spela alla inomhussporter. Omklädningsrummen ligger i

källarplanet, med direkt anslutning till idrottshallen. Här finns även rikligt med förråd vilket efterfrågats.

Snitt genom 25 metersbassängen som är anpassad och godkänd för SM-krav. Läktaren har plats 

för drygt 160 personer och höger om den finns omklädningsrummen. I korridoren längs till höger 

finns utrymningsdörr, spoförråd, varumottagning samt trappa ner till teknikutrummet. I det hitåt 

sluttande stora taket kan man se sedummattan.

Sektion C - Skala 1:200 (original)
Ungefärlig skala 1:440 (A3)

Vyer från Öst



Elevation från sydväst - Skala 1:800

Elevation från nordost - Skala 1:800

Nedanför: Grasshopper-definition som jag skapat fasaden med hjälp av. 

Perforeringarna utgår från ett “Surface Analysis Definition” av Co-de-It.

Sektionssnitt över Hägerstensåsen. Illustration från Stockholms Stad. 

T.v: En sprängskiss genom byggnaden för att enkelt kunna förstå den upphänga meshfasadens rela-

tion till ytterväggen samt den bärande konstruktionen. Snittet är taget genom den södra idrottshallen.
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Rendering Illustration interiör Badhusdelen, 25 m bassängen. Rendering Illustration interiör idrottshallen.

Förstoring av badhusdelen. Entréplan / Plan 1 - Skala 1:400

Idrottshall och simhall fungerar 

oberoende av varandra. Enbart 

gymdelen delar omklädnings-

rum med badgästerna. För att 

lösa prtoblem med folk som 

badar fast de bara betalat för 

att gymma så har jag använt 

mig av ett skanningssytem 

med chip som några badhus i 

Sverige använt några år.



Idéer till badhuset från badskötare på GIH-badet i Sthlm:

- Stora skåp, autolås. Bra bänkar och sittytor framför skåpen, 

men inte överallt. - Skofri zon vid entrén. - Renhet är a och o i 

ett badhus. - Glasvägg i bastun för säkerhet! - Sprinklersystem i 

golvplan med lutande golv för rengöra fötterna in till duscharna. - 

Sprinklersystem i taket med svagt vatten och i golvplan med lut-

ning in mot mitten som sätts på varje timme för rengöra golvet! 

Då slipper personal! Det är personalen som kostar mest! - Ha 

marmorgolv, fast med medel som sprutas på för få friktion. - Inte 

för varmt i det inte rummet (bassängerna)

- Ha gradvis svalare ut till omklädningsrummet. - Varm belysning, 

god ventilation. - Stora brunnar så inte blir kalklagringar! Överdi-

mensionera! - Ha centraldammsugare eftersom låter så myck-

et annars. - Ha glasytor som är specialbehandlade glatta och 

självrengörande så inte blir kalkavlagringar. - Ha inte dusch-bås, 

ha så öppet som möjligt, men du kan ha bås om de enbart fästs 

i vägg och tak, men inte i golvet. Ha lättrengörliga och glatta ma-

terial. Bästa kvalitet lönar sig efter några år. - Använd akustiska 

material så att oljudet i hallen inte blir så hög = stort problem! 

- Ha inte för låga speglar vid handfaten, då skvätter det och man 

måste rengöra för inte vara fult.

Övergripande grönstruktur, baserad på översiktsplanens pågående 
markanvändning som grönområden.

Riktningar, samband och svaga länkar i den övergripande 
grönstrukturen.

20 Landskapsanalys Hägerstensåsen

Stockholms grönstruktur
Flera element bidrar till att göra det ursprungliga 
naturlandskapet i Stockholm tydligt. Det är vattenrum, 
förkastningsbranter, åsar, bergryggar, dalstråk 
strandpartier. Dessa betraktas ha ett regionalt värde. 
Under Stockholms utbyggnad har bebyggelse 
och anläggningar ofta placerats medvetet för att 
understryka landformer och med hänsyn till natuvärden. 
Enligt Stockholms grönkarta utgör vegetationen på 
Hägerstensåsens sluttning en grön vägg och benämns 
som en landform av regional betydelse för stadens 
karaktär. Den utsträckta dalgången utmed Personnevägen 
utgör på motsvarande vis en betydelsefull landform av 
regionalt värde som stadens gröna golv. Stäm av mot 
byggnadsordningen.

Den övergripande grönstrukturen sett till angränsande 
stadsdelar består av ett större sammanhängande stråk 
som följer Mälarens stränder i norr, samt södergående 
stråk som förbinder Mälaren via branterna på ömse sidor 
Hägerstensåsen med Solbergaskogen söderut mot Älvsjö. 
Ett öst-västligt stråk löper från Midsommarkransen  via 
Hägerstensåsens norra branter vidare längs gränsen 
mellan Västertorp och villabebyggelsen i Hägersten. 
Ett antal svaga länkar fi nns längs stråken, ofta till följd 
av infrastrukturella barriärer eller som en följd av 
pågående utbyggnadsområden. Framförallt kopplingen 
mellan Mälaren och Hägerstensåsen är svag, liksom 
kopplingen över E4:an. I öster har stråken genom 
Midsommarkransen en svag fortsättning. 

Grönstrukturen i området utgör inte någon del av 
Stockholms grönkilar, men bildar en sammanhängande 
enhet runt bebyggelsen uppe på Hägerstensåsen, varpå 
den har ett värde för stadsdelen Hägersten. Det är 
inte långt till Mälarens stränder, men barriärer som 
bebyggelse, spår och vägar skär av den direkta kontakten. 

Natur och ekologi
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Data och grafik från Exploateringskontoret Stockholms Stad.

Data och grafik från Exploateringskontoret Stockholms Stad.

Exempel på nytt bostadshus i minst fyra våningar

Omfattning i längd av bulleravskärmande 
byggnad, höjd minst 6 m

≤ 55

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark
Frifältsvärde

65 dB(A)

60 dB(A)

55 dB(A)

≤ 55

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark
Frifältsvärde

65 dB(A)

60 dB(A)

55 dB(A)

Detta är den bärande strukturen. För att låsa frihetsgraderna mellan pelarna används de i efterhand fastmonterade 

väggarnas skivverkan samt korsfackverk monterade mellan pelarna. Konstruktionen är rättfram samt billig och enkel 

att bygga med en påhängd yttre skalfasad. Konstruktionsprincpen tillåter relativt hög grad av isolering.

Perspektiv från sydväst

Perspektivsektion Simbassäng, Sektion C - Skala 1:200

Detaljer - Skala 1:40


