
[PLUS PLUS] 
SMALL DESIGN

Plan ett 1:400 Plan källare 1:400

I det första förslaget med små förändringar är målet att introducera en publik, energieffektiv byggnad 
i Hammarkullen. Detta genom enkla lösningar och synliga förändringar som gröna tak och nya 
fönster, till en liten kostnad. Att uppfylla de befintliga aktörernas behov samt integrera nya aktörer 
kan skapa underlag för samarbete och utveckling. Gemensamma ytor och flexibla väggar gör att 
rummen får flera användningsområden. Detta kan att underlätta möten samt gör att byggnaden 
används av olika aktörer under hela dygnet. Att lägga kvällsaktiviteter innanför stora fönster i 
markplan kan förstärka öppenheten och öka känslan av trygghet på torget.
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INKLUDERANDE OCH VÄLKOMNANDE
• Integrera nya intressenter
• Utrymme för befintliga affärer och  
 ny restaurang

HÅLLBARHET
• Grönt tak
• Nya fönster
• Tilläggsisolering
• LED-belysning
• Dagsljusinsläpp från taket

TRYGGHET OCH IDENTITET
• Ny belysning på torget
• Fler sittplatser
• Flexibla mötesplatser
• Ny vinkel på skärmtaket för att skapa   
 ett välkomnande intryck

KULTUR OCH MÖTESPLATS
• Integrera publik konst
• Ateljé och utställningshall för lokala   
 konstnärer
• Stor anslagstavla för kulturella aktiviteter
• Omgestalta del av torget för 
 varierade sittplatser och bättre rörelse

FRÅN DIALOG TILL DESIGN

Vy från syd-ost. Visar det 

nya Centrumhuset med 

grönt tak och biblioteket i 

det högra hörnet.

BIBLIOTEK

FOLKHÖGSKOLAN I 
ANGERED

GEMENSAMMA 
UTRYMMEN

HAMMARKULLEN 
365

AL RAFIDEN

CENTRUM-
BUTIKEN

HAMMAR-
HALLEN

SAX & KAM

FÖRENINGAR

Vy från parkeringen mot 

torget. Visar biblioteket 

och Folkhögskolan i 

Angereds fasader med 

de utfällda glasboxar.

Interiör från 

Folkhögskolan i Angereds 

flexibla väggar som delvis 

är transparanta för att 

skapa ett jämt ljusflöde i 

lokalerna.



[PLUS PLUS] 
MEDIUM DESIGN
I mediumförslaget tar vi ännu ett steg mot en plus plus byggnad i Hammarkullen. Detta genom 
fler energieffektiva lösningar och att arbeta med integrering, kommunikation, gemensamma ytor 
och flexibla lösningar. De nyckelförändringar som gjordes i small design utvecklas och förstärks. 
Centrumhuset görs mer tillgängligt och öppet genom flexibla väggar och nya entréer i alla riktningar. 
Här finns ateljéer, kontorshotell och en utställningshall i tillbyggnader med stora fönster för lokala 
kulturutövare.
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INKLUDERANDE OCH VÄLKOMNANDE
• Integrera nya intressenter
• Utöka utrymme för befintliga 
 affärer och ny restaurang

HÅLLBARHET
• Grönt tak
• Nya fönster
• Tilläggsisolering
• LED-belysning
• Dagsljusinsläpp från taket
• Mer kompakt byggnad med 
 inbyggd lastplats

TRYGGHET OCH IDENTITET
• Mer aktivitet runt byggnaden med nya entréer
• Ny belysning på torget
• Fler sittplatser
• Ny vinkel på skärmtaket för att skapa ett 
 välkomnande intryck

KULTUR OCH MÖTESPLATS
• En påbyggnad för ateljé, 
 utställningshall och kontorshotell
• Integrera publik konst
• Stor anslagstavla för kulturella aktiviteter
• Flexibla mötesplatser
• Omgestalta del av torget för 
 varierade sittplatser och bättre rörelse

FRÅN DIALOG TILL DESIGN

Överst vy från nord-ost samt syd-ost. 
Under interiör från takateljén.

FOLKHÖGSKOLAN 
I ANGERED

HAMMARKULLEN 
365

HAMMARKULLEN 
365

BIBLIOTEK

KOMMERSIELL 
VERKSAMHET

GEMENSAMMA 
UTRYMMEN

GEMENSAMMA 
UTRYMMEN

FÖRENINGAR

HAMMARKULLEN 
365

Plan ett 1:400

Plan två 1:400

N

Vy från syd- ost. 

Visar Hammarkullen 

365:s lokaler med 

fasadmaterialet kalwall 

som släpper igenom ljus.

Vy från parkeringen. 

Visar det gröna 

taket, påbyggnaden 

med Hammarkullen 

365, föreningar och 

gemensamma utrymmen 

är planerade.

Interiör från 

Hammarkullen 365, där 

en ataljé planeras.



[PLUS PLUS] 
LARGE DESIGN
Förslaget innebär att den gamla byggnaden ersätts med ett nytt trevåningshus där fler funktioner 
och lokala aktörer kan integreras utan att begränsas, varken av byggnadens gamla struktur eller 
budgetramar. I detta förslag ryms bostäder och fler kommersiella lokaler samtidigt som byggnades 
mest öppna och publika ytor tillägnas lokala kulturutövare och ett bibliotek i två våningar. Genom 
att balansera den offentliga utformningen, de flexibla lokalerna som underlättar möten med de 
energisparmetoder som används har visionen om ett offentligt plus plus hus på Hammarkulletorget 
illustrerats.

Plan ett 1:400 Plan två 1:400 Plan tre 1:400
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INKLUDERANDE OCH VÄLKOMNANDE
• Integrera nya aktörer och 
 bostäder
• Utrymme för kontorshotell
• Göra plats för stor mataffär
• Plats för bibliotek i två plan

HÅLLBARHET
• Ny byggnad som uppfyller kraven för
 plusenergihus där hänsyn tas till    
 både energi- och ekologiska 
 aspekter.

TRYGGHET OCH IDENTITET
• Skapa aktivitet längs alla byggnadens  
 fasader genom fönster och entréer
• Ny belysning på torget
• Placera funktioner som stödjer positiv  
 identitet synligt i byggnaden

KULTUR OCH MÖTESPLATS
• Del av byggnaden för bara kultur   
 med utställningshall, ateljéer och café
• Integrera publik konst
• Gemensamma rum och flexibla
 mötesplatser
• Omgestalta del av torget för 
 varierade sittplatser och bättre 
 rörelse

FRÅN DIALOG TILL DESIGN

BIBLIOTEK

HAMMARKULLEN 
365

KOMMERSIELL 
VERKSAMHET

MATAFFÄR

BIBLIOTEK

FOLKHÖGSKOLAN 
I ANGERED

HAMMARKULLEN 
365

BOSTÄDER OCH 
KONTORSHOTELL

BOSTÄDER

HAMMARKULLEN 365

N

Vy från spårvagns-

hållplatsen ut över 

torget. I förgrunden 

de befintliga träden 

med bänkar. Den nya 

centrumbyggnaden 

har tre våningar med 

blandade verksamheter 

och bostäder

Vy från parkeringen 

över den nya 

byggnaden. Grönt 

sedumtak, en grön 

vägg och bibliotek och 

Hammarkullen 365 i det 

ljusgenomsläppande 

materialet kalwall.



[PLUS PLUS] NYA VISIONER FÖR CENTRUMHUSET
SOCIALT OCH EKOLOGISKT HÅLLBAR ARKITEKTUR

Vad innebär PLUS PLUS?

Genom att utforma plus plus-konceptet efter Hammarkullens unika möjligheter skapas en 
multifunktionell mötesplats mitt på Hammarkulletorget. En plats där olika lokala aktörer och 
organisationer kan samlas och forma en social förstärkning till området samtidigt som de 
kommunicerar Hammarkullens kultur, identitet och energi utåt. Gemensamma platser, nya 
samarbeten, energisnåla lösningar och integrering av lokal konst och kultur kännetecknar det 
nya centrumhuset!

Inkluderande

Välkomnande

Hållbar

Identitet

Kultur

Vision!

INKLUDERA NÅGONTING FÖR ALLA

EN HÅLLBAR KULTUR

BEVARA OCH STÖDJA HAMMARKULLENS 
POSITIVA IDENTITET

ÖKA TRYGGHETSKÄNSLAN

SKAPA MÖTEN

Från dialog till design!
KULTUR

INKLUDERANDE

VÄLKOMNANDE

HÅLLBARHET

IDENTITET

TRYGGHET

MÖTESPLATS

                  Visionen delas in i tre förslag:

SMALL, MEDIUM OCH LARGE

För att illustrera både små, mellan och 
stora förändringar som skulle kunna vara 
tänkbara i olika scenarion.
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CENTRALA GÖTEBORG

HAMMARKULLEN


