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BAKGRUND
Psykisk ohälsa och övervikt är i dag ett vanligt
problem för folkhälsan och behovet av motion
och rörelse har aldrig varit större.
Ishockeyförbundet vill vara en samhällsbyggare genom att bland annat skapa inbjudande
och trivsamma idrottsmiljöer som bjuder in till
aktivitet, lek och gemenskap. Men hur bygger
vi våra framtida idrottsmiljöer när idrotten konkurrerar med en allt mer stillasittande livsstil
samtidigt som andelen olika idrotter växer?
Idrottsplatsen för det vardagliga föreningslivet är ofta en utgift som inte ger några större
ekonomiska inkomster för en kommun. För att
fler idrottsanläggningar ska byggas behöver vi
därför tänka bredare i arkitekturen och stadsplaneringen för att skapa möjligheter för mer
idrottande.
Våra städer blir större och samspelet mellan ekonomi och hur vi använder våra ytor
på bästa sätt är i dag en utmaning för många
städer. Med bakgrund till frågeställningen beslutade Svenska Ishockeyförbundets Anläggningskommitté, som utpräglat arbetar med
anläggningsfrågor att genomföra en idétävling
för lyfta idrotten och anläggningsutmaningarna bland framtidens arkitekter.

Svenska Ishockeyförbundet och Riksidrottsförbundet i bjuder samarbete med Sverige
Arkitekter in studenter från samtliga Sveriges
arkitektskolor att delta i Idétävling – Framtidens idrottsanläggning, ishockey och skridskoåkning. Ishockey och skridskoåkning är en
självklar del av svensk idrottskultur och en
viktig del i barns lärande för motorik och rörelseförståelse. Det är viktigt att kunna ha möjligheten att åka skridskor. Det kan för många
verka vara en överdriven betydelse vi sätter
till ishockey och skridskoåkning, men skridskoåkningen är en viktig del av vår gemensamma kultur och vår gemensamma identitet.
Det finns få idrottsytor som aktiverar så många
utövare av blandade åldrar, kön och samhällsbakgrund som våra isytor. Vi vill förstås att
fler ska upptäcka skridskoåkning och på riktigt
göra det möjligt för oss att ta en ännu större
del i samhällsutvecklingen.
Ishockeyförbundet vill vara med och bidra till
att skapa idrottsanläggningar som inte bara
tillfredsställer de behov som finns i dag utan
även på sikt skapar intresse för idrott och rörelse. Vikten av att vi rör på oss är allmänt
känd, men när bostäder nu snabbt ska byggas
hänger inte planeringen av idrottsytor med.
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INBJUDAN

genom att utforma förslag till den framtida idrottsanläggningen för ishockey, skridSvenska Ishockeyförbundet och Riksidrottsförskoidrott och idrottande. Dokumentet Ishockbundet i samarbete Sveriges Arkitekter bjuder
eyns anläggningar – Riktlinjer är en viktig
in studenter från samtliga Sveriges arkitektskoutgångspunkt i arbetet.
lor att delta i Idétävling – Framtidens idrottsanläggning, ishockey och skridskoåkning. Svensk
Ishockey gemensamma arbete mot ”Sveriges Syfte och mål
mest engagerande idrott” tillsammans med de Tävlingsuppgiften syftar till att stimulera kreanläggningsarbete som Ishockeyförbundet in- ativt tänkande och nya idéer för att utveckla
itierat handlar om tillgänglighet. Fler ska ges idrottsanläggningens betydelse i samhälmöjlighet att spela ishockey och åka skridskor. let. Tävlingen syftar också till att belysa hur
Det är viktigt att våra idrottsplatsen inkluderar idrottsanläggningar kan kombineras med
andra viktiga funktioner för att skapa en ökad
fler från olika samhällsbakgrunder.
ekonomisk genomförbarhet.

VISION 100 – Svensk Ishockey
tillgänglig för fler!

Målet är att öka intresset för gestaltning av
idrottsytor för ishockey och skridskoidrott
Vi vill ta en större roll som samhällsbygga- bland framtidens arkitekter samt framhäva för
re genom att skapa aktiva mötesplatser som svenska kommuner och samhällsaktörer att
främjar idrottande, aktivitet och gemenskap. idrottsplatsen och utformningen kan främja
Visionsarbetet innebär ett arbete för att på sikt idrottande, möten mellan människor, ökad aköka antalet tillgängliga isytor och inbjudande tivitet och mycket mer.
anläggningar med 100 stycken, både för såväl
spontan skridskoåkning som för träning- och Plats
tävlingsverksamhet.
Tävlingsteamet ska utse en plats i Sverige med
tillhörande motivering. Platsen kan exempelvis
Ishockeyförbundet ser att idrottsanläggning- ingå i en stadsdel som står inför omvandling
en som helhet kan integreras i samhället och eller vara en tillgänglig yta i en befintlig stadsges en tydligare roll som samhällsbyggare miljö. Den fysiska platsen ska dock motiveras
genom planering för ökad rörelse och idrot- utifrån en av följande utgångpunkter:
tande.
1. Storstad 2. Tätort
3. Glesbygd.
Förslaget ska utformas med hänsyn till rumslig problematik och komplexitet vilket innebär
Initiativet från Svenska Ishockeyförbundet och befintlig bebyggelse, markförhållanden och
Riksidrottsförbundet att genomföra en idétäv- hjödskillnader m.m. Max 200 ord
ling tillsammans där framtidens idrottsanläggning står i fokus innebär att öka kunskapen Omfattning
och intresset för idrottsanläggningens bety- Bidraget ska i illustrationen innehålla en fulldelse och skridskoidrottens del i den svenska stor tävlingsrink 30x60 meter tillsammans
idrottskulturen.
med en kompletterande isyta som främjar

TÄVLING

spontan skridskoåkning. Kompletterande isyta
behöver inte i huvudsak vara inomhus. Storlek
och form ska motiveras i text. Max 200 ord
Tävlingsområdet får inte överstiga 15 000 m2.

Ishockeyförbundet har tagit fram dokumentet Ishockeyns anläggningar – Riktlinjer som
underlag till kommuner och samhällsaktörer.
Dokumentet ger en översyn för hur idrottsanläggningar där ishockey bedrivs bör beaktas
vid planering. Idétävlingen eftersträvar från
de tävlande att bidra med idéer och kunskap

Illustrera och motivera hur bidraget stimulerar flera idrotter och idrottande året om. Max
200 ord
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FÖRELÄSNINGAR

Beakta och illustrera de nyckelbegrepp som
dokumentet Framtidens anläggning – Riktlinjer kännetecknas av och beskriv med egna ord
hur de hänger samman. Max 400 ord
Begreppen som ska beaktas:
- Tillgänglighet
- Flexibilitet och yteffektivitet
- Inbjudande och trivsamma gränszoner
- Mötesplats för alla
- Ytor för rörelse och aktivitet - spontanidrott
såväl organiserad träning
- Grön och miljöanpassad

Svenska Ishockeyförbundet kommer tillsammans med Riksidrottsförbundet genomföra
inspirationsföreläsningar. Syftet med föreläsningarna är att ge de tävlande en bakgrund av
hur utvecklingen av idrottsanläggningar för
ishockey och skridskoidrott sett ut historiskt.
Föreläsningen avser även att lyfta dokumentet Ishockeyns anläggningar – Riktlinjer för att
belysa nyckelbegrepp och redogöra för vikten
av idrottsanläggningar i våra städer. Avslutningsvis presenteras ett par goda exempel av
inbjudande och nytänkande idrottsanläggningRedovisa illustrationer separat för inom- och
ar, både nationella och internationella anläggutomhusmiljöer. Utomhusmiljöer ska redovisa
ningar.
hur anläggningen kan användas året om.

Datum

Datum och orter för inspirationsföreläsning
publiceras på hemsidan. Föreläsningarna
kommer att filmas och publiceras på:
www.swehockey.se/tavling/anlaggningar/vision100/idetavling

BILD: KAROLINA KRISTENSSON, NORDISKA MUSEET
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TÄVLINGSTEKNISKA
BESTÄMMELSER

Efter tävlingen

Tävlingsbidragen kommer sammanställas till
en inspirationskatalog som kommer användas
i presentationer och i dialog med kommuner,
samhällsaktörer, ishockeydistrikt och föreningar.

Tävlingens form

Tävlingen genomförs som en allmän idétävling
och är öppen för studenter inskrivna vid programmen för arkitektur på svenska högskolor
Rättigheter
(LTH, CTH, KTH, UMA, Konstfack, HDK, BTH,
Arrangören innehar den materiella ägandeSLU Ultuna och Alnarp)
rätten till tävlingsförslagen. Förslagsställarna
innehar upphovsrätten och behåller nyttjandeTävlingen pågår mellan 12 september till 30 rätten till sina förslag.
november 2018.

Arrangören och Sveriges Arkitekter äger
rätt att publicera förslagen i tryckt form och
på internet samt för utställning utan särskild
ersättning till förslagsställarna. All publicering
efter anonymitetens brytande kommer att ske
med angivande av förslagsställarens namn,
innan dess med förslagets motto.

Teamet för tävlingen ska uppgå till 2–4 medlemmar. Samarbete mellan skolor uppmuntras
samt samarbete mellan andra studieprogram
är möjlig med förutsättning att halva teamet är
arkitektstudenter. Uppgiften kan göras individuellt under villkoret att bidraget är en del av
ett examensarbete.

Tidplan

Tävlingsspråk

• Tävlingstart: 12-sep-18
• Inspirationsföreläsningar: okt (se hemsida)
• Sista dag för frågor: 16-nov-18
• Sista inlämningsdag: 30-nov-18
• Anläggningsdagen - prisutdelning: 23-jan-18
• Utställning Idrottens Hus: jan-mar

Tävlingsspråk är svenska. Juryns utlåtande
kommer att ges på svenska.

Tävlingsarvode

Tävlingen omfattar två kategorier: Bästa helhetstänkt – framtidens idrottsanläggning för
vinternationalsporten, prissumma 40 000 kronor. Samt två pristagare för kreativa och nytänkande idéer, 15 000 kronor per pristagare.
Totala prissumman uppgår till 70 000 kronor.
Samtliga vinnare utses av tävlingsjuryn.
De vinnande bidragen kommer att presenteras under en särskild seminariedag där temat
är framtidens idrottsanläggning för ishockey och skridskoåkning. Till seminariedagen
bjuds pristagarna in för att mottaga sina priser
med möjlighet att presentera sitt förslag. Bidragen kommer även uppmärksammas inom
Ishockeyförbundets olika mediekanaler samt
att de vinnande bidragen kommer ställas ut i
Idrottens Hus där Riksidrottsförbundet, SISU
idrottsutbildarna samt många av Sveriges
specialidrottsförbund sitter samt presenteras
på Sveriges Arkitekters hemsida.
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Jury

Alla frågor med svar publiceras på tävlingens
De anonyma tävlingsförslagen kommer att be- webbsida: www.swehockey.se/tavling/anlaggdömas av en jury bestående av sju personer, ningar/vision100/idetavling
dels representanter från arrangör samt en ledamot utsedda av Sveriges Arkitekter:
Underlag
1. Tävlingsprogram
Tommy Boustedt
2. Ishockeyns anläggningar – Riktlinjer
Generalsekreterare
3. Svensk Ishockey 2017-22 - Vår gemenSvenska Ishockeyförbundet
samma strategi för framtiden
Göran Tidström
4. Inspirationsföreläsning
Ordförande Stockholms Ishockeyförbund &
5. Under tävlingsperioden rekommendars att
Svenska Ishockeyförbundets Anläggningskommitté
platsbesök på befintliga ishallar genomförs.
Lena Arvidsson
Styrelseledamot
Riksidrottsstyrelsen

Inlämningskrav

Helena Jarlöv Glantz

• Situationsplan, skala 1:800
• Plan, skala 1:400
• Längd- och tvärsektioner, skala 1:400
• Fasader, skala 1:400
• Minst 1 valfritt perspektiv, interiört alt.
exteriört.
• Skisser och diagram i den omfattning som
krävs för att förtydliga idén.
• Program, ska innehålla motiveringar för

Arkitekt SAR/MSA & Partner
Urban Design

Niclas Wennberg

Projektutvecklare
TREAL Fastighetsutveckling och WA Fastigheter

Robert Petrén

Arkitekt SAR/MSA
AIX Arkitekter

Karin Book

Universitetslektor Stads- & idrottsutveckling
Malmö Högskola

Juryn kan under arbetets gång ta hjälp av
andra experter.
Tävlingssekreterare: Anna Forsberg, Processledare tävlingar, Sveriges Arkitekter
Tävlingsfunktionär: Jonathan Westerlund, Anläggningsansvarig, Svenska Ishockeyförbundet

Frågor

Frågor gällande tävlingen ställs till tävlingsfunktionär Jonathan Westerlund,
jonathan.westerlund@swehockey.se
Märk mejlet med ”Idétävling – framtidens
idrottsanläggning, ishockey och skridskoåkning”
Frågor direkt till juryledamöter får inte ställas för att garantera anonymitet.
Sista dag för frågor, 16:e november.
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plats, omfattning samt sammanfattande hel- ras anonymt till juryn av funktionären. Det bihetsbeskrivning, och en rubrik som känne- fogade tävlingsförslaget ska vara anonymt, entecknar tävlingsbidraget. Total omfattning av dast märkt med ett motto i nedre högra hörnet.
programbeskrivning max 1 500 ord.

BEDÖMNINGSKRITERIER

Inlämning

Allt inlämnat material lämnas in digitalt den 30
november senast kl 15.00.

Bedömning sker utifrån följande kriterier;
Helhetsgrepp
Arkitektonisk gestaltning
Tävlingsbidraget ska mejlas till tävlingsfunkTillgänglighet och koppling till platsen
tionären Jonathan Westerlund,
Flexibilitet och yteffektivitet
jonathan.westerlund@swehockey.se
Innovationshöjd
Ekonomisk genomförbarhet och
Tävlingsförslaget ska vara presenterat på
utvecklingsbarhet
liggande A1-format, max tre planscher. Text,
ritningar och bilder ska vara läsliga om plan- Tävlingen kommer även uppmärksamma enscherna nedförminskas till A3-format.
skilt innovativa och nya idéer för hur framtidens idrottsmiljöer kan formas.
Mejlet med det inskickade bidraget som bifogad fil (PDF, max 20 MB) fungerar som namn- Förslagen bedömas av juryn med utgångssedel och ska innehålla information om namn punkt till kriterier, utan inbördes ordning, samt
på bidragsställaren/bidragsställarna (max 4 utifrån de krav och önskemål som ställts i propersoner i samma team) samt skola/skolor, grammet.
adress, telefon och e-post.
Inskickade bidrag behandlas konfidentiellt av
tävlingsfunktionären och alla bidrag presente-

7

Tävlingsprogrammets
godkännande

Ur tävlingsteknisk synpunkt är tävlingsprogrammet granskat och godkänt för
Programmet och tillhörande bilagor är de tävlande av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd. Juryns underskrifter:
godkända av juryns ledamöter.

Tommy Boustedt

Lena Arvidsson

Göran Tidström

Niclas Wennberg

Styrelseledamot
Riksidrottsförbundet

Generalsekreterare
Svenska Ishockeyförbundet

Projektutvecklare
TREAL Fastighetsutveckling & WA Fastigheter

Ordförande Stockholms Ishockeyförbund &
Svenska Ishockeyförbundets Anläggningskommitté

Karin Book

Robert Petrén

Arkitekt SAR/MSA
AIX Arkitekter

Universitetslektor Stads- & idrottsutveckling
Malmö Högskola

Helena Jarlöv Glantz
Arkitekt SAR/MSA, partner
Urban Design
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