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Framtidens 
Idrottsanläggning

Inbjudande!
Central placering av ishallen 
sänker tröskeln för att ta del av 
sporten. Från att gå förbi och 
titta in genom fönstret till att 
stanna för en fika och ta sina 
första skär på allmänningen.

Bred spets!
Hallen är multifunktionell och 
mångsidig vilket gör det möjligt 
för alla att delta.

Upplysta gator!
Byggnaden ger skapar trygghet 
genom dess ljus och liv. Ishallen 
är en fantastisk verksamhet med 
aktivitet under större delen av 
dygnet, från tidiga morgonar till 
sena kvällar. 

Nya utövare!
Hallen och dess möteslokaler bryter 
barriärer när den med dess regionala och 
lokala position lockar till sig nya utövare. 
En tillgänglig och engagerande verk-
samhet skapas för sociala möten och 
utbyten. 

Svensk hockey!
Genom fönsterna skiner svensk 
hockey och bjuder in till fantas-
tisk gemenskap.

Regionalt
Botkyrka kommuns befolkning växer stadigt och det 
planeras nya boenden för att förtäta Alby, vilket bidrar till 
ett ökat behov av idrottsplatser. I kommunen finns jobb 
till motsvarande 5% av befolkningen; många pendlar till 
centrum och kommunikationen till och från station är ak-
tiv. En bit över hälften av de som bor i Botkyrka är antin-
gen född i annat land eller har båda sina föräldrar födda i 
annat land. Det bidrar till en imponerande multikulturellt 
befolkning inom kommunen som talar cirka 100 olika 
språk. Då ishockey är en sport som få nationaliteter utö-
var är placeringen en perfekt plats att locka nya utövare 
som kan bidra till svensk hockeys utveckling.

Lokalt
Alby hallen är planerat på grusplanen, där byggnaden 
möter Alby Centrum åt väst och Alby idrottsplats åt syd, 
Albys tunnelbanestation och bilkommunikation åt nord 
och boende åt syd. Utanför hallen finns två gångstråk, 
nord-syd riktning där barn går till skola och vuxna till ar-
bete och väst östlig riktning där folk går till centrum och 
idrottare går till Alby idrottsplats.

Alla som paserar hallen gynnas av den, den ger staden 
trygghet, en inbjudande aktivitet och en mötesplats för 
folket.
.

Besökaren
Hallen är utformad på ett sätt som bjuder in och öppet 
delar med sig utav sin verksamhet. Dess lokala placering 
i samhället gör att många får ta del utav den och den når 
ut till fler. Både som åskådare men även som utövare.

Att ta del utav sporten ska vara tillgängligt för alla. Ett 
cafe möter staden och blir en fond och förlängning utav 
Alby centrum, tillgängliga sittplatser finns på övre plan 
både med koppling till hallen men även till entren.

Utövaren
Från andra hållet har utövaren sin entre, med koppling 
till materialaren/vaktmästaren, 2nd hand och lån av 
skridskor. Längs med den centralt placerade korridoren 
finns privat förvaring av ens utrustning, för att göra det 
mer flexibelt att åka spontant efter vardagens bestyr.
Att ta del utav sporten ska vara så enkelt och tillgängligt 
som möjligt.

Sociala funktioner är placerade ut mot staden och skapar 
intresse och trygghet. teknik, ismaskin och andra stöd-
funktioner är placerade mellan de två isarna.

• Alby Tunnelbanestation

• Alby Centrum

• Ugglans förskola

• Alby Parken

• Kvarnhageskolan

• Alby Sporthall

• Framtidens Ishall

• Fotbollsplan

Plats

Vy mot entrén
Tidig isträning i stadens morgonrush

Utformning

Stadskarta 1:150 000

Situationsplan 1:800

Hitta hockey, hitta hem

Tätortkarta 1:1600



Bottenplan 1:400

Långsektion 1:400

Nordfasad 1:400

Sydfasad 1:400

Övre plan 1:400

Kortplan 1:400

västfasad 1:400

Östfasad 1:400

Entre idrottande
Entre träningsis 
Materialare/Vaktmästare
2nd hand/låneverksamhet
Social etage yta
WC
Sällskapsrum
Mötesrum
Privata förråd
Gym

Teknikrum
WC
Sällskapsrum
Etagefikyta
Cafe/Reception
Fik

Flexibel struktur & Energi
Hallen är i en stor volymen som visuellt har brytits upp 
till mindre. I den större volymen finns ishallen, i den 
mellersta de praktiska behoven av hallen och i den 
mindre sociala ytor mot staden. Anpassningen till Albys 
platta yta är bara en av många utformningar utav hallen.

För att minska energikonsumptionen av att hålla bygg-
naden tempererad byggs ett bergsvärme och bergskyla 
system, där de två systemen kan dela på kostnaden. 
Temperaturen i marken följer byggnadens värme och kyl 
behov därför blir respektive system effektivt och mer ut-
nyttjat på respektive sässong. Den glasade väst fasaden 
i väst har djupa lameller som skyddar mot solens strålar 
men ändå delar med sig utav sin funktion.

Material
Som byggmaterial har valet fallit på trä i framtidens 
idrottshall. De senaste årens framfart för träkonstruktion 
har gjort materialen mer tillgängligt och ekonomiskt håll-
bart. Samtidigt kommer nya konstruktionsmetoder som 
gör det mer realistiskt och kostnadseffektivt för det stora 
spannet som krävs för en hockeyrink. 
Materialet påverkar CO2 positivt när det byggs, genom 
att lagra CO2 och ge plats för nya träd. Fasadmaterialet 
består utav obehandlad gran, som grånar med tiden och 
ger kontrast men smälter in i omgivningen.

Konstruktion
I hallen består de två supportbyggnadernas struktur utav 
CLT och taket i hallen består utav underspända lim-
träbalkar.

Utvecklingen utav den kompletterande isen är uppdelat i 
tre steg, först i form utav en utomhus rink. När intresset 
ökar och förlängs säsongen med ett kostnadseffektivt 
membrantak där tunna limträbalkar förspäns utav det 
täckande skiktet plast. Till sist bebyggs hallen med bättre 
isolerat tak, väggar och underspända träbalkar, och blir 
en del utav resten av byggnaden.

Energieffektivt system! 
Temperaturen i marken i relation till 
luftens.

Flexibel struktur!
Hallen är en stor volym som visuellt bry-
tits upp till mindre. Den kan anpassas till 
flera olika förhållanden.

Nya möjligheter! 
Den kompletterande isen utveckas i takt 
med verksamheten.

Dommare

Förvaring

Förenings-
lokaler

Vaktmästare

Förvaring

Teknik

Hitta hockey, hitta hem


