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Störst behov i huvudstaden

Läget längs tunnelbanan gör sporten lika
tillgänglig oavsett bakgrund. Det är lika nära
om du bor i Bredäng eller Bromma. På varje
linje finns minst tre ishallar.

TEK-CENTRALEN
Ett förslag på hur+
ishallar kan
integreras i tunnelbanesystemet

Skyddsrum i nöd

Stockholm är den stad med störst behov av
isytor. Här finns bara en ishall per 100 000
invånare. I jämförelse med resten av landet där
tillgången är fyra gånger så stor.

Ishallarna används för idrott i fredstid men kan
snabbt ställas om till skyddsrum vid militära
oroligheter eller framtida naturkatastrofer. Samutnyttjandet gör att MSB kan vara delfinansiär.

Barkabystaden
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Stockholm är den stad i landet som har störst
SKYDDSRUM
brist på isytor. Här finns endast en ishall per
100 000 invånare jämfört med rikssnittet
som ligger på en hall per 27 000 invånare.
Tek-centralen presenterar en lösning på
detta problem genom att integrera ishallar i
Stockholms tunnelbanesystem. En vanlig dag
sker 1,2 miljoner resor, vilket gör tunnelbanan
till den plats i Sverige där flest människor rör
sig. Genom att förena ishall och tunnelbana
ges ishockey och skridskoåkning en stor plats i
det offentliga rummet.
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Dagligen sker1,2 miljoner resor i tunnelbanan.
Genom att anlägga ishallar vid flera stationer
exponeras ishockeyn för många som aldrig
tidigare kommit i kontakt med sporten.

Tillgängligt för alla
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Östermalmstorg

T-Centralen

SKYDDSRUM
I huvudstaden råder det även stor brist på

skyddsrum och dessa kan därför samutnyttjas
med ishallar. I fredstid används de stora ytorna
till idrott, men vid oroligheter kan de snabbt
omvandlas till skyddsrum. I och med detta kan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
agera delfinansiär. I centrala Stockholm finns
det redan flera stora skyddsrum i koppling till
tunnelbanan. Delar av dessa används idag till
parkering men skulle lika gärna kunna nyttjas
för idrott. Det är också innanför tullarna det
största behovet av isytor finns, eftersom både
Zinkensdamms ishall och Danicahallen ska rivas.
I samband med utbyggnad av tunnelbanenätet
kan ishallar/skyddsrum integreras från start.
Genom att anlägga åtta nya ishallar av varierad
storlek fylls Stockholms behov. Nedan visas
exempel på var dessa kan ligga.
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Katarinabergets skyddsrum från 1957 är
landets största och har plats för 20 000
invånare. Skyddsrummet ligger nära Slussens
T-banestation på Södermalm.
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T-Centralen

Klara skyddsrum ligger under Klara kyra,
intill T-centralen i centrala Stockholm.
Skyddsrummet stod färdigt 1960 och rymmer
8000 invånare.

Hötorget

BEFINTLIGT

Hötorgets skyddsrum byggdes 1940 och kan
rymma upp till 4000 invånare. Det är beläget
under Hötorget på Norrmalm.

Östermalmstorg

BEFINTLIGT

Skravelbergets skyddsrum stod färdigt i början
på 1960-talet. Skyddsrummet ligger utmed
Birger Jarlsgatan på Östermalm och rymmer
9000 invånare.
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Slakthusområdet
VY 1

Vid Tele 2 arena planeras en ny station på blå
linjen. Hovet ska rivas men kommer att ersättas
med minst en underjordisk rink. Den skulle kunna
ligga under den nya parken.

NYTT

Sickla

I anslutning till Sickla köpkvarter planeras en
ny station. En ishall här skulle innebära en
kompletterande mötesplats till handeln.

Barkabystaden

NYTT

Vid utbyggnaden av blå linjen byggs en helt
ny stadsdel: Barkabystaden. All ny bebyggelse
gör att det finns ett stort underlag för en ishall.

Södra Hagalund

NYTT

Till Solna dras en ny gul linje. Vid Södra Hagalund planeras både butiker, arbetsplatser och
bostäder. En kompletterande ishall skulle höja
området.

TEK-CENTRALEN
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Den rådande urbaniseringen
gör att landets storstäder står
inför en stor utmaning. De flesta
stadsbyggare är överens om att
förtätning är den bästa strategin
för att kunna möta behovet. Detta
200sker000
oftast på ledig mark mellan
hus, men på senare tid har det
även byggts ovanpå befintliga
hus. I takt med att den byggbara
ytan blir mindre kan underjorden
komma att bli ett alternativ.

+

Vi har sedan 1950-talet använt
oss av underjorden för transport
men det är dags att se över vilka
andra funktioner som kan placeras
här. Ishallar är ett exempel som
inte kräver dagsljus eller utblickar.
Bostäder är däremot mindre
lämpligt, men genom att anlägga
en ishall i underjorden frigörs yta
ovan mark som i sin tur kan ge
plats för nya bostadsromåden.
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SKYDDSRUM

Frigör markyta

De flesta byggnader kräver mycket dagsljus
och måste därför ligga ovan mark. Ishallar kan
däremot anläggas i underjorden, vilket frigör
markyta för exempelvis bostäder.

Lägre energiförbrukning

Nästan hälften av en ishalls energiförbukning
går till att kyla ner byggnaden. Genom
att placera anläggningen under mark kan
energiförbukningen minskas avsevärt.

x 1 200 000

Idrott och arkitektur

Komplement till konsten

Det är hög tid att låta arkitekturen ta större
plats inom idrotten. Hockeyn behöver inte fler
islador i plåt. Den förtjänar något bättre!

Konsten har länge fått ta plats i tunnelbanan.
Nu är det dags att släppa fram och visa upp
idrotten!

Snö förbättrar akustiken

Hållbart resande

Från ismaskinen bildas snöliknande isskrap som
tillvaratas och placeras i högar vid sidan om
isen. Den skapar inte bara en härlig atmosfär
utan fungerar också som ljuddämpare i hallen.

Läget intill perrongen gör det självklart att resa
hit med ett av de mest miljövänliga färdmedlen,
nämligen tunnelbanan!
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Direkt och indirekt
underhållning

Ishallen är mycket lämplig för
spontanidrott. För den som aldrig
hört talas om sporten finns det
möjlighet att hyra utrustning och
prova. Här kan det spontana
idrottandet samsas med lag
i seriespel, korphockey och
ungdomscuper. Ishallen fungerar
även som indirekt underhållning för
den som står på perrongen och
väntar på sitt tåg.

SKYDDSRUM

Miljöaspekter

servicehiss

teknikrum
-12 000 mm
teknikrum
-17 500 mm

SEKTION A-A 1:400

10 m

Exempel: T-Centralen

tunnelbaneperrong

Ritningarna visar hur en ishall kan
nyttja stora delar av Klara skyddsrum
vid T-Centralen. Huvudentrén sker via
Sergels torgs biljetthall som kopplas ihop
med läktarens övre del. Här finns också
hissar som går direkt ner till isen.
I det här exemplet uppgår den totala
ytan till 10 000 m2. Storleken på de
olika ishallarna varierar beroende på
läge och behov.

genomskinligt
gummiskydd

rulltrappa till

VY 1

biljetthall
tunnelbanetåg

rulltrappa

till biljettha

ll

slagskott

verkstad ismaskin
115 m2

café servering

fri isyta

PELARE 1:50

café + uthyrning
160 m2

service hiss
till markplan

rwc

fri isyta

frd

omklädning
40 m2
dusch rwc
dusch rwc

frd
tvätt

teknikrum
175 m2

apparatrum
115 m2

curling

snö / isskrap
snö / isskrap

dusch rwc
omklädning
40 m2

A

TEK-CENTRALEN

domare
25 m2

ishallsförråd
65 m2

städ

snö / isskrap

dusch rwc

slip

tränare
17 m2

omklädning
40 m2

curling

frd

sjukvård
17 m2

omklädning
40 m2

personal
16 m2

frd
frd

akustikputs

B

personal
16 m2

entré

FASADUTSNITT 1:200

VY 2

cross fit / gym
230 m2

kylmaskin/
snöhantering
115 m2

åskådare

Gestaltning

Pelarna och valven har en ljus
kulör för att förstärka rymden i
hallen. Belysningen är integrerad
i pelarna och längs kanterna.
Över spelytorna finns även extra
takbelysning. Formen på den fria
isytan är inspirerad av en frusen
natursjö. Snön från isskrapningen
placeras vid sidan av åkytan vilket
skapar en härlig atmosfär och
förbättrar akustiken i hallen. Här
kan även barn och vuxna leka i
snön, året om.

SEKTION B-B 1:400

PLAN 1:400

Program

En fullstor rink kompletteras med
två mindre planer som lämpar sig
bäst för spel tre mot tre. Runt den
stora rinken finns en 2800 m2 stor
is för fri skridskoåkning. Genom
att dela upp funktionerna behöver
den som bara vill åka skridsko
aldrig vara rädd för att hamna i
skottlinjen för en puck. Samtidigt
får de hockeyfrälsta lira i fred men
fortfarande i samma rum. För den
som vill träna slagskott finns en
särskild plats vid sidan av rinken.
Här finns också två curlingbanor
samt ett gym.

entré från Sergels
torgs biljetthall

A

Ishallen är snäll mot miljön på flera
sätt. Först och främst kräver den
betydlig mindre energi eftersom
den ligger under marken där det
är en jämn och sval temperatur. I
en vanlig ishall går nästan hälften
av all energiförbrukning till att
kyla ned byggnaden. Att ha
tunnelbanan som granne gör det
även självklart med ett hållbart
resande. Det gynsamma läget
gör att byggnaden kan ha flera
användningsområden i framtiden,
till exempel som mässlokal eller
marknadsplats.
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