
HÅLLPLATS: 
FRAMTIDENS IDROTTANDE

Byggnaden är placerad i storstadsmiljö, mer specifikt 
i Björns trädgård på Södermalm i Stockholm. 
Detta för att visa på möjligheterna för framtida 
idrottsanläggningar att ta plats och gynna en allt mer 
förtätad stad. Genom att knyta samman idrottandet 
och vardagsaktiviteter blir anläggningen ett naturligt 
tillägg till stadsmiljön, snarare än en sluten byggnad 
utanför staden. Därför är Hållplats: Framtidens 
idrottande en öppen och insynsvänlig byggnad - för 
att göra ishockey och andra isidrotter till en naturlig 
del av centrala Stockholm!

IDROTTANDE ÅRET OM
Hockeyrinkens tillhörande isyta för träning och 
fritidsåkning följer byggnadens fasad på våning 
två och är inspirerad av löpbanor för friidrottare. 
Därför blir den under sommarmånaderna just 

detta, ett löpspår och promenadstråk där man kan 
röra sig bland trädkronorna och njuta av solen på 
uteserveringen. Caféet har ett fokus på aktiviteter 
som kan utföras inomhus och på så sätt nyttjas 
året om. Här kan du köpa fika och sitta på den 
gröna uteserveringen på sommaren eller spela 
inomhussporter som pingis och biljard. Byggnaden 
omsluter även den befintliga  förskolan i norr och 
behåller verksamhetens utomhuslek samtidigt som 
den ger förskolan möjlighet att ta med barnen på nya 
äventyr. En basketplan anläggs också på markplan 
för att ge möjlighet för bollsporter i anslutning till 
anläggningen. Det bildas alltså en ny grön oas 
mitt på centrala Södermalm med fokus på aktivitet 
och integration mellan samhällets olika grupper. 
Hållplats: Framtidens idrottande är en öppen och 
gränsöverskridande plats som är föränderlig under 

året och samtidigt skapar möten mellan utövare av 
olika sporter och aktiviteter.

ISÅKNING FÖR ALLA
I framtiden kommer en vandring längs Götgatan och 
Björns trädgård bli något helt annat. Istället för dagens 
gräsmatta kommer man att ha en panoramavy ner 
till en isrink som är  nedsänkt till källarplan. Där möts 
människor i alla åldrar för att spela hockey och åka 
skridskor. På taket, en våning ovanför gatuplan, åker 
fritidsåkare och skolelever förbi på en skridskobana 
som löper längs fasaden runt hela byggnaden. 
Dessa två isytor skapar tillsammans valmöjligheter 
för varje individ att anpassa skridskoåkningen efter 
eget intresse och förmåga. Du kan stanna upp på 
Götgatan, slå dig ner i en fönsternisch och titta på en 
ishockeymatch eller konståkning medan du väntar på 

bussen. Vill du själv åka skridskor kan du röra dig mot 
receptionen för att anmäla dig till ett hockeylag eller 
låna skridskor för att åka på våning två och sedan slå 
dig ner i caféet med en kopp varm choklad. Isytan 
på hockeyrinkens tak tar vara på möjligheterna med 
skridskoåkning och adderar nya dimensioner till detta 
i form av utsikten över Södermalms vibrerande gatuliv 
samtidigt som det tillåter människor att röra sig bland 
hustak och trädkronor.
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AXONOMETRI FRÅN SYDVÄST
1 : 500

SITATIONSPLAN
1 : 800

PLATSEN 
Björns trädgård är en central plats på 
Södermalm i Stockholm där mycket 
människor passerar varje dag. Idag är 
största delen av platsen en nedsänkt enkel 
gräsmatta som anknyter till uppgången från 
Medborgarplatsens tunnelbanestation. 
Med Hållplats: Framtidens idrottande knyts 
tunnelbaneuppgången till isrinken och 
dess övriga funktioner och gör därmed 
anläggningen lättillgänglig för alla som 
använder tunnelbanenätverket i Stockholm. 
Eftersom närheten till anläggningen är viktig 
för att man kontinuerligt ska besöka den kan 
större delar av Stockholm enkelt komma åt 
resurserna i anläggningen. Du behöver inte 
ens gå ut utomhus från tunnelbanan innan 
man tar på sig skridskorna. Björns trädgård 
knyter även samman en höjdskillnad med ett 
antal trappor i platsens norra del. Hållplats: 
Framtidens idrottande använder de befintliga 
gångstråken och trapporna uppför kullen 

som skapar en gång upp på byggnadens tak 
där isbanan och grönytan finns. Via taket kan 
man även ta sig ned till de andra våningarna 
med trappa eller hiss och byggnaden bidrar 
på så sätt till kontakten mellan platsens 
höjdskillnader. Med projektet vill vi heller inte 
störa den stora mängd människor som rör sig 
på platsen varje dag. Därför är gatuplanet 
uppdelat med en gång mellan tävlingsrinken 
och tunnelbanestationen som underlättar 
rörelse från öst till väst genom byggnaden.

�

T:   Tunnelbanestation
1.   Medborgarhuset
2.   Förskola
3.   Lekpark/Grönyta
4.   Grönyta på tak
5.   Isbana/Löpbana
      Gångstråk
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TILLGÄNGLIGHET
För att göra anläggningen tillgänglig 
för alla knyts de tre våningarna och 
därmed alla funktioner samman 
med hiss. Om man spelar hockey, 
tittar på konståkning, vill ta en fika 
i aktivitetscaféet eller bara ska ta 
tunnelbanan vidare så hindras 
man inte av trappor. För att bjuda 
in människor till att upptäcka det 
som pågår i tävlingsrinken har den 
utformats så att man ser ner i den 
från gatuplan samt från isbanan på 
andra våningen.  Aktivitetsceféet som 
ansluter till takets utomhusytor bidrar 
till anläggningen med sitt utbud av 
spontanidrottande. Här kan man 
spela pingis, biljard, dart, schack, 
shuffleboard och andra mer 

spontana sporter. Detta bjuder in 
människor som vill träffas och röra på 
sig att göra det i en miljö där även 
möligheten till mer organiserad idrott 
finns. Aktivitetscaféet fungerar som en 
välkomnande entré för anläggningen 
och kan på så sätt uppmuntra fler 
till att även ta steget ut på isen. Att 
knyta samman skridskoytorna med 
café och tunnelbana ger även större 
ekonomisk bäring i projektet. Genom 
att lägga anläggningen där mycket 
folk rör sig samt knyta samman den 
med en försäljande verksamhet kan 
även de föreningar som nyttjar isen 
gynnas ekonomiskt. Byggnadens 
driftskostnader kan bekostas av alla 
grupper som nyttjar anläggningen. 

PLAN -1
1 : 400

SEKTION A
1 : 400

FASAD VÄSTER
1 : 400

SEKTION B
1 : 400

FASAD SÖDER
1 : 400

GATUPLAN
1 : 400

PLAN 2
1 : 4000m 20m

1. Publik yta
2. Reception
3. Tunnelbaneuppgång
4. Försäljning

1. Isbana/löpbana
2. Personal
3. Aktivitetscafé
4. Ombyte skridskor
5. Uteservering

1. Teknikrum
2. Förråd
3. Personal/förråd
4. Omklädningsrum
5. Tunnelbanestation
6. Kiosk
7. Tävlingsarena
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