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Ulvsunda IP

Omfattning och helhetsbeskrivning

Stockholm växer, Ulvsunda industriområde är ett av flera områden som står inför en stor 
omvandling. Vår tomt ligger belägen mellan Ulvsunda strand och Johannesfredsvägen, med 
en befintlig tvärbana som är ett stenkast ifrån. Vatten ligger nära till hands i Bällstaviken, en 
resurs Stockholm och många andra storstäder i Sverige har. Även nya stadsdelar som Södra 
Värtan och Lövholmen vill tillgängliggöra ytor när vatten med kajer och strandlinjer. 

Vårt förslag är identifierbart med idrott och rörelse nära vatten i urban kontext och erbjuder 
tillgång till strandområde och badmöjlighet, något vi anser i Stockholms skärgård bör erbjuda 
mer av. Vi erbjuder aktiviteter som interagerar med omgivningen och har stor potential till att 
engagera fler och nya utövare. Vi utvecklar och gör en nytolkning ut av begreppet strand-
park; som fyller en viktig funktion för rörelsestråk, vistelse och vattenkontakt. 
-
Många nödvändigheter samt möjligheter glöms av, i mån av att primärt bygga bostäder i 
dagens läge. Integrationen av aktiviteter i städerna skulle inte vara tillräcklig genom att 
enbart fylla tomrum i exempelvis kvartersgårdar eller på tak. Vi rör oss bort från bostäder i 
syftet av att inte skapa en privat sfär. 

Vi behöver tänka bredare i arkitekturen och stadsplaneringen för att på sikt skapa intresse 
och hållbarhet. Det handlar inte om att göra en intervention utan om att bli inkluderad i den 
raska takten som städer förtätas och hänga med i samhällsutvecklingen. Ishallar förtjänar att
investeras som mer än bara för ett specifikt syfte och period, och mer utav en interagerande 
och flexibel typologi.

Vi tar ställning i den ekonomiska aspekten och genomförbarheten genom att kombinera med 
andra funktioner som gynnas utav kontexten(gata och vatten). Ulvsunda IP visar tydligt på att 
det är en plats för alla, för alla att upptäcka och våga åka skridsko samt hur viktigt det är att 
investera i idrottsanläggningar.

Storlek och form 

Vårt förslag erbjuder ytor för aktivitet och rörelse, spontanidrott såväl som organiserad 
träning och ter sig i en simpel utformning. Projektet börjar längs gatan, ramar in Bällstaviken 
och avslutas i vattnet med en allmän badanläggning. 

Förslaget består utav en tydlig utformning och program. Besökare välkomnas genom öpp-
ningar i fasaden som leder en direkt till den öppna isytan för spontan friåkning, som ramas in 
av två byggnadskomplex och har en vy mot Bällstaviken. I friåkningsytan placeras en grönyta 
i mitten och ter sig annorlunda från de övriga ishallarna på respektive sida, i sin form. I var-
dera byggnad finns organiserade aktiviteter inomhus; såsom träningsyta och tävlingsyta med 
åskådarplatser. 

Längs med Johannesfredsvägen skapas yta för kommersiell verksamhet med generiska planer 
som möjliggör för en kombination av hotell, kontor, restauranger och butiker. Ett hotell anser 
vi är mycket passande under hockeycuper och närheten till Bromma flygplats. Längs med 
strandlinjen byter vi fokus och föreslår lokaler för vattenaktiviter samt träningsverksamheter.
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Aktivitetsytor
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Idrottande - året runt 

Under vinterhalvåret finns fyra ytor att åka på is(friåkningsyta, tävlingsyta, 
träningsyta samt Bällstaviken) som sträcker sig från gatan till vattnet. Under 
somrarna omvandlas dessa ytor till ett spektrum av olika aktiviteter som plask-
damm/skatepark med grönyta i mitten(friåkningsyta), idrottshallar(tävlings-
yta, träningsyta) och badanläggning. En rad olika möjligheter av aktiviteter 
erbjuds, där bland annat idrottshallarna upplever sommarhalvåret med hjälp 
utav det starka ljusinsläppet som dagens mörka ishallar inte kan erbjuda.

Övergången mellan vinter och sommar ger en salig blandning. Vårt förslag 
gynnar även vattenaktiviteter(kanot, paddle boarding, vattenpolo, dykning, 
rodd etc) med lokaler som verkar året runt med närhet till Bällstaviken.

Framtidens anläggning 

När städer växer och blir större innebär det att ytor för rörelse, idrottande 
och föreningsliv behöver växa i samma omfattning. Med vårt förslag ser vi till 
att bli inkluderade i stadsplaneringen, vi tar ett rejält identitetsgrepp i allt från 
program till utformning för att välkomna och vara långsiktiga. Svensk Is-
hockey bör och ska vara närvarande i byggandet av vårt växande samhälle.

Vårt förslag kan tillämpas i Svenska Ishockeyförbundets fokus på Stockholm, 
Göteborg och Malmö och framförallt i lobbying- och förankringsarbete bland 
kommunerna. Då nya stadsdelar tenderar att fokusera primärt på bostäder 
lägger vi ner vikt på närhet till andra idrotter och andra verksamheter som 
skapar förutsättningar för att anläggningen engagerar fler och nya utövare. 

Fasad mot Johannesfredsvägen

Sektion/fasad B-B Utvikt mot Bälstaviken

Sektion/fasad mot friåkningsyta 

Sektion/fasad A-A 

Fasad mot grönområde/Tvärbana 

Fasad i trä

När det kommer till material så har Sverige en lång tradition av att använda trä som byggmaterial 
och stor erfarenhet av hållbart skogsbruk. Trä är ett logiskt val, eftersom mycket av det framtida byg-
gandet kommer att handla om att transformera det som redan finns.


