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INLEDNING 
MOLN är en sammansättning av två strukturer, en större och en 
mindre, som tillsammans skapar en rumslighet. En viktig del 
i projektet är att inte ha tydliga fysiska gränser för vad som är 
inne eller ute, istället definieras rummet, av dess konstruktion 
som svävar ovanför.
Anledningen till denna öppenhet är för att vi tror att det är viktigt 
att ha en idrottsplats som känns tillåtande och lättillgänglig för 
allmänheten. Det finns naturligtvis nackdelar med att inte ha ett 
slutet rum som kan låsas och neka inträde vid vissa tidpunkter.  
Vi tror dock att för att nå ut till målgrupper som inte är anslutna 
till idrottsföreningar måste dessa kunna använda utrymmet 

spontant och informellt och på så sätt når man ut till dem som 
man annars kanske inte hade nått ut till. Det finns alltid idioter 
som kommer och förstör men vi  baserar öppenheten på hur 
t.ex. öppna fotbollsplaner och volleybollplaner används runt 
om i landet, att det finns fler människor som tillsammans med 
kompisar eller vid spontana möten kommer att sammanstråla 
och använda utrymmet på ett konstruktivt och lekfullt sätt.

PLATSEN
MOLN är placerad i Uddevalla, i gränslandet mellan staden 
och hamnen. Området har länge varit en plats för sporadiska 

evenemang i staden men saknar en kontinuitet; mellan de 
olika evenemangen förblir platsen övergiven. Byggnaden är 
placerad på en gammal parkering vilket gör markanpassningen 
enkel och elegant, enbart en simpel platta på mark krävs.
Den befintliga ishallen, och andra idrottsanläggningar i 
Uddevalla, är placerade i periferin, med svåra förbindelser till 
kollektivtrafiken. MOLN är därför placerad nära förbindelser 
och med gångavstånd till centrala Uddevalla för att skapa en 
central knutpunkt där idrotten möter allmänheten. 

Situationsplan, skala 1:800 (A1)

Skala 1:400 (A1)

Skala 1:400 (A1)

Fri sikt och rörelse genom 
byggnaden.

Ytor / plattform på andra 
våningen.

Utomhusklimatet når in, och 
upplevs i byggnaden.

Princip för pelarsättning.
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PLAN 1
1. Isrink
2. Förråd
3. Omkl.
4. WC/ HWC
5. Sekretariat
6. Lokal
7. Kafé
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PLAN 2
8. Läktare
9. Brygga / Fri yta 
10. Fri yta



MOLN

BYGGNADEN
De vita, smala pelarna håller uppe en takkonstruktion som tillåter tunga 
laster över stora spännvidder samtidigt som den upplevs som luftig. 
Takkonstruktionens funktion är främst att definiera rummet nedan men 
fungerar även som ställning för det vikbara taket som skyddar mot regn.  
Pelarna och takkonstruktionen utgör den primära, stora strukturen i MOLN, 
den sekundära strukturen placeras mellan pelarna och innehåller de 
funktioner som behövs.
Den stora strukturen är fast medan den mindre är flexibel och har möjligheten 
att expandera eller bytas ut helt beroende på framtidens behov. 
MOLN kan placeras runt om i landet med olika modifikationer; den stora 

Exempel 1: Marknad / loppis

Tak: Kafé, mini-
basketplan, 
squash & dans/
multilokal

Stor struktur: 
Space-frame 
inspirerad 
struktur som 
klarar vida 
spann.

Mindre struktur: 
Läktare och ytor 
för publik eller 
allmänt häng i 
limträ

Mark: 
Hockeyplan 
och isrink för 
nöjesåkare 
vintertid

Sektion:
Skala 1:400 
(A1)

Utrymme för andra 
sporter samt café.

Modellfotografi, utsnitt

Bild, interiör

Exempel 2: Fotbollsplaner (7-manna)

Exempel 3: Konsert / uppträdandeUtdragbart tak som 
täcker isrinken vid 
behov.

strukturen är densamma medan den mindre anpassas till platsen, både i 
program men också i material och kulörval. 
Med sin luftiga takkonstruktion skapar MOLN en definierad rumslighet 
och sätter gränserna för aktivitet, utan att bygga murar mot allmänheten. 
Aktiviteter som kan äga rum i byggnaden är anpassningsbar under året. 
Under vintersäsongen kan den användas för skridskoåkning, på våren en 
marknad och under sommaren som en fotbollsplan. Men oavsett aktivitet 
finns inga portar, dörrar eller staket som hindrar en promenad att avslutas 
i en spontan skridskoåkning.


