
PLATSEN - ett samspel
Hallen anläggs i ett område med låg socioekonomisk 
status för att skapa bryggor mellan Stockholms mest 
segregerade områden. Personer med högst trösklar 
att delta kommer närmare samtidigt som bristen på 
ishallar gör redan etablerade utövare villiga att ta sig 
till andra områden där träningsmöjligheter finns. Det 
skapar rörelse mellan socioekonomiskt varierande 
områden och öppnar även upp för samarbeten 
mellan föreningsverksamheter och kommuner emellan. 
 
Albys potential
Ishallen placeras i Alby, en del av Stockholms 
tätort i Botkyrka kommun, med en ung befolkning 
och med stor etnisk mångfald. Alby byggdes 
under miljonprogramsåren och präglas av många 
hållbarhetsutmaningar. Samtidigt finns många lokala 
aktörer och föreningar. Ett exempel är Subtopia, en 
kulturinstitution, som inrymmer över femtio företag, 
organisationer och utbildningar inom musik, teater, 
dans, konst och event. Engagemanget gör Alby till en 
kreativ plats med stor potential.

En central plats
Tillgängligheten och närheten är kanske de viktigaste 
aspekterna för att hockeyn ska nå nya målgrupper 
och fungera som en samlande mötesplats. Ishallen 
ligger centralt i Alby i anslutning till bostäder, skolor och 
förskolor, vilket kommer med flera fördelar. Fler människor 
skapar ett ökat underlag för aktiviteter och verksamheter 
samtidigt som det bidrar till upplevd trygghet. Trygghet är 
något hallen både kan dra nytta av och bidra till. 

I framtiden blir platsen en del av ett planerat grönstråk 
som sträcker sig från Alby centrum ner till Albysjön. 
Platsen ligger intill Albyhallen med tillhörande 
aktivitetspark. Busshållplats finns i direkt anslutning 
och Albys tunnelbanestation är bara fem minuters 
promenad bort. Via Albyvägen och vidare mot E4/E20 
når man snabbt Stockholms centrum och de regionala 
stadskärnorna Skärholmen och Södertälje.

UR ALBYS UTVECKLINGSPROGRAM 
”FRAMTID ALBY”

1. Albyvägen utformas som en grön 
stadsgata.

2. Ombyggnad av Alby centrum

3. Befintlig fotbollsplan ger plats åt en större 
sportpark.

4. Promenadstråk från Alby Centrum ner till 
Albysjön. 

5. Nybyggnad med bostäder och 
verksamheter. 

6. Flerbostadshus med plats för lokaler och 
skola i bottenvåningar.

SITUATIONSPLAN, 1:800/A1
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Ishallen som process och samhällsbyggare
Ishallen kan ses som en cirkulär process med 
synergieffekter. Genom att inkludera en större 
målgrupp kommer varje led att intensifieras. 
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OCH MER BLIR FLER

ISHOCKEY - för fler ger mer
Ishockeyn är en viktig mötesplats. Men oftast bara 
för en redan prioriterad och inbiten målgrupp. För en 
betydande del av befolkningen är tröskeln att delta 
för hög. Två faktorer som påverkar är att ishockeyn 
är den dyraste sporten att utöva och att den präglas 
av en stereotyp kultur. Dessutom är ishallarna ofta 
anonyma, utan insyn och koppling till samhällelig 
struktur, vilket gör det svårt för personer att bli 
introducerade till sporten. 

Fler och nya ishallar är svåra att argumentera för 
eftersom de är dyra att anlägga och drifta men 
endast kommer en marginell del av invånarna till 
godo. Förslaget söker därför lösningar på hur ishallen 
kan bli mer inkluderande. 

När fler kan ta del av ishallens innehåll ger den 
också mer tillbaka i form av gemenskap, hälsa och 
välmående - en viktig resurs för samhället. När ishallen 
ger mer blir det enklare att argumentera för fler!



GESTALTNING - Framtidens ishall
Förslaget vänder ut och in på den traditionella 
sporthallen. Det blir ett ramverk där föreningsliv och 
spontanidrott kan mötas och samexistera i en öppen 
och inbjudande miljö.  Istället för en isolerad verksamhet 
tillåts omgivningen komma nära, inspireras och aktiveras. 

En inbjudande vardagsmiljö
Placering centralt i Alby gör att många kommer 
passera hallen dagligen. Det blir en mötesplats boende 
kan stanna till vid påväg från skolan eller till mataffären 
och där spontana aktiviteter kan uppstå. Hallens fyra 
fasader aktiveras och bildar ett aktivitetslandskap som 
uppmuntrar till vardagsmotion. Visuella kopplingar 
mellan ute och inne etableras genom de stora 
fönsterpartierna och det långsmala aktivitetsfönstret. Att 
se ishallens verksamhet bjuder in och skapar nyfikenhet. 

Vi är olika
För att avdramatisera pressen och prestationen som 
ofta är starkt förknippat med sport arbetar förslaget 
med on stage, back stage och off stage ytor. On 
stage är ytorna som står i centrum och dit många 
blickar är riktade. Back stage är ytorna på sidan av, 
fria från förväntningar, som erbjuder mindre laddade 
miljöer att öva upp sina färdigheter på. Off stage är 
platser där det är möjligt att inta en åskådarroll.

Hockeyrinken är ett exempel på on stage 
medan isbanan runt om är ett exempel på back 
stage. Läktaren bildar off stage. Läktaren och 
den omgivande isbanan utgör en trygg miljö 
som når andra målgrupper och som skapar bra 
förutsättningar för att introduceras till ishockeyn. 
Även aktivitetslandskapet är gestaltat utifrån de tre 
begreppen där den södra fasaden blir en miniatyr 
av den norra, alltså en back stage yta. Rummen 
mellan träden med sittmöjligheter och utblick över 
aktivitetslandskapet utgör off stage (se fasad A-a).

Enkelhet med stora möjligheter
Igenkänning och trygghet är viktiga faktorer inför en 
match eller annan idrottsprestation. Planlösningen är 
därför mycket enkel och förslaget använder färg för 
att skapa en tydlighet och god orienteringsförmåga. 
Hallen består av fyra delar: is-, sim- och samlingshall 
och en loftsal på plan två. Genom att kombinera is- 
och simhall sparas stora mängder energi vilket kan 
motivera att hålla isen öppen under hela året. Det är 
också ett sätt att samordna bemanning. 

Samlingshallen blir byggnadens hjärta. Här finns café 
med möjlighet till återanvändning och utlåning av 
utrustning och redskap. Att kunna låna material till 
aktiviteter, såväl inne som ute, gör det enklare att bli 

mer fysiskt aktiv. Verksamheten gör också att alla som 
vill spela får spela.  

FLER IDROTTER ÅRET OM - Där olikheter möts
Gestaltningen bygger på idén att konsekvent 
dubbelprogrammera rum och ytor. Den stora 
loftsalen används som kreativ hubb för Subtopias 
verksamheter som växer ihop med övriga 
stadsdelen. Användningen dubbleras som lokal till 
sport, konserter, teater och fester. Hallens fasader 
dubbelprogrameras för skate, cykel, rullskridskor, 
bollsporter, parkour, backlöpning samt för att komma 
upp en bit och blicka ut över Albys gröna stråk. På 
vintern blir det skid- och pulkabacke samtidigt som 
möjligheten finns att anlägga en isbana på den 
plana delen av aktivitetslandskapet. 

Ingen rättvis spelplan
På den sluttande multisportplanen studsar bollen 
aldrig riktigt dit du vill. Planhalvorna är olika stora 
och underlaget ojämnt. Förutsättningar neutraliserar 
deltagarnas skicklighet och förhoppningen är att 
planen ska locka en mer varierad målgrupp och 
stimulera till nya spontana spelmodeller.

AKTIVITETSLANDSKAP

GRÖNSTRUKTUR

FRAMTIDENS ISHALL

LOFTSAL

IS-, SIM- OCH SAMLINGSHALL

Slutna ishallar utan koppling
Dagens hallar är ofta anonyma utan insyn och 
koppling till platsen. Detta skapar skarpa gränser 
mellan hockeyn och omgivningen. 

Ovan. Loftsalens färger och mönster symboliserar den 
stora variationen av aktiviteter som äger rum här.

Vänster. Samlingshallen har café, återanvändning 
och utlåning. I taket hänger landslagströjor från alla 64 
länder representerade i Alby.   

Nedan. Ishallen med on/off/back stage. Stora fönster och 
aktivitetsfönstret ger god koppling mellan ute och inne. 

Öppna upp - visa upp
Framtidens ishall blir ett skyltfönster för hockeyn 
och ett transparent föreningsliv. Omgivningen tillåts 
komma nära - titta in, inspireras och aktiveras.

Ut och in - in och ut
Ishallens fasader aktiveras och bildar ett 
aktivitetslandskap. Ute och inne smälter samman och 
gränsen mellan hallen och omgivningen suddas ut. 
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Tillgänglighet
Ishallen är placerad där människor finns - intill 
skolor, bostäder och verksamheter. Det gör 
att många kommer passera hallen dagligen. 
Därför finns också god infrastruktur och ett 
invant rörelsemönster att koppla samman 
anläggningen med. Goda kommunikationer 
gör att platsen är lättillgänglig med både 
kollektivtrafik och bil.

Flexibilitet och yteffektivitet
Både inne och ute är ytorna konsekvent 
dubbelprogrammerade vilket gör ishallen 
verkligt multifunktionell. Omklädningsrum, 
teknik och förvaring är förlagt under 
aktivitetslandskapet. Därför kan en stor 
del av hallens fasad användas och ses 
som parkmark vilket ger tillbaka mer till 
invånarna, platsen och stadsdelen. 

Inbjudande och trivsamma gränszoner
Med stora fönsterpartier och ett långsmalt 
aktivitetsfönster skapas visuella kopplingar 
mellan ute och inne. Ishockeyns 
verksamheten och föreningsliv visas upp för 
allmänheten som kan bli inspirerade och 
aktiverade. Aktivitetslandskapets kanter 
är uppbrutna för att sudda ut gränser 
och skarpa kanter som skiljer ishallen från 
omgivningen. Träden på aktivitetsytan 
kopplar an till grönstråket och skapar en 
mjuk övergång och gradient. Vegetation 
tar även ner skalan på hallen och bildar 
mindre rumsligheter i gränslandet mellan 
ishallen och promenadstråket. De sömlösa 
gränserna gör det enklare för allmänheten 
att ta del av platsen.

Mötesplats för fler
Ishallens placeringen skapar bryggor 
mellan segregerade områden och gör den 
till en mötesplats för grupper med olika 
bakgrund. Dubbelprogrameringen gör att 
fler aktiviteter kan ta plats, samtidigt som 
ett kunskapsutbyte kan ske aktiviteterna 
emellan. Utlåning och återanvändning 
av utrustning underlättar och uppmuntrar 
fysisk aktivitet. On/off/back stage är ett 
annat sätt att nå ut till den oetablerade 
sportutövaren. Likaså multisportytan. 

Grön och miljöanpassad
Med ett kombinerat kyl- och värmesystem 
sammanförs is- och simhallen vilket sparar 
stora mängder energi. 90 % av simhallens 
värmebehov kan täckas med överbliven 
värme från ishallen. Taket som är vinklat 
mot söder har solceller som gör ishallen 
mer drifteffektiv och långsiktigt hållbar. 
Sandbäddar och torrängsmatta tillgodoser 
boplatser för en mängd olika arter och 
skapar biologisk mångfalld i samarbete 
med platsens grönstruktur som förstärks och 
kompletteras med träd och vegetation.

Ytor för rörelse och aktivitet - 
spontanidrott såväl organiserad träning
Ishallens fasader aktiveras och bildar 
ett aktivitetslandskap. Snarare än en 
byggnad, skapar förslaget ett ramverk där 
föreningsliv och spontanidrott kan mötas. 
Aktivitetslandskapet flyter in i den befintliga 
parken i norr. Områdena berikar varandra 
och aktiviteter kan utvecklas och breda ut sig.

FASAD A-a

FASAD B-b

SEKTION C-c

SEKTION D-d
SKALA 1:400

En fördelaktig kombination
Normalt är ishallen en väldigt energikrävande 
idrottsanläggning. I en traditionell ishall för 
kylsystemet bort värme från ispisten för att 
sedan fläktas ut. Förslaget återanvänder istället 
överskottsvärmen till att värma upp vattnet i simhallen. 
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Förslaget sänker ishockeyns 
trösklar att delta. När fler kan 
ta del av ishallens inehåll ger 
den också mer tillbaka i form 
av gemenskap, hälsa och 
välmående - en viktig resurs 
för samhället. 

När ishallen ger mer blir det 
enklare att argumentera för 
fler!


