
SPORTCENTER ERIKSDAL
ÖVERGIVNA PLATSER

Examensarbetet började med en fascination - En fascination för 
övergivna platser. Platser som en gång i tiden hade en viktig 
funktion för staden men har med tiden förlorat sin betydelse. 
Dessa platser har oftast en väldigt speciell karaktär formad för ett 
specifikt ändamål.  
Examensarbetet inleds med en identifiering av dessa platser i 
Stockholm och tanken var att låta platsen forma programmet och 
projektet.

SPORTEN

De höga bullernivåerna och vibrationerna gör att vissa program 
är känslig för platsen. Boende och kontor är två exempel. 
Sportaktiviteter finns idag redan i Eriksdal i form av bad och 
racketsport. Sportbyggnader är inte lika känsligt för buller och 
vibrationer vilket gör att denna typ av funktion passar bra in på 
platsen. I Eriksdals finns idag ett inomhus- och utomhusbadhus, 
en badminton hall och ett tennistält. Badmintonhallen är ett av 
de större i Stockholm och tillsammans med tennistältet finns det 
en potential att göra Eriksdal till ett sport centrum med fokus på 
racketsport. Det nya sportcentret kompletterar det som finns idag 
med squashhallar.

En normalstor sporthall passar inte in i platsen pga av dess 
storlek och form. Istället kan Eriksdal förstärka  sin nuvarande 
aktivitet genom att ge platsen ett nytt sportcenter som kan 
symbolisera platsen. Ett sportcenter där man man kan utöva olika 
sportaktviteter som inte kräver så stora ytor. Sportcentret och 
dess placering skulle visa sin funktion för allmänheten i en väldigt 
exponerad plats mellan två hårt trafikerade broar.

VERTIKALITET

Den horisontella riktningen under broarna karaktäriserar “Dalen” 
som är svår att angöra pga av olika grader av sluttningar. 
Dessutom skulle mycket av platsens grönska försvinna. Istället 
föreslås att skapa en ny riktning. En vertikal riktning som kan 
synas och skona grönskan som finns i dalen och utnyttja den 
smala platsen på bästa sätt. Med ett vertikalt format sportcenter 
skapas en vertikal rörelse mellan sportaktiviteterna i byggnaden. 

Placeringen blev mellan en bågbro som trafikeras av tunnelbana 
och bilar samt en motorväg. Denna plats mellan två broar gör att 
byggnaden är väldigt exponerad. Situationen utnyttjas genom att 
skapa en transparent byggnad som kan tydliggöra sin verksamhet 
för tusentals resenärer med T-banan.

DALEN OCH BROARNA

Platsen och broarna mellan Skanstull och Gullmarsplan 
domineraras av trafik, höga bullernivåer och tomhet. Men under 
broarna vid Eriksdal finns en mycket speciell plats. En grön dal 
med mycket växtlighet på båda sidor om dalen. Över dalen spänner 
fyra tvärriktade broar. Platsen används idag som en lagerplats av 
Stockholm stad.
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FORMEN

Tomten är omgiven av fyra riktlinjer. Två av dessa är broarna på 
vardera sida. Ett är vägen norr om dalen. Och den sista riktningen 
är dalens. Detta ger en rombform som flyter samman med de 
olika riktningarna. Hade en istället en rektangulär form tagit 
plats skulle någon av riktningarna inkränkas och byggnaden 
skulle bli klumpigt placerad. Rombformen ger fördelar då den får 
byggnadsvolymen att se olik ut från två olika vinklar.
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PLANLÖSNING OCH BÄRNING

De flesta sporter kräver en ortogonal spelplan och en byggnad 
med öppen planlösning och stora spännvidder. Byggnadens 
storlek baseras på fyra squashhallar omringad av en romb. Detta 
ger en kvadratisk plankärna som skapar spännande geometrier i 
mötet med romben. 

För att klarar de stora spännvidderna på upp till ca 30 m och 
bibehålla en öppen kvadratisk plankärna tas bärningen upp i 
hiss- och trappschakten samt i fasad. Det runda trappschaktet 
är ett brandsäkert trapphus för att klarar brandutrymningen. 
Programmet klarar av att ha en pelare i mitten av byggnaden 
utan att påverka sportaktiviteterna. Detta ger en betydlig enklare 
bärning då spännvidderna halveras.

MASSA OCH TRANSPARENS

I syfte att visa sportcentrets verksamhet för allmänheten föreslås 
en glasfasad. En helt transparent byggnad saknar oftast spänning 
som dessutom kräver solskydd. Eftersom en del av bärningen 
föreslås i fasad för att skapa en öppen planlösning samtidigt 
som den är transparent och ger solskydd, finns en lockelse att 
formge en fasad som klarar dessa krav med ett tydligt och enkelt 
formspråk.  

Bärande fasad är idag ovanligt i Sverige, men den ger många 
möjligheter i planlösning och estetiska kvaliteter samtidigt som 
den tjänar ett konstruktivt ändamål. För att bidra till skydd mot 
solinstrålning och samtidigt ge ett estetiskt uttryck finns den 
bärande delen av fasaden utanför glasfasaden. Två lager fasad - 
en transparent och ljusreflektiv samt en massiv och robust. Spelet 
med det sköra och tunga, genomskinliga och täta bidrar till en 
mångsidig fasad.

PREFAB OCH SVENSKT

Prefabricering av byggelement är ett svenskt signum. Nackdelen 
är att man trots prefabriceringens potential inte lyckats skapa 
mångsidighet och variation. Att välja betong som bärande del 
i fasad var givet. Materialet ger en robust och tung känsla. Att 
platsgjuta konstruktionen skulle inte vara praktiskt pga den smala 
tomten och sluttningarna ger en komplicerad byggarbetsplats. En 
prefab konstruktion skulle underlätta arbetet. Samtidigt fanns 
ett intresse att undersöka prefabelement som ett arkitektoniskt 
uttryk.  
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PLAN 0 - ENTRÉPLAN

1. LOBBY
2. RECEPTION / KASSA 
3. PERSONALRUM

4. SPORTBUTIK
5. RESTAURANG / KASSA

6. SJÄLVSERVERING
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7. KÖK, ÖPPET
8. DISKRUM
9. SKAFFERI

10. KYLRUM
11. FÖRRÅD /STÄD
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PLAN 1 - OMKLÄDNINGSRUM

1. HERRARNAS
2. DAMERNAS
3. VÅTRUM

4. DUSCHAR
5. BASTU

6. LÅSBARA SKÅP

7. FÖRRÅD / STÄD
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PLAN 2+3 - GRUPPTRÄNING

1. TRÄNINGSRUM (4 SMÅ / 2 STORA)
2. FÖRRÅD
3. FÖRRÅD/STÄD
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PLAN 4 - GYM PLAN 5+6 - SQUASH PLAN 5+6 - SPORTHALL

TVÄRSEKTION - DALEN
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TVÄRSEKTION A-A
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LÄNGDSEKTION B-B
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ELEVATION SYD
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ELEVATION ÖST
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LÄNGDSEKTION - BROARNA
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GÅENDES UPPFÖR HUVUDTRAPPAN MOT OMKLÄDNINGSRUMMEN... 
VANDRINGEN LÄNGS FASADEN ÄR EN DEL AV PLANLÖSNINGEN.      

EFTER ATT HA STIGIT UT GENOM DEN MÖRKA MEN BRANDSÄKRA 
TRAPPHUSET MÖTS DU AV ETT HÖGT, LUFTIGT OCH KURVIGT RUM...
RUMMET LÄNGST NER ÄR DET BLIVANDE GYMMET. VÅNINGARNA 
OVAN  BESTÅR AV SQUASH HALLAR.

TVÅ STYVVERKANDE SCHAKT

Byggnadens rombform gör att strukturen inte är 
statiskt bestämd. Detta medför att den bärande fasaden 
av prefabelement kommer att ha svårigheter att ta 
horisontalkrafterna. Detta tas till hänsyn genom att 
placera två schakt, ett för hiss/ventilation samt  ett för 
utrymningstrapphus. De två schakten placeras diagonalt 
i förhållande till varandra för att få skivverkan.
   

VÅNING EFTER VÅNING

Pga av bärande fasad med ett inre lager av glasfasad 
måste prefabelemt och glasfasad monteras våningsvis. 
Inte på det traditionella sättet där stommen först reses 
upp.

BALKSYSTEM 1
Byggnaden har två balksystem som verkar på samma 
sätt men spänner olika längder. En primär balk bär upp 
tvärgående sekundärbalkar. Pirmärbalken bärs upp av 
en centralpelare och halverar därmed spännvidden. 
Både primär- och sekundärbalkar avlastas enskilt på 
varje prefabelement.
   

PLATSGJUTEN BJÄLKLAG MED BALKAR

För att göra byggnaden styvare platsgjuts plattorna 
tillsammans med balksystemet. Bjälklaget bärs direkt 
upp av sekundärbalkarna som den avlastas till bärande 
fasad och primärbalk/centralpelare. 

SJÄLVBÄRANDE GLASFASAD

Det estetiska uttrycket med en slät glasad yta innanför 
det bärande fasadskiktet gav valet för typen av glasfasad. 
Glasfasaden är av typ “Structural Glazing” och ger en 
slät och kontinuerlig glasad yta med minimala fogar på 
20 mm.  

BALKSYSTEM 2

Pga varierande positionering av prefabelemten gör att 
lasterna inte kan tas ner direkt vertikalt. Detta medför 
också till att ytterliggare ett balksystem måste genereras 
för att matcha anslutningspunkterna i prefabelementen.
Principen går ut på att rotera balksystem 1 och 2 och får 
därmed en skiftning av primär- samt sekundärbalkars 
placering.  

ANSLUTNINGSPRINCIP

Principen går ut på att först montera alla prefabelement 
för varje våning för att sedan låta de stabiliseras med 
balksystemet i samverkan med platsgjutet bjälklag och 
de två schackten. Anslutningen fortsätts därefter med 
nästa vånings prefabelement. 

Anslutningen mellan fasadelementen görs på tradionellt 
sätt för anslutning av prefabväggar med en stav där 
elemtenten förankras i för att därefter pågjutas. 
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DETALJ 1:10
BÄRANDE FASAD OCH GLASFASAD

1. PREFABELEMENT 5200 x 1500 x 500 mm 
 BTG C35/45,  ARM B500B, XD2, MAX VCT 0,45, L50,  STEN MAX 16 mm 
 TÄCKANDE BETONGSKIKT TILL BYGLAR 30 mm
 BYGLAR d=10 mm, C/C 100 mm
 HUVUDARMERING d=20 mm, Smin=80 mm, DUBBELARMERAT TVÄRSNITT 

2. SEKUNDÄRBALK MED PLATTA. PLATSGJUTEN. 800 x 300 mm 
 BTG C35/45,  ARM B500B, XD2, MAX VCT 0,45, L50,  STEN MAX 16 mm 
 TÄCKANDE BETONGSKIKT TILL BYGLAR 30 mm
 BYGLAR d=10 mm, C/C 200 mm
 HUVUDARMERING d=20 mm, Smin=80 mm, ENKELARMERAT TVÄRSNITT

3. FÖRANKRING. ANSLUTANDE ELEMENT FÖRANKRAS I STAV. PÅGJUTS DÄREFTER.

4. FASAD GLAS. KARMAR 200 x 100 x 50 mm 

5. GOLV. INSTALLATIONSGOLV:SYNLIGT GOLV. HDF BOARD 40 mm . GIPS 13 mm.   
 INSTALLATIONSHÖJD 250 MM. UNDERREDE AV STÅL CC 300 mm
 BJÄLKLAG. PLATSGJUTS MED BALKAR. H=250 mm. SPEC. SE 2.

6. UNDERTAK. AKUSTIKPLATTOR. REGLAR 95 x 45 CC 90

7. RADIATOR
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