
Kom i mål med 
en ny idrottshall 

ncc.se/idrottshall
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NCC är ett av de ledande nordiska bygg- 
och fastighetsutvecklingsföretagen. Med 
Norden som hemmamarknad är NCC 
verksamt inom hela värdekedjan – utveck-
lar och bygger bostäder, kommersiella 
fastigheter, industrilokaler och offentliga 
byggnader, vägar och anläggningar samt 
övrig infrastruktur. NCC erbjuder även 
insatsvaror för byggproduktion samt 
ansvarar för beläggning och väg service. 
NCC skapar framtidens miljöer för 
arbete, boende och kommunikation med 
ett ansvarsfullt byggande som ger håll-
bart samspel mellan människa och miljö.

NyFikeN på NCC:S idroTTSHaLLar?
Besök vår webbplats.



Idrottshallen där 
alla är vinnare

Idag är en dryg tredjedel av alla svenskar mellan sju och sjuttio 
år aktiva medlemmar i en idrottsförening. Andelen idrottande 
ungdomar är hela sjuttio procent*. Tendensen är tydlig – behovet av 
träningstider för alla, från elitsatsande ungdomar till motionerande 
allmänhet, ökar. För att möta behovet behövs flera idrottshallar.

Idrottens positiva effekter för både samhälle och individ 
syns bland annat i förbättrad hälsa, ökad kamrat skap 
och bättre självförtroende. Men för att fler ska ha möj-
lighet att utöva idrott behövs idrottshallar som kan ta 
emot utövare året runt och som är anpassade för såväl 
träning som tävling inom olika idrotter. 

Det här behovet har sporrat oss att utveckla en 
idrottshall som, utan att göra avkall på kvalitet och 
funktionalitet, är ekonomiskt möjlig att bygga. Målet 
har varit att skapa en funktionell idrottshall med god 
träningskvalitet som dels kan fungera för olika typer 
av träning, och som dels uppfyller de krav som ställs 
vid tävlingar. Funktioner och detaljer har vi utarbetat i 
samarbete med idrottsrörelsen för att möta de aktivas 

behov. Långsiktigt hållbara lösningar gör hallen 
enkel att sköta och kostnadseffektiv ur drift- och 
underhållssynpunkt. 

Genom erfarenheterna från ett stort antal genom-
förda projekt över hela landet har vår byggprocess 
för idrottshallar ständigt förfinats och utvecklats. De 
positiva effekterna av det är att kvaliteten successivt 
förbättras samtidigt som vi kan sänka kostnaden och 
garantera en pålitlig tidplan. 

Majoriteten av svenska ungdomar mellan sju och  
fjorton år säger att de idrottar för att det är roligt*. 
Vår förhoppning är att de ska säga precis samma sak 
om sextio år.  

*Svenska folkets idrotts- och motionsvanor 2010 (SCB för riksidrottsförbundet)



Idrottshallen skapas  
utifrån dina behov

FuNkTioN oCH FLexiBiLiTeT
Idrottshallen utgår från en flexibel grundkonstruk-
tion som är lätt att anpassa utifrån idrott och storlek. 
Hallen kan byggas för de flesta bollsporter – allt från 
handboll, innebandy och badminton till tennis och 
inomhusfotboll. Här finns även utrymme för andra 
idrotter som aerobics, gymnastik och styrketräning. 
Hallen kan även utformas som en fullstor friidrottshall.

Flexibiliteten är stor och det gör idrottshallen lämp-
lig som bashall för allmänidrott, men också som kom-
pletterande hall för idrotter som saknas i närområdet. 
Gemensamt för samtliga varianter är en hög inbyggd 
funktionalitet där vi utgått från både idrottsutövarens 
behov och förvaltarens krav på enkelt underhåll.

oLika idroTTer, oLika LöSNiNgar
Olika idrotter ställer olika krav på allt från mått, 
ljudmiljö, golvkvalitet, färgsättning, belysning och 
ventilation. Här bygger vi i enlighet med riktlinjerna 
i ”Måttboken”. Hallen uppfyller därför de krav som 
ställs vid både träning och tävling för de idrotter som 
den är byggd för.

Idrottshallen kan byggas som fristående hall eller 
som tillbyggnad. Möjligheten att skala upp och skala 
ner med bibehållen kvalitet gör att du kan välja storlek 
på till exempel omklädningsrum, läktare, klubbrum 
och kafé efter dina specifika behov. Alla delar av 
idrottshallen är självklart tillgängliga för rörelse-
hindrade. Fasadkulör och andra designelement kan 
anpassas för att passa omgivande miljö och för att ge 
hallen ett unikt utseende.

Höga krav på Låga LivSCykeLkoSTNader
Efter ett investeringsbeslut kan din nya hall snabbt 
vara på plats. Låga byggkostnader och en pålitlig 
tidplan för produktionen gör att vi kan erbjuda ett kon-
kurrenskraftigt pris. Men den stora kostnaden för en 
idrottshall ligger ofta i löpande skötsel. Därför har god 
driftsekonomi varit en viktig aspekt vid utvecklingen av 
vår idrottshall. Genom att ta hänsyn till miljöaspekter 
som energieffektivitet och resurshållning har vi skapat 
en idrottshall med ekonomisk energianvändning. Även 
materialval och funktioner är planerade för att under-
lätta drift och underhåll, t.ex. städning.

eTT HåLLBarT aLTerNaTiv
Funktioner, tekniska lösningar och material har genom-
gående mycket hög kvalitet och prestanda. Allt från 
ingående material till byggprocess och drift har planerats 
i detalj. Det gör det också smidigt att miljöcertifiera, 
klimatdeklarera och klimatkompensera idrottshallen.

En miljöcertifiering av idrottshallen visar att 
byggnaden lever upp till ett antal fastställda håll-
barhetskrav, och ger dig ett kvitto på att hallen är 
långsiktigt hållbar. I klimatdeklarationen redovisas 
hallens klimatpåverkan under hela dess livscykel. 
Klimatdeklarationen ligger också till grund för en 
eventuell klimatkompensation – en möjlighet att göra 
din idrottshall helt klimatneutral. 

Efter att ha byggt ett stort antal idrottshallar vet vi vilka lösningar och 
funktioner som fungerar bra. Det är erfarenheter som vi tar med oss 
in i planeringen av varje nytt projekt. Allt är redan kvalitetstestat och 
produktionen blir alltmer förfinad. Idrottshallen uppfyller de krav som 
ställs på en fullgod tränings- och tävlingshall inom ett brett spann av 
idrotter. Din idrottshall utformas utifrån vilka idrotter som ska utövas 
där och vilken servicenivå du har behov av.

ekoNomiSk

• God driftsekonomi
• Lågt, fast pris
• Tydlig tidplan för produktionen
• Snabbt på plats

miL JöaNpaSSad

• Mycket energieffektiv
• Klimatdeklarerad
• Kan miljöcertifieras
• Kan klimatkompenseras 



Väljer du att involvera oss redan i planeringsskedet får
du snabbt kontroll över vilken investering som krävs,
inklusive framtida drift och underhåll. När behov och
funktion hamnar i centrum blir vår uppgift att utforma 
en så kostnadseffektiv teknisk lösning som möjligt. 
Då kommer hela NCC:s erfarenhetsbank och tekniska 
kunnande projektet till godo. Du kan enkelt lägga 
till och dra ifrån ytor och funktioner för att få en hall 
som du har råd med, utan att behöva göra avkall på 
kvaliteten. Vi erbjuder alltid en idrottshall med hög 
prestanda när det gäller långsiktig hållbarhet, men 
det finns även möjlighet att höja kraven på exempelvis 
energibesparingar.

Snabbt i drift, med rätt funktion 
och till rimlig kostnad

eTT LåNgSikTigT SamarBeTe ger FördeLar
Ser du ett stort behov av idrottsanläggningar under en
längre tid framöver kan det löna sig att teckna ett ram-
avtal med oss. Då kan produktionen styras med hänsyn
till kommunens långsiktiga planering. Det öppnar upp
för positiva serieeffekter som till exempel tydligare
förutsättningar, färre fel, mer kostnadseffektiva inköp,
kortare produktionstider och lägre kostnader. 

Vi kan snabbt hjälpa dig att möta olika situationer 
och behov. Allt är redan prövat och genomtänkt.

Ett vanligt önskemål är att snabbt ha en idrottshall i drift som möter 
de behov som finns, utan att byggkostnaden skenar i höjden. Om vi 
i ett tidigt skede får reda på hur förutsättningarna ser ut kan dina 
behov styra den tekniska utformningen av projektet.

NCC Bollhall är en standardiserad 
all aktivitetshall med inriktning på 
boll sporter – handboll, minihandboll, 
innebandy, basket och minibasket. Här 
kan till exempel sex minihandbollslag 
med ledare eller två handbollslag med 
ledare, funktionärer och en liten publik 
få plats samtidigt. 

Trots en hög standardisering finns 
ett flertal valmöjligheter. NCC Bollhall 
kan till exempel byggas ut med läktare 
och umgängesytor som klubbrum eller 
kafé. Hallen på bilden är extrautrustad 
med basketkorgar, utfällbara läktare 
och ridåvägg för avdelning. Även 
exteriör och interiör kan anpassas så 
att hallen får ett unikt utseende.

Ingen idrottshall är den andra lik. Funk-
tioner och storlek bestäms utifrån dina 
behov: vilka idrotter behöver tränings- 
och tävlingslokaler? Publiktryck? Till-
byggnad eller fristående? Vi uppfyller 
krav på mått, ljudmiljö, golvkvalitet, 
färgsättning, belysning och ventilation i 
enlighet med riktlinjerna i ”Måttboken”. 
Hallen uppfyller därför de krav som 
ställs vid både träning och tävling 
för de idrotter som den är byggd för. 
Gymnastik,  tennis, friidrott, bowling 
med mera – alla idrotter är välkomna. 
Idrottshallen kan också skalas upp i 
storlek för att rymma fler åskådarläktare, 
umgänges ytor som klubbrum och kafé 
samt omklädning, duschar och toaletter.

NCC har bred erfarenhet av att bygga 
badanläggningar. För att kvalitets säkra 
den tekniskt komplicerade uppgiften har 
vi en specialistenhet inom området som 
verkar över hela landet – Anjobygg. 
Att samla erfarenheter och kunskaper 
i en organisation är en stor tillgång för 
våra kunder. Kostnadsbedömning, med 
hög säkerhet redan i programskedet, är 
något som ger ditt projekt en realistisk 
ram och en bra start. Badanläggningar 
är ofta en kostsam affär, och vi lägger 
stor vikt vid ekonomisk insikt och kontroll 
i projektets alla faser. 

dagens förutsättningar ställer högre 
krav på beständiga, tekniska lösningar 
och miljöanpassning. Bland annat innebär 
högre vatten- och lufttemperaturer och 
ökad belastning på badanläggningens 
reningsanläggningar nya utmaningar.  
Vi hjälper dig att göra din badanläggning 
attraktiv, funktionell och tillgänglig för alla.

NCC Bollhall i standardutförande rymmer de  
funktioner som efterfrågas för en allaktivitetshall.
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