
STORMEN
F R A M T I D E N S  I S H A L L  I  L U N D

Dagens ishall
Hockeysporten står inför flera utmaningar. Existerande 
ishallar är dyra i drift och att underhålla. Många föreningar är 
i desperat behov av nya isytor men de ekonomiska ramarna 
saknas. När nya ishallar väl byggs uppförs de ofta helt utan 
arkitektoniska och materiella kvaliteter. De framtonar sig 
som främmande, introverta och slutna volymer i staden  
på glesbygden och i landskapet. Lagringsareal saknas  
och mötesplatser och sociala zoner är ofta frånvarande. 
Iskallt inneklimat gör hallarna ogästvänliga för besökare. 
Stödfunktioner som omklädningsrum, förråd och läktare 
skapar en barriär runt isytan som hindrar insyn och 
inkludering av allmänheten.

Organisering
Primärfunktionen är fortfarande att aktiviteten på isen. En 
stor stödapparat är essensiell för isaktiviteten. Utan den 
fungerar inte hallen. En stödapparat både i socialt i form 
av tränare, föräldrar och frivilliga men också i form av 
faciliteter som isvård, uppvärmingsareal, styrketräningsrum, 
omklädningsrum och förråd. Effektiv logistik och placering 
av dessa är viktigt för en väl fungerande ishall. 

Storleken bestäms till stor grad av isytans mått på 60x30m. 
Med organisering av funktioner runt isytan samsvarar 
måtten på 100x60m i stor grad till storleken på ett kvarter. 
Således finns ett stort överföringsvärde mellan den aktuella 
tomten i Lund och andra storstadsregioner. Framtidens 
ishall står som ett fristående kvarter i en urban kontext och 
en inkubator för stadsliv.

Ekonomisk genomförbarhet
Hockey-Sverige lider av en utbredd brist på ishallar och 
avlastande isytor. Allra störst är bristen i storstäderna där 
befolkningstätheten och efterfrågan är högst. I landets 
kommuner föregår en ständig dragkamp om skattemedel 

mellan olika idrottsföreningar. Det ligger i kommunernas 
bästa intresse att främja idrott men pengarna räcker sällan 
till. Ishockeyföreningarna har ofta ansträngd ekonomi och 
mycket av aktiviteterna drivs på frivillighet från föräldrar 
och spelare. Kostanderna knutna till byggnation av en ny 
ishall ligger som regel utanför klubarnas räckvidd. 

Genom ett samarbete mellan lokala föreningar, kommunen 
och investorer kan bristen tillgodoses. Framtidens ishall kan 
finansieras genom att kommunen upplåter eller reglerar en 
tomt till ishall i kombination med bostäder. En utvecklare 
går in med privata medel och bygger först ishall och sedan 
bostäder ovanpå. Bostadsbristen är utbredd i hela landet 
och särskilt i storstadsregionerna. Staden får fler bostäder, 
kommunen en ny ishall och området intensifieras. 
Näringslokaler organiseras runt hallen och hyresintäkterna 
kan delvis finansiera den framtida driften.
 
Teknisk infrastruktur
Moderna kylanläggninagar kan drastiskt reducera 
kostnaderna förbundet med kylning av isytan och kan ofta 
vara avgörande för den ekonomiska driften av anläggningen. 
Genom att kombinera programmet med bostäder uppstår 
en möjlighet att värmeväxla mellan ishall och lägenheter. 
Överskottsvärmen som generaras av kylanläggningen 
kan under vinterhalvåret utnyttjas som uppvärmning i 
bostäderna och reducera energiförbrukningen och de 
klimatmässiga påverkningarna. Under perioder med värme  
kan kylaggregatet tillgodose även bostäderna med ett 
behagligt inomhusklimat.

Ett behov för kyla ligger i ishallens natur. Inneklimatet 
upplevs som ogästvänligt och besökare, åskådare och 
föräldrar tvingas frysa och klä sig varmt. Organisering 
en av framtidens ishall utnyttjar den naturliga principen 
att varm luft stiger och kall luft sjunker. Den nedgrävda 

isytan fungerar som en kall grop medan de offentliga 
funktionerna och läktaren får en mer behaglig temperatur. 
Överskottsvärmen leds ut genom trapp- och hissschakt och 
unyttjar skorstenseffekten.

Utåtvänt program
I framtidens utåtvända ishalll behöver det offentliga rummet 
och ishallen vävas ihop. Ishallen öppnas upp samtidigt 
som fokus fortfarande ska vara på isytan. Bottenplanet 
frigörs till utåtriktat program för allmänheten. Genom 
att gräva ned isyta, läktare, omklädningsrum, tekniska 
installationer och förråd reduceras bärriären mellan gatan 
och aktiviteten inne i hallen och ett naturligt amfi skapas. 
Extroverta funktioner organiseras i ett bälte runt läktaren 
för att ytterliggare öka intesiteten både i och utanför hallen. 
En horisontaldelning av hallen underlättar organiseringen 
av funktioner med konstrasterande behov och löser 
publiksituationen vid matcher och evenemang. De flexibla 
och kompakta näringslokalerna kan husera gym, café, 
servering, yoga studio, skridskouthyrning, livsmedelsaffär 
apotek och annan detaljhandel. 

Kombinationen av bostäder, näringslokaler och ishall 
genererar en synergieffekt som gör framtidens ishall till ett 
levande element i stadsväven. Bruk genom hela dagen stärks  
och skapar liv i stadsdelen till alla dygnets tider och hela 
året. Dessutom ökar antalet människor som exponeras för 
hockeysporten vilket ger ett ökat intresse och engagemang 
för svensk hockey.

Social arena
Ishallen fungerar som en social mötesplats för spelare, såväl 
som föräldrar, supportrar och allmänheten.  Hockeysporten 
har behov för en stor stödapparat i form av föräldrar och 
frivilliga. Ishallen är en social arena också för dem. Föräldrar 
ställer upp, skjutsar, väntar och tittar många timmar per 

vecka. Framtidens ishall måste underlätta och tillrättalägga 
för sportens stödspelare.

Organiseringen av allt offentligt program på gatuplan 
bidrar till öppenhet och ökad intensitet. Serverings- och 
caféutbud betjänar gatan såväl som läktaren. Läktaren är 
dimensionerad för att kunna fungera som tränings- och 
uppvärmningsareal för både för utövare och allmänheten 
och blir därmed den principiella mötesplatsen i hallen. 
Gym, yoga studio, sjukgymnast och tandläkare hänvänder 
sig inåt såväl som utåt och kan nyttjas i synergi med 
träningsaktiveteten och föreningslivet i hallen.  

Stormen ishall i Lund
Lund har i likhet med många andra storstadsregioner 
ett stort behov för mer istid och ny ishall. I dagsläget 
finns bara en ishall trots att staden har två storklubbar 
i form av hockeyföreningen Lund Giants och Lunds 
konståkningsklubb. Aktiviteten och stödet bland 
föreningarna är stort men kapaciteten i den gamla hallen på 
Klostergårdens idrottsplats är sprängd. I likhet med många 
andra platser saknar föreningarna och kommunen pengar 
att realisera projektet men planer på ny ishall debatteras 
vilket gör uppgiften relevant. 

Tomten som kallas Stormen är placerad 350m söder om  
Klostergårdens idrottsplats och används idag till parkering.    
Omkringliggande bebyggelse består nästan enbart av 
bostäder i form av flerbostadshus och villabebyggelse. 
Tomten har mått som stämmer väl överrens med konceptet 
om framtidens ishall som ett kvarter i en stadsmässig 
kontext. Mellan idrottsplatsen och Stormen pågår en 
omfattande byggnation av nya bostäder som Stormen 
Ishall  fullföljer och fyller ett vakuum i stasdväven.
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STEG 1 - SKALA SMALL

För att minimera risken för utvecklare 
och göra processen mer hanterbar kan 
processen delas in i utvecklingssteg. Steg 
1 är ett relevant scenario för en ishall på 
glesbygden där tomtpriset och efterfrågan 
på bostäder låg.

Isytan  grävs ned, täcks med ett tak och de 
mest nödvändiga  stödfunktionerna byggs i 
källaren och på gatuplan med flerbostads-
hus ovanpå som finansierar steg 1. Hallen 
får två öppna sidor och skapar en L-form. 

ORGANISERING

Framtidens ishall organiseras med ett band av 
stödfunktioner runt läktare och isyta. Bandet 
bryts upp i volymer för att säkra öppenhet och 
kontakt med gatan. Rummet mellan volymerna  
programmeras och skapar ingångssituationer 
från flera sidor i en urban situation utan tydlig 
hierarki.

EKONOMISK GENOMFÖRBARHET

Byggandet av nya bostäder är ett viktigt 
samhällsuppdrag och finansierar samtidigt 
byggandet av ishallen. Stödfunktioner förläggs 
under mark tillsammans med isytan, utåtvända 
funktioner på gatuplan och bostäder ovanpå 
med utområde ovanpå ishallen.  

TEKNISK INFRASTRUKTUR

Framtidens ishall utnyttjar den naturliga 
principen att varm luft stiger. Kylan bibehålls vid 
isen, läktare och offentligt program får ett mer 
behagligt klimat och överskottsvärme nyttjas i 
bostäderna genom värmeväxling.  

ÖPPENHET

För att stärka kontakten med gatan grävs isytan  
och stödfunktioner ned och skapar på så vis 
ett naturligt amfi. Gatuplan kan öppnas upp för 
allmänheten och utåtriktade funktioner. 

STEG 2 - SKALA MEDIUM

Efter att steg 1 utförts säkras finansiering 
för steg 2. Kan ske omedelbart eller efter 
flera år. Fler stödfunktioner adderas ef-
ter behov och ytterliggare flerbostadshus 
uppförs som täcker kostnaden. L-formen 
utökas till en U-form med en öppen sida.

Relevant scenario för en liten till medelstor 
tätort där tomtpriserna och efterfrågan på 
bostäder är moderata.

STEG 3 - SKALA LARGE

Efter att steg 2 utförts säkras finansiering 
för steg 3. Kvarteret kompletteras på fjärde 
sidan med ytterligare stödfunktioner och 
bostäder och bildar en sluten rektangel.

Relevant scenario för en medelstor stad, 
eller storstad där tomtpriserna och efter-
frågan på bostäder är höga.

STEG 3 - SKALA X-LARGE

Relevant scenario för en storstad där 
tomtpriserna och efterfrågan på bostäder 
är mycket höga och en högre exploatering 
krävs för att finansiera projektet. Hallen fyl-
ler ett kvarter i en urban kontext. 
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