
SITUATIONSPLAN 1.800

Rosengårdsstråket

Blivande
Rosengård Station

- Välkomna till vardagen 

HELHETEN

INKLUDERA OCH ENGAGERA

VÄLKOMNA ISHALL

SPONTANITET

JÄMLIKHET

TRANSPARENS

 Ishallen ska även fungera för de som är aktiva utövare och engagerade i organisatiov-
nen. För trivs de bra, så syns det på utsidan.  Att tillföra platser där de kan få träffas 
och koppla av är viktigt. Pausrum, öppna ytor, trappor i solen. Här får utövarna en 
möjlighet att på ett varierat och avslappnat sätt mötas och korsa gränser.

I en stad är det många funktioner som konkurrerar om marken.  I tider av bostads-
brist har vi valt  att placera lätta boendemoduler på taket. 
Genom blanda flera funktioner på samma plats aktiveras området under hela dygnet 
vilket skapar trygghet. Välkomna ishall delar med sig av sin yta utan att bortse från 
ishallens behov. Torget framför Välkomna blir en sjudande plats av liv, en motsvarighet 
till de torg som finns framför t ex kulturhus. 
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Ishallen kan bli en samlingspunkt , speciellt om den placeras 
centralt. Precis som ett bibliotek eller ett kulturhus.

1. Kassisk ishall - stängd 
låda

Fågelperspektiv från Nordöst. Rosengårdsstråket stryker ishallens fasad.  
Utmed hela norrfasaden finns möjlighet att kika in i ishallen, genom olika 
typer av öppningar.  53 boendemoduler för studenter om 32 kvm varde-
ra pryder taket. 

2.  Öppna upp för mer 
transparens

3. Sänk isytan för att lätt-
are ta till sig sporten. 

4. Applicera funktioner
 runtomkring  genom ett 
modulgrid som gör
 utrymmena flexibla

STRATEGI

GSEducationalVersion

Plan 0

1:100

För att ishockeyn ska bli stadsbyggande, måste 
den bli en del av staden. Ett problem för dagens 
ishallar är att de ofta placeras långt bort och 
att det behövs bil för att ta sig dit. Detta gör att 
många redan där sållas bort då de inte har till-
gång till bil. För att motverka detta placeras Väl-
komna Ishall mitt i smeten i storstaden Malmö. 
Mellan Rosengård och centrala Malmö ligger An-
nelund. Här planeras framtida Rosengård station 
och rakt genom området löper Rosengårdsstrå-
ket, ett gång- och cykelstråk som kopplar sam-
man Malmö med Rosengård. Här rör sig tusen-
tals människor av olika bakgrund varje dag, och 
ishockeyn ges en chans att verkligen integreras. 

Annelund är i dagsläget ett industriområde som 
ingår i Malmös planer för framtiden. Omgivning-
arna erbjuder också ett myller av olika människor 
och aktiviteter där Välkomna kan bli en viktig del 
i strävan efter trygga och inspirerande platser. 
Placeringen och öppenheten mot Rosengårds-
stråket och den nya stationen gör att hallen får 
en hög tillgänglighet och bjuder in, även till dem 
som rör sig till fots. Fotgängare och cyklister 
tenderar att ha mer tid att utforska och njuta 
av kvaliteter och godbitar som ishallen och dess 
omgivning erbjuder. Du ska spontant kunna stan-
na till och bli en del av Välkomna!  

 Välkomna Ishall - namnet säger allt. Platsen där alla ska känna sig välkomna, 
oavsett bakgrund och tillhörighet. Nyckeln till detta är tillgänglighet och trans-
parens. Hjärtat i en ishall är just isen, men allt för ofta är den gömd bakom en 
stängd vägg. I Välkomna är isbanan ett skyltfönster och här finns möjligheten 
att kika på ishockey om du vill, men du behöver inte. Idag kanske du bara är 
ute efter en plats att vila på. Nästa gång du går förbi kanske du får lust att vara 
en del av de som skrinnar utanför hallen. Du tar dina första stapplande skär en 
vecka senare. Senare på hösten går du in i kafét och närmar dig sporten i din 
egen takt. Framåt vintern blir du en del av klubben.  Steg för steg. För att öka 
trivseln i denna steg-för-steg metod har vi försökt beakta behovet av informel-
la platser. Här träffar du andra människor, umgås, delar erfarenheter och blir 
nyfiken. 

VÄLKOMNA ISHALL - VÄLKOMNA TILL VARDAGEN

Ishallar upplevs ofta som slutna, med all rätt. Det är viktigt att 
ishallen får vara det skyltfönster den har möjlighet att vara, för 
att vara mer inbjudande och öka transparensen. Hit ska alla vara 
välkomna. 

Sargen, ishallsväggen, de stora spelarna, 
kostnaderna.  Barriärerna till ishallen är 
många.



SITUATIONSPLAN 1.800 BYGGNAD SOM INSPIRERAR

DELA OCH VISA HÄNSYN

Isytan i Välkomna ishall är nersänkt 1,5 under markplan. På så vis blir de 
förbipasserande en del av ishallen utan att ens behöva gå in. 

BÅDE LEKFULL OCH UTBILDANDE - Här finns plats att leka, och att lära sig.  Små skyltar uppsatta runtom Välkomna Ishall 
lär barn och vuxna om de medvetna miljöval vi gjort.  Till exempel limträbalkar!

Området runt Välkomna ishall sjuder av aktiviteter, 
och där kan Välkomna Ishall bli den centrala noden. 
Det finns inte plats för allt, men komplexet fungerar 
som en mötesplats och inspirerar till vidare aktivite-
ter. På vintern kan ishallen användas för konståkning, 
ishockey, curling. På sommaren finns möjlighet till 
sporter som basket och handboll. Träningsrummet är 
direkt kopplat till en avskild del med omklädningsrum 
och kan därför användas även när ishallen för övrigt 
är stängd. Utomhusytan kan användas för skridskoåk-
ning och utflykter, och paviljongsstrukturen kan under 
de varma månaderna användas till utegym eller varför 
inte bli en plats för lek och avkoppling. Ytan är utfor-
mad som en oval, för enkelhet och lekfullhet. Den ska 
inte direkt påminna om isen i en ishockeyhall, utan 
snarare förmedla en lätt och lekfull idé om att röra sig 
fritt och utan hinder. 

Tack vare omgivningarna kan ett besök på Välkomna 
Ishall bli ett av utflyktsmålen och en del av en lyckad 
dag. Transparensen i Välkomna är kanske det som in-
spirerar mest - att få se sport på nära håll väcker lust 
till att röra på sig och vara med i ett socialt samman-
hang. 

Ishockey är alltför ofta allt eller inget.  Med den nya 
spontana isytan utanför Välkomna ishall vill vi främja 
idén om att bara “glida in”. Har du lust att åka skrid-
skor ska du kunna göra det, det behöver inte innebä-
ra att du ska spela hockey. Kanske väcker de första 
skären en dröm om att få bli en del av hockeyn. Om 
det är så har vi lyckats. Men, vi har även lyckats om 
vi bara framkallar ett leende hos någon. Om denna 
person återvänder hem efter en dag vid ishallen och 
berättar historier om varm choklad i värmepavlijong-
en, ett fall på rumpan och de nya kompisarna - Fan-
tastiskt! Denna glädje, inspiration och motivation är 
nyckeln till ett gott liv. Även om denna energi inte 
nödvändigtvis föder en ishockeyspelare, föder den en 
liten gnista som på alla sätt kan hjälpa vårt samhälle. 
När Välkomna ishall blir en plats som engagerar, sam-
manför människor från olika bakgrunder samt föder 
livsglädje då har vi nått vårt mål.  Alla ska känna sig 
välkomna! 

Framtiden i området är oviss, och hur stadsomvand-
lingen förhåller sig till vår byggnad är osäkert. Det 
som är säkert är att det kommer byggas många nya 
bostäder i området och att förbereda sig för en om-
vandling är värdefullt och medvetet.   Att motverka 
baksidor och försöka skapa trevliga sidor för omgiv-
ningen är viktigt. 
De gröna taken runt Välkomna tar hand om regn-
vatten och bidrar till biologisk mångfald, trivsel och 
fin utsikt. Under varma dagar kan grönskan hjälpa till 
att hålla ned temperaturen kring ishallen, vilket kan 
spara värdefull energi. Solceller på de högsta taken 
förser byggnaden med extra energi, samtidigt som 
den extra värme som kylaggregatet skapar kan an-
vändas till att värma upp hela komplexet.

Tvärsektion AA 1:400

VÄLKOMNA ISHALL - VÄLKOMNA TILL VARDAGENVÄLKOMNA ISHALL - VÄLKOMNA TILL VARDAGEN

Entréplan (0 m) med halvplan (+1,5m) 1.400

Längdsektion BB  1:400

Den Norra fasaden och isbanan utomhus välkomnar besökarna. Stora glaspartier gör det möjligt för de 
förbipasserande att kika in. Ett kafé med utsikt över hallen möter dig i foajén. Tar du dig upp för rampen 
möts du av generösa föreningslokaler som även går att hyra för fest och konferens.

B
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Modulsystemet gör utövardelen enkel att anpassa efter behov. Rum i olika storlekar kan enkelt skapas 
och byggas om. Flexibiliteten gör att man kan styra behovet efter verksamheten, och även skapa intimare 
utrymmen för sporter som inte behöver lika stora omklädningsutrymmen som ishockey.  Alla utövarna 
möts informellt i loungen.  En avskiljd del skapar möjlighet till tydligare gränser och direkt koppling till 
träningsrummet. Att erbjuda tillräckligt med förråd är också viktigt, för att slippa släpa på utrustning och 
för möjligheten för föreningarna att ha låneutrustning. För att locka fler.
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Träningslokal Kök

Mötesrum
Administration föreningar

Lounge 1,5 m

Terass

Lounge

Ismaskin

Smältgrop

Förråd

Läktare

Teknik/
garage 0m

Kyl-
maskin

Hiss/trapp till 
bostäder 0m

Rosengårdsstråket 0m

Kafé

Isbana

Värmepaviljong

Foajé 0m

Ramp

Bilramp för ambulans/
event/ismaskin

B

Källarplan (-1,5m)  SKALA 1.400

0 25 50m 

0 25 50m 



MATERIAL

Fasad norr - Skala 1:400

Fasad söder - Skala 1:400

Fasad väst - Skala 1:400

Fasad öst - Skala 1:400

VÄLKOMNA ISHALL - VÄLKOMNA TILL VARDAGEN VÄLKOMNA ISHALL - VÄLKOMNA TILL VARDAGEN

Ishallar upplevs ofta som hårda och seriösa. Till-
sammans med utformningen ska även materialva-
len förmedla värme, lekfullhet och ett
välkommet intryck. Det ska vara kul att åka 
skridskor och detta ska du känna så fort du stö-
ter på ishallen innan du ens har kommit fram till 
isen. Materialen i ishallen ska bestå av slitstarka 
och billiga material. Samtidigt ska även materi-
alen vara hållbara. Folk ska våga gå in och stöta 
emot väggar, golv och möbler utan att det ska 
kännas för fint. Det är en plats som ska leva och 
användas, inte betraktas som ett konstverk. Ishal-
lens huvudmaterial är trä. Trä är ett hållbart ma-
terial och ger direkt ett varmt intryck. 

Hallens flexibilitet skapar oändliga valmöjligheter för användings-
områden. Det attraktiva läget gör att hallen sällan kommer stå 

tom under sommarhalvåret.

Sedum på taket. Bidrar till den 
biologiska mångfalden och bin-
der vatten

Accentfärger för lekfullhet Rå återanvänd betong i 
källarplan

PlywoodväggarKorrugerad stål
Ishallsfasad

CLT - limträ som 
konstruktionsmaterial

Terrazzo Ekmöbler- hårt och tåligt

Välkommen hem! Att befinna sig i Välkomna ishall ska vara hemtrevligt och trivsamt. Här vid 

balkongen ner till loungen vid omklädningsrummen.

Aktivitet, men också ro.

Om sommaren kan isbanan ändra skepnad.  Taktäckningen monteras bort och 
nya spännande ytor kan skapas. 

GSEducationalVersion

Fasad A2
1:200

Fasad A3
1:200

Fasad A4
1:200

GSEducationalVersion

Fasad A2
1:200

Fasad A3
1:200

Fasad A4
1:200

GSEducationalVersion

Fasad A2
1:200

Fasad A3
1:200

Fasad A4
1:200

GSEducationalVersion

Fasad A2
1:200

Fasad A3
1:200

Fasad A4
1:200

GSEducationalVersion

Fasad A2
1:200

Fasad A3
1:200

Fasad A4
1:200

GSEducationalVersion

Fasad A2
1:200

Fasad A3
1:200

Fasad A4
1:200

GSEducationalVersion

Fasad A2
1:200

Fasad A3
1:200

Fasad A4
1:200

GSEducationalVersion

Fasad A2
1:200

Fasad A3
1:200

Fasad A4
1:200


