
Studion

Isstudion i Kålltorp

I valet av plats har idén om ishockeyanläggningen som en samhällsbyggande arena 
varit central. Isstadion placerar sig i Göteborg, där nyproduktion möter lands-
hövdingehus, hyresrätter möter bostadsrätter och staden möter villor. Isstudion är 
en mindre hall som blir en mötesplats mellan socioekonomiskt skilda områden. 
Volymen är smidigt infogad i stadsväven och skapar en tydlig och välkomnande 
fond till Munkebäckstorget. Här gör närheten till spårvagn, buss och tåg att bilen 
blir överflödig. Framtidens ökade behov av ishallar har varit ledande i 
processen, då tanken finns att en liknande ishall kan placeras på fler ställen runt 
om i staden.

Isstudion ligger tätt mot vägen för att bjuda in och uppmuntra till aktivitet. Rinken 
vinklas parallellt med befintlig bebyggelse, vilket i sin tur öppnar den centrala 
entrén mot torget. Den klassiska ishallens stora volym är uppbruten, snedställd 
och anpassad i höjd, allt för att välkomna besökare och placera byggnaden i sin 
kontext. Runt Munkebäckstorg finns mataffär, handel och servie, fotbollsplaner och 
god kommunikation, faktorer som bidrar till att Isstudion kommer närmare 
områdets invånare.

Byggnaden är klädd i en fasad av välvda perforerade plåtkassetter. Den stora 
fasadytan täcks då av ett underhållsfritt material. Den bärande konstruktionens 
rytm fångas upp i fasaden. Plåtens böjda form ger den ett djup, perforeringen en 
lätthet. Färg och form associerar till en annan sorts anläggning, kanske en scen 
eller en teater.

Befintliga ishallar i Göteborg Isstudion
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Studion har kontakt med gatan, torget och  bostadsområdet

Möten

Isstudion ska vara välkomnande för alla. Entrén och caféet är navet i byggnaden, 
en kärna som bygger på att människor möts där. Föräldrar kan vänta i entrén och 
samtidigt se vad som händer inne på isen. Spontanidrottare, familjer och besökare 
kan hyra skridskor i receptionen, byta om i de allmänna omklädningsrummen och 
åka en sväng i Studion. Klubblagen och spelarna har sina egna omklädningsrum, 
men det finns gott om utrymme att träna utanför isen.



Atmosfär och funktion

Förslaget har tagit avstamp i en hall där de som spelar eller 
besöker ska vilja stanna kvar, likt det häng som uppstår i en 
skatepark. Därför finns många flexibla ytor för möten, spontan 
träning eller bara för umgänge. 
Likt inne i Studion är material och former genomgående valda 
för att skapa en inbjudande och varm atmosfär. Med små 
medel, ekonomiskt och arkitektoniskt, kan mycket åstad-
kommas. Konstruktionen av limträ och panelerna av björk-
plywood är ett grönt och lättunderhållet val. Linoleumgolvet 
är funktionellt och lekfullt, precis som trappan av plåt och det 
perforerade undertaket.

På plan 2 finns administration, press och teorirum, samt ett 
gym. Personalen får då sin egen privata zon. Precis som på 
plan 1 är den visuella kontakten viktig. En mamma på löpbandet 
kan se sina barn på isen, och vice versa. 
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Rinken har visuell kontakt med caféet, gymmet och korridoren



Den föränderliga studion

Studions form utgår från måtten av två 
mindre rinkar där framtidens kvarterscu-
per kan avgöras. Isen ska vara lätt att 
anpassa och dess form föränderlig. Det 
finns därför möjlighet att lägga is i hela 
studion.

Barn lär genom lek och fantasi. Studion 
påminner därför mycket om en teater 
eller dansstudio. Ljusriggen i taket gör att 
lampor och kulisser kan flyttas fritt. Nya 
isvärldar skapas snabbt med ljus, ljud och 
projektion. Gardinerna kan enkelt ändra 
rummets proportioner och användning-
sområde. På ena halvan en teater, andra 
halvan en straffläggning.
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