
I S PA R K E N
- En ny typ av mötesplats

För att ge en tydligare bild av vårt 
koncept följer tre serie-strips där 
vi presenterar tre karaktärer och 
tre historier som skildrar använ-
dandet av skridskoparken.

Stora isytor av varierande slag öppnar 
för all typ av användning. Generöst 
med sittplatser välkomnar alla!

LISA OCH HENNES PAP-
PA ÄR PÅVÄG HEM FRÅN 
SKOLAN OCH PASSERAR 

DEN NYA ISPARKEN

TITTA PAPPA! 
JAG VILL OCKSÅ 

SPELA HOCKEY SOM 
DOM DÄR NERE!

JA SE 
DÄR.

TRÄNINGEN ÄR 
HÖJDPUNKEN PÅ 

VECKAN! 

TIO ÅR SENARE AVGÖR LISA 
TELEFONPLAN CUP OCH 

AVANCERAR TILL LANDSLAGET.

Sport utövas av alla kulturer och 
på alla breddgrader världen över. 
Allt från Nya Zeeländsk fotboll till 
brasiliansk capoeira. Här uppe i Norr 
utspelar sig en stor del av vår sport-
kultur under vinterhalvåret med is 
och snö som underlag. Vinter-OS har 
fler tittarsiffror än Sommar-OS och 
lördagsförmiddagarna spenderas 
ofta framför vinterstudion med André 
Pops. Tyvärr avspeglas inte denna 
popsularitet i faktiska möjligheter till 
utövande hos gemene man. Vinter-
sportanläggningarna blir äldre och 
räcker inte till. 

TELEFONPLAN
Vi valde tidigt belägga projektet i Stock-
holmsområdet. Anledningen till detta 
är den otroligt stora brist på tillgängliga 
ishallar i staden. I dagsläget 1 ishall på 
ca 90 000 invånare, vilket givetvis är för 
dåligt. Utöver att det blir omständligt 
att bedriva någon form av elitverksam-
het i Stockholm påverkas breddverk-
samheterna kraftigt och i slutändan 
stadens unga, och detta är problem vi 
alla känner till i nuläget.  

Platsen för projektet är en site på 
Telefonplan. Siten passade bra, dels 
på grund av det stora avståndet till nu-
varande ishallar. Dessutom är platsen 
intressant med tanke på att området i 
detta nu står inför transformation och 
förvandling, framförallt genom utveck-
ling av bostäder. 

VÅR APPROACH
En anledning till den generella bris-
ten på ishallar i större städer beror 
enligt oss på svårigheterna med att få 
byggnaden att fungera i en befintlig 
stadsstruktur. Nuvarande ishallar 
uppfattas som störande element som 
istället för att bjuda in, skärmar av, 
och bildar problematiska barriärer i 
stadsrummet. Att hitta vägar som istäl-
let uppmuntrar beslutsfattare till att 
se över möjligheterna till fler ishallar i 
dessa tätbebyggda områden har varit 
en drivande utmaning i projektet och 
någonting som vi verkligen fokuserat 
på. Att se ishallen som någonting 
som ger mervärden till alla stadens 
invånare, och inte bara de som utövar 
sporten, är något vi vill betona. 

Förutom att hitta ett bra sätt att få 
byggnaden att fungera i en tätbebyggd 
kontext ligger en stor del av projektets 
fokus på att genom gestaltning och 
ett nya idéer göra introduktionen 
till skridskoåkning mer kravlös. För 
många känns det som ett för stort steg 
att ge sig in i hockeyn som specifik 
idrottsform direkt. Att skapa alternativa 
möjligheter till att upptäcka skrid-
skoåkning främst som fritidssyssla och 
som en form av nöje är viktigt. Genom 
att erbjuda flera typer av möjligheter 
till nyttjande av skridskoaktivitet i en 
miljö som är välkomnande tror vi ger 
förutsättningar för detta. I slutändan 
kommer detta leda till att fler unga 
får upp ögonen för skridskoåkning i 
allmänhet, och detta kommer i sin tur 
att få en positiv inverkan på svensk 
ishockey och övriga skridskosporter i 
synnerhet. 
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FORMIDÉ
Isparken kan sammanfattas som två 
delar; en skridskopark och en ishall. I 
detta inspirationsprojekt har vi valt att 
inte endast fokusera på att ge ökade 
istidsförutsättningar för hockeylag. 
Fokus ligger främst på att med hjälp 
av alla former av skridskoåkning skapa 
en aktivitets- och mötesplats för folket, 
som i sin tur skapar förutsättningar för 
fritids- och elitverksamhet.

Ishallen har plats för ca 400 åskådare 
innehåller faciliteter som möjliggör för 
förenings- och elitverksamhet upp till 
Division 2. Ishallens bärande konstruk-
tion är uppbyggt av ett pelarsystem 
i gröntlackerat  stål, som också är 
materialvalet i fönsterkarmar och viss 
interiör. Mellan pelarna öppnas den 
västra och östra fasaden upp i gla-
serade ytor. Som ovan nämnt är den 
traditionella, stängda, utformningen av 
ishallar en stoppkloss för framtidens 
skridskoverksamhet. Inte minst för att 
det separerar sportutövningen från 
allmänheten utan även att ishallarna 
inte passar in i urbana miljöer i det 

kvickt växande stadsbyggandet. Vi vill 
försöka skapa en motsats till detta, 
och sätta förbipasserande på bästa 
läktarplats. Genom att sänka ner rinken 
under mark och glasa fasaden med väl 
avvägda solskydd skapas möjlighet till 
inblick.  Med fasaden som skyltfönster 
blir gatulivet ett deltagande. Den gör 
även gatan intressantare och tryggare, 
och ges en hint om vad som finns på 
andra sidan.

I isparken flyter pelarsystemet från fas-
aden ut i ett pelargrid som skapar tak 
över delar av utomhusmiljön. Utöver 
ishallen sker spontana möten på och 
kring isparkens isyta. Här förenas alla 
typer av skridskoåkning och inbjuder 
till spontanitet och lek. Parken är ett 
potpurri av poolspel för bandy och 
hockey, långfärdsåkning, konståkning 
och allt där emellan. Den ringas in av 
en byggnad innehållande café, gym 
och skridskouthyrning, även parkmö-
bler, sittgradänger och grillplatser. Ma-
terial till skridskoparkens olika utom-
husmöblemang och tak klingar väl med 
materialen som används i ishallen. 

Vi har valt att arbeta med en approach 
för parken där en öppen is är dominant 
och zonering sker indirekt i form av 
olika typer av tak, form på isen och 
förhållanden till byggnader och om-
kringliggande skog. De olika zonerna 
uppmuntrar till specifik skridskoaktiv-
itet men begränsar aldrig åkarna med 
fysiska barriärer (se axonometriska 
ritningar). Under sommarhalvåret krävs 
andra aktiviteter för att bibehålla liv och 
rörelse. Det som på vintern påbjuder 
poolspel under pergolatak, blir under 
sommaren utmärkt plats för boule-
banor med solskydd. 

Formspråket för “skogsslingan” är 
hämtad från långfärdsåkning på sjöar.

Den yngre generationen i centrum.

Den svenska klassiska parkleken har 
inspirerat oss till både funktion och 
uttryck i form av den gröna kulören.  

INSPIRATION

Stor isyta som kan användas 
åt både hockeyträning liksom 
spontanspel vänner emellan.

ISYTORNAS FUNKTION

Förskola

Hyper Island 

Förslag till site

Klättercenter 

Försäkringskassan

Tunnelbanan (Telefonplan)

Villaområde

Konstfack

Bostadsområde (Hägerstensåsen)

Denna mindre isyta är tillägnat 
barnen. Den omsluts av generösa 
sittytor åt såväl barn som vuxna!

Skogsslingan är omsluten av 
vegetation och ger en naturnära 
skridskoupplevelse. Tillägnat 
långfärdsskridskoåkaren!

Här samsas alla! Fri lek!

Istället för de ofta stängda och 
otillgängliga hockey-hallarna vill vi 
skapa en nedsänkt inbjudande hall 
i stadsmiljö som väcker intresse och 
inspirerar till aktivitet.

I DECEMBERKVÄLLEN SPRINGER ABBE SIN 
VANLIGA LÖPRUNDA, MEN HAN KÄNNER ATT 

DET TAR EMOT ATT SPRINGA I KYLAN.
STORÖGDT STANNAR ABBE 

TILL VID DEN NYA ISPARKEN.

ABSOLUT!HAR NI 
ETT PAR 
43:OR?

OJ. TÄNK OM MAN 
KAN MOTIONERA 

OCH HA 
ROLIGT?

OTROLIGT! 
INGEN MER 

JOGGING FÖR 
MIN DEL!
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OMK. 3

OMK. 2

OMK. 1

STÄD

KONTOR

VAKTMÄSTARE

SOPRUM

SLIP

SJUKV.

KLUBB.FÖRRÅD.

DOMAR.

OMK. 4

KYLMASKINR. APPARATRUM ISHALLSFÖRRÅD ISMASKIN + VERKSTAD

HWC

HWC

HWC

HWC

HWC

WC WC

KONTOR

FA S A D  Ö S T
1 : 4 0 0  ( A 1 )

ENTRÈ

ENTRÈ

KIOSKER

HWC

WC

WC

WC

KIOSK

ENTRÈ

WC

WC

WC

HWC

ENTRÈ

KIOSKER

BILJETTKONTOR

SKRIDSKOUTHYRNING

KONTOR FÖRRÅD

RECEPTION
CAFÉ

WCWCWCWCWCWCWC
GYM

Lekfulla strålkastare.

V Å N I N G  - 1  H O C K E Y P L A N

G AT U P L A N
1 : 4 0 0  ( A 1 )

A A  S E K T I O N
1 : 4 0 0  ( A 1 )

AA

-JAHA, DET HÄR BLIR 
SISTA FÖR SÄSONGEN

 -SNART SPOLAR 
DOM JU IS HÄR

 -DET VAR INTE 
IGÅR DET HÄR

 -ÅH NEJ! SNART 
ÄR VINTERN ÖVER.

-JAMEN DÅ BÖRJAR 
JU BOULÉ-SÄSONGEN 

IGEN!-SUCK!

-JASÅ, BLIR 
DET IS?

-NÄSTA ÅR VINNER 
VI LIGAN RUNE!

NÅGOT SENARE ...
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Spelplan med hel-täckande tak. 
Nyttjas vintertid till ”poolspel” eller 
tillsammans med nr 3 som hel 
rink. När isen har smält kan planen 
användas åt exempelvis fotboll! 

FUNKTION ÅRET OCH 
DYGNET RUNT
Utomhusdelen av skridskoparken är 
öppen oavsett årstid och tid på dygnet 
för allmänheten och användbar till alla 
tänkbara aktiviteter. 

Ytan strax nedanför nr 2 är 
vintertid öppen för valfri 
skridskoanvändning och är 
sommartid exemplarisk för 
boule!

Skogsslingan är till formen 
inspirerad av de frusna sjöar man 
åker långfärdsskridskor på. 
Vid varmare väder fylls mitten av 
slingan upp och vips! En barnpool.

2

3

4

Grillplats som fungerar lika bra 
sommar som vinter.
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1

4


