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Plats 

Denna framtida idrottsanläggning är plac-
erad i tätorten Holmsund som är beläget 
cirka 14 kilometer från Umeå. Holmsund är 
en tätort som står inför en stor expansions-
fas då 3000 nya bostäder planeras. Något 
som kommer leda till en fördubbling av 
invånarantalet. Anläggningen är strategiskt 
placerad i förhållande till den befintliga 
miljön, nybyggnadsområdet som går under 
namnet Skärgårdsstaden och den angrän-
sande tätorten Obbola. Detta för att kunna 
attrahera motionärer och utövare från alla 
dessa områden.

Detta skapar en mötesplats för olika männi-
skor med olika bakgrund och stärker rela-
tionen mellan de två tätorterna. Närheten 
till bostäderna möjliggör ett regelbundet 
besökande av anläggningen och tillgo-
doser det ökade invånarantalet med goda 
möjligheter för motion och träning. Vårat 
förslag blir den första inomhusrinken i om-
rådet.

Korsningen där anläggningen är placerad 
är en nod där vägar som leder till Holm-
sund, Obbola och Umeå möts. Noden 
relaterar också till en större skala genom Blå 
vägen, en turistväg som går från Norge till 
Ryssland via färjeförbindelse i Holmsund. 
Detta ökar tillgängligheten även i den större 
skalan och förbättrar möjligheterna till att 
arrangera större evenemang.

Anläggningen är placerad utmed Umeäl-
ven och bidrar till att aktivera en stor del av 
kustlinjen i Holmsund. 

Storlek och form 

Genom att vrida ut volymen tillgängliggörs 
tre olika utrymmen. Var och ett med uni-
ka egenskaper som bidrar till att förstärka 
helheten och upplevelsen av anläggningen. 
Ett upphöjt utrymme med god utsikt över 
älven och den intilliggande kontexten. Ett 
område som uppstår i tomrummet mel-
lan anläggningen och älven. Dessutom 
ett skyddat tröskelutrymme som skapar 
en naturlig övergång mellan exteriör och 
interiör i anslutning till entrén. Detta utrym-
me inrymmer en mindre isyta främst avsedd 
för spontanidrott. Tack vare det blir steget 
mellan det spontana och det organiserade 
idrottandet litet. 

De transparenta fasaderna, som förstärks 
i kontrast till de mörka träpanelerna fram-
häver idrottandet och skapar en visuell 
koppling till den omgivande miljön. Anlägg-
ningens form låter dess aktiviteter på ett 
tydligt sätt integrera med omgivningen och 
ökar på så sätt tillgängligheten. 

Formen och placeringen är också anpas-
sad för att skärma av mot vägen men ändå 
kännas välkomnande. Trots sin storlek ger 
byggnaden ett lätt och luftigt intryck. Den 
tycks nästan sväva fram över älven.

En dynamisk samverkan mellan olika 
aktiviteter och unika rum som genererar 
en upphöjd idrottslig och social upplev-
else väl integrerad med kontexten. En 
tillgänglig idrottsanläggning krönt med 
en krona.
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Flera idrotter 

Denna idrottsanläggning erbjuder inte bara 
flera olika idrotter utan gör det även året om 
och oavsett väderförhållanden. 

I utrymmet intill entrén ligger den spon-
tana isytan som under sommarmånaderna 
kan göras om till asfaltsplan för exempelvis 
innebandy eller fotboll. Igenom att placera 
den mindre mer spontana isytan under tak 
möjliggör den aktivitet även under sämre 
väderförhållanden utan att för den sakens 
skull försämra känslan av just spontanitet 
och tillgänglighet. På bottenplan ligger en 
fullstor inomhushall som kan användas till 
diverse idrotter såväl som till olika evene-
mang. Utrymmet hyser även en aktivitetsyta 
för exempelvis uppvärmning samt en löpar-
bana. En trappa upp, i anläggningens krona 
ligger hockeyrinken som kan hållas i bruk 
året om. På andra våningen återfinns även 
ytterligare en aktivitetsyta i utomhusmiljö. 
Där möjliggörs idrottande och andra akti-
viteter i kombination med god utsikt över 
älven.
 
Tack vare den stora trappan som är plac-
erad utmed anläggningens ena fasad binds 
detta utrymme samman med det grönom-
råde som ligger placerat mellan byggnaden 
och älven. I anslutning till detta återfinns 
också en befintlig konstruktion avsedd för 
skidhoppning i älven och bredvid trappan 
kommer det finnas möjlighet till klättring. 

Nyckelbegrepp 

I den rymliga entrén finns förutom utlåning 
av utrustning och café gott om sociala 
utrymmen där man kan känna sig som hem-
ma och umgås med vänner eller stifta nya 
bekantskaper. Denna trivsamma gränszon 
främjar interaktion mellan människor. En-
trén fungerar även som en samlingsyta. En 
annan viktig gränszon är tröskelutrymmet 
som utgör övergången mellan interiör 
och exteriör. Där återfinns den spontana 
ishockeyrinken som kan anpassas för andra 
aktiviteter under de varmare månaderna. 
Inomhushallen på bottenplan kan även 
den omvandlas till en yta för olika evene-
mang. Detsamma gäller för det upphöjda 
utrymmet med utsikt över älven. Trappan 
som vetter mot älven kan fungera som en 
spontan social yta. Dessutom fungerar den 
som en läktare för aktiviteter på grönområ-
det eller i hoppbacken. Allt detta skapar en 
flexibel och dynamisk anläggning.

Stora delar av anläggningen kommer att 
utgöras av trä. Detta då Holmsund är ett 
gammalt sågverkssamhälle vilket betyder 
att kunskapen och resurserna finns lokalt. 
Detta kommer att gynna närområdet. An-
läggningen hålls öppen och drivs i samver-
kan mellan Obbola och Holmsund och 
innefattar flera olika aktiviteter och sporter. 
På så vis blir den ekonomiskt hållbar.

Denna anläggning integrerar och relat-
erar på ett tydligt sätt med omgivningen i 
och med den visuella kopplingen och ökar 
på så sätt tillgängligheten och lockar nya 
besökare. Detta skapar en öppen anläggn-
ing där det spontana möter det organise-
rade, där unga möter gamla, där folk med 
olika bakgrund och förutsättningar möter 
varandra på samma villkor. En anläggning 
där sociala hierarkier suddas ut. Denna 
anläggning är på så vis en mötesplats för 
alla. Vår intention är att detta kommer att 
återspeglas på omgivningen och att det i 
förlängningen skapar en mer öppen och 
välkomnande tätort. Alla ska på ett eller 
annat sätt kunna relatera till någon av de 
många delar som utgör helheten för att 
känna tillhörighet. Detta gäller för tätorten 
så väl som för anläggningen, framtidens 
idrottsanläggning. 
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