
ISBRYTAREN
Svensk ishockey går bättre än aldrig förr. Landslagen plockar hem medaljer och 
Sverige har fler spelare i NHL, världens bästa liga än på länge. Med unga stjärnskott 
som Rasmus Dahlin och William Nylander i spetsen ser det lovande ut för svensk 
ishockey.

Samtidigt präglas idrotten av en rad problem och brister. Trots framsteg är det fort-
farande en av de dyraste idrotterna att utöva. Förutsättningarna för killar och tjejer ser 
helt olika ut, från elit- till knattenivå har killarna ständiga fördelar för att utöva idrot-
ten. Isbrytaren är en byggnad som vill skapa diskussion och driva på förändringarna 
mot en mer jämlik och jämställd ishockey.  

Traditionellt är ishallar ofta stora och platskrävande anläggningar som placeras i 
bebyggelsestrukturens periferi. Vi har valt att placera vår byggnad på en central plats 
i den nyplanerade stadsdelen Ön i Umeå där byggnaden kommer att fungera som en 
social katalysator där alla umebor kan mötas genom skridskoåkning, bad och andra 
aktiviteter. 

En av de stora kostnaderna för en ishall är energin för de stora arealer som ska kylas. 
Därför krävs en genomtänkt strategi för att nya ishallar ska kunna ha så låga drift-
kostnader som möjligt. Isbrytaren är inspirerad av kinesiska grottbostäder, så kallade 
”Yaodong”. Med hjälp av jordmassan som omgiver stora delar av byggnaden och 
solpaneler blir Yadonghus byggda med dagens teknik väldigt energieffektiva. Isbryta-
rens andra drivande hållbarhetskoncept är “Recycle-Your-Kit” där man lämnar in sin 
gamla utrustning för att antingen överlämnas till uthyrningen eller demonteras för att 
användas till andra ändamål bl.a. interiör design eller möbler. 

För att vidga allmänhetens syn och uppfattning om ishallar och dess alternativa funk-
tioner föreslår vi att bryta ner och dissekera den traditionella läktaren till en mindre, 
mer flexibel och anpassningsbar modul. Detta koncept bjuder in allmänheten att bygga 
ihop sina egna utrymmen på isen och skapar både öppna och stängda ytor i spel med 
varandra. Genom att ha friheten att sätta ihop sina egna ”safe-zones” på isen skapar 
Isbrytaren en mer jämlik dynamik inom byggnaden. När dessa mobila läktarbänkar inte 
används ”förvaras” de längs med de stora stationära läktarna och på så sätt undviker 
onödig förvaringsyta. 

För att få en bättre uppfattning om ishallar skickade vi ut en enkät på sociala medier 
där folk fick skriva sina tankar och koppling till ishallar. Därigenom insåg vi hur viktig 
träningen utanför isrinken var då flera svarade att danshall och idrottsplats var något 
som borde finnas i nära anslutning till ishallen.  

Isbrytaren fungerar som en katalysator för den nya stadsdelen Ön i Umeå. Kommunens plane-
rade broförbindelser gör att Isbrytaren får en central plats i staden där ishockeyn och skrid-
skoåkningen sprids från periferin in till kärnan av Umeå. 

Till byggnaden ritas en enklare värmepaviljong där en kan 
pausa under längre skridskoturer. Dessa placeras ut längs med 
en uttänkt långfärdsskridskoled utmed älven.

A3 Arena är Björklövens hemmarena och har en kapacitet på 5400 åskådare. Isbrytaren 
blir ett komplement till den befintliga arenan och syftar inte till att ta över funktionen 
som Björklövens hemmaplan. Isbrytaren kommer istället att bli en alternativ arena som 
bjuder in och tillgängliggör ishockey och skridskoåkning för en större publik.
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A3 Arena

Den centrala placeringen ger Isbrytaren 
en visuell kontakt med centrala Umeå och 
blir en social knutpunkt för staden.

Ny planerad bebyggelse enligt Umeå 
Kommuns planer

Situationsplan 1:900

N

Planerad broförbindelse mellan Kon-
stnärligt Campus och Ön Med flyttbara läktarbänkar är det möjligt 

att skapa olika banor på isplanen för att 
ytterligare diversifiera dess användning. 
Samtidigt fungerar bänkarna som ett fysis-
kt stöd att luta sig mot som nybörjare på 
isen.  

Byggnadens inre enkla, mjuka och tydliga 
formspråk bjuder in besökare samt leder 
dem igenom Isbrytaren. 

Genom att vara centralt belägen ochhar 
visuell kontakt tvärs över älven fungerar 
Isbrytaren som en socialknutpunkt för 
resten av Umeå.  

Entréns nedsjunkna yta ihop med uthyrn-
ing av utrustning, välkomnar besökare att 
snabbt och spontant spela någon sport i 
väntan på annat, medan isrinken nedanför 
erbjuder en mer organiserad spelplan.   

Den energieffektiva byggnadstekni-
ken som härstammar från Kinesiska 
grottbostäder, Yaodong, hjälper bygg-
naden att behålla kylan under sommaren.
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Löpbana 
1300 kvm

Basket + utegym 
1300 kvm

Restaurang
260 kvm

Dans + Gym 
360 kvm

Utebad
2000 kvm

Uthyrning + återvinning 
300 kvm

Entrétorg 
750 kvm

Omklädning is 
70 kvm x 4

Innebad
180 kvm

Isyta 
2700 kvm

Infocenter + reception 
240 kvm

Ishockey rink

Utomhus rink

Bad
Idrottsyta

Logistik

Uthyrning
Recycle Your Kit

Omklädningsrum

Teknik och Infrastruktur

Öppna Ytor
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Paviljong
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Isbrytaren



Södra Elevation skala 1 : 400

Vy över älven mot Isbrytarens norra fasad

Norra Elevation skala 1 : 400

Östra Elevation skala 1 : 400

Västra Elevation skala 1 : 400

Sektion A -A skala 1 : 400Sektion B - B skala 1 : 400
Interiör vy av isrinken

Isbrytaren

Interiör vy av de mobila läktarbänkarna

VYER, ELEVATIONER OCH SEKTIONER AXONOMETRISK VY

Isbrytaren öppnar upp sig mot Umeälven 
med ett bad på sommaren och en hub för 
långfärdsskridskor på vintern. Uteplatser for-
mas av enklare träkonstruktioner

Ny bebyggelse enligt Umeå Kommun

Entré till Isbrytaren

Taket som föreslås vara öppet dygnet runt 
formas av en runtgående löpbana som ring-
ar in en basket plan och ett utegym

Den nedkylda delen läggs i sut-
teräng där jordmassorna hjälper 
till att hålla en jämn temperatur 
året runt



Isyta

Läktare, nedersta raderna är löstagbara

Omklädning

Omklädning

Sjukstuga

Kontor

Fjärrvärmecentral

Omklädning

Omklädning
Omklädning

Innebad

Bastu
Utebad & Långfärdsskridskohub

Kylrörssystem

Garage

Traditionell ishockeyrink med nedsänkt sarg och mobila läktare 
förvarade längs med sidan.

Upphöjd sarg med mobila läktare åt sidan skapar en mer öppen 
isbana att åka på.

Mobila läktare sprids ut på isbanan och erbjuder sittplats ute på 
isen.

Organiserade läktare skapar en labyrintbana på isen. 

Organiserade läktare skapar mindre isbanor och därmed en mer 
bekväm miljö för nybörjare till isaktiviteter.  
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Genomgående occulus Genomgående occulus

Genomgående occulus

Uthyrning

Tvättstuga

Fläktrum

Delar av fasaden öppnas mot badet

Gemensamt utrymme

Balkong

Lager

Utegym

Hiss

Bottenplan skala 1 : 400

Takplan skala 1 : 400
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Reception & Infocenter

Entrétorg & Multisport

Restaurang

Kök

Gym

Danssal

Balkong

Uthyrning

Verkstad

Lager & Inlastning

Omklädningsrum

Entréplan skala 1 : 400
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Halvplan mellan entré och bottenplan skala 1 : 400
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