
Vattnet i Bottenviken fryser varje vinter 
till is. När isen blivit en halvmeter tjock 
plogas en isväg upp i Luleå skärgård. Denna 
väg blir en viktig mötesplats vintertid, då 
den knyter samman centrum med flera av 
kommunens stadsdelar och öar. Här rör sig 
människor på skridskor, cykel, skoter, 
spark och till fots. I samband med att isen 
plogas flyttas anläggningen från fastland-
et ut på isen, där den blir en ishockeyarena. 
Dess centrala placering i förhållande till 
tätorten uppmuntrar spontant deltagande i 
vinteridrottande för alla Luleås invånare. 
Idrottsanläggningen Vintervalvet är      
belägen vid isvägens möte med land i        
förlängningen av vältrafikerade gångstråk 
från centrala Luleå och Gültzuddens        
motionsslinga.

Den ligger också nära Gymnasiebyn, där 
nästan alla Luleås gymnasium är samlade.
Anläggningen syns från flera av Luleås 
olika stadsdelar: Mjölkudden, Bergnäset, 
Karlsvik, Storheden och delar av Luleå 
Centrum.
Den enda befintliga strukturen på isen är 
Bergnäsbron, som med sin karaktäristiska 
bågform är en viktig symbol för Luleå. Med 
sin runda silhuett utgör Vintervalvet ett 
fint komplement till bron, och fyller igen 
glappet mellan första och  bågen vid 
Bergnäsbrons östra landfäste.
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Många av Sveriges befintliga hockeyarenor 
och träningslokaler är ofta slutna och föga 
inbjudande. Lokalerna kräver stor yta 
vilket gör att byggnaderna ofta blir svår-
tillgängliga och placerade en bit utanför 
stan. Fasaderna tillåter sällan insyn vilket 
gör att en utomstående lätt kan uppfatta 
byggnaden som privat och otillgänglig,  
jämfört med till exempel fotbollsplaner 
som ofta är öppna och uppfattas som mer 
offentliga. Här särskiljer sig domen; med 
sin tillåtande form och transparens bjuder 
den in omgivningen att delta. 
Domen har därtill fysiska fördelar vad 
gäller bärkraft. Strukturen fördelar    
gravitationskraften jämnt och utåt längst 
med mötet med isen. Materialen aluminium 
och polykarbonatskiva har vi valt med    
ambitionen att strukturen ska vara lätt, 
billig, och upp- och nedmonterbar. 
Formen har förutom av Bergnäsbron också 
inspirerats av Buckminister Fullers       
geodesic dome. Fuller uppskattade domen 
för dess höga stabilitet i förhållande till 
vikt tack vare dess triangulära bestånds-
delar. 

Det kupolformade taket är fördelaktigt i 
ett kallt klimat då det effektivt avvisar 
snö och vind. Under sommarhalvåret   
fördelar domen värme jämnt i hela   
byggnaden och är lättventilerad med 
hjälp av luckor i taket.

Det spontana vinteridrottandet tjänar på 
en säsongskontext, som blir en del av 
dess attraktionskraft. 
Den efterlängtade, årliga invigningen av 
isvägen kommer även bli förknippad med 
monteringen av Vintervalvet, och blir 
därigenom också en hyllning till hockeyn 
och vinteridrottens årstid. 
Anläggningen fungerar som en paviljong, 
med syfte att väcka intresse för     
spontanidrott under vinterhalvåret. Ett 
intresse som kan fortskrida under var-
mare delar av året i Luleås befintliga 
ishallar. 
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INNEBANDY ROLLER DERBY

När våren kommer och isvägen inte längre 
används flyttas domen upp på land. Där 
utgör den ett klimatskydd som tillåter 
idrottande också vid dåligt väder.
Tack vare storleken kan domen även hysa 
konserter, mässor och idrottsevenemang. 
Den typen av enememang kan tänkas vara 
till hjälp för finansieringen av projektet. 
Schematiskt har vi illustrerat att              
anläggningen till exempel kan hysa             
innebandyträning, konserter, roller derby 
eller gymnastiktävlingar. Hela lokalen är 
handikappanpassad. Den skulle till exempel 
kunna användas av Luleå Curlingklubb, vars 
rullstolslag tävlade i rullstols-SM i curling i 
våras.                                                        
Ishockeydomen blir en anhalt och 
mötesplats på isvägen. Här kan besökare 
låna skridskor och klubba för att spela 
hockey, dricka varm choklad från caféet 
eller äta sin matsäck i skydd från väder och 
vind på läktaren. Isvägens besökare är 
redan iklädda vinterkläder och domens  
temperatur blir således inget problem.
Alla är välkomna till anläggningen Vinter-
valvet. Den befinner sig på en plats som är 
allmän och lättillgänglig för människor från 
olika bostadsområden, sysselsättningar, 
åldrar och med tillgång till olika transport-
medel. Den är gratis att använda. 

Anläggningen kan bokas till organiserad 
träning eller tävling eftersom den uppfyller 
kraven för arenaklassificering F enligt 
Svenska Hockeyförbundets riktlinjer i 
"Bygga Ishall".

Byggnaden har en speciell relation till ytan 
den befinner sig på. Isen är till ytan enorm, 
och nästan helt obebyggd. Genom att    
Vintervalvet placeras på en så outnyttjad 
yta blir yteffektiviteten självklar.
Beståndsdelarna är lätta att montera upp 
och ned. I förhållande till anläggningens 
storlek har de lite massa, och kan     
transporteras och turnera till andra 
platser i Norrland.
Mest centralt för vårt projekt har varit 
att ha ett ekologiskt hållbart helhetstänk, 
där befintlig is används till vinteridrott. 
Konventionella hockeyarenor värmer upp 
en stor lokal från låga yttertemperaturer 
till plusgrader, för att sedan kyla ner isen 
inuti. Här sparar vårt projekt en stor 
mängd energi. 
Vintervalvet uppmärksammar de naturliga 
förutsättningar som finns för vinteridrott 
i Sverige. Vårt kalla klimat och tillgång till 
vatten i stora delar av landet är någonting 
unikt, och vår ståndpunkt är att det är 
något som bör tas tillvara på. 
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