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Ett kvarter fyllt av
bad och rörelse mitt
i stan, med närhet
till kommunikation,
hotell och nöjen.

Äntligen premiärdopp
i Umeås modernaste
badhus Navet!
Här kan du hänga i upplevelsebadet, simma i 50-metersbassängen eller bara ta något att dricka i serveringen.
Valet är ditt.

Innehåll.
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Upplevelsebadet bjuder på äventyr
för hela familjen.

Vårt mål är att alla barn
ska kunna simma.

Badhuset är till för människor
med många olika behov.
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Så gick det till när Navet
blev verklighet.

Besök bland rör och
slangar i Driftcentralen.

Vattenträning ska göra
oss ännu friskare.
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Jonna Segrén berättar om relaxen
och introducerar aufguss.
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Nytt parkeringshus
invigt ovanpå Navet.
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USM – ett bra
träningsalternativ
för landkrabbor.
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Navet har 5 bassänger och vattenmängden i bassängerna
motsvarar 18 500 badkar.
50-metersbassängen håller 28°C, Upplevelsebassängen
30°C, Multibassängen 34°C, Hoppbassängen 30°C,
Pluppbassängen 32°C och Bubbelpoolen 38°C.

Ett upplevelsebad
tillgängligt för alla
ed Navet adderas ytterligare ett fint
besöksmål. Vi får ett modernt badhus mitt
i Umeå centrum. Navet har bad, upplevelser
och motion för alla – 365 dagar om året. Det är
med varm hand INAB överlämnar nyckeln till Umeå
kommun fritid, som ska driva anläggningen!
Tillsammans med arkitekter, projektörer och ett
fyrtiotal entreprenörer har vi skapat ett upplevelse
bad som Umeåborna kan vara stolta över. Det är
inget enmansjobb som har ägt rum utan ett fullskaligt
lagarbete, vilket har resulterat i ett framgångsrikt
byggprojekt. Tidplanen har i det närmaste hållits
och byggkostnaderna är inom budget.
De tekniska installationerna är mycket omfattande
och det har varit en spännande utmaning att bygga
mitt i stan. Allt ifrån lagring och transporter till buller
och damm för dem som bor i närheten. Grannarna
har visat stort tålamod!
Badhuset har byggts och drivs energieffektivt för
att minska miljöpåverkan och kostnader. Det innebär
bland annat återvinning av värme i badvattnet och
minimal användning av klor.
Ett av de viktigaste inslagen i byggprojektet från allra
första början har varit att skapa en anläggning som
tilltalar och är tillgänglig för alla. Med Navet har vi nu
Umeås mest tillgängliga erbjudande för bad, träning
och välbefinnande.
Varför inte starta dagen med en uppfriskande
simtur i den enda 50-metersbassängen inomhus norr
om Gävle, koppla av i bubbelpoolen eller delta
i ett vattenträningspass?

M

BERTIL HAMMARSTEDT
VD, INAB

”Navet
har bad,
upplevelser
och motion
för alla,
365 dagar
om året”

STEFAN HILDINGSSON
FRITIDSCHEF, UMEÅ KOMMUN
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Upplevelsebad
för landkrabbor
och hajar
Är du en badkruka som föredrar torra land eller en sådan som
slänger sig i vattnet utan att tveka? På Navets upplevelsebad
finns någonting för alla besökare. Det lovar Jonna Segrén,
enhetschef på Navet.
– Hos oss vill vi att alla ska känna sig välkomna, säger hon.
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en där är häftig, utbrister Jonna Segrén och pekar på
Waverocketen, en inmurad vågmaskin som är placerad
i stora bassängen på upplevelsebadet. Med hjälp av en
pelare i mitten skjuts vågor ut i varierande hastighet.
– Du kan guppa upp och ner beroende på hur hårt du kör den.
Det är ungefär som utomlands när man söker efter den perfekta
vågen att glida på, fortsätter hon.
I samma bassäng finns en klättervägg som vänder sig till
både erfarna och oerfarna klättrare. Med start från väggen
finns möjlighet att gå armgång över vattnet. Där finns också en
rutschkana, vattenkanoner, gejsrar och annat som hör ihop
med upplevelsebadet.
Badhuset har genomgående stillsamma blå och gröna 
färger med aquamarint tema och inslag av knallig orange.
Det känns trivsamt.
Ett stenkast från stora bassängen finns en skön bubbelpool
att chilla i.
– Jet-munstycken sprutar vatten underifrån och ger härlig
avslappnande massage, säger Jonna Segrén.
Intill bubbelpoolen ligger Pluppbassängen som är till för

D

”Barnboksfiguren
Plupp har fått
äran att följa med
från Umeå simhall”
de allra minsta besökarna mellan 0–4 år. Barnboksfiguren
Plupp har fått äran att följa med från Umeå simhall och drar
blickarna till sig med sin färgglada uppenbarelse. Pluppbassängen
består egentligen av tre små bassänger, tre rutschkanor och en
ränna i mitten.
KILL I MAGEN
Betydligt längre in i badhuset finns två större rutschkanor som
främst riktar sig till ungdomar och vuxna. I den ena är tanken
att du ska kunna åka antingen med eller utan åkring. För den
tävlingssugne är den andra, Aqua Smash, utrustad med ljud- och
ljuseffekter och upplysta touchknappar. De här touchknapparna
är ytor som ger poäng när du tar på dem med händerna, och

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG
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r esultatet visas på en display. Upplevelsen att åka i Aqua Smash
kan dessutom variera från gång till gång eftersom det kommer att
vara olika teman med musik, film eller särskilda säsongsteman.
BASSÄNGER MED MÅNGA MÖJLIGHETER
I multibassängen är temperaturen varmare än i övriga
upplevelsebadet. Den vänder sig bland annat till personer med
olika typer av funktionsnedsättning och till grupper som sysslar
med vattenträning.
– Bassängen har ett höj- och sänkbart golv och är utrustad
med hiss för den som har svårt att ta sig ner på egen hand,
säger Jonna Segrén.
Några enstaka byggarbetare fixar med det sista inför
premiäröppningen.
– Känner du hur varmt det är här inne? Det ska alltid
vara 2 grader varmare i luften än i vattnet för att hålla
luftfuktigheten nere.
Den djupaste bassängen är hoppbassängen med sina
4 meter. Där finns både en svikt och en trampolin. Den
sistnämnda ligger tre meter ovanför vattenytan.
– Man får nog räkna med kill i magen, säger Jonna Segrén.
Bemötande ligger henne varmt om hjärtat.
– Vi vill att alla ska känna sig som hemma trots att det är 
ganska stort här. Tryggheten är viktig, det är något vi
verkligen jobbar för, säger hon och fortsätter:
– Nu är vi bara så otroligt ivriga att få komma igång
och jobba in oss i lokalerna i den här atmosfären.
FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 10
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JONNA SEGRÉN, ENHETSCHEF PÅ NAVET,
är förväntansfull och hoppas att besökarna
ska trivas i badhuset.

”Vi vill att alla ska få del
av ett stort utbud och få
bästa möjliga vattenträning.
Våra instruktörer är
välutbildade och tar väl
hand om både erfarna och
oerfarna besökare,
vare sig det gäller 
elit- eller nybörjarnivå”
9

Pluppbassängen
vänder sig till
de allra minsta
besökarna 
mellan 0–4 år.

HUR KOMMER ER MÅLGRUPP
I UPPLEVELSEBADET ATT SE UT?
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– Vår största målgrupp kommer nog att vara barnfamiljer,
men vi hoppas även få se barn i övre och nedre tonåren samt
pensionärer och sugna motionssimmare i alla åldrar.
Hon framhåller att hon tillsammans med sina kollegor
kommer att jobba hårt för att Navet ska bli ett hus för
många olika vattensporter.
– Vi vill att alla ska få del av ett stort utbud och få bästa
möjliga vattenträning. Våra instruktörer är välutbildade och tar väl
hand om både erfarna och oerfarna besökare, vare sig det gäller
elit- eller nybörjarnivå, avslutar Jonna Segrén.

Sänk pulsen i relaxen
Navet kommer att förknippas med fart och fläkt, men också med lugn och ro. Relaxavdelningen
– som är bokningsbar för grupper – ska vara en plats för återhämtning och eftertanke.
– Att koppla av och slappa mellan varven och ladda batterierna är något vi alla behöver ibland,
tror Jonna Segrén.

äggarna i Navets relaxavdelning på bottenplan är
klädda i mörkgrå schiffer och mosaik i olika färger.
Omklädningsskåpen är tillverkade i björk, valt speciellt
för att uppmärksamma Björkarnas stad. Jonna Segrén, enhetschef
på Navet, verkar särskilt stolt över sittbänkarna av marmor i ångbastun. Hon är övertygad om att Umeåborna och deras besökare
behöver en relax.
– Här ges tillfälle att landa både fysiskt och mentalt utan spring
och stoj, förklarar hon samtidigt som hon stoppar ner pekfingret
i lilla bubbelpoolen.
– 38 grader är perfekt. Det är varmt och mysigt, säger hon.
Intill bubbelpoolen finns fyra duschar, varav en upplevelsedusch.
– Här sprutar vattnet från olika håll som monsunregn med varmt
eller kallt vatten. Jag är inte helt säker, men tror att man även kan
få speciella hörselintryck, säger Jonna Segrén och ser lite lurig ut.
Det är blött på både väggar och golv och det visar sig att en
av byggjobbarna precis har testkört duschen.
I anslutning till duscharna finns en rymlig torrbastu, eller
upplevelsebastu som den även kallas, med 40 sittplatser.
De långa bänkarna är av vackert trä i röd-brunt. Det doftar
ljuvligt av nystruken träolja.
I upplevelsebastun kommer den som vill kunna vara med om
så kallad aufguss. Aufguss är ett tyskt bastufenomen som bland
annat innebär att eteriska oljor hälls över de varma stenarna.
Med hjälp av en handduk fläktas sedan doften i riktning mot
de bastande.
– Det är en jättehäftig upplevelse. Känslan är ungefär som när
du blåser på en annan person i bastun. Det blir extra varmt och en
härlig tyst stämning, säger Jonna Segrén.
Till skillnad från upplevelsebadet är belysningen dämpad
i relaxen.
– Vi ville undvika så kallad provrumsbelysning. Ovanför bubbelpoolen finns en belyst stjärnhimmel.

V

I Navets
relax är det
lugn och ro
som gäller.

ÄR VI I BEHOV AV MER AVKOPPLING NU ÄN TIDIGARE?
– Ja absolut. Vi är nog många som rusar på i 120 knyck!
Vi känner stress och press från olika håll och skulle behöva stanna
upp. Ungdomar av idag umgås i första hand med varandra via
dator- och mobilskärmar. Det handlar om att följa olika typer av
sociala medier. Även de vuxna dras med i detta. Vi har ju till och
med tillgång till mejlen i våra telefoner och sådant leder till stress.
Då kan det vara skönt att samla ett gäng och boka relaxen.
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Små grupper
ger bättre
simkunskaper
Umeå är känt för att ha simundervisning på hög nivå. Navet
kommer inte att vara ett undantag. Målet är att alla skolbarn
ska kunna simma när de gått ut sjätte klass.

”Vårt mål är att
alla som kommer
till oss ska kunna
lära sig simma!”

Ett drunkningslarm har installerats
för att öka säkerheten.
12

et är en fördel att vara en mindre grupp när man
lär sig simma. Stora grupper ger sämre kvalité
och vi vill känna en personlig anknytning till våra
elever, säger Anders Johansson, arbetsledare på Navet.
Vissa har förkunskaper medan andra är helt gröna.
– Det bästa är om barnen placeras i simskola så tidigt som
möjligt, gärna redan från fem år, säger han.
För den som vill vänja sitt barn vid vatten betydligt tidigare är
babysim ett alternativ. Babysim vänder sig till barn mellan tre
och tolv månader.
– Babysim är en rolig och framförallt mysig stund mellan
förälder och barn, där man tränar balans och koordination.
Viktigast är att barnen känner sig trygga i vattnet, säger
Anders Johansson och fortsätter:
– Föräldrar med barn i samma ålder brukar stanna kvar efter
avslutat pass och sätta sig ner och prata med varandra.
Minisim riktar sig till barn mellan ett och fem år. Här är lek
i fokus som bland annat innefattar vattenrutschkana och att dyka
efter skatter. Från fem års ålder är det simskola som gäller.
För att gå den krävs viss vattenvana, gärna med erfarenhet
från minisimmet.
– Steg för steg lär instruktörerna ut bröstsim och ryggsim.
Det viktigaste är även här att ha kul. Vi vill att barnen ska längta
efter varje tillfälle, menar Anders Johansson.
Och för den som redan kan simma och är sugen på att ta sin
simning till en högre nivå erbjuds en påbyggnadskurs i crawl.
– Kravet för att få medverka är att man klarar av att simma
200 meter på ett kontrollerat sätt. Vi går igenom crawltekniken
från grunden.
Han är stolt över 50-metersbassängen, som är den enda
inomhus norr om Gävle.
– I den kan vi bedriva undervisning på en höj- och sänkbar
plattform samtidigt som vi har motionssim i en annan del.
Förutom motionssim är den perfekt för tävlingar, inte minst SM.
Anders Johansson möter dagligen vattenrädda personer
i sitt arbete. Det är till exempel nyanlända som inte haft någon
simundervisning i sitt hemland. Navet erbjuder en grundkurs
i simning för vuxna.
– En mindre grupp får då vara i en lugn bassäng och långsamt
vänja sig vid vatten, för att därefter lära sig simma.

D

ANDERS JOHANSSON, ARBETSLEDARE
PÅ NAVET, ser gärna att föräldrar sätter sina
barn i simskola redan vid fem års ålder.

HUR HAR NI ARBETAT KRING SÄKERHETEN PÅ NAVET?
Som en extra säkerhetsåtgärd har ett drunkningslarm installerats
för att indikera om någon ligger under vattnet för länge.
– Vi har också personal på plats som kan ingripa innan något
allvarligt händer. Jag är övertygad om att s imningen får ett
superlyft i Umeå. Vårt mål är att alla som kommer till oss ska
kunna lära sig simma!

– Det viktigaste är att ha kul när man lär sig
simma, menar Anders Johansson.
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Inte utan min rullstol
Navet har god tillgänglighet, inte minst för personer med funktionsnedsättning.
Under planeringsstadiet involverades sakkunniga i tillgänglighet Solveig Nilsson-Nurse
och Elisabeth Nilsson från KCT. Badhuset utrustades med tydliga ledstråk, 
avspolningsrum för rullstolar och hiss till rutschkanorna.

EXEMPEL PÅ LÖSNINGAR
FÖR TILLGÄNGLIGHET
• Portabel lyft till
exempelvis bubbelpooler
KORT FAKTA OM TILLGÄNGLIGHET PÅ NAVET
• Ledstråk till informationsdisk och vidare in i badhuset
• P-hus i samma byggnad
• Hörslinga i receptionsdisken och på läktarplats
• Vissa skyltar med symboler och punktskrift
• Rullstolsparkering med ladduttag i entréhall
• Avspolningsrum för rullstolar
• Omklädningsrum och toaletter med taklyft
• Alla omklädningsrum har plats för sittande dusch
• Lyftplattor till bassänger
• Portabel lyft till bubbelpooler
• Ramp till upplevelsebassängen
• Hiss till trampolin och vattenrutschkanor
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• Hiss mellan våningsplan
upp till hoppbassäng och
vattenrutschkanorna
• Avspolningsrum
för rullstolar

land det första som KCT, Kompetenscenter för tillgänglighet i Västerbotten, gjorde när de blev kontaktade av INAB
var att låta Parasportens synpunkter komma fram
när det gällde badhusets utformning. Svaret de fick var solklart.
– Jag tänker inte åka dit om jag inte får ta med mig min rullstol
ända fram till bassängkanten! berättar Solveig Nilsson-Nurse.
Bland annat uppkom önskemål om ett avspolningsrum för
rullstolar samt en hiss upp till rutschkanorna. Båda förslagen
gick igenom.
– I entréhallens avspolningsrum finns möjlighet att spola av
hjulen på rullstolen. Det är bra för man vet ju hur det känns att
behöva smutsa ner ett golv, säger Elisabeth Nilsson.
KCT kontaktade även andra badhus för att höra hur de tänkte
kring tillgänglighet. Något som framkom då var att de ofta
saknade ett könsneutralt och rymligt omklädningsrum med
specialinredning.
– När det gäller Navet fick vi tidigt signaler om att det behövdes
ett stort omklädningsrum som skulle kunna användas på flera olika
sätt, fortsätter Elisabeth Nilsson.
Förutom att omklädningsrummet är könsneutralt är det utrustat
med en elektrisk taklyft så att personer med nedsatt rörlighet
enkelt ska kunna ta sig från rullstolen till en duschstol eller brits,
för dusch och omklädning.
Lyfthjälpmedlen underlättar för medhjälparna och minskar
risken för skador, säger Solveig Nilsson-Nurse.
I rummet finns också en väl tilltagen duschplats samt
parkeringsutrymme för rullstolar.
I upplevelsebadet finns en ramp, med ledstänger på sidorna ner
i vattnet. En portabel lyft kan förflytta personer ner i bubbelpoolen.
För dem med nedsatt syn finns kontrasterande taktila ledstråk
av räfflade golvplattor. Den som använder teknikkäpp kan genom
dessa lättare hitta fram till receptionen, omklädningsrummen och
vidare in i badhuset.
Att det kan vara bullrigt i ett badhus var något som Solveig
Nilsson-Nurse och Elisabeth Nilsson tog fasta på. Akustiken är
ett stort problem för många och därför har akustiker medvetet
jobbat med den.
– I informationsdisken finns hörslingor, så också på läktaren
intill stora simbassängen, säger Elisabeth Nilsson.
– Det är viktigt att de som jobbar i verksamheten har kunskap
kring den tillgänglighet som har byggts upp. Många badhus har
höj- och sänkbara lyftar som tyvärr ligger gömda i förråd, menar
Solveig Nilsson-Nurse.
I övrigt är lokalen utrustad med tydliga skyltar, ibland med
ikoner och punktskrift. Omklädningsrummen har exempelvis
en galge på skylten.
– Vi har försökt att hålla nere antalet symboler och minimera
dem till de offentliga rummen, säger hon.
Den absolut första utmaningen var entrén. Tanken var att ha en
karuselldörr, något som avfärdades av de sakkunniga vilka istället
förordade vanliga skjutdörrar.

B

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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TILLGÄNGLIGHET I NAVET
Det nya badhuset är byggt med tillgänglighet i fokus för
att möta människor med olika behov. Redan under för
projekteringen anlitades sakkunniga i tillgänglighet från
KCT, Kompetenscenter för tillgänglighet i Västerbotten.
De kom med värdefulla råd som kommunen och INAB har
tagit fasta på under hela processen. Resultatet blev ett
badhus för alla – med bland annat hiss, avspolningsrum
för rullstolar och portabel lyft.

– Det är okej att ha en entré med karuselldörr, men då krävs en
sidodörr. Många äldre och folk med barnvagn tvekar inför karusell
dörrar. En del går in i glasrutan när karusellen tvärstannar. Du minns
väl vad du sa på mötet, Elisabeth, som fick dem alla att tänka om?

”En karuselldörr är inte
en demokratisk entré”
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– Ja, att en karuselldörr inte är en demokratisk entré, svarar
Elisabeth Nilsson och ler.
Hon summerar att kravet på tillgänglighet har varit hög från
INAB:s och Umeå kommuns sida.
– Hade man haft ännu större yta hade man kanske kunnat önska
mer, men jag tycker ändå att den generella tillgängligheten är bra.
Eftersom vi endast var med fram till bygglovet vet vi inte hur man
löst problemet med att ta sig upp från uppfånget i rutschkane
delen. För en person med nedsatt rörelseförmåga kan det vara tufft
att hinna ta sig upp innan nästa person kommer ner.
Båda är överens om att Navet ändå har lyckats hålla en hög nivå.
– De har verkligen haft viljan att ha så hög tillgänglighet som
möjligt för alla medborgare, säger Elisabeth Nilsson.
– Man kan parkera i p-huset och ta hissen ner till själva badet
alternativt ta bussen in till centrum och promenera till badhuset,
avslutar Solveig Nilsson-Nurse.

Nu är det
enklare att parkera
i Umeå centrum!
Välkommen till nyöppnade
P-huset Navet på Östra Kyrkogatan 7

Du vet väl att du kan parkera 2 timmar
för 15 kr i alla våra parkeringshus

2 timmar för 15 kr

Dragonen, Parketten, Nanna och Navet.
Du kan också betala med Parkster

Du betalar din parkering snabbt, smidigt och
utan extra avgift, direkt i mobilen och får en
faktura en gång i månaden. Du behöver

Läs mer på
upab.umea.se

inte välja en stopptid utan kan avsluta
parkeringen när du är färdig.

Ladda ner appen, registrera
konto och bil, parkera!

Läs mer om våra parkeringar på upab.umea.se

17

18

Navet öppnar!
et firar vi med en öppningsyra där alla – från
när och fjärran, norr till söder och öst till väst 
– är välkomna. Allra särskilt välkomnar vi våra
närmaste vänner, Umeåborna.
Under öppningsyran 20 augusti–10 september har
du möjlighet att testa både våta och torra aktiviteter.
Vi delar ut totalt 1 000 fria inträdesbiljetter runt
om i Umeå med omnejd. Om du vill ha en biljett, håll
utkik efter vår badbuss när den kommer i närheten
av ditt kvarter!

D

Stor
öppningsyra
20 augusti–
10 september.
Du är
välkommen!

För senaste nytt, följ oss på
facebook.com/navetumea
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”Trots försening
lyckades vi hålla budget”
Det är mycket att tänka på när ett badhus ska byggas, inte minst när
processen äger rum mitt i centrum.
– Det har varit en stor utmaning att hantera lagring, transporter
och buller, säger Gunnar Isaksson, projektledare på INAB.

20

en som bor i Umeå kan knappast ha undgått det omfattande bygget av Navet som pågått sedan hösten 2013.
Omkring 40 entreprenörer har varit inblandade.
Arbetet har på det stora hela flutit på bra, dock har det uppstått
en del kritiska moment under resans gång. Om allt hade gått enligt
planen skulle öppningen ha ägt rum i slutet av förra året.
– På grund av att bygglovet överklagades till miljödomstolen
försköts byggstarten ett par månader, berättar Bertil Hammarstedt, beställarombud och vd på INAB.
Den första leveransen av fasadglas misslyckades helt.
– De var vågiga och man blev nästan sjösjuk när man gick
i korridoren, säger Gunnar Isaksson och illustrerar med händerna.
Den glaskassett som sattes dit från början bestod av fem glas.
– Fem vågiga glas tillsammans blir väldigt vågigt, fortsätter han.
Projektledaren godkände inte glasen och tillsammans med Bertil
Hammarstedt flög de ner till Budapest och besökte leverantören.
Där kom de överens om att glasen skulle bytas ut.
– Leverantören ändrade metod och det slutade med att vi istället
fick en glaskassett med tre tjockare glas. Eftersom det var mitt
i vintern var Rekab tvungna att plasta in hela huset. Det blev
extrakostnad för dem, säger Bertil Hammarstedt.
Under arbetet med Navet inkom ibland synpunkter
från närboende.
– Vi försökte åtgärda så mycket som möjligt och löpande in
formera om vad som var på gång. Pålningen var nog det största
problemet. Det är ju ingen bra mark där, en gammal sjöbotten,
som på så många andra ställen i Umeå. Jag tror vi slog ner
omkring 650 pålar, säger Gunnar Isaksson.
Bertil Hammarstedt framhåller att samarbetet med grannarna
har varit bra.
Den största skillnaden mellan att bygga ett badhus och ett
”vanligt” hus är det omfattande arbetet med vattenrenings
processen och annan teknik.
– Hela huskonstruktionen måste klara av den fuktbelastning
som uppstår. Sedan ska ju allting vara vattentätt. Bassängerna
får inte läcka, säger Gunnar Isaksson.
– Hela källaren är som ett enda kärnkraftverk. Det är en
omfattande teknisk utrustning.
– Ja, det finns mycket grejer där. Installationsarbetet har hållit på
i nästan två år. I källaren finns ett vattenreningssystem, sandfilter,
utjämningsbassänger, en massa rör och hundratals kablar, tillägger
projektledaren och tar sig lite diskret för pannan.

D

BESÖKTE NI ANDRA BADHUS UNDER BYGGPROCESSEN?
– Nej, men däremot tog vi till oss en del specialkunskaper
utifrån, säger Bertil Hammarstedt.
– Vi har installerat ett drunkningslarm från Frankrike och höjoch sänkbara bottnar från Holland. Drunkningslarmet är kameror
i taket som registrerar och känner av om någon är stilla för länge
i vattnet på en viss nivå, fortsätter Gunnar Isaksson.
Den totala kostnaden för projektet Navet hamnar på strax
under 450 miljoner med p-husdelen inräknad.
– Om vi hade fått börja i tid och inte hade haft ytterligare en
vintermerkostnad hade badhuset stått färdigt redan i december
förra året. Trots fem månaders förlängning av bygget lyckades
vi hålla budget. Som alltid visste vi ju hur det skulle sluta, det vill
säga bra! Det är klart att man nu är förväntansfull över vad Umeåborna ska tycka om det färdiga resultatet. Navet är till för alla,
inte minst för personer med nedsatt rörlighet. Dem har vi tagit
särskild hänsyn till, avslutar Bertil Hammarstedt.

GUNNAR ISAKSSON, PROJEKTLEDARE OCH BERTIL
HAMMARSTEDT, BESTÄLLAROMBUD OCH VD PÅ INAB.
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Navets hjärta
och hjärna
I ett badhus är det mycket som ska klaffa, inte minst det tekniska.
Mängder av rör, ledningar, slangar och elkablar ser till att fastigheten och
de fem bassängerna håller en hög och attraktiv standard för alla besökare.

JESPER SVENSSON, ARBETSLEDARE PÅ NAVET.
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”Vi har att göra med
stora bassänger och
stora mängder vatten.”

NAVET I SIFFROR
Bassänger: 5
Rutschkanor: 3
Vatten: 4 500 kubikmeter
inklusive tankar och ledningar
Duschar: 51
Omklädningsskåp på
entréplanet: 664
Kakelplattor: Cirka 500 000
med socklar, mosaik och detaljer
Glas utvändigt: 1 266 kvadratmeter
Klor: 1,6–2,1 kg är den mängd klor
som behövs för att vattnet ska
vara bakteriefritt
Värme- och vattenrör:
Omkring 1,2 kilometer
Elledningar: 6,5 kilometer
med kabel
Betong: 5 800 kubikmeter,
platsgjuten
Fogmassa: 1 850 patroner
Tätskikt: Cirka 10 000 k vadratmeter
fördelat på golv, väggar, bassänger
och trappor

– I källaren finns kilometervis med rör,
säger Jesper Svensson, arbetsledare
på Navet.
Vi tar hissen ner till Navets källare.
Ett tydligt surr hörs från Driftcentralen,
badhusets hjärta och hjärna. Jesper
Svensson visar vägen genom en slingrig
korridor. Han stannar till vid natrium
hypokloritrummet och låser upp dörren.
– Ta på dig glasögonen så att du inte
får klor i ögonen, uppmanar han.
Där inne finns oändligt många rör
som spretar åt olika håll och stora s varta
plastbehållare fyllda med natrium
hypoklorit, för oss även känt som klor.
Doften väcker tydliga minnen från lågoch mellanstadiet. Speciellt från den
fuktiga handduken som hängde med
hem när skoldagen var slut.
Till skillnad från de flesta andra badhus producerar Navet sitt eget klor.
– Natriumhypoklorit fungerar som ett
desinfektionsmedel. Det är viktigt att
rätt mängd tillsätts så att ingen bakteriologisk tillväxt sker i badvattnet, förklarar
Jesper Svensson.
I ett närliggande rum ligger den
så kallade Reglercentralen. Här görs
mätningar av kvalitén på vattnet.
– Varje bassäng har en egen regler
central som bestämmer mängden
reningspreparat som ska doseras.
I källaren finns många kilometer rör
samt ledningar, slangar och elkablar. Allt
är centralstyrt med hjälp av datorer.
– Här är det den lilla skruvmejseln som
gäller och inte den stora hammaren som
på Umeå simhall. Man kan säga att vi
har gått från en gammal dieselmotor till
en fräsch hybrid, menar Jesper.
ÅTERANVÄNDER VATTEN
Navet ligger i framkant när det gäller
den senaste tekniken. Ett exempel är
ultrafiltreringen som är en energiåter
vinnande åtgärd.
– Ultrafiltreringen renar vattnet från
plåster, hår, jord, spårämnen av metall,
fosfor och annan smuts. Filtreringen
gör att vi kan vi återanvända 70–80
procent av vattnet, säger han. En bad
anläggning kräver sitt mått av renhet
för att fungera optimalt.

Smarta lösningar har också tagits
fram kring ventilationen.
– Genom att återanvända värmen
i huset med hjälp av luftvärmeväxlare spar vi en hel del energi.
På Navet lyser inga lampor
i onödan.
– Vi har rörelsedetektorer överallt
som slår av och på belysningen och
det är samma sak med cirkulationen. Anläggningen känner av när
det är dags att gå ner i ekonomiläge,
exempelvis över natten.
– De höj- och sänkbara bottnarna
glider upp och lägger sig någon
centimeter ovanför vattenytan
för att spara värme och undvika
avdunstning.
När det gäller tekniken understryker han att man tänkte till redan
från allra första början.
– Allt lirar ihop. Om till exempel
ett system går ner i ekonomiläge
på grund av att temperaturen är
tillräcklig följer resten av tekniken
med, säger han.
MOTSVARAR 18 500 BADKAR
Bassängerna på Navet innehåller
sammanlagt 4,5 miljoner liter
vatten, vilket motsvarar ungefär
18 500 proppfulla badkar.
Jesper Svensson påpekar hur
viktigt det är att inte vräka ner
vatten när en bassäng fylls, eftersom kakelplattorna riskerar att
gå sönder på grund av för högt
vattentryck.
– Vi har att göra med stora bassänger och stora mängder vatten.
Att fylla dessa tog två veckor.
Vi använde fyra brandslangar.
50-metersbassängen sväljer hela
två tredjedelar av allt vatten vi har.
Han framhåller hur tacksam han
är över att ha fått vara med under
hela processen med Navet.
– Ingen av oss från avdelning Bad
har någonsin varit involverade i ett
sådant stort projekt förut. Att få
träffa hela kedjan med leverantörer,
beställare och entreprenörer har
varit oerhört lärorikt, säger Jesper.
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Ultra satsar
på fler turer
Navets etablering är positiv för Ultra.
– Det är en utmärkt placering. Att ta bussen dit
är enkelt, säger Umeå kommuns kollektivtrafikchef
Fredrik Forsell.
å våra största linjer kommer bussarna att gå varje kvart
till och från Navet, en fördubbling av antalet turer, säger
Fredrik Forsell.
Han menar att allt eftersom Umeå växer får Ultra fler resenärer
och bättre förutsättningar att kunna öka lokaltrafiken.
Bussresandet i Umeå bara ökar och ökar. Förra året registrerades över 7 miljoner resor med lokalbuss i innerstan. Anledningen
till ökningen är enligt Fredrik Forsell bland annat att man jobbat
för att göra bussresan enklare.
– Förutom ökat turutbud under de senaste åren har vi också
förenklat betalningen ombord på bussarna. Dessutom har vi
arbetat med att förbättra informationen till våra kunder, säger han.
Att samverka med andra kommunala verksamheter är viktigt.
– Det finns mycket vi kan göra gemensamt för att visa hur bra
Umeå är, säger Fredrik Forsell och fortsätter:
– Parkeringsbolaget Upab erbjuder till exempel betallösningar
som fungerar bra för våra enkelbiljetter. Vi har totalt fem sådana
biljettautomater. Ett både billigt och enkelt system.

P

ARBETAR FÖR EN BÄTTRE MILJÖ
Vid sidan av viljan att bli ännu större på marknaden och att
utöka sina bussturer fortsätter Ultra sin omtalade satsning på
elbussar. Ambitionen är att göra kollektivtrafiken grönare.
– Med 700 turer om dygnet i Umeå är det viktigt att köra
miljövänliga bussar och att de inte bullrar så mycket. Vi vill kunna
erbjuda en attraktiv produkt för medborgarna.
Trots detta använder Ultra fortfarande fossila drivmedel
i sina bussar.
– Så är det, men vårt mål är att ha en helt fossilfri trafikflotta
år 2020.
Fredrik Forsell menar att tåg fortfarande har högre status än
buss. Det är dock ingenting som verkar bekymra honom.
– För oss gäller det att kunna erbjuda kunderna det lilla extra,
vilket jag tycker att vi gör. Till exempel ligger vi i framkant när det
gäller biljettköp i mobilen samt att vi var först i Sverige med att
erbjuda wifi i stadstrafik.
På Ultra inväntar man nu att den så kallade mjukvaran ska
förbättras för att ytterligare utveckla biljettköpen i mobilen.
– Vi vill kunna lägga samtliga busskort i mobiltelefonen så att
bussturen till Navet och alla andra ställen ska bli ännu enklare.
Något som vi hoppas ska bli verklighet redan i år, säger
Fredrik Forsell.
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Nytt parkeringshus invigt!
Den 2 maj invigdes ett sprillans
nytt parkeringshus ovanpå Navet.
Parkeringshuset är fördelat
på två plan och har plats för
drygt 200 bilar.

ara ett fåtal meter
från Navet ligger
parkeringshuset
Nanna med hela 525 platser,
men vad hjälper det när Umeå
bara växer?
– Nanna skulle fixa att hålla
med parkeringar alla dagar i
veckan utom lördagar. Därför
behövs Navet, säger Håkan
Gustafsson.
Upab var med och påverka
de byggprocessen redan från
början. Deras uppdrag var
bland annat att tycka till kring
parkeringsplatser och ramper.
– När plattan är gjuten får
man ju anpassa sig, men
vi fick ideala mått och en
väldigt bra yta att arbeta på,
säger han.
Senast ett parkeringshus
byggdes i Umeå var 1986 och
det har hänt en hel del sedan
dess. Till skillnad från Parketten och Nanna är parkeringsplatserna i Navet betydligt
bredare, 2,50 meter jämfört
med 2,36. Håkan Gustafsson
menar att folk efterfrågar
breda parkeringar då de bland

B

annat underlättar för den som
kliver i och ur bilen.
– Vi ville göra parkeringshuset användarvänligt och
inte för trångt. Att minimera
antalet pelare var också viktigt
för trygghetskänslan.
I p-huset finns även sex
stycken handikapparkeringar
och precis som alla andra är
de avgiftsbelagda.
HUR HAR MILJÖTÄNKET
SETT UT UNDER BYGGETS
GÅNG?
– Det är ju ingen hemlighet
att ett p-hus som är tänt 24
timmar om dygnet under årets
365 dagar drar väldigt mycket
energi. Av den orsaken har vi,
som många andra i samhället,
valt att satsa på energisnål
belysning, berättar Håkan
Gustafsson.
När det gäller infarten togs
speciell hänsyn till miljön och
att det inte skulle se stökigt ut.
– Eftersom vi vill ha så lite
bilar i centrum som möjligt

valde vi att placera infarten
i utkanten vid Östra Kyrko
gatan. Själva entrén ligger mot
Västra Kyrkogatan.
Med sina drygt 6 000 kvad
ratmeter är parkeringshuset
både luftigt och ljust.
– Vi har anpassat oss efter
badets utseende med mycket
vitt, lite orange och petroleum.
Det är ljust och enkelt, fort
sätter Håkan Gustafsson.
I övrigt erbjuder Navet sina
kunder motorvärmare, långsam laddning för elbilar och

uppvärmda ramper. Par
keringshuset är tillverkat
i betong.
– Det är inte det mest miljövänliga, men det är det som
funkar. Betong har bra håll
fasthet och tål eventuella
bränder. Träparkeringshus är
dyrare och någonstans måste
det ju gå runt, säger han
och fortsätter:
– Det viktigaste är att
parkeringshuset ska vara lätt
orienterat och bra för alla,
säger Håkan Gustafsson.

SÅ BETALAR DU DIN PARKERING PÅ NAVET
BILJETTAUTOMAT
I biljettautomaterna kan du betala med konto- och bensinkort.
APP
Du kan också betala med appen Parkster som läser av din position
och vilken taxa som gäller. Du betalar endast för den tid du parkerar.
SMS
Det går också att betala med sms till Parkster.
Två timmars parkering kostar 15 kr, därefter är priset 18 kr i timmen.
Heldag kostar 90 kr.
Mer information finns på www.upab.umea.se
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Konstverk med vågorna på höjden
Den som besöker Navet får sig en kulturell dos. Intill 50-metersbassängen
hänger nämligen konstverket ”Vågorna” som sträcker sig hela 130 kvadratmeter
längs med väggen. Konstnären heter Sonja Larsson.
e svart-vita kakelplattorna går från matt till blankt.
Sonja Larssons verk känns lugnt, skirt och rörligt på
samma gång. I botten en turkos bas.
Moa Krestesen, konstintendent Umeå kommun:
– Sonjas grafiska och sobra uttryck gör sig bra i badhusmiljön.
Verket tar inte över rummet, men finns där och fungerar väl ihop
med alla aktiviteter.
Sonja Larsson inledde arbetet med en omfattande skissprocess.
Därefter lade hon glasyr på ett pappersark samt skar ut mönstret
för hand. Plattorna brändes sedan.
– Det var ett otroligt spännande och intensivt jobb, säger hon.
Under tiden som skissen gjordes samarbetade hon med
kompositören Molly Kien från USA. Tillsammans satte de upp

D
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en utställning på Konstakademien i Stockholm.
– När vi träffades i min ateljé lade hon märke till spiralformen
i mina verk. Efter det började jag fokusera mer på de formerna.
När det gäller konstverket på Navet valde hon att lägga vågorna
på höjden, som hon säger, för att gå emot det självklara.
– Jag vill att man ska kunna titta på det länge, upptäcka den
underliggande logiken och få en meditativ känsla. Utöver det ska
man bara kunna stå där och uppleva att det är vackert och stämningsfullt. Att det är gjort med omsorg, säger hon och fortsätter:
– Verket får gärna lämna folk i fred och fungera som en
inspiration att upptäcka nya former. Min tanke var aldrig att
uttrycka mig själv, säger Sonja Larsson.

BYGGER FÖR
FRAMTIDEN
INAB – Infrastruktur i Umeå AB
Tel: 090-71 80 00, info@inab.umea.se

Umeå Östra

Navet

Umeå hamn

NLC Terminal och NLC Park

www.infrastrukturiumea.se
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Vattenträningen ska
bidra till bästa folkhälsan
Navet är en stor och viktig folkhälsosatsning. Det menar Stefan Hildingsson, fritidschef Umeå kommun.
– Jag är övertygad om att badhuset kommer att ge Umeåborna en helt annan syn på vattenaktiviteter
och vattenhälsa, säger han.

tefan Hildingsson
hoppas att träningen
på Navet ska bli en
naturlig del av vardagen för
alla besökare.
– Den kan bli bra vare sig du
är barn, ungdom, medelålders
eller pensionär, säger han.
Patrik Samuelsson, avdelningschef Bad, håller med.
– När det gäller vattenaktiviteter finns det en föreställ-

S

ning om att det är mest bara
pensionärer som ägnar sig
åt vattengympa, men Navets
vattenträning riktar sig till
alla målgrupper. Vi erbjuder
undervattensrugby, kajakpolo
och mycket mer.
Tanken är att Navet så
småningom ska kombinera
även löparpass med gymnastik
utomhus.
– Gymnastik och löpning är

en fin kombination ihop med
vattenträningen, menar Patrik
Samuelsson.
Fritidsnämnden har med
verkat flitigt i utvecklings
faserna av badhuset. De har
suttit med i flertalet samrådsgrupper, där de bland annat
har lyft in tekniska lösningar
och påverkat områden som
tillgänglighet. Enligt Stefan
Hildingsson har den absolut

STEFAN HILDINGSSON, FRITIDSCHEF, UMEÅ KOMMUN OCH PATRIK SAMUELSSON, AVDELNINGSCHEF BAD, UMEÅ KOMMUN ser Navet som en viktig aktör för att utveckla Umeås fritidsutbud.
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största utmaningen varit att
skapa ett hus som klarar av att
hålla 40 år framåt.
– Det har handlat om allt
från enkla färgsättningar till
mer omfattande logistik, säger
han och fortsätter:
– Eftersom tomten som
Navet ligger på är ganska
begränsad har vi inte möjlighet att expandera och bygga
på fler attraktioner. Vi har

” I förhållande till
allt annat vi gör är det inte
speciellt dyrt att bada”
därför försökt att få med hela
spektrat redan från början. Det
har varit extra viktigt att ta
hänsyn till alla målgrupper.
Apropå målgrupper. Patrik
Samuelsson berättar att ett
av Umeå kommuns många
mål är att öka simkunnigheten
bland många olika grupper
i kommunen.
– Här gäller det att göra
riktade insatser, som att kunna
erbjuda simundervisning för
till exempel nyanlända och
vuxna som inte kan simma.
Det är en jätteutmaning vi står
inför, menar han.
I enlighet med landstinget
i Västerbotten ska Umeå
kommun ha Sveriges bästa
folkhälsa 2020. Navet ses
som en naturlig del av denna
utveckling.
– Vi tillhandahåller generösa
öppettider alla dagar året
om och ligger mitt i centrum,
säger Patrik Samuelsson.
När det gäller tillresta besökare är han också hoppfull.
– Vi tror på ett bra sam
arbete med Örnsköldsvik.
När Öviksborna märker hur
nära det är till Umeås nya bad
med Botniabanan kommer de
att ta tåget till Navet och testa
våra rutschkanor. Precis som
Umeåborna har varit flitiga
besökare på Paradisbadet
i Örnsköldsvik genom åren.
Några kontanta pengar
hanteras inte på Navet. Istället
får besökaren ett armband
som tar honom eller henne
in genom grinden. Omklädningsskåpet låses och öppnas
med samma armband. Det

går också bra att betala med
armbandet i serveringen. När
dagen är över löser besökaren
ut sig med betalkort i entrén.
Då priserna för Navet sattes
gjordes en jämförelse med
andra bad i norr och liknande
anläggningar i övriga Sverige.
– Vi har lagt oss på en
rimlig prisnivå och försökt
att ta hänsyn till barnfamiljer
genom att till exempel erbjuda
familjerabatt.
Att motionssimma två
timmar på Navet kostar 85
kronor. Den som bestämmer
sig för att stanna längre än
två timmar får uppgradera
biljetten. Kostnaden blir då
mellan 85 och 145 kronor.
– I förhållande till allt annat
vi gör är det inte speciellt
dyrt att bada, menar Patrik
Samuelsson
Stefan Hildingsson är
nöjd med resultatet av
det nya badhuset.

– Umeå har fått en unik 
anläggning med ett bra utbud.
Jag tänker bland annat
på upplevelsebadet och multibassängen. Mest stolt är jag
nog över 50–metersbassängen
med 1,80 meters djup med
höj– och sänkbar botten.
Du får åka oerhört långt
för att hitta en 50–meters- 
bassäng till, säger han.
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USM öppnar
nytt i Navet
Umeå Sport & Motion utökar sitt gym med 1 450 kvadratmeter
i Navet. Bland det nya märks träningsmaskiner för rörelse-
hindrade och medlemskort för hela familjer.
– Vi vill agera ur ett kommunalt perspektiv och breddar
vår verksamhet för att anläggningen ska vara till för alla,
säger T
 homas Ahrling, ägare.
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meå Sport & Motions
nya träningslokal i
Navet är r ymlig, eller
spatiös, som Thomas Ahrling
uttrycker det. De stora fönstren
som omger badhuset ger ett
fint ljusinsläpp. Precis som
USM i Utopia är anläggningen
belägen på en och samma
våning på övre plan. Här finns
sprillans nya styrketräningsmaskiner, en konditionsavdelning, en friviktsavdelning samt
en sal avsedd för gruppträning
och funktionell träning.
– Den sistnämnda kallar vi
för Hybridrummet. Detta är
ett utrymme med mjukare
golv, bollar, mattor, klättring
i tak och sandsäckar. Du
ska kunna rocka loss där
inne, säger Sofi Andersson,
platschef på USM.
USM i Navet erbjuder
många olika pass med bland
annatfamiljegympa, men även
virtuell gruppträning.
– Den virtuella träningen
är träning med instruktör på
skärm, något som kan passa
bra när gruppträningarna
inte passar ens egna tider,
fortsätter hon.
Till skillnad från USM i
Utopia satsar USM i Navet på
familjegympa, som innebär
att familjer kan komma och
motionera tillsammans. Barn
i åldern 11–15 år får då lösa
ett ungdomsabonnemang
och träna endast i målsmans
sällskap.
– När vi klev in i Utopia-
anläggningen kände vi direkt
att det skulle vara barnfritt där.
När vi nu fick den fantastiska
möjligheten att också starta
upp i Navet vänder vi på kuttingen och skapar istället förutsättningar med bland annat
en enklare lekhörna. Det är en
förhöjd kvalité i medlemskapet
att kunna ta med sina barn
dit och att vara barnfri i Utopia,
menar Thomas Ahrling.

U

– Vi vill att familjer ska få
vara tillsammans eftersom
många ofta är på skilda håll
om dagarna.
– Det kan också vara en
dotter eller son som till
exempel inte har hittat sin
plats i innebandylaget eller
i den klassiska förenings
idrotten, men som ändå
känner ett behov av att röra på
sig, tillägger Sofi Andersson.
USM i Navet välkomnar
även träning med barn
i babyskydd eller i vagn
med hjulskydd.
Thomas Ahrling framhåller
att det finns en period i livet
när många har småbarn.
– För den som vill träna kan
det då vara svårt att få tag
i barnpassning och vi vill inte
exkludera dessa föräldrar.
– Till en början kommer vi
inte att erbjuda någon barnpassning, föräldrarna får själva
ansvara för sina barn under
tiden de tränar, säger han.
HUR KOMMER MEDLEMSKAPET ATT SE UT?
– Det finns ett stort och ett
litet medlemskap. Den som
har det stora medlemskapet
i Utopia kan träna på bägge.
Den som har det lilla medlemskapet kan träna på USM
i Navet. Det kommer att vara
billigare att träna på Navets
anläggning. I Utopia är
åldersgränsen 16 år, säger
Sofi Andersson.

– På USM har vi en lång
historia av olika besökare,
allt från handikappade till
elitidrottare. Med våra två
anläggningar vill vi fortsätta
satsa på alla målgrupper.
De maskiner vi har köpt in
till USM i Navet finns ingen
annanstans i Sverige. Sci-fit är
ett exempel på en maskin som
jobbar med både armar och
ben och passar alla. Personer
med nedsatt rörelseförmåga
kan så klart också använda
de vanliga styrkemaskinerna,
säger Thomas Ahrling.
På frågan om hur intresset
för träning är svarar han:
– Det är stort och jag tror
att det kommer att bli ännu
större, inte minst nu när möjligheten finns att träna med
sitt barn på ett smidigt sätt.
Sofi hoppar upp på ett
av löpbanden.
– Kolla, det här är inte
dumt, att kunna springa
samtidigt som man tittar ut
över 50-metersbassängen.
Vi har även fin utsikt åt det
hållet, men även mot upp
levelsebadet och entrén från
andra delen av anläggningen.
Landträningen kompletterar
vattenträningen på ett bra
sätt, säger hon.
I höst kommer Thomas med
personal att presentera något
helt nytt som enligt honom är
unikt. Vad det är vill han ännu
inte avslöja.
– Vi har många kvadrat
meter att leka med nu, säger
han och ser lurig ut.

ETT GYM SOM VÄNDER
SIG TILL ALLA
En annan viktig satsning som
gjorts är att flera av de nya
styrketräningsmaskinerna är
speciellt utvalda för att kunna
användas av personer med
nedsatt rörlighet.

SOFI ANDERSSON, PLATSCHEF OCH THOMAS AHRLING,
ÄGARE AV UMEÅ SPORT & MOTION (USM).
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Navet – ett modernt och fullt utrustat badhus
Entréplanet på Navet är välkomnande och utformat för att tillmötesgå alla besökare. Där finns bland annat
avställningsytor för både rullstolar och barnvagnar – och generöst med skåp i omklädningsrummen.

1

HUVUDENTRÉ

2

HISS OCH TRAPPHUS
Hiss och trapphus från och till
parkeringshus på plan 2 och 3.

3

OMKLÄDNINGSOMRÅDE
På entréplanet finns 664 omklädningsskåp. Skåpen låses
med armband som följer med
badentré och träningskort.
Omklädningsrum finns för
både damer och herrar. Det
finns även tillgång till flexibla
omklädningsgrum som också är
könsneutrala och kan anpassas
efter behov. Ett flexibelt omklädningsrum har bland annat
taklyft, RWC, nödsignal och
extra duschutrymme.

6

4

BARNBASSÄNGEN 32°C
Sagofiguren Plupp har flyttat in
på Navet och tar med de minsta
barnen på äventyr. Bassängen
är totalt 30 kvadratmeter. Intill
den finns amningsrum och
mikrovågsugn.

5

MULTIBASSÄNGEN 34°C
Multibassängen är 16,5 x
12,5 meter. Den har höj- och
sänkbart golv så att djupet kan
anpassas efter behov. Lyftbord
finns. Vid behov finns även
möjligheten att göra bassängen
insynsskyddad. Multibassängen
är öppen för alla när den inte är
bokad för gruppverksamhet.

7

8

VATTENRUTSCHKANOR
Navet har två vattenrutsch
kanor. Aqua Smash som är 100
meter lång har både touch
kontroller och ljudeffekter.
I Aqua Ride som är nästan 73
meter lång är det åkring som
gäller. Hiss finns vid behov.
HOPPBASSÄNGEN 30°C
Hoppbassängen är 16,5 x 16,5
meter och med 4 meters djup.
Den har 1 meters svikt, 3 meters
hopptorn, drunkningslarm och
tillgång till mobil lyft. När hopp
bassängen inte är bokad för
gruppverksamhet är den
öppen för alla.

9

UPPFART PARKERINGSHUS
Kör in från Östra Kyrkogatan för
att komma till parkeringshus på
plan 2 och 3.

10

50-METERSBASSÄNGEN 28°C
50-metersbassängen är 25 x 50
meter. Den har höj- och sänkbar
botten samt bryggor, tidtagning
och vattenpolonät. Bassängen
kan användas i sin fulla storlek
eller delas av och användas
flexibelt. Dessutom är den
utrustad med drunkningslarm
och lyftbord.

11

ENTRÉ VID TÄVLINGAR
Vid tävlingar används denna
sidoentré för att nå läktarna.

UPPLEVELSEBADET 30°C
Storleken på upplevelsebadet är
totalt 750 kvadratmeter. Djupet
varierar. Här finns attraktioner
såsom klättervägg, vågmaskin,
strömkanal, vattenfall, bubbelbänk och gejsrar. Tillgång till
mobil lyft.
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12

LÄKTARE OCH OMRÅDE FÖR
BOKADE GRUPPER
Här finns konferensrum,
sekretariat och omklädningsrum som används exempelvis
vid tävlingar. Sittplatser finns
på läktaren vid långsidan av
50-metersbassängen samt
på läktaren vid kortsidan, en
trappa upp. Det finns totalt
193 fasta sittplatser och ett
flertal platser för rullstolsanvändare i anslutning till båda
läktarna. Det finns också fasta
bänkar längs ena långsidan vid
bassängen, samt utrymme att
sätta in fler stolar och plats för
rullstolar vid behov, exempelvis
i samband med tävlingar.

13

ÅNGBASTU OCH BUBBELPOOL 38°C
Slappna av i bubbelpoolen som
är 30 kvadratmeter eller basta
i den gemensamma ångbastun
som är öppen för alla med
badkort.

14

RECEPTION OCH
RESTAURANG
I receptionen finns kassa och
information. Till vänster om
entrén ligger en shop och till
höger en restaurang. Servering
sker i både torr och våt del.
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Gammlia Umeå
www.vbm.se

SIMMA LUGNT!
VI FIXAR RESTEN
PÅ TORRA LAND
När du gjort dina längder, kanat klart och
fixat en dubbel mollbergare i pik, passar det
bra med andra aktiviteter. Välkommen att
hämta andan på Västerbottens museum. Vi
erbjuder konst, kulturhistoria, skaparverkstad
för barnen, dokumentärfoto, kafé, butik…

Till 21 augusti: ALLA DAGAR 10–17, ONS 10–21
Från 23 augusti: TIS–FRE 10–17, ONS 10–21, LÖR–SÖN 11–17

RAMBÖLL UMEÅ HAR
UTFÖRT ELPROJEKTERING:
KRAFT, BELYSNING, TELE,
KANALISATION, SKYDDSUTJÄMNING

www.ramboll.se
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Fullt av fritid!
Du behöver verkligen inte sitta sysslolös i sommar!
Det finns många spännande platser och aktiviteter att upptäcka.
– Alltifrån fågelskådarplatser och vandringleder till aktiva
badstränder och action-sport.

1

Stora Stenen

På Gåstjärnsberget i Dalsjö,
cirka 20 kilometer från
Umeå, ligger Stora Stenen
– en perfekt plats för den
som vill njuta av skogens
tystnad. Friluftsanläggningen
är handikappanpassad och
gratis för alla. Grillstuga,
sovstuga och förråd finns
att hyra.
2

Nydala

Nydalasjön erbjuder bad
platser i varierande storlek
och läge. Runtom sjön går en
12 kilometer lång vandrings
led med fin natur och som
tar dig till olika badplatser.
I Nydalaområdet finns också
KFUM:s action-sportpark.
3

Ung och aktiv

I Hamnmagasinet finns en
mängd verksamheter med
och för unga kommun
invånare. Här hittar du också
Sparken – en aktivitetspark
för bland annat skateboard
och BMX. I Broparken finns
utrymme för både parkour
och stadsodling.

4

Bettnessands
havsbad

Bettnessands havsbad är en
strand där du bland annat
kan spela beachvolleyboll,
beachfotboll, boule och
träna i utomhusgym. Här
finns även motionsslingor
på 5 och 10 kilometer.
5

Mickelsträsk

Sjön Mickelsträsk erbjuder
ett mysigt och familjevänligt
fiske i vildmarksmiljö. Här
får du garanterat en gratis
och fin fiskeupplevelse – och
förhoppningsvis också en
gädda eller två på kroken.
6

Multiarenan
i Obbola

På SCA Arena finns
aktiviteter som styrke
träning, trailrunning, boule
och cykling. På arenan finns
också en av Sveriges största
dirtparker, en knatte
bana, cross countryslingor,
arenaplan, teknikområde
och bouleplaner. Anlägg
ningen är gratis och öppen
dygnet runt.

7

Stadsliden

Stadsliden – eller Gammlia
skogen som det kallas i
folkmun – är ett stort grön
område i centrala Umeå. Här
finns flera motionsspår av
olika längd samt B
 räntberget
för den som önskar mer
utmanande löpning uppför.
8

Tavelsjöleden

Tavelsjöbergets högsta topp
når hela 284 meter över
havet. När du ser Tavelsjön
håll ögonen öppna efter
Tavelsjöodjuret!
9

Stora Tuvan

Stora Tuvan lämpar sig bra
för personer med funktionsnedsättning då det
är lätt att ta sig fram
med rullstol. Storavan
och Degernäs ”Limpan”
är ett populärt
besöksmål bland
ornitologer. Längst
ut på udden finns
ett gömsle.
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Lyck
– bada, träna, koppla av.
Öppnar 20 augusti!

E4

NYDALA

Umelagun

– äventyr för
hela familjen

E4/E12

E12

HOLMSUND
E4

OBBOLA

Obbolabadet

– en lugn och
barnvänlig pärla

HÖRNEFORS

Vallabadet

– det mysiga
familjebadet

Aquarena
Storsjöhallen

– upplevelsebad
för familjen

UMEÅ KOMMUNS ÖVRIGA BADERBJUDANDEN
Aquarena Storsjöhallen, Holmsund – med friskvård, en
25-metersbassäng och ett upplevelsebad för hela familjen.
Öppet även sommartid.
Obbolabadet – tempererat havsnära sommarbad för familjer.
Bra möjligheter till motionssim i 25-metersbassäng.
Sävar simhall – varmt inomhusbad med bubbelpool, gym
och gruppträning. Stängt sommartid.
Vallabadet, Hörnefors – familjevänligt och mysigt. Här finns
både inomhus- och utomhusbad.
Umelagun – ett somrigt äventyrsbad för familjer och unga.
Hemgårdens bad – en dold pärla för den som gillar att bada
varmt och i lugn och ro. Har bra vattenträning för den äldre
målgruppen. Stängt sommartid.
Umeå simhall – badhuset stängde för gott den 26 maj.
Gymmet håller dock öppet till och med den 19 augusti.
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Läs mer om baden och öppettider på www.umea.se/bad
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Det här kan du också göra i Umeå när du inte besöker Navet:

Den blomstrande
nöjesstaden Umeå
ed sina attraktiva parker och besöksmål i centrum och
längs älven är Umeå en fin sommarstad med något för
alla! Staden erbjuder en bra mix av restauranger,
shopping och tjusiga utemiljöer. På sommaren är Renmarkstorget,
med flera uteserveringar, en populär mötesplats. Och för den
som tycker om att gå ut och roa sig finns många pubar, hotellbarer
och nattklubbar.
Här finns mat från världens alla hörn som passar de allra flesta
gommar och utbudet håller hög klass. Nio av Umeås restauranger
finns listade i White Guide.
För barnfamiljen finns Lilla Norrbyskär, Umeå Energicentrum
i Klabböle, Leos Lekland, Megazone och kommunens äventyrs
parker, för att nämna några favoriter.
Varför inte besöka någon av Umeås trevliga gallerior och unika
butiker? Strax utanför centrum finns också ett flertal handels
områden, bland annat Stora Birk, IKEA och Avion Shopping.
För den som önskar boende i Umeå finns en uppsjö av
hotell att välja mellan. Läs mer på visitumea.se.

M

Välkommen till Umeå, staden som lever året om!
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UMEÅ LIVE MED WHEELS
Umeå Live är en stadsfest som sker
under fem dagar på sommaren
med lokala uppträdanden, aktiviteter
och rikskända artister. Wheels
Nationals Norr är träffpunkten för
hela norra Sveriges motorintres
serade. Här är det vrålåk, läder
och bensin som gäller!

GLÖDHETA GLASHYTTA
Glödheta glashytta är inrymd i det
så kallade Kulturmejeriet i Röbäck.
Här kan du få se hur det går till när
glasblåsarna arbetar. Det finns
också möjlighet att handla diverse
bruks- och konstglas.

GUITARS – THE MUSEUM
Här visas en världsunik samling med
över 500 exemplar av gitarrer och
andra instrument. Guidade turer
anordnas måndag–lördag.

HOTELLMÖJLIGHETER
När det gäller boende i Umeå finns
allt från enklare varianter till mer
avancerade. De senaste åren har flera
nya hotell med unik design etablerats
i centrum. För mer information
kontakta www.visitumea.se

MUSÉER
Ta tillfället i akt och besök Bildmuseet,
Västerbottens museum och Kvinno
historiskt museum. Det sistnämnda
invigdes i Väven i november förra året.
Här uppmärksammas och diskuteras
föreställningar om kön, makt, identitet
och historia.

HOLMÖN
Holmön är en skärgårdsö som är väl
värd ett besök. Missa inte Skärgårds
museet som ligger i den prisbelönta
museibyggnaden. Båtturer går också
till Stora Fjäderägg med möjlighet till
boende på vandrarhem.

KROGLIV OCH UTESERVERINGAR
I Umeå är det liv och rörelse dag
som natt. Om sommaren ligger
uteserveringarna tätt längs torgen.
Här kan du testa mat från alla
världens hörn.

ÄLVTÅETS GRÖNA KAFFEBAR
OCH EKOKROG
Med sin närhet till älven, lantliga
miljö och hemlagade rustika mat,
är Älvtået värt ett eller fler besök
för den som vill uppleva något utöver
det vanliga. En cykeltur dit från stan
är precis lagom.

NORRBYSKÄR
Under 1800-talets slut var Norrbyskär
ett sjudande samhälle, uppbyggt kring
Europas största ångsåg. Byn är en
vacker skärgårdsidyll med museum,
restaurang, guidade turer och barn
aktiviteter.

VINDELFORSARNA
Vindelforsarna vid Vindeln är ett
av Vindelälvens allra mäktigaste
forslandskap. Här bjuds besökaren
på storslagna naturupplevelser.
Konst i Kvarn anordnar utställningar
sommartid.
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HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INAB

Navet erbjuder
något för alla!
Varför inte besöka upplevelsebadet eller
motionssimma i 50-metersbassängen?
Badet har generösa öppettider året om.
Dra ihop ett gäng eller ta med familjen och
utnyttja våra specialpriser för minigrupper.
Läs mer om öppettider och
priser på vår hemsida.
Varmt välkommen!

Vi ses på Navet,
ditt upplevelsebad
i hjärtat av Umeå!

www.umea.se/navet

