
Skogsbana

Har du någonsin åkt skridskor i en skog? De flesta av oss har antagligen 

inte gjort det. Men visst låter det som en bra idé för framtidens idrottsan-

läggning?

Utanför Umeå centrum, i stadsdelen Teg, finns det en typisk ishallsmiljö. 

Tätortens idrottspark består av en ishall, fotbollsplan och motionsspår som 

erbjuder bra möjligheter för olika slags idrottande. Ishallen skiljer sig från 

en vanlig anläggning med sina två fullstora rinkar; en för övning och en för 

Umeås hemmalag Björklövens matcher. Stora omklädningsrum och dus-

ch är placerade mellan de två stora rinkarna. Där finns också en väg som 

sträcker sig mellan dem så att ismaskinen kan köra ut ur byggnaden för 

tömning av snötanken. Den här planlösningen ger möjlighet watt bredda 

aktiviteterna utanför hallen.

Skogsbanan är en ny skridskoupplevelse för hela familjen. Den består 

dels av en uterink vid skogskanten, som för tillfället används som park-

ering. Andra delen av projektet är en bana genom skogen gjord för skrid-

skoåkning. Banan är utformad längs ett elljusspår för att minimera stora 

höjdskillnader och för att inte ta plats från det befintliga skidspåret un-

der vintern. Banan är tillräckligt bred för att ismaskinen ska ta sig fram 

och lägga is. Det sker med samma maskin som fryser inomhusrinkarna. 

Maskinen kommer ut från en redan befintlig dörr till tömningsplatsen som 

är ansluten till banan och uterinken. Samma dörr kan användas för skrid-

skoåkning in och ut från ishallen. Omklädningsrummen har också direkt 

förbindelse till båda rinkarna och utomhusaktiviteter.

    Skogsbanan fungerar som en alternativ övningsplats för ishockeyspelare 

samt erbjuder en bra möjlighet för andra familjemedlemmar att njuta av 

skridskoåkning. Skogsbanan ger flexibilitet till övningstider och erbjuder 

tidsfördriv för aktiva. Projektet skapar en ny länk till utsidan av ishallen 

vilket gör att sporten synliggörs och blir mer transparant och öppen för 

allmänheten. Banan möjliggör mer spontant idrottande. Den skapar en mö-

jlighet att kombinera skridskoåkning med uppfriskande skogsmiljö. Hela 

projektet är enkelt och ekonomiskt genomförbart. All nödvändig infras-

truktur finns redan i alla vanliga ishallar vilket gör att projektet lätt kan 

kopieras till andra orter.

 Idén innebär en liten förändring i omgivningen,  men har en stor be-

tydelse i skridskoåkningskulturen genom att göra hela upplevelsen roligare 

och mer spännande. Att åka tillsammans i en inspirerande och lugnande 

idrottsmiljö. Det är vad skogsbanan handlar om!

Skogsbana



Skogsbana

Befintligt motionsspår

Umeå

Parkering

Fotbollsplan

Nytt spår

Ny uterink

A3 Arena

1:400
site plan

*Flöde genom 
byggnaden.

*Från omklädningsrum 
direkt till arenan eller ut.

*Utgång för ismaskinen.

*Effektiv användning av redan 
existerande infrastruktur.

*En ny skridskoupplevelse
genom skogen för hela familjen.
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Fotbollsplan
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C - bakfasad

D - framfasad
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Total isyta
Träfasad
En inbjudande och informativ fasad som representerar 
hela skogsbanan. Den hyllar Umeå som björkarnas stad 
samt Björklöven och deras hemarena. Fasaden leder in 
till den nya entrén för alla skridskoåkare.
Geometrin av björkplankorna pratar samma språk som 
befintlig fasad men på ett intressantare och nytt sätt för 
en ishall.
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