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Helhetskoncept badanläggningar 

I helhetskonceptet badanlägg- 

ningar har vi kunskap och kom-

petens från tidiga skeden till 

färdig byggnad. Vi har lång er- 

farenhet av att utveckla projekt 

i nära samarbete med brukare 

och beställare, där det gäller att 

lyssna, föra dialog och komma 

med kreativa och framsynta lös-

ningar på de problem som ska 

lösas. 

 

Genom våra samverkande kom-

petenser har vi utvecklat effektiva 

metoder och samarbetsformer 

där vi medverkar i samtliga av 

projektets faser; från tidiga sked- 

en, projektering och besiktning.  

 

 

 

Många badanläggningar står idag inför stora investeringar på 
grund av ökat behov av underhåll. Badgästerna efterfrågar 
ökade temperaturer och nya funktioner. Vi på Norconsult vill 
vara med och ta ansvar för framtidens badanläggningar och 
erbjuda ett helhetskoncept. 

Tidiga skeden 

Statusinventering 

Hur mår er anläggning? Det tar vi 

reda på genom att utförs inven-

tering av befintligt skick med 

behovsanalys och åtgärdsförslag 

gällande funktion, konstruktion, 

betong, fukt, ytskikt, installationer, 

tillgänglighet, badsäkerhet, med 

mera. 

 

Idéstudier och förprojektering 

Var ska badet ligga? Vad ska 

badet innehålla? Hur kan vi ta 

emot fler besökare? Vad ska 

badet kosta? Svaret på dessa 

frågorna ger vi er genom att 

genomföra tidiga utredningar för 

beslutsunderlag gällande badets 

innehåll, utformning och kalkyl. 

 

VÅRA KOMPETENSER 
 
Vi på Norconsult har kompetens 
och erfarenhet inom många teknik- 
områden för att ta oss an allt från 
mindre delar till helheten. 

• Arkitektur

• Konstruktion

• Landskap

• Akustik

• Tillgänglighet

• Inredningsarkitektur

• Projekt- och byggledning

• BAS-P

• Ventilation

• Värme sanitet

• Vattenrening

• El/styr fastighet

• El/styr badvattenrening

• Storkök

• Kalkyl
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Projektering 

Vi på Norconsult hanterar projek-

tering för samtliga entreprenad-

former gällande projektering, från 

programhandling till detaljprojek-

tering. Vi kan erbjuda spetskom-

petens inom samtliga aktuella 

teknikområden och kan därmed 

leverera en helhetslösning som 

generalkonsult. 

 

Sakkunnig bad 

Våra konsulter har lång erfaren- 

het inom områden där ni som 

beställare kan efterfråga sakkun-

niga. Här värdesätter vi ett nära 

samarbete och att ni skall få rätt 

kompetens genom hela projek- 

teringen.  

 

Uppdrag som sakkunniga inom:  

- Badsäkerhet 

- Certifierad tillgänglighetskonsult 

- Vattenreningsteknik 

- Driftsättning, programmering 

- Utbildningar 

 

 

Besiktning 

Vi genomför besiktningar som 

total besiktningsgrupp inom 

samtliga teknikområden. 

 

Vi vill, med våra erfarenheter och 

kompetenser skapa ett lyckat 

slutresultat för er och er badan-

läggning! 

Simhallen i Sundsvall

REFERENSPROJEKT I URVAL 

Nya Håsten Simhall i Varberg 

Vårgårda Simhall 

Kungsbacka nya simhall 

Älvhögsborg Arena i Trollhättan 

Sundsvall Simhall 

Vislandabadet i Alvesta 

Forgrenska badet, Medborgarhuset i Stockholm 

Lindängsbadet i Malmö 

Djupdalsbadet i Kumla 

Stadsparksbadet i Borås 

Kosta friluftsbad  

Storhogna Högfjällshotell & SPA i Vemdalen 

Högdalens simhall i Stockholm 

Linköpings nya simhall 

SPA Hooks Herrgård 



Älvkarleby

Örnsköldsvik

Luleå

Umeå

Piteå

Östersund

Sundsvall

Göteborg
Huvudkontor

Kristinehamn

Örebro
Västerås Stockholm

Uppsala

Ludvika

Malmö

Växjö

Hudiksvall

Samhällsbyggaren 
med helhetssyn

Norconsult AB
Box 8774, 402 76 Göteborg

+46-(0)31-50 70 00, norconsult.se

Norge
Danmark

Chile 
Peru 

Sydafrika 

Moçambique 
Thailand 
Malaysia 

Laos
Filippinerna

VÄRLDEN

SVERIGE

Norconsults nio marknadsområden
Allt vi gör börjar med kundens behov. Vår första uppgift är att lyssna på 
behoven, förstå kraven och förstå förväntningarna. Det är då vi kan hitta 
rätt lösningar och skapa framgångsrika projekt. Att sätta kunden i centrum 
är en självklarhet. Vi är med hela vägen – från vision till verklighet – och 
genomför alla våra uppdrag utifrån ett helhetsperspektiv och en tydlig 
miljöprofil. Det är så vi skapar hållbara lösningar för framtidens samhälle.

Arkitektur och bygg 
Samhällsplanering
Infrastruktur 
Energi 
Miljö
Vatten och avlopp
Risk och säkerhet
Industri 
Olja och gas

Vill du veta mer? Kontakta oss:  
Fredrik Lööf

Ingenjör processanläggningar
031-50 69 33/0767-64 13 98

fredrik.loof@norconsult.com

Malin Ahlstedt
Arkitekt SAR MSA

031-50 73 91/0767-64 13 04
malin.ahlstedt@norconsult.com

Daniel Svensson 
Ingenjör processanläggningar

0470-70 76 09/0709-28 69 47
daniel.svensson@norconsult.com   


