
SKIBET ÅBAD

OMKLÆDNING, SAUNA & REHABILITERING

Vinterbadning er over de seneste år blevet mere og mere populært hos danskerne, 
der i større og større antal hopper i det kolde vand for at sætte skub i blodomløbet. 
Videnskaben ved at det udløser vigtige stoffer i hjernen, som serotonin, kortisol, 
dopamin & adrenalin, som har en positiv indvirken på vores helbred og 
velbefindende.

Lad os gøre det unikke ålandskab ved Skibet mere tilgængeligt ved skabe et 
rekreativt samlingssted, hvor områdets borgere og gæster i alle aldre, kan fordybe 
sig i den omkringliggende natur og få stimuleret alle sanser. 

En måde hvorpå Vejle kan være med til at imødekomme flere af de 17 verdensmål. 
Særligt ”sundhed & trivsel”

Designet er diskret og tilpasser sig visuelt til den omkringliggende natur. For at 
bevare den smukke natur så komplet som muligt. Ved den eksisterende bro bringes  
tilskueren bragt tæt på vandet uden mulighed for at kunne benytte sig af vandets 
glæder. Det ønsker vi at ændre.  

SANSNING         RO         SAMVÆR         NYDELSE AF NATUREN         NÆRVÆR       STRESSNEDSÆTTENDE       SUNDHED

NY FERSKVANDS BADESØ VED VEJLE Å
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SKIBET ÅBAD

INSPIRATION

Vi har søgt inspiration hos andre lignende steder som 
rummer ”nature pools” og natur-badere.  Blandt andet 
”Vejle Idrætsskole”, Nørre Snede & Gudenåens vinterbadere 
ved Aale. Billeder kan ses ovenover. (Fra Horsens Folkeblad)

Vi har samlet alle de gode ideer og forenet dem i en enhed.

Nørre Snede ”nature pool” Gudenåen ved Aale Rullende sauna Nørre Snede ”nature pool”

TANKERNE BAG

Badet udformes som en badesø med biologisk vandrensning. 
Kanterne er naturlignende og søen er med skrånende bund. Med 
badets placering på åbredden, giver det også mulighed for en 
svømmetur i Vejle Å. Kan rumme op til 25 personer på en gang.

Det etableres som et lukket system med renset vand fra Vejle Å.

Det visuelle udtryk / Inspiration   - Rene rå materialer, lige linjer og integration af møblementet for at forenkle projektet. 
Silkeborg søbad er tegnet af Aartidernes Arkitekter

Skibet Åbad

2 Omklædningsrum H/D

1 Sauna med udsigt til naturen

Spisekrog til ophold & hygge



En unik oplevelse

… af naturens skønhed i det smukke Vejle Ådal, som er 
skabt i istiden, og smyger sig smukt omkring Vejle Å.                      
En spændende historie der rummer områdets interessante 
kulturbygninger som ”Skibet Kirke” med dets genkendelige 
klokketårn og den gamle herregård ”Haraldskær”. Og i et 
større perspektiv udspringer området fra Engelsholm Sø og 
strækker sig ud til Vejle Fjord.

Her er mulighed for at komme i et med naturen og opleve 
en særlig ro og fordybelse, samt aktivere alle sanser. 

Rehabilitering for områdets borgere, grupper og 
institutioner i Vejle.

SKIBET ÅBAD

NATUR KULTUR SANSER

Aktiviteter i det fri

I form af en frisk dukkert i ferskvand fra Vejle Å, og på 
samme tid nyde områdets flora og dyreliv igennem alle 
årstider. Badet kan benyttes af konferencegæster 

Naturfitness, yoga og anden træning.

En oplagt mulighed for at komme stress og tristhed til livs. 
Dertil ønskes større fokus på naturen, idet vi ved at det er 
veldokumenteret at natur, motion og badning virker 
helende.

Vi passer også bedre på naturen jo mere vi kender til den.

PROJEKT OMRÅDE
Skibet Kirke

Kort over projektområde

Bælte af træer  

Natur hytte 
Broen



SKIBET ÅBAD

DET PRAKTISKE

Projektgruppen

Claus Hemmingsen - Lise Riisbjerg Jensen - Ola Tyksson - Bonde Bruun - Keld Rasmussen - Rikke Høst Danielsen

EGETRÆ SEDUM TAG SKYDEDØR DOUGLAS BEPLANTNING

MATERIALEVALG

Åbadet opføres i materialer som kunne findes  i 
omgivelserne. Taget laves grønt for bebyggelsen skal falde i 
et med naturen. Så det ses som en naturlig del af 
landskabet på lang afstand

Broerne laves i Egetræ på Rubiniestolper, for at sikre mange 
års holdbarhed. Bygningerne beklædes med Douglasgran, 
der vil være med til at holde linjerne rene og give et 
tidsoptimeret udtryk.

3 Broen i 
projektområdet

1 Naturhytte 

2 Læbælte 

4 Infoskilt

Udsigten fra broen 
over projektområdet

Udsigten frakirken
over projektområdet

Placeringen er integreret i naturen på arealerne syd for Skibet Kirke, med mulighed for parkering ved 
både kirken, Sinatur hotel eller ved Bindeballestien. Ved denne placering er der direkte adgang til 
Åbadet via en stirute.

Badet er uden toiletfaciliteter, men det påtænkes at etablere et toilet ved naturstien. Alternativt kan 
det nærliggende toilet i kirkehuset eller Kærhuset benyttes.

Læbælte *2

Eksist bro *3
Naturhytte *1

Infoskilt *4

Åbadet
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