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HVA ER ET BADSTUBAD?
HENTET FRA STORE NORSKE LEKSIKON

Badstubad, finsk sauna, er den mest brukte form for svettebad. 
Temperaturen i baderommet holdes oftest mellom 55 og 70 °C, men kan gå  
betydelig høyere (over 100 °C). Til å begynne med skal det være tørr luft,  
men under badet kastes vann på steinene i badstuovnen, og det kommer derved en 
støtvis damputvikling med økning av fuktigheten. Irritasjonen av huden økes ofte ved 
pisking med bjerkekvister. Etter badet tas kald dukkert, kald dusj el.l.  

Badstubad er meget rensende fordi den sterke svettingen åpner porene godt; det 
virker sterkt herdende pga. de store temperaturvekslinger, og motvirker tretthet og 
muskelstølhet ved å bedre blodsirkulasjonen i musklene.



BADSTU PÅ NORDRE NESODDEN?
BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Nesoddtangen vel har pr idag 152 betalende husstander og 3 æresmedlemmer.  
Vi utgjør således Nesoddens største vel. 

Det har i flere år vært et uttalt ønske blant våre medlemmer å kunne ha tilgang til en 
badstu i velets område. Da velet selv ikke eier en egnet tomt for et slikt formål, vil vi 
nå søke kommunen om mulighetene for alternative plasseringer i området.
Styret startet arbeidet med å få utredet muligheten for å få etablert en felles badstue 
allerede i 2015. Badstuordningene på Flaskebekk og Oksval er populære møteplasser, 
og tradisjoner som årets første bad og felles badstudager er godt etablert. En slik 
ordning vil styrke godt naboskap og skape gode sosiale møteplasser. Ikke minst vil 
det gjøre fjorden tilgjengelig for alle hele året.

I denne forbindelse velger vi nå å utlyse en konkurranse der vi håper å  
motta funksjonelle og gjennomførbare forslag til en kostnadseffektiv og 
tilnærmet vedlikeholdsfri badstu som alle som vil kan ha glede av! 

Målet er å kunne levere en formell søknad til kommunen innen sommeren 2018.



SØKNAD TIL KOMMUNEN
SØKNADEN FRA VELET TIL KOMMUNEN ER TENKT Å INNEHOLDE FØLGENDE:

1.) En mulighetsstudie av en badstu basert på vinnerutkastet av konkurranse
(må fylle premissene som antydet i konkurranseutlysingen, da vi mener disse er 
viktige for at dette skal ha et håp om å kunne realiseres)

2.) Alternativer for plassering av badstuen
3.) En finansieringsplan for bygging/realisering av badstuen 
4.) En plan for hvordan badstuen skal driftes
5.) Hvordan vi ser for oss eierforholdet av badstuen
6.) Hvem skal ha tilgang til badstuen 
7.) Forslag til et bookingssystem av badstuen

Så håper vi å få realisert drømmen om en liten badstu plassert på velets område 
- gjerne med en tidsaktuell og estetisk flott arkitektur som kan bidra til å berike 
nærmiljøet!



KONKURRANSEPROGRAM
Åpen arktitektkonkurranse: Badstu på Nesoddtangen

PREMISSER
Badstuen skal etableres på land, men må lett kunne flyttes/løftes bort med  
kran  - enten fra land eller fra vannet.
Vi ser for oss en størrelse på ca. 10 m2.  Det må være plass for å henge av seg klærne 
utenfor selve badsturommet.

Ønsker om plassering av badstuen: 
1.) Hornstranda (der utetoalettene står i dag)
2.) Nesoddtangen gård

(Se vedlagt kart/bilder over disse områdene).

Dette er dog ønsker, og vi ber om at badstuen lages så fleksibel at den også kan 
 plasseres andre steder med nær tilknytning til fjorden - i velets område.
Er åpne for gode argumenter til alternativ plassering utenfor disse områdene.

• Vi ønsker oss primært en elektrisk oppvarmet badstu av praktiske grunner,   
 men er også åpne for vedfyring som en alternativ tilleggsløsning.
• Er det miljøvennlige hensyn en kan ta?
• Kostnadseffektiv å bygge/drifte.

KRAV TIL INNLEVERT MATERIALE
En situasjonsplan i målestokk 1:500
Plan av badstu i målestokk 1:25
Ett typisk snitt målestokk 1:25
3D visualiseringer
Fasadeoppriss i målestokk 
(dette er valgfritt, men bes om at det evt. leveres i målestokk 1:50 eller 1:25)
Forslaget vist plassert på to ulike områdealternativer.

Selvvalgte, illustrative, typiske detaljer i valgfri målestokk som beskriver  
byggesystemet/designelementet. 
Enkle perspektiver/visualiseringer fra hver tomt, fra selvvalgt standpunkt, som på  
en god måte illustrerer prosjektets arkitektoniske og funksjonelle kvaliteter.

Vi ønsker max 10 A3 sider levert.
For kartunderlag, gå inn på https://kommunekart.com

Forslaget skal inneholde en kortfattet beskrivelse med redegjørelse for prosjektet, 
samt valgt navn på prosjektet. Vi ber om at alle forslag er anonymiserte.

HVORDAN ØNSKER VI MATERIALET LEVERT
Konkurranseutkastene skal sendes digitalt til følgende e-postadresse:
post@nesoddtangenvel.no
Filene merkes “Konkurranse badstu Nesoddtangen vel”  
i tillegg til konkurranseutkastets valgte navn.
E-postadressen konkurranseutkastet sendes fra, kan inneholde navn på avsender da 
tilsendte konkurranseutkast blir tatt imot og håndtert av juryens sekretær.



ØNSKET ETTERLATT INNTRYKK
En funksjonell, tilnærmet vedlikeholdsfri badstue.

KONKURRANSEJURYEN BESTÅR AV FØLGENDE MEDLEMMER
1. Yngve Derlick, sivilarkitekt MNAL
2. Leena Marjamaa, sivilarkitekt og landskapsarkitekt MNLA
3. Andrea Lindenger, arkitekt MAA
4. Lily Vikki, styremedlem Nesoddtangen vel
5. Ingunn Hove, styremedlem Nesoddtangen vel

PREMIERING
1. Premie:  Kr. 10 000,- 
(Nesoddtangen vel tar forbehold om at en evt. realisering av vinnerutkastet avhenger 
av at badstuen lar seg gjennomføre mtp tillatelse fra kommunen samt egen økonomi).
2. Premie:  Et badehåndkle, og gratis tilgang til den framtidige badstuen i ett år.

FRIST FOR INNSENDELSE AV FORSLAG
Fredag 08. juni 2018

Vinneren vil bli offentliggjort i løpet av uke 26.  
Vi kommer nærmere tilbake med hvordan dette offentliggjøres på velets  
hjemmeside i løpet av uke 25. 

SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEPROGRAMMET
Alle spørsmål knyttet til forståelse av konkurranseprogrammet skal rettes skriftlig til 
post@nesoddtangenvel.no, innen 08. mai så skal vi prøve å besvare evt. spørsmål.



KART/BILDER OVER HORNSTRANDA
(Kartet er kun ment som visuelt underlag - målestokk ikke opplyst)



KART/BILDER OVER NESODDTANGEN GÅRD
(Kartet er kun ment som visuelt underlag - målestokk ikke opplyst)

?



LYKKE TIL!


