
HOT SPOT
BADSTU NESODDTANGEN

VISJON
HOT SPOT er et sted for velvære, kontemplasjon og 
naturnære opplevelser. Badstuen er omsluttende, 
intim og sosial - samtidig som den rammer inn og 
iscenesetter den uendelige horisonten. 

KONSTRUKSJON OG MATERIALE
Opplevelsen pakkes inn i miljøvennlige, naturlige og 
vedlikeholdsfrie materialer. Vegger, tak og gulv er 
av massivtre. Dette gjør HOT SPOT til en stabil og 
solid konstruksjon som lar seg flytte på, samtidig som 
treet ypperlig magasinerer og fordeler både varme 
og fukt. Konstruksjonen er uisolert, men kan enkelt 
isoleres dersom ønskelig. Utvendig er badstuen kledt 
med treshingel av malmfuru. Malmfuru er impregnert 
fra naturens side og trenger ikke vedlikeholdes. Den 
gråner til en nydelig sølvfarge over tid etterhvert 
som fasaden utsettes for fuktighet og sollys. Et stort 
glassparti gir badstu-brukeren en fantastisk utsikt. 

MOBILITET OG FLEKSIBILITET
Badstuen utstyres enten med elektrisk eller vedfyrt 
ovn. Dette bør avveies mot tilgjengelighet og 
kostnad for fremføring av strøm.  HOT SPOT kan 
plasseres nær sagt hvor som helst - så lenge den får 
4 oppleggspunkter. Dette kan enten være i form av  
justerbare ben eller søyler som borres ned i svaberget 
og gyses fast.  

Aller helst vil HOT SPOT stå i vannkanten slik at 
opplevelsen av og nærheten til vannet er størst. Ved 
en enkel utbedring av eldre bryggefundamenter nord 
for Nesoddtangen gård kan badstuen plasseres her 
vendt mot soloppgangen, og som badehusene ellers 
langs kysten på Nesodden - spektakulært krage ut 
over fjorden! Tilsvarende kan HOT SPOT plasseres 
over restene av moloen på Hornstranda vendt mot 
solnedgangen.

HOT SPOT er grunnmodulen. Denne kan bygges på 
med en serie utvidelser dersom finansieringen tillater 
det; Stupebrett - i ett og to nivåer, garderobe med 
eller uten dusj, terrasse, takoverbygg, solcellepanel, 
flytebrygge og til slutt men ikke minst - seriekobling av 
to eller flere HOT SPOTs med en eller flere utvidelser. 
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KONSTRUKSJON
1:25

Beslag fall 1:5

Finér 22mm
Taktekning fall 1:60

Trykkfast isolasjon

Massivtre element 100mm
KL-Tre

Renne m/ avkast/ 
utspytter

Kroker til transport 
med kran

Shingel 150mm

Lufteluke

Lekter 18 x 36mm

Sløyfe 36mm

Vindsperre

Massivtre element 100mm
KL-tre

Massivtre element 100mm
KL-tre, avslutes med dyrpnese

Tremmegolv

Hylse for stålsøyle

Stålsøyler, borret og gyset ned i fjell

Tilfarer

Membran

Massivtre element 100mm, KL-tre

Vindsperre

Elektrisk eller ved 
ovn

Trekledning
ved eksponert 
underside

Tilluft



MATERIALITET

Peter Zumthor
St.Benedict Kapell, Sumvitig. 

Massivtreelement
Nordisk Massivtre

Jensen & Skodvin
Juvet hotell

FASADE KONSTRUKSJON GLASS

TOMTETILPASNING

Enkel transport
Fraktes og settes på plass av en lastebil eller båt med kran

Flytende konstruksjon
Kan plasseres på en flytebrygge i rolige omgivelser. En 
kanopadletur unna!

Terrengtilpasning
Tilpasses enkelt terreng med justerbare bein/stolper



ADD-ONS
MIX & MATCH

Trapp & garderobe
Garderobe med eller uten dusj kombinert 

med stupebrett - 3 meter’n

Dekke
Opphold og lek rundt badstuen

Stupebrett
1 meter’n - tilgjengelig direkte fra badstuen

Dublett
Øke kapasiteten pga stor pågang?

Solenergi
Strøm til belysning og mobiler

Tilskudd til drift av elektrisk ovn 

Tak
Skygge og beskyttelse fra elementene



TAKK


