
                

  

 

VESTKANTBADET 

Ikoniske Vestkantbadet har gjenåpnet, som hjertet av huset Sommerro. Det fredede badet er satt tilbake i sin 
opprinnelige stand, og fylt med et helt nytt, moderne helse- og skjønnhetstilbud. I tillegg er badet utvidet med 
moderne treningssenter, rikt utstyrte behandlingsrom og tilbud fra Laserlegene.  

HISTORIE Vestkantbadet stod ferdig i 1932. Oslo Kommune påla Oslo Lysverker å etablere et offentlig bad- og 
helsetilbud i kjelleren på sitt nye hovedkontor. Badet, som den gang kostet totalt 400.000 kroner, 
ble utsmykket av husets kunstnere Per Krohg (1889 – 1965) og Asbjørg Borgfelt (1900-1976). Folk 
uten baderom i leilighetene sine kom for å vaske seg. Siden har generasjoner av Osloborgere hatt 
gleden av å svømme i bassenget, få massasje og koble av. På høyden var det et av Oslos mest 
brukte bad, med 150.000 besøkende i året. Da kommunen ønsket å legge ned badet på 90-tallet, 
ble driften tatt over av en egen venneforening, før det på nytt ble stengt i forbindelse med salg og 
renovering av bygget.  

Det nye Vestkantbadet består i dag av det originale badet fra 1932, nå fredet og pusset opp i tett 
samarbeid med Byantikvaren og LPO arkitekter, samt nye behandlingsrom, skifterom og et helt nytt 
treningssenter.  

KUNST Mosaikken over svømmebassenget er laget av Per Krohg og forestiller svømmende kvinner og seler, 
med en hvalross i midten. Asbjørg Borgfelt står bak bronserelieffet av en bjørn i det gamle 
romerbadet. Kunsten er restaurert og konservert av NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning 

Til nyåpningen har designer og kunsthåndverker Kaja Dahl restaurert og bearbeidet den gamle 
drikkefontenen i Larvikitt som har fått plass inne i Romerbad avdelingen.  

INTERIØR OG 
REHABILITERING 

Vestkantbadet er fredet, og satt tilbake til sin opprinnelige stand, i ett svært tett samarbeid mellom 
LPO arkitekter, HENT entreprenører og Byantikvaren. Det har vært flere større og mindre endringer 
siden åpningen i 1932. Inngangspartiet ble også skadet i brann før overtakelse. Teamet har funnet 
tilbake til det opprinnelige badet ved hjelp av arkivbilder og originale tegninger, slik at det i dag 
fremstår mest mulig likt som ved åpning for over 90 år siden. 

De håndlagde flisene er rehabilitert eller erstattet, flis for flis. Skiftekabinettene fra 1932 er pusset 
helt ned før lakkering, så de igjen skinner som de gjorde første gangen. Inngangspartiet, med 
rotunden har fått gjeninnført gamle farger og mønster i gulv og tak, samt de gamle stolene og den 
ærverdige billettluken.  

INNHOLD Totalt 1400 kvadratmeter velvære;  
- Vestkantbadets originale svømmebasseng  
- Det originale Romerbadet med massasjerom, nå infrarød badstue, kaldkulp og fire 

behandlingsrom med bredt massasjetilbud 
- Karbadrommene, nå mindre avlukker for kortere velvære- og skjønnhetsbehandlinger 
- Nybygde behandlingsrom med bredt helse-, skjønnhet- og velværetilbud 
- Treningssenter, topp utstyrt og åpent for medlemmer og hotellgjester 
- Nybygde og raust utstyrte garderober  
- Resepsjon og spa shop, med et rikt utvalg av produkter, inkl. Vestkantbadets egen serie 

velværeprodukter fra Jan Thomas Studio 
 

TILGJENGELIGHET Bassenget er en del av tilbudet for Sommerros hotellgjester, men er åpent for alle mandag til 
fredag mellom kl. 9 og 13 og søndag mellom kl. 14 og 19. Inngangsbilletten koster kr. 250,-. Se egen 
meny for pris på kurs og behandlinger.  



                

  

 

  

 
KOMPLETT HELSE-, SKJØNNHETS- OG VELVÆRETILBUD I IKONISKE OMGIVELSER 

 
 

SVØMMEBASSENG OG 
BADSTUER 

Svømmebassenget er 12,5 x 10 meter stort. Det er utsmykket med Per Krohgs mosaikk fra 1932. 
De originale dame- og herrebadstuene fra 1932 er bevart og restaurert.  

DET GAMLE 
ROMERBADET 

Vestkantbadet ble bygget etter et klassisk romersk bad, med tre hovedrom; caldarium  (stort 
varme bad),  tepidarium  (varme bad) og frigidarium  (kalde bad). I det som fortsatt kalles 
Romerbadet, er det i dag infrarød badstue og kaldkulp.  

I kaldkulpen tilbys kurs i pusteteknikk etter Wim Hof-metoden, ved isbader og helse- og 
treningsterapeut Monica Rongve. 

Vestkantbadet har helt siden starten vært kjent for god massasje. I dag er de originale 
massasjerommene rehabilitert. Her tilbys ulike klassiske og moderne massasjer, inkludert 
Vestkantbadets signaturbehandlinger ved hjelp av Lomi Lomi-teknikk. Massasjen, som opprinnelig 
stammer fra Hawaii, kombinerer trykk, strekking og stimulering av vitale punkter på kroppen. 
Behandlingen brukes for å forbedre kroppens fleksibilitet og oppnå harmoni og riktig 
energisirkulasjon.   

Det er mulig å leie Romerbadet med massasjerommene, kaldkulp og infrarød badstu for grupper 
fra 4-12 personer. 
Se full meny HER 

KARBAD EKSPRESS Vestkantbadet ble bygget som et tilbud til Oslofolk som ikke hadde bad hjemme. Avlukkene der 
folk før i tiden kunne komme for å få seg et bad i badekar, er i dag omgjort til små, private 
avlukker for kortere ansikts- og skjønnhetsbehandlinger. 

Skilleveggene er pusset ned og lakkert om, slik at de fremstår som de gjorde ved badets åpning. 
De håndmalte flisene er rehabilitert eller erstattet med originale ekstrafliser, som har blitt bevart 
siden åpning. Badekarene, som var av nyere dato, er erstattet med behagelige stoler og benker. 
Her tilbys en meny av ulike make up-tjenester, samt behandling av hud, vipper, bryn og negler.  

Se full meny HER 

VESTKANTBADET 
VELVÆRE 

 

Vestkantbadet har åtte nybygde og topputstyrte behandlingsrom. Her tilbys en bred meny av 
behandlinger for kropp og ansikt, med produkter fra ledende produsenter som Dr. Gross, 
Skinceuticals, SkinBetter Science, Noon, Meline, Dermalogica, Babor og Elemis.  

Den moderne velværeavdelingen åpnet med resten av huset 1. september, og har allerede rukket 
å bli svært populært.  

Se full meny HER 

VESTKANTBADET GYM De klassiske romerske badene inneholdt et atrium, som gjerne ble brukt som gymnastikksal. Nye 
Vestkantbadet er utvidet med et 400 m2 stort moderne treningssenter for medlemmer og 
overnattingsgjester ved hotellet. Senteret har personlig oppfølging ved to personlige trenere, som 
gir alle medlemmer tett oppfølging og personlig trenings- og kostholdsveiledning. 
 

LASERLEGENE Vestkantbadet huser en egen avdeling av Laserlegene, drevet av Dr. Kingsley og Dr. Chan. 
Spesialistleger og -sykepleiere med lang erfaring tilbyr veldokumenterte og effektive medisinske 
behandlinger. Laserlegene har den nyeste teknologien innen hudlaser, i tillegg til kosmetiske 
injeksjoner, hudanalyse og hudhelseprogrammer. Konsultasjoner bookes via Vestkantbadets 
sider. Se full meny HER  
 

RESEPSJON OG BUTIKK I den originale inngangsrotunden, med den gamle billettluken fremdeles intakt, er Vestkantbadets 
egen butikk. Her selges Vestkantbadets egne serie med velværeprodukter utviklet av Jan Thomas 
Studio. I tillegg vil du finne et rikt utvalg andre kjente merkevarer, som Elemis, Babor 
SkinCeuticals, Meline, Noon, SkinBetter Science, Dr.Gross, AIX Studio badetøy, LuLulemon 
treningsklær, DEN DAMA, Claus Porto etc.  



                

  

 

 
I butikken selges også de ekstra tykke Sommerro-badekåpene, designet av Abate, Slippers fra 
Astrid Andreassen, pledd fra Røros Tweed designet av Bendik Kaltenborn, regnponcho fra 
Fleischer Couture og en rekke andre produkter for alle som ønsker å ta med seg Sommerro-
følelsen hjem. 
 

SAUNA OG BASSENG 
PÅ TAKET 

Sommerro har i tillegg til Vestkantbadet et basseng og badstue på taket, med utsikt over 
Oslofjorden, marka og Frogners tak.  
 

 

 

 
  

  



                

  

 

JAN THOMAS x SOMMERRO  

DUFTEN AV VELVÆRE  

  
Jan Thomas har skapt Sommerros egne signaturduft, inspirert av en reise til Mauritius. Duften møter deg med det 
samme du går inn døren, og er å finne i sjampo, balsam, såper og body lotion i Vestkantbadet. De første flaskene, 
med lekne illustrasjoner av Sommerros hustegner Bendik Kaltenborn, var utsolgt allerede før Vestkantbadets åpning. 
Nå er sjampo- og butikkhyllene fulle igjen. 
    
– Jeg ville lage noe minneverdig og spesielt, og en forlengelse av energien du får når du går inn. Noe som gjorde at gjester ikke 
ville forlate Sommerro uten å ta med seg duften av det hjem, sier Jan Thomas.    
 
Resultatet ble en duft basert på blant annet appelsinblomster, rav, karamell og iris. Selv beskriver Jan Thomas duften som 
elegant og tidløs. Duften går igjen i Sommerros fellesarealer og i Jan Thomas´ produktserie utviklet spesielt til Vestkantbadet. 
Sjampo, balsam, kropps- og håndsåpe kan kjøpes i Vestkantbadets velværeshop. Alle produktene passer til både kvinner og 
menn.    
 
Flaskene er designet i tett samarbeid med Sommerros eget designteam fra Bielke&Yang, med Sommerros hustegner, Bendik 
Kaltenborn, som illustratør. Flaskene kommer i rause 750 ml størrelse, for å gjenskape nettopp den gode hotellfølelsen. 
Produktene har blitt en forlengelse av Sommerro, men fortsatt med et tydelig Jan Thomas-DNA.    
 
ALLEREDE EN GJESTEFAVORITT  
Hele Vestkantbadet åpner 14. november, men håndsåpen og bodylotion-en har allerede blitt en gjestefavoritt for alle som har 
besøkt Sommerros restauranter og møtesteder, og stukket innom toalettene. Produktene, som har vært i salg i Kafé Lucy, har 
allerede rukket å bli så populære at første leveranse ble utsolgt før Vestkantbadets åpning. 
 
Jan Thomas har de siste årene blitt kjent gjennom sine folkekjære TV-opptredener og podkaster, men han er fortsatt brennende 
opptatt av faget sitt. Fra den første Jan Thomas Studio-salongen, ikke langt fra Sommerro, har han bygget opp flere 
produktserier innen hårpleie, styling og make up. Jan Thomas Studio Cosmetics og Haircare selges over hele Skandinavia, og har 
vunnet flere priser under Norwegian Cosmetics Awards.  
 
Med mer enn 35 års erfaring, har han klare krav til produktene han omgir seg med. Han er opptatt av ro og velvære, og å skape 
gode pusterom i hverdagen. I arbeidet med Sommerro-duften, har Jan Thomas sett tilbake på et langt liv på reisefot. Spesielt en 
reise til Mauritius.  
 
– Det første som møtte meg da jeg kom ut av taxien og inn på hotellet på Mauritius var en duft som gjorde at jeg kjente meg 
velkommen. Og da jeg dro ville jeg ha den med meg! Jeg har forsøkt å skape den samme følelsen i Sommerro-duften. Jeg har 
drømt om å utvikle en egen duft lenge, så timingen kunne ikke bli bedre. Jeg er så takknemlig og stolt av dette prosjektet, 
avslutter Jan Thomas.    
 
DUFTEN 
Duftnotene er:   
Toppoter: appelsinblomst, rav   
Hjertenoter: agartre, karamell, iris   
Bunnnoter: agartre, gurjum, lær, tre  
 
 
 



                

  

 

LASERLEGENE X SOMMERRO 

 
Sommerro har inngått et unikt samarbeid med Laserlegene, for å komplettere helse- og skjønnhetstilbudet på 
Vestkantbadet med medisinske behandlinger innen hudpleie og estetisk medisin. Laserlegene har siden 2008 har 
hjulpet nordmenn med ulike hudutfordringer og behov. Nå tilbyr de sine konsultasjoner og behandlinger også på 
Vestkantbadet.  
 
Dr. Wai Man Chan og Dr. Kingsley Mariadasan er to av Norges fremste eksperter på medisinsk bruk av laser. De har begge lang 
erfaring som allmennpraktiserende leger, og har parallelt spesialisert seg innen estetisk medisin. Gjennom Laserlegene har de i 
over 15 år hjulpet pasienter med akne, arr, sprengte blodkar, pigmentflekker og annet, med dokumenterte resultater. 
Laserlegene tilbyr også ulike injeksjoner, både medisinske behandlinger og rent estetisk. Med Laserlegene sin egen avdeling på 
Sommerro får byen tilgang på noen av landets mest seriøse leger og sykepleier, og et bredt tilbud ikke- kirurgiske, 
dermatologiske, hudpleie- og foryngende ansiktsbehandlinger for kvinner og menn.  
 
– Det vi tilbyr er en unik kombinasjon av medisinsk ekspertise, årevis med erfaring og den beste laserparken i landet. Ingen 
andre har den brede laserekspertisen vi tilbyr, og våre kunder skal være trygge på at de får skreddersydde behandlinger for 
akkurat deres hud, sier laserekspert og med-gründer Dr. Kingsley Mariadasan.  

– Dette er første gang vi får et tilbud om estetisk medisin på et hotell i Norden. Vi har vært opptatt av å finne seriøse 
samarbeidspartnere, som både er gode behandlere og gode veiledere. Laserlegene har hjulpet menn og kvinner, unge og gamle i 
en årrekke. Det er en glede å ønske dem velkommen til Sommerro og Vestkantbadet, sier Jarle Moen, hotelldirektør Sommerro.  

 

 

Dr. Wai Man Chan er lege, spesialist i estetisk medisin og en av gründerne bak 
Laserlegene. Fra sin klinikk i Fredrikstad, har Dr. Chan bred erfaring fra innen estetisk 
medisin, og har engasjert seg sterkt i opplæring av nye spesialister og utviklingen av 
både kvalitet og seriøsitet i bransjen.  
 
Dr. Chan er uteksaminert ved Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo i 2001. 
Han har 20 års erfaring som allmennpraktiserende lege, med en spesialisering i estetisk 
medisin siden 2007. Fra 2008 har han vært daglig leder for Laserlegenes klinikk i 
Fredrikstad. Gjennom mange år og tusenvis av behandlinger, har Dr Chan tilegnet meg 
verdifulle og omfattende kunnskap og ferdigheter innen medisinsk estetikk, 
ansiktskonturering og ikke-kirurgiske ansiktsløftninger, i tillegg til medisinske 
laserbehandlinger.  
 
I 2018 ble Dr. Chan medlem i Allergan Medical Institutes (AMI) nordiske fakultet og har 
siden hatt rollen som eksperttrener innen injeksjonsbehandlinger. Basert på vitenskap, 
er AMI opptatt av å fremme det beste i klinisk praksis og forbedre pasientresultater. 
Ved å gi praktisk opplæring og opplæring i behandling av komplikasjoner til estetiske 
utøvere, er Dr. Chan dyp involvert i forbedring av kvaliteten og sikkerheten innen det 
estetiske medisinske feltet. Dr.Chan er også medstifter av bransjeorganisasjonen Norsk 
forening for kvalitet i estetisk medisin. 
 



                

  

 

 

Dr Kingsley Mariadasan er en av Norges fremste leger innen estetisk laserbehandling, 
og driver i dag utdanning av nye spesialister og kliniske studier på ulike 
laserbehandlinger.  
 
Dr. Mariadasan fullførte medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø i 1988. Siden har 
han jobbet over 30 års som allmennpraktiserende lege, parallelt med spesialisering 
innen estetisk medisin og laser og drift av Laserlegenes avdeling Strømmen Laserklinikk 
på Strømmen utenfor Oslo.  
 
Han har i over 10 år hatt bistilling som lektor ved Universitetet i Oslo og siste 5 år 
undervist i lasermedisin ved Senzie Akademiet. Han driver i tillegg laserundervisning 
gjennom Laserakademiet.  
 

 
 
 
 

  



                

  

 

OM SOMMERRO 
 

Adresse:  Sommerrogaten 1,  Os lo  |  Telefon:  +47 480 98 814 |  Netts ide:  www.sommerrohouse.com | Antal l  rom: 231 |  Antal l  
restauranter  og barer:  7  |  Or ig inalark itekter:  Andreas  Bjercke og Georg E l iassen |  Ark itekter:  LPO Arkitekter  |  Inter iørdesignere:  
GRECODECO |  E iere:  Aspel in  Ramm og Strawberry  Brothers  |  Dr i f tere:  Nordic  Hotels  & Resorts  |  Administrerende Direktør:  Jar le  
Moen  
 
PRESSEHENVENDELSER 

S i r i  Lø in ing 
Merkevaredirektør  
s i r i . lo in ing@sommerhouse.com 
+47 480 98 814 

PRESSEBILDER  

Last  ned høyoppløsel ige pressebi lder  HER 


