
 

Arkitektkonkurranse: Strossa 
Tradisjonen tro gjennomfører UKA et byggeprosjekt hvor arkitektstudenter får 
muligheten til å konkurrere om å realisere sine forslag for et av lokalene på huset. 
Byggeprosjektet er en unik mulighet til å være med på et prosjekt fra start til slutt, 
allerede før du er ferdig utdannet. Som en del av Byggeprosjektet vil du ikke bare få 
med deg verdifull erfaring, men også bli en del av fellesskapet i UKA. 
 
Prosjektet omfatter Studentersamfundets kjellerlokale, Strossa. Dette gjelder alt fra 
golv, vegger og tak til belysning og akustikk. Lokalet er stort og avlangt med normal 
takhøyde. UKA ser etter arkitekter som har kreative og gode løsninger som vil gi 
Strossa den oppmerksomheten den trenger i sin nye rolle på huset. 

Befaring av lokalet vil være mulig: 

● Tirsdag 21. august kl. 16.00-18.00  
● Onsdag 5. september kl. 18.00-20.00 

Befaringer på andre tidspunkter er også mulig etter avtale.  

Bidragene må være levert til Byggeprosjektsjef på Trafon innen klokken 16:00, 
17.september 

 
Vinnerbidraget vil offentliggjøres mandag 3. oktober. 

 

Spørsmål utover oppgaveteksten rettes til byggeprosjektsjef@uka.no.  
UKA-19 og Samfundet ønsker lykke til med oppgaven! 
 

UKEhilsen 
Jarl Honningsvåg Erlien 
Byggeprosjektsjef, UKA-19 
Tlf.: 91 81 72 10 
www.UKA.no 
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Moodboardet skal illustrere den ønskede stemningen til nye Strossa. (Det er absolutt ikke et krav at 
bidragene skal ligne bildene, men heller gi en følelse av atmosfære.) 
 

Strossa - Husets kjellerlounge 

Strossa skal være Samfundets kjellerlounge og et tilbud til de som ønsker et roligere 
og mer skjermet lokale. Det skal være et sted man kan sitte komfortabelt, henge 
med venner, drikke brun sprit, høre på kul musikk og spille spill uten å være like 
synlig som i Edgar og Daglighallen. Belysning, fargebruk og materialer bør sammen 
skape en lun og varm, men også noe røff atmosfære. Det skal være DJ-booth, men 
den skal ikke være fremtredende og det skal ikke legges opp til dansegulv. Det skal 
være mulig å ha små arrangementer i lokalet som stand-up, foredrag og lignende. 

Kravspesifikasjoner 
Arkitektenes utkast bør i tillegg til det øvrige også ta følgende i betraktning: 

● Varm, lun og noe røff “kjeller”-atmosfære 
● Mulighet for DJ uten at det dominerer lokalet 
● Platå eller annen løsning tilpasset små lavterskel arrangement med sitteplasser for 

inntil 30 personer. Det er er en fordel om dette kombineres med løsning for DJ-booth  
● Intime og komfortable sittegrupper tilrettelagt for aktivitet, som for eksempel brettspill 
● Effektiv køavvikling og god publikumsflyt i lokalet 
● Ønskelig med en bedre overgang til Lyche i etasjen over 
● Et innbydende og helhetlig inngangsparti fra trappehus på søndre side 

 



 

Fysiske begrensninger 
Strossa ligger i kjelleren under Lyche på søndre side av Samfundet. Lokalet er 
knyttet opp mot søndre sideinngang (glassinngangen) og Bodegaen på omtrent 
samme plan. Det er et krav at det forblir en brannsluse ut mot søndre side, men den 
trenger ikke være i samme størrelsesorden som i dag. Mye av tilstøtende vegger og 
søyler er bærende fundament for bygningen, som kan være krevende å gjøre 
endringer på. 

Omfang 
Byggeprosjektet skal gjennomføre en full oppussing av gulv, vegger og tak i lokalet. 
Dette omfatter også alt av løst og fast inventar, møblering, belysning, lydanlegg og 
bardisk. Prosjektet inkluderer også synliggjøring av strossa fra inngangspartiet ved 
Søndre side og Rotundene, som vist på bildet under. 
 
I 2012 ble ventilasjonsanlegg installert for Søndre side, Strossa og Lyche, der 
teknisk rom er plassert innerst i strossa. Sceneteknisk utstyr og teknisk utstyr i 
serveringsdisker holdes av Samfundet.  

 

 

 



 

Økonomiske rammer 
Byggeprosjektets løsninger vil begrenses av de midler som stilles til rådighet. 
Innovative og kostnadseffektive løsninger blir derfor verdsatt. Kostnadsfordelingen 
skiller seg vesentlig fra vanlige byggeprosjekter, da arbeidskraften som benyttes er 
frivillig. 
 

Kåring av vinnergruppe 
Vinneren av konkurransen kåres av en jury som består av representanter fra 
UKA-19, representanter fra Samfundet og representanter fra arkitektkontoret 
UKA-19 samarbeider med.  

Vinnergruppen vil få videreutvikle og realisere konkurranseforslaget og får tilbud om 
opptil 3 UKEfunkstillinger. 

 

Krav til innlevert materiale  
● Plan og snitt i målestokk 1:100  
● Valgfri detalj i målestokk 1:20  
● Kort beskrivelse av forslaget 
● 3D-framstilling av prosjekt (frivillig) 

 
Innlevert materiale skal ikke overskride  3 stk. A1-plakater + evt. 3D-modell. 

 

Øvrig informasjon 
Som medlem av Byggeprosjektet forutsettes videre arbeid med prosjektet helt frem 
til ferdigstilt prosjekt. Det forventes deltakelse på alle prosjekteringsmøtene til 
Byggeprosjektet samt regelmessig oppfølging med veileder. Vinnergruppen får også 
ansvar for å oppdatere gjeldende plantegninger. Bruk av ufaglært arbeidskraft krever 
at man må være forberedt på tilpasninger underveis i prosjekteringen og også under 
byggingen. Man må regne med å bruke mye tid på prosjekteringen i forkant av og 
under byggeperioden. 
 
Forslaget som vinner konkurransen vil ikke være den endelige løsningen, men vil 
måtte bearbeides og tilpasses i samspill med UKA og brukerne av Samfundet. Det 
må forventes føringer fra Samfundets side for å ta hensyn til Samfundets planer for 

 



 

bruk av tilknyttede lokaler, krav til brukbarhet, vedlikehold og sikkerhetsmessige 
krav.  

Byggherre er Studentersamfundet. Byggeprosjektsjefen er byggherrens representant 
og har høyeste myndighet i alle beslutningssaker. Som UKA-19 sitt byggeprosjekt vil 
prosjektet ikke være offentlig før ferdigstillelse. UKA-19 forbeholder seg retten til 
bruk av alt innlevert materiale. 
 
 

Spørsmål vedrørende konkurransen og byggeprosjektet kan rettes til:  

Jarl Honningsvåg Erlien 
Byggeprosjektsjef, UKA-19 
Byggeprosjektsjef@uka.no.  
Tlf.: 91 81 72 10 
 

Lykke til! 
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