Arkitektkonkurranse: Rundhallen
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.
Til UKA-21 er det Samfundets velkomst lokale, Rundhallen, som skal gis nytt liv.
Prosjektet omfatter en rehabilitering av lokalet, inkludert inngangsparti og reetablering
av bar. Garderobene er en stor del av prosjektet, og som arkitekter vil dere samarbeide
med eksterne garderobelverandører for å utforme Samfundets nye garderobeløsning,
med nesten doblet kapasitet i forhold til dagens garderobe. Gode løsninger for flyt og
effektiv køavvikling i lokalet vil vektlegges.
Befaring av lokalet vil være mulig:
Torsdag 27. august kl. 14.00 - 18.00
Mandag 7. september kl. 12.00 - 16.00
Tid for befaring innenfor tidspunktene må avtales med byggeprosjektsjef@uka.no. For å
ta hensyn til smittevern vil vi kun ta inn en gruppe av gangen.
Befaringer på andre tidspunkter kan også være mulig etter avtale.

Vurdering av bidrag:
-

Levering og presentasjoner i uke 39, tidspunkt avtales.
Vurderingen baseres på innlevert materiale, samt presentasjon ved overlevering.
Påmelding til konkurransen skjer ved å avtale presentasjonstid. Frist for å avtale
presentasjonstid er 13. september.

Vinnerbidraget vil offentliggjøres onsdag 7. oktober.
Påmelding og spørsmål rettes til byggeprosjektsjef@uka.no.
UKA-21 og Samfundet ønsker lykke til med oppgaven!
UKEhilsen
Ole Bjørn Falang
Byggeprosjektsjef, UKA-21
Tlf.: 41 66 74 43
www.UKA.no

Rundhallen - Samfundets velkomstlokale.
Rundhallen er manges første møte med Samfundet, det er derfor ønskelig at Rundhallen
skal gi et varmt og innbydende inntrykk av huset. Den nye Rundhallen skal også være et
sted man kan slå seg ned i rolige omgivelser med noe godt å drikke, mens man venter
på at resten av gjengen skal ankomme, dørene til storsalen skal åpne, eller om man bare
trenger en liten pause fra husets øvrige festligheter. Baren skal også reetableres da man
regner med å måtte bruke all plassen langs veggene for å kunne oppnå tilstrekkelig
garderobekapasitet. Det er ønskelig at dette gjøres på en slik måte at det blir naturlig å
gå fra garderobene, innom baren, for så å bevege seg videre inn på huset.

Rundhallen - Samfundets garderobe.
Med samfundets nybygg i tankene skal også garderobekapasiteten økes fra dagens
1500, til minimum 2600 innhengte jakker. Dersom det lar seg gjøre, er det ønskelig med
en kapasitet på opp mot 3000 jakker. Det er også svært viktig at god flyt prioriteres
under utformingen av både inngangsparti og Rundhallen generelt. Når kapasiteten økes
må nødvendigvis også effektiviteten øke deretter, både i garderobe og inngangsparti.

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

God flyt gjennom hele lokalet.
Et varmt, imøtekommende og helhetlig inntrykk.
Effektiv løsning for kø og billettsalg i inngangsparti.
Gode køløsninger for bar og garderobe.
Entydige betjeningspunkter i bar og garderobe.
Stå-/sitteplasser tilrettelagt for mingling og kortere opphold.
Oversiktlig og tydelige anvisninger til husets andre lokaler.
Inngangsparti som er oversiktlig fra et vaktperspektiv.
Tydelig differensiering mellom garderobekvadrantene.

Fysiske begrensninger
Prosjektet begrenses fysisk av hoveddøren inn på Samfundet, alle dører ut av
Rundhallen og nedre del av Ryttertrappen. Trappegangen er altså ikke en del av
prosjektet. Toalettene omfattes heller ikke. I taket innenfor søylesirkelen er det i dag
brukt akustikkpuss for å forbedre akustikken i rommet, dette taket kan derfor ikke gjøres
noe med, eller males. Det skal også produseres en ny lysekrone til lokalet, dette er et
prosjekt Samfundet allerede har satt i gang, og det er en gruppe som jobber med å

utarbeide et forslag. Slik huset er i dag er det også en åpen siktlinje gjennom hele huset,
fra hoveddøren til baksiden av huset. Det er ønskelig at denne bevares.
Det er også ønskelig fra byantikvarens side å beholde gulvets mønster slik det er i dag.
Utdrag fra byantikvarens rapport:
“Vår generelle anbefaling er at den nye møbleringen tar utgangspunkt i rommets symmetri
og regelmessighet, og at arkitektene oppfordres til å la seg inspirere av bygningen og
stilperioden, og til å bruke farger, materialer og former som er typiske for denne.”

Omfang
Byggeprosjektet skal innebære en oppussing av tak og vegger i både rundhallen og
inngangsparti. Det vil også innebære utforming av barløsning, belysning og garderobe,
samt eventuelt møblement i lokalet. I inngangspartiet skal det lages en løsning for
billettsalg og kontroll av folk ut og inn gjennom hovedinngangen.

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-21, fra
Samfundet og fra arkitektkontoret UKA sammarbeider med. Vurderingen vil være basert
på deres presentasjon av bidraget ved innlevering, og det innleverte materialet.
Vinnergruppen vil få være med å 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)
15 min. presentasjon av konseptet

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. Byggeprosjektsjef er byggherrens representant og
har høyeste myndighet i alle beslutningssaker. Som UKA-21 sitt byggeprosjekt vil

prosjektet ikke være offentlig før ferdigstillelse. UKA-21 forbeholder seg retten til bruk av
alt innlevert materiale.

Spørsmål vedrørende konkurransen og byggeprosjektet kan rettes til:
Ole Bjørn Falang
Byggeprosjektsjef, UKA-21
Byggeprosjektsjef@uka.no.
Tlf.: 416 67 443

Lykke til!

