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BAKGRUNN OG MÅL FOR
KONKURRANSEN

•

Agder fylkeskommune skal i samarbeid
med Sparebankstiftelsen SR-bank invitere
alle de 25 kommunene i Agder til å sette
opp dagsturhytter. Målet er at alle
kommunene har satt opp en dagsturhytte
innen utgangen av 2024. Hensikten med
dagsturhytteprosjektet er å skape
attraktive turmål i nærmiljøet som kan
bidra til mer friluftsliv, økt fysisk aktivitet og
bedre folkehelse. En dagsturhytte skal
være et sted hvor folk på tur kan ta en
pause, spise nista, få litt varme, oppleve
naturen omkring og kanskje også bla litt i
bøker.

•
•
•

•

•

Hyttene skal eies av kommunene og
driftes av kommunene eller et frivillig lag
eller organisasjon.

GJENNOMFØRING AV
KONKURRANSEN
Konkurransen ble gjennomført som en
begrenset plan- og designkonkurranse
med direkte innbydelse.

Fylkeskommunen ønsket med
konkurransen å få inn forslag til en
funksjonell, estetisk, miljøvennlig og
bærekraftig dagsturhytte der det skal
legges vekt på bruk av tre – gjerne som
nytolkning av tradisjonell trearkitektur.

Forslagene ble behandlet anonymt.
Innbyder var Agder fylkeskommune.

Det er ønskelig at hytta får en lett
gjenkjennelig utforming som kan bidra til å
profilere Agder som et bærekraftig, aktivt
og innovativt fylke. Selv om hyttene er like,
har det også vært et mål at alle
kommunene skal oppleve hytta som «sin
egen» hytte.

Følgende firma var invitert til å delta:
•
•
•
•
•
•
•

Noen overordnete punkter fra
konkurranseprogrammet:
•
•

•

hovedmateriale.
Det skal legges til grunn at hyttene vil
bli plassert på tilnærmet flat
byggetomt
Areal mellom 12 og 15 kvadratmeter
BRA (bruksareal)
Det skal legges til rette for
sittegrupper utenfor hytta.
Hyttene skal produseres på fabrikk for
deretter å transporteres til byggested i
elementer/seksjoner.
Hver hytte skal ikke koste mer enn kr.
800 000 eks. MVA inkl. frakt,
montering og grunnarbeid.
Toalettbygg er en opsjon og er holdt
utenom totalkostnaden.
Hyttene skal planlegges etter
prinsippene om universell utforming

Alle hyttene skal være like.
Det må tas høyde for at hyttene skal
plasseres i kommuner og på steder
med svært ulike klima- og
naturforhold, samtidig som hytta skal
være tilpasset ulike landskapstyper.
Hyttene skal oppføres med tre som

Biotope (Vardø)
Feste Sør AS (Arendal/Porsgrunn)
Helen og Hard (Stavanger)
Ratio Arkitekter AS (Oslo)
Stiv Kuling AS (Farsund)
TRAFO Arkitektur AS (Arendal)
Trollvegg Arkitektstudio AS
(Kristiansand)

Hvert kontor som leverte inn utkast fikk
et fast honorar på kr. 45.000 eks. MVA.
Intensjonen er at vinner vil bli tildelt
oppdrag med detaljprosjektering for et
fast honorar på kr. 200.000 eks. MVA.
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KRITERIER FOR VURDERING AV
FORSLAGENE
Oppfyllelse av konkurranseprogrammet
der det legges særlig vekt på:

Følgende forslag ble mottatt:
•
•
•
•
•
•

Kvikk Lunsj
Qgd
Rotfast
Stikka
Utkikksposten
Velkommen ut

•
•
•

JURY
Innkomne forslag har vært bedømt av
en jury med følgende sammensetning:
▪

•
•
•
•
•
•
•

•

Diderik Cappelen, rådgiver Agder
fylkeskommune (sivilarkitekt) – leder
av juryen
Bjørn Andersen-Steinsland, DNT Sør
Aase Bessesen, rådgiver Agder
fylkeskommune (sivilarkitekt)
Ellen Instefjord, Sparebankstiftelsen
SR-bank
Bård Andreas Lassen, prosjektleder
Agder fylkeskommune
Janne Leithe, enhetsleder kultur og
idrett, Farsund kommune
Siri Skagestein, rådgiver Agder
fylkeskommune (landskapsarkitekt)
Preben Aanensen, universitetslektor,
UiA

GENERELL VURDERING
Juryen mener at konkurransen har vært
vellykket. Mottatte forslag representerer
stor bredde hva gjelder estetikk og
funksjonalitet, og har samlet sett belyst
oppgaven på en god måte.
Selv om hytta er et lite og tilsynelatende
enkelt prosjekt, har konkurransen vist at
oppgaven kan løses på ulike måter.
En åpenbar utfordring har vært at man
tegner et bygg uten å kjenne tomten. I
dette ligger at hytta estetisk skal kunne
oppfattes harmonisk i alt fra karrig kyst- og
hei-/fjellandskap, til skog- og
innlandslandskap i de «indre bygder».

For å sikre best mulig forankring har
juryen forelagt utkastene for en del
eksterne grupper:
•
•

•
•

God arkitektur, design og
identitetsskaping
Brukervennlighet og tilrettelegging for
alle brukergrupper
Materialvalg og tekniske løsninger med
utgangspunkt i bærekraft, lang levetid
og lite behov for vedlikehold
Gjennomførbarhet, teknisk og
økonomisk, herunder gjennomførbarhet
når det gjelder seksjons/elementbygging/frakt

Politisk referansegruppe (sammensatt
av fire ordførere og en fylkespolitiker)
Faglig referansegruppe (bestående av
tre friluftsråd, DNT, Tre på Agder og
Forum for natur og friluftsliv).
Representanter fra råd for personer
med funksjonsnedsettelser.
Representanter fra ungdommens
fylkesutvalg.

Her mener juryen at deltakerne har vist
stor innlevelse og kommet opp med gode
løsninger.
Innbyder har ønsket at hytta skal bli en
identitetsskaper for Agder. Dette er et
utfordrende mål – hva skal til for å skape
identitet? Er et såkalt signalbygg svar på
oppgaven? Hva er Agders identitet? Her
har juryen hatt gode diskusjoner.

Det har også vært innhentet en uavhengig
økonomisk vurdering av forslagene.

Dagsturhytta skal ikke være større enn 124
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15 kvadratmeter, og skal samtidig romme
ulike funksjoner som spising, lesekrok,
kanskje lek m.m. Det vil si at arealet må
utnyttes svært effektivt. Juryen er imponert
over kreativiteten på dette punktet.
Det har vært et krav at hyttene i hovedsak
skal oppføres i tre. Samtlige forslag har
fulgt opp dette og forslagene viser stor
bredde i bruken av tre – både konstruktivt
og estetisk.

Juryen har mottatt interessante alternative
løsninger som for eksempel å benytte
«precut».

Bærekraftperspektivet har vært en viktig
premiss for konkurransen. Nå er en hytte
på ca. 15 kvadratmeter, oppført
hovedsakelig i tre, i utgangspunktet et
bærekraftig prosjekt. Selv om det er visse
forskjeller i tilnærming i de ulike utkastene,
mener juryen at samtlige forslag i det
vesentlige har svart ut dette forholdet på
en god måte.

Juryen har som støtte til sin evaluering
innhentet ekstern kompetanse hva gjelder
kvalitetssikring av forslagene i forhold til
økonomisk gjennomførbarhet. Velkommen
ut er ikke vurdert ettersom dette forslaget
avviker radikalt fra
konkurranseprogrammet.

Det har vært et premiss at totalkostnadene
for hytta ikke skal overskride kr. 800.000
eks. MVA. Dette skal inkludere frakt,
grunnarbeider og montering på byggested.
Byggekostnadene for selve hytta skal ikke
overskride kr. 650.000 eks. MVA.

Resultatene fra den økonomiske
gjennomgangen er gjengitt under
evalueringen av de enkelte forslagene.

Det var i programmet signalisert at
innbyder gjerne så for seg en nytolkning
av tradisjonell trearkitektur. Juryen er noe
overrasket at dette ikke i større grad er
gjenspeilet i besvarelsene.

Konkurranseprogrammet ble utarbeidet og
lyst ut i mars 2021. Det ble 1.4.2021 kjent
at prisene på trelast har økt med ca. 40 %
fra 1.1.2021-1.4.2021 med forventning om
økning på minst 25 % fra 1.6.2021.
Ytterligere økning i prisvekst forventes
frem mot 2022. Dette er utfordrende.
Juryen tror likevel at selv med den
betydelige økningen i prisen på
byggevarer, kan det være mulig å holde
seg innenfor den opprinnelige
kostnadsrammen på kr. 800.000. Juryen
baserer denne antakelsen på at den
uavhengige kostnadskontrollen har lagt til
en ganske høy usikkerhetsmargin (20%),
samtidig som man opererer med en del
lavere fraktkostnader enn det som har
vært lagt til grunn i programmet.

Det var i programmet stilt krav om at
hyttene skulle utformes og dimensjoneres
for brukere med nedsatt funksjonsevne.
Dette er i varierende grad fulgt opp i
forslagene. En del forhold vil kunne løses i
detaljprosjekteringen, men enkelte av
forslagene har på noen punkter klare
svakheter som vil være vanskelig å rette
opp.
Det har vært en forutsetning at hytta skal
kunne bygges på fabrikk i
elementer/seksjoner med visse maksimale
mål. Dette er i noe ulik grad fulgt opp i
utkastene. Juryen legger imidlertid til
grunn at alle forslagene vil kunne tilpasses
programmets krav om elementbygging.

Skal den opprinnelige kostnadsrammen
overholdes, krever dette imidlertid meget
streng budsjettkontroll samtidig som det
antakeligvis må vurderes
5

Juryens rapport

•

kostnadsbesparende løsninger.
Juryen vil bemerke at prisøkningen på
byggevarer er en ekstraordinær situasjon.
Selv om det vil være mulig å foreta visse
kostnadsbesparende tiltak, er det en
grense for hvor mye som kan spares før
det går på bekostning av arkitektur, levetid
og vedlikehold.

Råd for personer med
funksjonsnedsettelser
Prosjektleder og juryens leder avholdt
28.4.2021 et møte med representanter fra
Råd for personer med
funksjonsnedsettelser. I møtet fremkom
mange nyttige og gode innspill.

Juryen mener derfor at man i den videre
prosessen bør vurdere om
kostnadsrammen på kroner 650.000 bør
økes noe.

• Ovn bør plasseres slik at den ikke
kommer i veien for svaksynte.
• Rom med stort ensidig motlys er en
utfordring.
• Det er fordelaktig for svaksynte dersom
en kan sitte med ryggen vendt bort fra
sterkt lysinnfall.
• «Kompliserte» romløsninger kan by på
utfordringer for personer med nedsatt
syn.

Juryen har avholdt i alt fem møter. På
grunn av koronasituasjonen har en valgt å
avholde fire av møtene digitalt (TEAMS).
Dette har fungert godt, men juryen hadde
selvsagt ønsket i større grad å kunne
møtes fysisk.

Det ble ellers påpekt en del forhold som vil
bli avklaret i detaljprosjekteringen:
Kontrastfarger, ledelinjer, detaljer omkring
dørbredder m.m.

INNSPILL FRA EKSTERNE GRUPPER:
Juryen har forelagt konkurranseforslagene
for en del eksterne grupper. Gruppene har
kommet med gode innspill som har vært
nyttige i forbindelse med evaluering av
forslagene.

Faglig referansegruppe
Prosjektleder og juryens leder avholdt
28.4.2021 et møte med faglig
referansegruppe. Gruppen kom med flere
nyttige og konstruktive innspill.

Politisk referansegruppe
Prosjektleder og juryens leder avholdt
29.4.2021 et møte med politisk
referansegruppe.

En del av innspillene gjengis nedenfor:
•

Politisk referansegruppe ga nyttige og
reflekterte innspill som er videreformidlet til
juryen. Gruppen var bl.a. opptatt av
følgende:
•
•
•
•

Gruppen var opptatt av det totale
kostnadsbildet.

•
•
•

At hytta skal bli et bygg alle 25
kommunene får et eierskap til.
Drifts- og vedlikeholdsbehov må
minimeres.
Viktigheten av å ivareta hensynet til
universell utforming.
Tilrettelegging for aktiviteter for barn
ved hyttene.

Svært viktig å tenke holdbarhet og
vedlikehold
Brannsikkerhet
Gode uteområder
Viktig å legge til rette for gode
praktiske løsninger for lagring av ved,
oppbevaring av utstyr m.m.

Ungdommens fylkesutvalg
Prosjektleder og juryens leder avholdt
3.5.2021 et møte med representanter fra
ungdommens fylkesutvalg. Ungdommens
representanter kom med flere gode innspill
6
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til hyttene både når det gjelder design,
utforming, brukbarhet og sikkerhet.

Det anbefales at det innledes
forhandlinger med Feste Sør AS med sikte
på tildeling av oppdrag med
detaljprosjektering av hytta.

Som aktivitetsskapende tiltak for unge
foreslo ungdommen å sette opp
informasjon som f.eks. forteller noe om
utsikten fra hytta (hva ser man). Ut over
dette ble det generelt nevnt at hyttene
med fordel bør plasseres i nærhet til vann.
Vann innbyr i seg selv til en rekke ulike
aktiviteter som bading og fiske m.m.

Juryens fullstendige vurdering av
vinnerutkastet fremkommer i den
etterfølgende rapporten. De øvrige
forslagene er kommentert i alfabetisk
rekkefølge.
Kristiansand 7.5.2021

JURYENS INNSTILLING
En enstemmig jury har etter en samlet
vurdering kåret følgende vinner av
konkurransen:

Diderik Cappelen (juryens leder)
(sign)

Motto: Qgd
Forfatter: Feste Sør AS

Aase Bessesen
(sign)

Juryen har lagt særlig vekt på følgende
forhold:

Ellen Instefjord
(sign)

•

•

•

•

Qgd har en allmenn, god og enkel
arkitektur som etter juryens mening vil
kunne tilpasses ulike tomtesituasjoner
og landskapstyper. Det symbolske
utgangspunktet i Agder-fylkets form
og etymologi, vil etter juryens mening i
seg selv være en viktig
identitetsskaper.
Forslaget svarer godt ut
enkeltelementene i planprogrammet
hva gjelder brukervennlighet og
funksjonalitet. Konseptet gir rom for
videre bearbeidelse.
Det vil være mulig å få til gode
tekniske løsninger som sikrer lang
levetid og enkelt vedlikehold.
Forslaget er kompakt og
arealøkonomisk og antas å kunne
oppføres innenfor
konkurranseprogrammets
kostnadsramme.

Bård Andreas Lassen
(sign)
Janne Leithe
(sign)
Siri Skagestein
(sign)
Bjørn Steinsland-Andersen
(sign)
Preben Aanensen
(sign)
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Vinnerutkast: Qgd (uttales Ågd)
Forfatter: Feste Sør AS

Generelt
Forslaget tar symbolsk utgangspunkt i
Agder-fylkets overordnete geografi, med
en mer lukket indre del som åpner seg
som en spydspiss mot kysten og havet.
Herfra mottoet Qgd (uttales Ågd) som
stammer fra norrønt og betyr å være
skarp.

godt fulgt opp i det konkrete forslaget.
Prosjektet er godt beskrevet i tekst og
tegninger og svarer ut kriteriene i
konkurranseprogrammet på en tilforlatelig
måte.
Forfatteren har lagt stor vekt på at hytta
skal legges skånsomt i naturen med lite
fotavtrykk og terrenginngrep. Sittegrupper
og bålplass plasseres ut fra tomtas
kvaliteter. En enkel rampe leder
besøkeren fra naturen inn til selve hytta.

Juryen mener at prosjektets hovedgrep
følger opp dette på en overbevisende
måte. Sammenhengen mellom det
etymologiske, historien og geografien
samt konseptet for hytta, gir en klar og god
tilknytning til Agder.

Juryen mener at dette er et meget
sympatisk og godt grep.
Arkitektur
Hytta har en enkel og stram, tilnærmet
rombisk grunnform, der en «svalgang»
med inngangsparti og birom dels
omkranser et mer eller mindre kvadratisk
oppholdsrom – «årestuen».
Oppholdsrommet preges av to store
vindusfelt som møtes i byggets
«spydspiss».

Forfatteren har også hentet inspirasjon fra
den tradisjonelle årestuen – det kompakte
rommet med ildstedet som samlende
element. Intensjonene er konsekvent og

Hytta er lavmælt og preges av soliditet og
8
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nøkternhet. Dette er ikke et «signalbygg»,
men bygget formidler likevel et tydelig
budskap om det enkle tradisjonelle
friluftslivet i forståelse med naturen.
Fotavtrykk, størrelse og karakter gjør at
hytta vil kunne passe inn i ulike situasjoner
og landskapstyper. Avhengig av
overflatebehandling, vil treverket i byggets
ytterhud bidra til at hytta med årene tar
preg av omgivelsene.

Denne løsningen bidrar til at rommet blir
godt belyst fra flere sider og en unngår
dermed motlys.
«Funksjonsveggen» med ovn, bibliotek
m.m. er et godt grep som også bidrar til å
strukturere oppholdsrommet.

Toalettbygget er vist som et enkelt og
nøkternt bygg med pulttak. Bygget vil etter
juryens mening harmonere godt med
hytta.
Brukervennlighet
Forslaget er godt gjennomarbeidet og
gjennomtenkt. Elementer som garderobe,
bibliotek, lagerrom er plassert og løst på
en tiltalende måte. Prinsippet med at
birom og servicefunksjoner er lagt til den
omkransende «svalgangen» er logisk og
gir rom for eventuelle mindre
bearbeidelser/justeringer.

Toalettbygget er vist uten tilrettelegging for
bevegelseshemmede, men toalettet kan
enkelt utvides og dermed gjøres
tilgjengelig for rullestolbrukere.
Materialbruk og tekniske løsninger
Det legges opp til enkle og velprøvde
tekniske løsninger. Taket er vist som et
saltak med diagonalt møne med taknedløp
to steder. Dette gjør det i utgangspunktet
enkelt å håndtere overvann.

Oppholdsrommets utforming muliggjør ulik
og fleksibel bruk.

Det er på dette stadiet ikke redegjort for
hvordan lufting av tretaket tenkes løst.
Dette forholdet er fullt løsbart men vil
kunne få noen estetiske konsekvenser.
Forfatteren foreslår å benytte tradisjonell
innvendig dampsperre. Juryen er i tvil om
dette er riktig ut fra hensynet til å unngå
kondensproblematikk inne i hytta.
Gjennomførbarhet
Den eksterne kostnadsvurderingen
konkluderer med at hytta sannsynligvis vil
kunne realiseres innenfor programmets
kostnadsramme på kr. 650.000.
Kostnadsvurderingen viser at Qgd er det
utkastet som kommer rimeligst ut.

I programmet var det spesielt påpekt
utfordringer med lysforhold (motlys) for
svaksynte brukergrupper. Forfatteren bak
Qgd har tatt dette på alvor ved å legge inn
et stort hjørnevindu i oppholdsrommet.
9
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•

•

•
Forfatteren foreslår en elementoppdeling
som består av relativt mange
delelementer. Dette er i utgangspunktet
ikke optimalt bl.a. sett i forhold til
helikoptertransport til byggeplassen. Nå
kan imidlertid flere deler flys inn samtidig. I
tillegg kan det å operere med mindre
moduler være en fordel på byggeplassen
ettersom hvert enkelt element blir enklere
å håndtere. Dette må vurderes nærmere i
den videre prosessen.

•

•

•
•

•

•

•

Juryens innspill og anbefalinger til
videre arbeid med prosjektet
•

Det vil være avgjørende å sikre en
rasjonell og effektiv byggeprosess.
10

Byggemetode må følgelig vurderes
nærmere i detaljprosjekteringen og det
bør bl.a. vurderes om antall elementer
bør/kan reduseres.
Det bør vurderes om det kan monteres
noen enkle benker (evt. nedfellbare) på
ytterveggene. Det bør videre vurderes
om det kan innpasses en sittebenk i
tilknytning til inngangspartiet.
Den lille overdekkede sittebenken bør
vurderes utvidet noe på bekostning av
utstyrsboden.
Det bør vurderes om det vil være behov
for noe solavskjerming.
Overflatebehandling, valg av
ytterkledning og fargebruk bør vurderes
nærmere i den videre prosessen.
Tekniske løsninger bl.a. hva gjelder
lufting av tak, kondensproblematikk
m.m. må avklares.
Detaljer knyttet til universell utforming
må avklares.
Juryen mener forøvrig at det vil være
behov for noen mindre endringer og
tilpasninger for å forenkle/redusere drift
og vedlikehold.
Symbolikken bak hyttas grunnform jf.
etymologien knyttet til navnet Qgd, bør
anskueliggjøres ved bruk av skilt el.l.
Plassering og tilpasning av hytta til
terreng/tomt, bør skje på grunnlag av
landskapsfaglige vurderinger.
Terrenget rundt hyttene vil variere. For
å legge til rette for universell adkomst
rundt hyttene og samtidig sikre god
tilpasning til omkringliggende terreng,
kan det bli aktuelt å tilføre elementer for
tilpasning rundt hytta (f.eks.
steinsettinger eller gangbaner i tre). For
å ivareta hyttas arkitektur og sikre
landskapstilpasning, bør det lages
føringer, prinsipper og eksempler for
hvordan dette kan gjøres på en god
måte.
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Motto: Kvikk Lunsj
Forfatter: Ratio Arkitekter AS

Generelt
Forfatteren har tatt utgangspunkt i
turgåerens vandring mot et mål – et sted å
varme seg, søke ly og der en kan betrakte
utsikten. Prosjektet er flott presentert og
forfatteren viser gjennom beskrivelsen stor
innlevelse i oppgaven.

fondmotiv i rommet.
Hytta har fått et karakteristisk, lett
gjenkjennelig og flott utseende.
Sponkledningen vil over tid anta karakter
av omgivelsene. Et grålig og værbitt preg
ved kysten, andre steder kanskje et mer
gyllent solbrent uttrykk. Det at ytterveggen
i oppholdsdelen heller utover, mens
veggen i inngangspartiet heller innover, vil
imidlertid føre til at ytterveggen på hyttas
langsider over tid vil eldes forskjellig.
Brukervennlighet
Hytta er godt løst rent funksjonelt med klar
sonedeling mellom inngangsparti og
oppholdsrom. Servicefunksjonene er greit
og ryddig løst i tilknytning til
inngangspartiet.

Arkitektur
Arkitekturen er klar og forståelig med en
tydelig karakter. Konseptet er logisk og
godt gjennomført i utkastet. Fra den mer
lukkede atkomstsiden ledes man inn i
hytta der den store glassveggen åpner seg
mot utsikten. Ildstedet er sentralt plassert
og utgjør et visuelt tyngdepunkt og

Juryen er imidlertid ikke overbevist om at
intensjonen om å etablere en liten
sittegruppe i inngangspartiet, vil fungere
særlig godt i praksis.
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Juryen er tiltalt av løsningen med den
overdekkede og skjermede uteterrassen
foran oppholdsrommet. Dette bidrar til å
sikre god kontakt mellom ute og inne.

personer til stede samtidig. Dette bør etter
juryens mening imidlertid kunne løses ved
å forskyve ovnen mot en av sidene.
Materialbruk og tekniske løsninger
Det legges gjennomgående opp til
velprøvde tekniske løsninger. Det dannes
imidlertid et omvendt saltak i overgangen
mellom oppholdsrommet og
inngangsmodulen. Her må vannet ledes
bort.

Løsningen med utgang til terrassen kan
imidlertid være litt utfordrende med tanke
på gjennomgang med skitne sko.
Juryen merker seg som positivt at veggen
i oppholdsrommet heller noe utover. Det
gir en mer naturlig sittestilling enn om
veggen hadde vært loddrett.

Den slake takvinkelen er også utfordrende
sammenholdt med bruk av tre som
taktekking.

Hytta er godt tilrettelagt for samtidig bruk
av ulike grupper.

Det er ikke redegjort for hvordan lufting av
taket er tenkt løst. Dette er fullt løsbart,
men vil antakeligvis få noen konsekvenser
rent estetisk.
Gjennomførbarhet
Bygget foreslås delt opp i tre moduler som
monteres på byggeplassen. Ved nærmere
gjennomgang av prosjektet viser det seg
at særlig den midterste modulen er for
tung til å kunne løftes med (vanlig)
helikopter. Juryen legger derfor til grunn at
bygget enten må deles opp i flere moduler,
eller bygges opp av elementer.
Den eksterne kostnadsvurderingen
konkluderer med at hytta sannsynligvis vil
kunne realiseres innenfor programmets
kostnadsramme på kr. 650.000.

Oppholdsrommet er i det vesentlige
ensidig belyst. Dette kan gi
motlysproblematikk, noe som særlig er
utfordrende for svaksynte. Dette kan
imidlertid kompenseres ved å sette inn et
glassfelt på en av langsidene.
Den midtstilte plasseringen av ovnen er et
bevisst arkitektonisk grep, men kan by på
noen utfordringer for synshemmede,
samtidig som ovnen i noe grad hemmer
bruken av rommet hvis det er mange
12
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Motto: Rotfast
Forf.: Trollvegg Arkitektstudio

Generelt
Konseptet er basert på en enkel og
kompakt hytte. I bakkant av hytta er det
vist en delvis overdekket skjermet
uteplass. Prosjektet er godt beskrevet i
tekst og tegning.

hytta skal plasseres i svært ulike naturgitte
sammenhenger, foreslår forfatteren at det
etableres stedegen vegetasjon på taket.
Det foreslås at lokale foreninger o.a. deltar
i dugnadsarbeid med å legge ut massen
på taket.
Juryen synes dette er et interessant og
sympatisk grep. Juryen er imidlertid i tvil
om taket i praksis vil fungere helt etter
intensjonene ettersom det kan være
vanskelig å gjenskape lokale vekstvilkår
på et slikt tak.
Konstruksjonstykkelsen blir også etter
forholdene stor og kan føre til at taket får
et noe tungt og massivt uttrykk.
Juryen opplever i utgangspunktet hytta
som lun og innbydende.
Oppholdsrommets form gjør det likevel
noe utfordrende å skape gode
oppholdssoner, og romopplevelsen kan
fremstå som litt urolig idet man opplever

Arkitektur
For å bidra til å løse utfordringen med at
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svært mange og ulike elementer samtidig
– ovn, utsiktsvindu og skitten sone.
Brukervennlighet
«Rotfast» er det eneste forslaget der det
er vist et skjermet rommelig uteareal i
direkte tilknytning til hytta. Juryen liker
dette grepet.

Materialbruk og tekniske løsninger
Forfatteren anslår at vekten på det
jordkledde taket i seg vil være i
størrelsesorden 4 tonn. Dette kommer i
tillegg til snølast. Det betyr at
konstruksjonene antakeligvis må
dimensjoneres opp.
Taket som nesten går til bakken, kan
imidlertid representere en
sikkerhetsmessig utforming ved at barn
kan klatre opp på taket med risiko for å
falle ned.

Gjennomførbarhet
Forfatteren av Rotfast fraviker programmet
når det gjelder kravet om at hytta skal
bygges opp av elementer. Det foreslås i
stedet å benytte precut der alle
materialene gjøres ferdig på fabrikk, men
der byggingen skjer på byggeplassen.

Det er ikke inntegnet oppbevaringsbod/skap for batteri og utstyr. Juryen har noe
vanskelig for å se hvordan dette skal la
seg innpasse i det valgte konseptet.

Juryen mener forslaget er interessant og
precut kan åpenbart ha mange fordeler.
Selv om bygningsdelene er ferdig
tilkappet, vil likevel byggetiden bli lenger
enn ved bruk av elementer.

Det er vist en «skitten sone» ved
garderoben. Juryen mener i
utgangspunktet dette er et godt grep rent
praktisk. Den relativt store
garderobesonen går imidlertid en del på
bekostning av oppholdssonen.

Slik juryen vurderer det, vil prosjektet
uansett kunne la seg tilpasse
elementbyggeri.

I forhold til personer med nedsatt
funksjonsevne byr hytta på en del
utfordringer. Rommet kan være noe
vanskelig å orientere seg i samtidig som
plassering av ovnen er utfordrende for
svaksynte. Biblioteket kan ikke brukes av
personer i rullestol.

Den eksterne kostnadsvurderingen
konkluderer med at hytta sannsynligvis vil
kunne realiseres innenfor programmets
kostnadsramme på kr. 650.000.
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Motto: Stikka
Forfatter: TRAFO Arkitektur AS

Generelt
Forfatteren av «Stikka» har latt seg
inspirere av den tradisjonelle gapahuken
og helleren der folk i uminnelige tider har
søkt ly for vær og vind. Prosjektet er
vakkert presentert i tekst og tegninger.

Juryen har merket seg at trekantene kan
monteres på ulike måter, slik at hytta lett
kan tilpasses varierende tomtesituasjoner.
Den overdekkede «tribunen» er et
interessant grep, både arkitektonisk og
funksjonelt.

Arkitektur
Utformingen er konseptuell, egenartet og
tøff. De tre trekantede elementene har
hver sin identitet og funksjon og smelter
samtidig sammen til en helhet.
«Stikka» vil etter juryens mening bli lagt
merke til, også ut over Agders grenser.
Utformingen er samtidig krevende og vil
etter juryens mening enkelte steder kunne
oppleves noe påtrengende i landskapet.

Brukervennlighet
Planløsningen er gjennomarbeidet og
svarer ut romprogrammet på en god måte.
Oppholdsrommet er raust og gir rom for
ulik bruk. En interessant detalj er
biblioteket som er integrert i de innvendige
boddørene.

Oppholdsrommet er flott utformet og gir en
nesten sakral stemning. Spilehimlingen gir
rommet karakter og juryen tror denne i seg
selv vil oppleves svært vakker, der
himlingens fargetone og karakter vil skifte i
takt med utelyset.
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syne i inngangspartiet, der klesoppheng er
antydet under skråtaket der fri høyde er
ca. 1,2 meter. Tilsvarende utfordring får en
i toalettbygget.
For synshemmede vil de skrå takflatene
kunne være problematiske ettersom en lett
vil kunne slå hodet mot taket.
Det at taket går til bakken, kan også by på
sikkerhetsmessige utfordringer ved at barn
klatrer på taket.
Det store lysinnfallet vil kunne gi
utfordringer med motlys. Dette er i noe
grad kompensert ved at det er vist et vindu
på den motstående veggen.

Materialbruk og tekniske løsninger
De byggtekniske løsningene vurderes som
gode. Trekantformen eliminerer
gesimsproblematikk og bortledning av
takvann vurderes som uproblematisk.
Gjennomførbarhet
Forfatteren har redegjort for hvordan man
ser for seg hytta oppført i seksjoner. I
likhet med det som er tilfelle for Kvikk
Lunsj, vil imidlertid noen av seksjonene
være for tunge for helikopterløft.
Stikka er det prosjektet som har størst
fotavtrykk, størst volum og størst ytterflate.
Dette er i seg selv kostnadsdrivende. Den
sofistikerte detaljeringen bl.a. i himlingene
antas også å være relativt kostbar.
Den eksterne kostnadsvurderingen
konkluderer også med at hytta
sannsynligvis ikke vil kunne realiseres
innenfor kostnadsrammen på kr. 650.000,
og at byggekostnadene sannsynligvis vil
ligge betydelig over denne rammen.

Det rendyrkede trekantmotivet
(«Gapahuken») gir prosjektet en klar
karakter og identitet. Konseptet har
imidlertid en svakhet ved at det oppstår
vanskelig utnyttbare arealer der veggene
møter gulvet. Dette kommer blant annet til
16
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Motto: Utkikksposten
Forfatter: Stiv Kuling AS
Generelt
Prosjektet er flott presentert og forfatteren
viser gjennom beskrivelsen stor innlevelse
i sin tolkning av oppgaven.
Etter juryens mening er imidlertid det store
taket lite integrert i prosjektet rent
funksjonelt. Det store taket («fotavtrykk»
ca. 55 kvadratmeter) gir i utgangspunktet
gode muligheter for overdekkede uterom
med god kontakt mellom inne og ute. For
eksempel kunne man tenkt seg en platting
rundt hele hytta. Denne muligheten er ikke
utnyttet.
Oppholdsrommet er åpent og luftig, men
har en del bruksmessige svakheter jf. det
som er sagt i avsnittet nedenfor.
Toalettbygget er holdt i samme enkle og
sofistikerte stil som hytta.
Brukervennlighet
Oppholdsrommet er relativt smalt (ca. 2,3
meter), og forfatteren ser for seg ensidig
møblering der man sitter vendt mot
utsikten.

Arkitektur
Utkikksposten er det eneste utkastet som
tar utgangspunkt i en tradisjonell
saltakskonstruksjon. Arkitekturen er
forfinet og langt bearbeidet allerede i
denne fasen.
Prosjektets samlende og karakteristiske
element er det store taket som dekker
oppholdsrommet og utearealet.
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Den valgte løsningen gir en del
begrensninger på bruken av rommet. Det
er få sitteplasser, og det er samtidig
vanskelig å utnytte rommet på en god
måte dersom det ankommer en gruppe
mennesker, eller der flere grupper ønsker
å benytte rommet samtidig.

ser det som positivt at forfatteren har
vurdert en slik løsning.
Gjennomførbarhet
Byggemåten med uisolert sleppverk er i
utgangspunktet rasjonell og enkel, men
forfatteren har ikke fulgt programmets krav
om at hytta skal bygges på fabrikk for så å
transporteres til byggested i elementer.
Dette er utfordrende ettersom man da må
legge opp til vesentlig mer arbeid på
byggeplassen, med påfølgende usikkerhet
hva gjelder byggekostnader.

Juryen har noe vanskelig for å forstå
hvorfor det etableres to inngangsdører på
samme langvegg. Dørene bidrar til å
begrense plassen og brukbarheten i et
allerede lite oppholdsrom.

Prosjektet antas i noe grad å kunne la seg
tilpasse elementbyggeri, men en relativt
stor del av montasjen vil antakeligvis
måtte skje på byggeplassen.
Den eksterne kostnadsvurderingen
konkluderer med at hytta sannsynligvis vil
kunne realiseres innenfor programmets
kostnadsramme på kr. 650.000.
Hensynet til bevegelseshemmede er ikke
løst. Inngangsrampen mangler for det
første hvilerepos ved inngangsdøren. Nå
er dette enkelt å bearbeide. Det er
imidlertid vanskelig å se for seg en bruker i
rullestol inne i hytta.
Bevegelsesmuligheten for den i rullestol er
begrenset, samtidig som rullestolen vil
hemme øvrig bruk av rommet.
Materialbruk og tekniske løsninger
Taket bidrar til at ytterveggene på hytta
beskyttes og holdes tørre, med de
åpenbare fordeler dette vil ha for
vedlikehold og levetid. På den andre siden
kan de store takutstikkene være en
utfordring på værharde steder.
Forfatteren foreslår å benytte såkalt
sleppverk i yttervegg. Både yttervegg, gulv
og himling tenkes uisolert. Byggemåten
spiller på tradisjonshåndverk, og juryen
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Ettersom Velkommen ut ikke svarer ut
konkurransens overordnete målsetning om
å utvikle en egen Agderhytte, har juryen
ikke gått nærmere inn i dette prosjektet.

Motto: Velkommen ut
Forfatter: Biotope
Generelt
Hytta er opplyst å være en «videreutviklet
modell designet av undertegnede
arkitektfirma», dels basert på tidligere
erfaringer med løsninger som ifølge
forfatteren fungerer svært godt.

Dette samsvarer ikke med programmets
overordnete mål og ambisjoner om at
innbyder ønsker å utvikle en egen
hyttetype som er unik for Agder.

Utkastet svarer for øvrig på mange av de
øvrige punktene i programmet, selv om
prosjektet etter juryens mening ikke
utmerker seg særskilt på noen områder.
Presentasjonen er noe enkel og
skissemessig.
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1 GENERELT
1.1 Innledning/invitasjon
Agder fylkeskommune innbyr til en plan- og designkonkurranse for planlegging av en
dagsturhytte (standardtype) som er tenkt plassert i alle de 25 kommunene i Agder.
Følgende firma er invitert til å delta:
•
•
•
•
•
•
•

Biotope (Vardø)
Feste Sør AS (Arendal/Porsgrunn)
Helen og Hard (Stavanger)
Ratio Arkitekter AS (Oslo)
Stiv Kuling AS (Farsund)
TRAFO Arkitektur AS (Arendal)
Trollvegg Arkitektstudio AS (Kristiansand)

1.2 Bakgrunn
Agder fylkeskommune skal i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank invitere alle de 25
kommunene i Agder til å sette opp dagsturhytter. Målet er at alle kommunene har satt opp en
attraktiv og lik type dagsturhytte innen utgangen av 2024. Utgangspunktet er en hytte pr.
kommune, men det er åpnet for at de kommunene som ønsker det kan sette opp inntil to
hytter. I de kommunene som har vært gjennom kommunesammenslåing åpnes for det inntil
tre hytter.
Hensikten med dagsturhytteprosjektet er å skape attraktive turmål i nærmiljøet som kan bidra
til mer friluftsliv, økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse. Bygging av inntil 25 tettstedsnære
dagsturhytter i fylket vil stimulere til at flere går tur og at flere går på tur oftere – enten man
bor i byer, tettsteder eller i distriktene. Hyttene vil også kunne bli en sosial møteplass for
turgåere og ved ulike arrangementer og aktiviteter. Dagsturhytter som attraktive turmål vil i
tillegg kunne markedsføre Agder på en positiv måte, samtidig som prosjektet kan bidra til å
skape en felles identitet for kommunene i nye Agder. Prosjektet vil også være en god måte å
stimulere til samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor samt befolkningen i Agder.
En dagsturhytte skal være et sted hvor folk på tur kan ta en pause, spise nista, få litt varme,
oppleve naturen omkring og kanskje også bla litt i bøker. Det jobbes med muligheten for å
etablere et lite bibliotek på hver hytte. Hyttene skal ha enkel standard, men samtidig være en
attraksjon i seg selv.
Nedenfor er listet opp noen kriterier for valg av tomt for hyttene:
•

•
•

Utsikt: Det bør være fin utsikt og/eller mulighet for andre naturopplevelser der hytta
ligger. Det er fint om besøkende kan se sentrum i kommunen fra hytta, men dette er
ikke et avgjørende krav.
Bruksverdi i dag: Plasseringen skal være godt kjent og allerede brukt som turmål i
dag.
Grunnforhold: Det må være fast fjell der hytta skal plasseres.
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•
•
•

Atkomst: Atkomst bør være via merket tursti eller turvei. Turen til hytta skal ta ca. 2045 minutter å gå.
Tilgjengelighet: Hytta skal være lett tilgjengelig og stimulere til økt nærfriluftsliv i
hverdagen.
Utgangspunktet for turen må ligge nært kommunesenteret eller andre større
tettsteder. Det er en fordel dersom utgangspunktet for turen kan nås til fots, med
sykkel eller med kollektiv.

Hyttene skal eies av kommunene og driftes av kommunene eller et frivillig lag eller
organisasjon.
Sparebankstiftelsen SR-bank har bevilget kr. 250 000 pr. hytte - inntil kr. 6 250 000. Agder
fylkeskommune har vedtatt å bevilge kr. 125 000 pr. hytte. Spillemidler vil kunne dekke 1/3
av godkjent totalkostnad.
Det resterende beløpet dekkes ved kommunal egenandel/-innsats.
I henhold til avtalen med Sparebankstiftelsen SR-bank skal prosjektet være ferdig innen
2024.
2 MÅL OG RAMMER FOR KONKURRANSEN
2.1 Mål og ambisjoner med konkurransen
Dagsturhytteprosjektet skal bidra til at Agder har fått 25 nye og populære turmål som bidrar
til turgåing og fysisk aktivitet blant fastboende og besøkende. Hyttene skal fungere
som lavterskeltilbud og sosiale møteplasser hvor folk kan møtes – uavhengig av sosial,
økonomisk og kulturell bakgrunn. Hyttene skal også bidra til å sette Agder på kartet som
reiselivsdestinasjon og som et attraktivt sted å bo.
Fylkeskommunen ønsker med konkurransen å få inn forslag til en funksjonell, estetisk,
miljøvennlig og bærekraftig dagsturhytte der det legges vekt på bruk av tre – gjerne som
nytolking av tradisjonell trearkitektur.
Det er ønskelig at hyttene får en lett gjenkjennelig utforming som kan bidra til å profilere
Agder som et bærekraftig, aktivt og innovativt fylke. Det er et mål at hyttene skal bli en
identitetsmarkør som bidrar til å skape en felles identitet for det nye Agderfylket.
Selv om hyttene er like, er det også et mål at alle kommunene skal oppleve hytta som «sin
egen» hytte.
Erfaringer fra tilsvarende prosjekt på Vestlandet (www.dagsturhytta.no) har vist at
dagsturhyttene benyttes intensivt av både fastboende og turister. Enkelte hytter har mer enn
30 000 besøkende årlig. Hyttene har også fått bred omtale både lokalt, regionalt og
nasjonalt. Det er et mål at hyttene i Agder kan inngå som del av fylkets og kommunenes
profilering bl.a. i turist- og næringssammenheng.
Hyttene skal også kunne inngå som del av Sparebankstiftelsen SR-bank’s profilering.
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2.2 Overordnete krav og forutsetninger
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Alle hyttene skal være like.
Areal pr. hytte skal være mellom ca. 12-15 kvm BRA. Overbygget areal regnes ikke
inn i BRA.
Total kostnad pr. hytte skal ikke overskride kr. 800.000 eks. MVA. Se forøvrig pkt.
2.4.
Det må tas høyde for at hyttene skal plasseres i kommuner og på steder med svært
ulike klima- og naturforhold, samtidig som hytta skal være tilpasset ulike
landskapstyper – skogslandskap, fjell- og heielandskap samt kystnatur.
Hyttene skal være et tilbud i forbindelse med dagsturer. Det skal ikke legges opp til
overnatting.
Hyttene skal kunne brukes hele året og hyttene skal i utgangspunktet være ulåste.
Hyttene må av hensyn til transport kunne oppføres i elementer/seksjoner. Se
nærmere omtale i punkt 2.5.
Det må benyttes slitesterke materialer og tekniske løsninger som sikrer lang levetid
og som samtidig krever minst mulig vedlikehold og enkelt renhold.
Det skal i størst mulig grad benyttes trematerialer i konstruksjon og overflater. Det
skal legges til rette for bruk av lokalt trevirke. Det skal ikke benyttes massivtre (KLtre).
Hyttene skal ikke ha innlagt strøm eller vann. Belysning skal løses ved hjelp av batteri
og solceller.
Det skal tegnes et eget frittstående toalettbygg (tørrklosett). Toalettbygget er en mulig
opsjon og skal ikke inngå i hyttas totalpris. Se for øvrig pkt. 2.6.
Innbyder ønsker å få belyst om det kan legges til rette for elementer som stimulerer til
lek og aktivitet for barn.
Det må tas hensyn til at hyttene store deler av tiden vil stå uoppvarmet.
Av hensyn til rasjonell bygging/montering skal hyttene planlegges for montering på
pilarer. Det skal legges til grunn at hyttene vil plassert på tilnærmet flatt terreng. Det
skal vises hvordan mellomrommet mellom terreng og vegg eventuelt kan forblendes
eller kles igjen. Det skal også vises prinsippløsning(er) for atkomst mellom terreng og
inngangsparti.

2.3 Spesifikke krav til hyttene
•

•
•
•

Hyttene skal innredes for fleksibel bruk – spising, opphold, lek m.m. Det skal settes
av plass til bokhyller/boklister (totalt ca. 4 hyllemeter). Bokhyllene skal tilrettelegges
for visning av bøkenes fremside og skal monteres i ulike høyder slik at bøker blir
tilgjengelig for både barn og voksne.). All møblering skal være fast og vises på
plantegning.
Det er viktig at hyttene fremstår som «åpne» med godt lysinnfall og tilsvarende
mulighet til å ta inn utsikten.
Det skal være mulig å utstyre hyttene med frittstående vedovn med stålpipe. Ovn
med pipe skal vises på plantegning.
Mulige plassering(er) av solcellepanel skal fremgå av tegningene. Det må tas hensyn
til at hytta kan bli plassert ulikt i forhold til himmelretningen.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Inngangsparti skal være overdekket.
Det skal legges til rette for utvendige sittegrupper i tilknytning til hytta hvorav minst en
skal være overdekket. Det er viktig at uteplassen(e) er skjermet for vind.
Det skal avsettes noe plass til lagring av ovnsved (30 cm) utenfor hytta.
Det skal ikke avsettes særskilt plass for håndtering av avfall.
Det må legges til rette for å henge opp yttertøy og sette fra seg sko ved
inngangsparti. (Det skal være mulig å etablere «skofri sone» i selve hytta).
Universell utforming: Det legges til grunn at mange av hyttene vil bli plassert på
steder der bevegelseshemmede ikke har tilgang. Det må likevel tas høyde for at
enkelte hytter kan bli plassert på steder der det vil være atkomstforhold tilrettelagt for
bevegelseshemmede. Hyttene må følgelig være dimensjonert for rullestolbrukere.
Hyttene må også utformes med tanke på syns- og hørselshemmede brukere. Det vil i
den forbindelse være viktig å ta hensyn til bl.a. lysforhold (motlysproblematikk) og
akustikk.
Hyttene skal ha et rom/skap for oppbevaring av utstyr knyttet til drift av hyttene (bl.a
batteri). Areal ca. 1 kvm.
Det skal legges opp til naturlig ventilasjon. Det må tas særskilt hensyn til
kondensproblematikk. Dette har vært en utfordring i andre tilsvarende hytter.
Innbyder ønsker å få belyst om det er nødvendig med særskilt isolasjon.
Av hensyn til generalitet skal høyeste snølast for Agder legges til grunn.

2.4 Kostnader
Total kostnad (alt inkludert) pr. hytte skal ikke overskride kr. 800.000,- eks. MVA.
Av dette er det lagt til grunn en gjennomsnittlig fraktkostnad på kr. 150.000 eks. MVA pr.
hytte.
Det vi si at det skal legges til grunn at byggekostnader for selve hytta ikke skal overskride kr.
650.000,-. eks. MVA. I dette inngår produksjon av hytta samt monterings- og
fundamenteringskostnader på stedet. Prisen skal omfatte selve hytta, takoverbygg, ovn/pipe
samt levering og montering av solcellepanel og batteri med enkel belysning. Ovn/pipe og
solcelleanlegg er til sammen beregnet til kr. 50.000 eks. MVA.
Toalettbygg er en opsjon og inngår ikke i byggekostnadene for prosjektet.
2.5 Spesielt om seksjonsbygging – produksjon og transport
Hyttene skal ikke bygges på stedet, men skal kunne transporteres i seksjoner fra
produksjonssted til byggetomt med lastebil og helikopter. Det vil si at samlet vekt pr. seksjon
ikke må overskride ca. 1000 kg. Seksjonene/elementene må videre av hensyn til transport på
vei, ikke overskride følgende mål: Bredde 3 meter, høyde 3 meter og lengde 6 meter.
Av hensyn til å begrense transport- og monteringskostnader må følgende ivaretas:
•
•

Det må legges opp til så få seksjoner som mulig.
Det må legges vekt på mest mulig enkel og rasjonell montering på byggeplassen.

2.6 Toalettbygg
Det er ikke bestemt hvilke hytter som skal ha toalettmuligheter. Det skal imidlertid planlegges
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en standard type frittstående toalettbygg som kan settes opp i tilknytning til hyttene ved
behov. Toalettbygget skal estetisk harmonere med hyttene, og skal for øvrig oppfylle samme
krav som hyttene hva gjelder materialbruk, vedlikehold m.m.
Toalettbygget skal ha meget enkel standard og planlegges som utedo eller tørrklosett uten
bruk av strøm.
2.7 Krav til innlevert materiale
Forslagene skal leveres elektronisk (KGV) tilrettelagt for utskrift på inntil to plansjer i liggende
format A0. Alt innlevert materiale skal være anonymisert og påført motto.
Følgende skal leveres:
•
•
•
•

•
•

Beskrivelse som bl.a. redegjør for intensjonene bak prosjektet, konstruksjonssystem
og materialbruk. Beskrivelsen kan være på maksimalt 5 A4-sider.
Plan, snitt og fasadetegninger av hytte og toalettbygg i målestokk 1:50.
Prinsipptegning og beskrivelse som redegjør for seksjons-/elementbygging, jf.
overordnete premisser og pkt. 2.5.
Tenkt situasjonsplan som bl.a. redegjør for hyttas plassering i terrenget med
inngangsparti, uteplass(er) samt forbindelse mellom terreng og inngang (og
variasjonsmuligheter av dette).
Interiør- og eksteriørperspektiv (Må ikke nødvendigvis omfatte toalettbygg)
Overordnet kostnadsoppsett (Skal ikke omfatte toalettbygg)

Materialet skal leveres i et format som er tilrettelagt for utskrift i liggende A3-format.
3 BEDØMMELSE OG VURDERING AV FORSLAGENE
3.1 Jury
Innkomne forslag vil bli bedømt av en jury med følgende sammensetning:
•
•
•
•
•
•
•
•

Diderik Cappelen, rådgiver Agder fylkeskommune (sivilarkitekt) – leder av jury
Bård Lassen, prosjektleder Agder fylkeskommune
Ellen Instefjord, Sparebankstiftelsen SR-bank
Aase Bessesen, rådgiver Agder fylkeskommune (sivilarkitekt)
Siri Skagestein, rådgiver Agder fylkeskommune (landskapsarkitekt)
Preben Aanensen, universitetslektor UiA
Janne Leithe, enhetsleder kultur og idrett, Farsund kommune
Bjørn Andersen-Steinsland, DNT Sør

Juryen vil som støtte for sin vurdering innhente synspunkter fra politisk referansegruppe
(sammensatt av 4 ordførere og en fylkespolitiker) og faglig referansegruppe (bestående av 3
friluftsråd, DNT og Forum for natur og friluftsliv). Det vil også bli innhentet synspunkter fra
brukere med nedsatt funksjonsevne.
I tillegg vil det kunne bli innhentet synspunkter fra andre eksterne grupper/instanser,
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herunder:
•

Byggteknisk kompetanse

Juryen har mandat til å avgjøre konkurranseresultatet, men har kun innstillende myndighet i
forhold til endelig oppdragstildeling. Styringsgruppa tar beslutning om endelig
oppdragstildeling.
Juryen vil oppsummere sine vurderinger av innkomne forslag i en rapport som vil bli
offentliggjort etter at juryen har avsluttet sitt arbeid. Juryens rapport skal inneholde en
innstiling om det videre arbeid med oppgaven.
3.2 Kriterier for vurdering av forslagene
Juryen vil legge vekt på følgende forhold når utkastene skal bedømmes:
Oppfyllelse av konkurranseprogrammet der det vil bli lagt særlig vekt på:
•
•
•
•

God arkitektur, design og identitetsskaping
Brukervennlighet og tilrettelegging for alle brukergrupper
Materialvalg og tekniske løsninger med utgangspunkt i bærekraft, lang levetid og lite
behov for vedlikehold
Gjennomførbarhet, teknisk og økonomisk, herunder gjennomførbarhet når det gjelder
seksjons-/elementbygging/frakt.

4 KONKURRANSETEKNISKE FORHOLD
4.1 Konkurranseform
Konkurransen er en plan- og designkonkurranse med direkte invitasjon til deltakelse.
4.2 Konkurransens språk
Konkurransebesvarelsen skal være utformet på norsk.
4.3 Innlevering/Konkurransefunksjonær
Konkurranseforslag skal være innbyder i hende senest innen fristens utløp.
Innleveringsfristen fremgår av pkt. 4.7. Innleveringsfristen er absolutt. For sent innkomne
forslag levert via annen plattform enn KGV, vil bli avvist. Forslagstiller bærer all risiko for feil
eller forsinkelser ved innleveringen.
Komplett forslag skal leveres elektronisk i KGV. Vedlegg lastes opp i pdf-format eller annet
alminnelig tilgjengelig format (xlsx, docx, mv.). Det bes om at materialet lastes opp som
separate dokumenter.
Det er ikke nødvendig med elektronisk signatur eller lignende. Det er tilstrekkelig verifikasjon
at forslagstiller har signert, skannet inn og lastet opp mal for tilbudsbrev.
Konkurransefunksjonær er Agder fylkeskommune v/Ernst Johnny Jenssen (e-post:
ernst.johnny.jenssen@agderfk.no telefon: 48127108).
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Konkurranseforslagene mottatt via KGV behandles konfidensielt i den forstand at kun juryens
funksjonær er kjent med forfatteren bak forslagene.
Ved behov for teknisk support eller bistand i KGV kontakt EU-supply enten pr. e-post eller pr.
telefon.
•
•

E-post: kgv@eu-supply.com
Telefon: +47 23 96 00 10

4.4 Honorar/premiering
Hver deltaker som innen fristens utløp innleverer det foreskrevne materialet vil bli gitt et fast
honorar på kr. 45.000 eks. MVA.
4.5 Oppstartsmøte
Det vil bli avholdt et felles oppstartsmøte (Teamsmøte) med alle innbudte arkitektfirma
16.03.2021 kl. 09.00 – 10.00.
4.6 Spørsmål til programmet
Spørsmål til programmet rettes til konkurransefunksjonær via KGV innen 8.04.2021.
Spørsmål vil, i anonymisert form, bli besvart så snart som mulig.
4.7 Innleveringsfrist
Forslagene må være levert innen 21.04.2021 kl. 15.00.
4.8 Forsikring
Eventuell forsikring av materialet må bekostes og besørges av den enkelte deltaker.
4.9 Eiendomsrett og nytterett samt videre arbeid
Innbyder har den materielle eiendomsretten til de innkomne forslagene. Arkitektene beholder
opphavsretten til sine forslag med den begrensning som følger nedenfor.
Det tas generelt forbehold om igangsettelse av prosjektet.
Innbyders målsetning er at det inngås kontraktsforhandlinger med vinnende deltaker med
sikte på tildeling av prosjekteringsoppdraget i tråd med juryens innstilling.
Detaljprosjektering vil bli honorert med kr. 200.000,- eks. MVA. Dette skal også omfatte
prosjektering av RIB og evt. andre konsulenttjenester, Honoraret skal omfatte inntil fem (5)
prosjekteringsmøter. Detaljprosjekteringen skal omfatte fundamentering.
Detaljprosjekteringen skal også omfatte bearbeidelse av prosjektet i tråd med eventuelle
anbefalinger fra juryen.
Detaljprosjekteringen skal omfatte frittstående toalettbygg.
Det kan bli behov for visse tilpasninger til den konkrete byggetomta. Eventuelle
prosjekteringskostnader i denne forbindelse kan bli avtalt særskilt med den enkelte
kommune.
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Kommunene vil selv stå for søknad om byggetillatelse for den enkelte hytte.
Utgangspunktet er at det skal settes opp en hytte i hver av kommunene på Agder. Det kan
imidlertid bli aktuelt at enkelte kommuner ønsker mer enn en hytte. Dette utløser ingen form
for ekstrahonorar/royalty el.l.
Design og tegninger for det vinnende forslag skal være eksklusivt for hyttene som inngår i
Dagsturhytteprosjektet i Agder, og kan ikke benyttes av andre uten godkjenning fra Agder
fylkeskommune.
Detaljprosjekteringen skal starte så snart som mulig etter at konkurransens vinner er
offentliggjort. Det tas sikte på inngåelse av kontrakt og oppstart av detaljprosjektering i uke
20. Prosjekteringen må være avsluttet 1.09.2021.
Innbyder forbeholder seg retten til å fravike juryens innstilling. Dette gjelder for eksempel
dersom vinnerutkastet ikke lar seg gjennomføre innenfor prosjektets økonomiske ramme,
Det samme gjelder dersom det oppstår uenigheter om vesentlige forhold ved engasjement
og samarbeid. Innbyder har rett til å forhandle om alle deler av avtalen uten at det dermed
etableres kontraktsforhold.
I videregående prosjektering/planlegging har innbyder og utførende prosjekterende rett til å
benytte ideer og løsninger fra de øvrige utkastene.
4.10 Retur av forslag
Innkomne forslag er innbyders materielle eiendom og vil ikke bli returnert.
4.11 Utstilling/presentasjon
Samtlige forslag vil bli vurdert utstilt med deltakernes fulle navn i en viss periode etter at
juryen har avsluttet sitt arbeid. Det kan i tillegg bli aktuelt å stille ut forslagene (anonymt) en
periode før juryen har avsluttet sitt arbeid.
4.12 Konkurranseprogrammets godkjenning
Konkurranseprogrammet er utarbeidet av Agder fylkeskommune. Programmet har vært
gjennomgått og godkjent av styringsgruppa for prosjektet.

…………………………………….

