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• Viktigste fordeler



Arkitektkonkurranser 
bade- og svømmeanlegg

Bade- og svømmeanlegg er 
mer en funksjonen. De er særs 
viktige institusjoner i et 
lokalsamfunn !
-merverdi
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Viktig arena for fysisk aktivitet, 
integrering, sambruk, trygghet, 
sosial møteplass.
-merverdi
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Bruk svømmehall og andre 
hverdagsaktiviteter til å skape liv 
i sentrum gjennom god 
lokalisering og utstrakt sambruk
-merverdi
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NAL erfarer og mener det ikke 
behøver å være konflikt mellom 
kostnader, gjennomføringsevne 
og forutsigbarhet..
-merverdi
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…og et godt resultat som gir uventet 
merverdi til bade- og svømmeanlegget 
og lokalsamfunnet
-merverdi
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Med en arkitektkonkurranse får 
du belyst flere konkrete måter 
bade- og svømmeanlegget kan 
utformes på…
-merverdi
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… med de forutsetningene som 
ligger til grunn i prosjektet 
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…og se hvordan det kan skape 
den viktige merverdien til stedet 
gjennom flere løsninger
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Rammene som ligger til grunn i 
prosjektet ligger også til grunn i 
konkurransen.
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Det arkitekter er god på er og 
løse oppgaven og se det i et 
større perspektiv. 
Skape den merverdien er slik 
prosjekt må ha.
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Team med god arkitekt og god 
ekspertise rundt bassengteknikk 
er viktig
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Kostnaden en arkitektkonkurranse 
har kan skape et helt annet 
fotavtrykk i lokalsamfunnet
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• Eksempler:

Åpen plan- og designkonkurranse om
«SKOLE OG SVØMMEHALL VÅLER»
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• Eksempler:

Parallelloppdrag / Begrenset plan-
og designkonkurranse om
«SVØMMEHALL MYSEN»



















Arkitektkonkurranser 
bade- og svømmeanlegg

• Eksempler:

Åpen plan- og designkonkurranse
«SENTRUM BRANNSTASJON»





100 innleverte konkurranseutkast
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• Ulike konkurranseformer







Hva og hvordan jobber NALs konkurransesekretariat

NAL jobber utelukkende med det som heter plan og designkonkurranse -
arkitektkonkurranser med løsningsforslag.
Vi arbeider med det på forskjellige nivåer. 

Rådgir oppdragsgivere i valg av prosess 
• → konkurranse? Parallelloppdrag? Bør ikke lage konkurranse? Anbudskonkurranse

Bistår oppdragsgivere i hele deres konkurransegjennomføring
• Del 1 – Grunnlag Konkurranse
• Del 2 – Gjennomføring Konkurranse
• Del 3 –Gjennomføring Juryering 

«Vaktbikkje» i forhold til det totale konkurransemarkedet. 

Årsrapport 2019:
Konkurransene vi er involvert i akkurat nå



NALs årsrapport 2019









•Peter Zumthor,whom i have heard on a couple of
occasions say that for him who did not have the "right 
connections" open competitions were his only chance
to enter and build on the public scale. 

(i think that the shelter for roman ruins in chur was the
first competition he won - the rest is history:-)



101 innleverte konkurranseutkast.
År: 2018

Vinnerutkastet «Finnskogens hus» forfattet av teamet 
Filip Lipinski, Juráš Lasovský, Hanna Johansson og 
Andrea Baresi



237 innleverte konkurranseutkast.
År: 2009

Det er tyske Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von 
Architekten som står bak bidraget «Forum Artis».



239 innleverte konkurranseutkast.
År: 2014
Vinner: Espen Surnevik, Norge



250 innleverte konkurranseutkast.
År: 2000
Vinner: Snøhetta, Norge

Bygningen er fredet av Riksantikvaren, som i sin begrunnelse for fredningen blant annet sier at 
Operabygget på kort tid har "...blitt både et symbol og en attraksjon som ved sin fysiske utforming har 
tilført en ny dimensjon i opplevelse og bruk av operabygg."




