
Arkitektkonkurranse: KLUBBEN
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-23 er det Klubben som står for tur. Prosjektet innebærer en rehabilitering av
lokalet, inkludert reetablering av bar. Gode løsninger for tilgjengelighet til bar, og
kø-løsninger vil vektlegges.

Befaring av lokalet vil være mulig:

Torsdag 25.august: 12:00 til 16:00

Tirsdag 30.august: 14:00 til 18:00

Torsdag 8.september: 12:00 til 15:00

Tid for befaring innen disse tidspunktene må avtales med byggeprosjektsjef@uka.no.

Befaring på andre tidspunkt kan også være mulig etter avtale.

Vurdering av bidrag:

- Påmelding til konkurransen skjer ved innsending av konkurransebidrag til mail
byggeprosjektsjef@uka.no innen Søndag 18. september kl. 23:59.

- Deretter blir det innkalling til presentasjon av prosjektet med utspørring i løpet av
uke 39.

- Vurdering baseres på innlevert materiale, samt presentasjonen ved innlevering.

Vinnerbidraget annonseres onsdag 5.oktober.

Påmelding og spørsmål rettes til byggeprosjektsjef@uka.no.

Lykke til med oppgaven, fra UKA-23 og Samfundet!!

UKEhilsen
Kjersti Bjelland
Byggeprosjektsjef, UKA-23
Tlf.: 954 67 032
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Klubben
Klubben er et lokale som i dag blir brukt til debatter, dansing, møter, selskap og mer, og
er derfor et lokale mange er glad i. Det er ønsker om at den nye Klubben kan tilby både
sosialisering ved intime sitteplasser og gode muligheter for dansing, og at det er et
tydelig skille mellom disse områdene. Det skal være gode muligheter for å kjøpe et glass
med valgfri drikke, uten å måtte bryte seg frem til baren. Det er et ønske om at baren skal
plasseres i det som heter Støv, som i dag er lagringsplass til stoler mm. på nordre side av
lokalet (se bildet).

Kravspesifikasjoner
● Effektivt køsystem til baren

● Tydelige serveringspunkt i baren

● Gode og intime løsninger til sittegrupper og mingling

● Gode dansemuligheter

● Kreative løsninger for å skjule ledninger i taket

● Fokus på konsept

● God flyt i lokalet

Fysiske begrensninger
De fysiske begrensningene vil være veggene som leder ut av rommet. Det vil si døren
som leder ut mot Knausgangen og dørene som leder mot toalettet og Storsalen.
Med flere scener i Nybygg, er det ikke lenger nødvendig med den som er i Klubben i
dag, det er derimot viktig for UKA-23 med scene. Kreative løsninger for å fikse opp
området der scenen står nå uten å fjerne mulighetene for en midlertidig scene er derfor
viktig.



Omfang
Byggeprosjektet skal innebære en oppussing av tak, vegger og gulv i Klubben. Det vil
også innebære utforming av barløsning og belysning, samt eventuelt møblement i
lokalet.

Økonomiske rammer
Byggeprosjektets løsninger vil begrenses av de midlene som stilles til rådighet.
Innovative og kostnadseffektive løsninger blir derfor verdsatt. Kostnadsfordelinger skiller
seg vesentlig fra andre byggeprosjekter, da arbeidskraften i UKA er frivillig.

Kåring av vinnergruppe
Vinneren av konkurransen kåres av en jury bestående av representanter fra UKA-23,
Samfundet og fra arkitektkontoret som UKA samarbeider med. Vurderingen blir basert
på presentasjonen av bidraget, samt det innleverte materialet.

Vinnergruppen får være med å videreutvikle og realisere konkurranseforslaget, og få
tilbud om opptil 3 UKEfunkstillinger. Det er ønsker om grupper på 2, men ved sterkt



ønske kan man være 3. Dette er et stort verv, og det forventes at vinnergruppen er villige til
å bidra helt til lokalet står ferdig i 2023.

Krav til innlevert materiale
● Plan og snitt i målestokk 1:100

● Valgfri detalj i målestokk 1:20

● Kort beskrivelse av forslaget

● Visuell formidling

● 3D-framstilling av prosjekt (frivillig)

● 15 min. presentasjon av konseptet

Øvrig informasjon
Som medlem av Byggeprosjektet forutsettes videre arbeid med prosjektet helt frem til
ferdigstilt prosjekt. Det forventes deltakelse på alle ukentlige prosjekteringsmøter 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 bygging. 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
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.

Studentersamfundet er byggherre. Byggeprosjektsjef er entreprenør og har høyeste
myndighet i alle beslutningssaker. Som UKA-23 sitt byggeprosjekt vil prosjektet ikke
være offentlig før ferdigstillelse. UKA-23 forbeholder seg retten til bruk av alt innlevert
materiale.

Spørsmål angående konkurransen og byggeprosjektet rettes til

Kjersti Bjelland
Byggeprosjektsjef UKA-23
mail: byggeprosjektsjef@uka.no
Tlf.: 954 67 032

Lykke til!
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