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Konkurransen

BRAUT
Danny Nhat, Roman Kekel

FOTSPOR
Magnhild Sandbakken,
Gunnbjørg Hole

7. mars 2019 inviterte Nasjonalt Pilegrimssenter arkitekt- og
designstudenter til en idékonkurranse. Her ba vi om forslag til
design og løsninger til innovative og miljøvennlige
servicebuer som kunne stå langs Gudbrandsdalsleden og
styrke tilbudet til vandrerne. Buene skulle gi vandrerne
tilgang på rent vann, toalett, lading av telefon og tilkobling til
WIFI. I kriteriene var det blant annet satt krav om at buene
burde tåle vær og vind, ha bærekraftige «off-grid» løsninger,
god design og kunne utplasseres i ulikt terreng. Målet var å
utvikle servicebuer som kunne skåne naturen og omgivelsene
for unødvendig slitasje og forsøpling og samtidig gi de
vandrende tilgang til sanitæranlegg og rent vann.
Oppdragsgiver og byggherre i prosjektet er Nasjonalt
pilegrimssenter (NPS) som koordinerer den statlig finansierte
pilegrimssatsingen. NPS jobber i skjæringspunktet mellom
kultur, næring, kirke, folkehelse og miljø. Vår visjon er "En
reise som berører". Vårt mål er å bidra til økt bruk av de
gamle ferdselsvegene gjennom bygd og by, skog og fjell, mot
pilegrimsmålet Nidarosdomen i Trondheim.

LINJER I LANDSKAPET
Erik Bird

HEDRENDE OMTALE:
PILEGRIMSVARDENE
Mats Einervoll Heggernæs

Pilegrimsleden - St.Olavsvegene til Trondheim er et nettverk
av merkede pilegrimsleder som ender ved Nidarosdomen i
Trondheim. Hovedtraséen og satsingsområdet i dette
prosjektet, er Gudbrandsdalsleden fra Oslo til Trondheim.
Rundt 70% av pilegrimene som kommer til Trondheim har
gått langs Gudbrandsdalsleden og i 2018 ble det registrert
vandrere fra mer enn 30 forskjellige land. Det er registrert en
gjennomsnittlig økning i vandrere på 20 % de siste 7 årene. I
tillegg til langvandrende pilegrimer som ender opp i
Trondheim, ser vi en utstrakt lokal og regional bruk av
pilegrimsleden. Skoleklasser, konfirmantgrupper, historielag,
mosjonister, turlag, vennegjenger, innvandrergrupper og
andre vandrere har glede og nytte av pilegrimsleden som
tursti. Den økende trafikken på leden fordrer god
infrastruktur, både for å gi gode opplevelser til de vandrende
og for å skåne miljøet mest mulig.
Konkurransen er muliggjort takket være finansiering
fra Sparebankstiftelsen DNB som støtter tiltak innen kunst,
kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter
og kulturminner.

.

JURY:
Marie Louise Anker
(Juryleder)
Phd. Sivilarkitekt og fagdirektør for
kulturminneforvaltning i Nidaros
Domkirkes Restaureringsarbeider.

-----Hans-Jacob Dahl
Daglig leder ved Pilegrimssenter
Dovrefjell.

----Bente Sofie Syversen
Innovasjonsrådgiver i Innovasjon
Norge.

----Eva Grothe
Rådgiver i Sparebankstiftelsen DNB.

----Erik Fenstad Langdalen
Arkitekt, professor, viserektor ved
AHO og innehaver, Erik Langdalen
Arkitektkontor

-----Knut Bjørgum
Senior landskapsarkitekt for Snøhetta.

-----

Konkurransefunksjonær og
sekretær; Lisa Skjellfjord
Prosjektleder for Nasjonalt
Pilegrimssenter (Innbyder).

Gjennomføring
Konkurransen ble gjennomført som en studentkonkurranse
for alle studenter innen arkitektur og design. Juryen var
sammensatt og faglig sterk. Anonymitetsprinsippet ble
konsekvent overholdt.
Påmelding åpnet 07.03.2019 og innleveringsfristen var
07.06.2019. Selve juryeringen foregikk i et møte 17.06.19,
men juryen fikk tilgang på anonymisert, innlevert materiale
allerede 08.06.19. Dette for å kunne ta notater og forberede
seg til selve møtet. I forkant av møtet, før innleveringsfrist,
hadde juryen en samtale om hvordan selve møtet skulle
foregå og hva som var viktig å fokusere på.
Konkurransen hadde opprinnelig tjuesju påmeldte. Det kom
inn tolv bidrag, men vi endte til slutt opp med ti godkjente
deltakere. Et bidrag ble levert etter frist og ble derfor ikke
vurdert og i løpet av juryeringen kom det frem at et bidrag lå
for tett opp til Peter Zumthors design i Sauda, uten at det var
opplyst om inspirasjonskilde. Bidraget kom derfor ikke videre.
18.06.2019 ble resultatet offentliggjort.
Juryens mandat var å kåre konkurransens vinnere. Juryen
kunne i tillegg tildele "hedrende omtale", men disse skulle
ikke gis noe pengebeløp.
Juryen skulle også utarbeide en kort skriftlig rapport, som
inneholdt deres vurderinger, konklusjoner og anbefalinger.
Rapporten skulle vise hvordan beslutningen var tatt og gi
individuell kritikk av de premierte bidragene, samt bidragene
som hadde fått "hedrende omtale". I kriteriene var det også
besluttet at alle godkjente, innleverte bidrag skulle få en kort
tilbakemelding fra jury.
Jurymøtet var preget av gode diskusjoner, konstruktive
tilbakemeldinger og mye enighet rundt momentene i de
innleverte bidragene.
Juryens bedømmelse endte med, at det fra et faglig ståsted,
ikke var tilrådelig å peke ut en førsteplass i denne
konkurransen. I følge juryen svarte ingen av forslagene godt
nok på alle kriteriene til å kunne føres direkte videre til et
byggeprosjekt. Juryen valgte derfor å peke ut de tre
bidragene som best svarte på oppgaven. Premiepotten på
90.000 kr fordeles likt mellom disse bidragene. Videre blir det
opp til prosjektgruppen å ta en vurdering og se hva som evt.
kan videreføres i prosjektet.

Terrenget og potensielle tomter
Gudbrandsdalsleden er den lengste pilegrimsleden i Norge og var hovedveien til Nidaros (dagens
Trondheim) i middelalderen. Den er totalt 643km og strekker seg fra Oslo til Lillehammer, opp over
Dovrefjellet og videre til Trondheim. Leden løper delvis parallelt med E6 og gjennom et mangfoldig og
vakkert landskap.

Vandrere på vei over Dovrefjell, foto: Hans-Jacob Dahl

Fra Oslo til Eidsvoll går veien både gjennom by,
kulturlandskap og skog og har for det meste lite
stigning. Fra Eidsvoll og fram til Lillehammer, begynner
landskapet å forandre seg og det er tegn på
fjellandskap. Nord for Lillehammer begynner
Gudbrandsdalen og leden går langs elven
Gudbrandsdalslågen. Det betyr at veien over området
har delvis skråning. Den neste delen av leden, som fører
til Oppdal, fortsetter videre opp på Dovrefjellet opptil
1200 moh. Området er fjell-landskap, lite bebodd og
det finnes ikke noe direkte lokalforsyning i løpet av de
neste 100 km til Oppdal. Fra Oppdal til Trondheim er
det stort sett skog og kulturlandskap som preger leden.

I prosjektet er det planlagt at seks servicebuer av
samme design skal plasseres ut langs leden. En av
utfordringene i konkurransen har derfor vært å
designe nytenkende, miljøvennlige og
bærekraftige servicebuer som kan tilpasses ulikt
terreng og passe inn i ulike landskapstyper. Det
har derfor ikke blitt definert noen bestemt tomt i
utlysningen.
Juryens vurdering av tomtesituasjonen har vært
at tomtevalgene nok vil bli preget av
overgangssoner mellom skog, innmark og
utmark, mer enn av åpent fjellandskap.

Landskapet er variert langs leden, foto: Mattias Jansson

Kriterier
I utlysningen ba innbyder om nytenkende, god design og innovative, bærekraftige løsninger til
servicebuene. Utformingen var planlagt å basere seg på resultatet av konkurransen og det var derfor
ønskelig at designet skulle kunne knyttes til pilegrimstradisjon, uten å dermed være låst til gamle mønstre.
Videre skulle buene i seg selv gi den vandrende tilgang til rent vann, toalett, lading av telefon og tilkobling til
WIFI. Det var understreket at de burde tåle vær og vind, men at de i utgangspunktet kun skal være operative
på sommeren. I tillegg må de kunne utplasseres i ulikt terreng, da samme konstruksjon skal benyttes på seks
ulike steder langs leden.
Liste over ønskede funksjoner:
-Tilgang til rent drikkevann
-2 stk. toaletter og vask for vandrerne
-System for søppelhåndtering
-Mulighet for å lade mobil
-Tilrettelegging for WIFI
-Tilby stempling av pilegrimspass
-Ha en profil som er lett gjenkjennbar som en del av
pilegrimsleden
-Være innovativ
-Være bærekraftig (miljøvennlig og anvendbar fremover i
tid, benytte «off-grid» teknologi)
-Bruke norske tradisjonsmaterialer, gjerne med ny vri,
gjerne kombinert med nyere og mer utradisjonelle
Tradisjonelt pilegrimssymbol, olavskorset kombinert med
materialer
valknuten. Foto: Eskil Roll
-Være relativt liten i areal, men det angis ikke noe direkte
arealkrav til de enkelte rommene
-Toalett og vask inne, men lading og andre funksjoner gjerne på overbygd terrasse eller lignende
-Innendørs rom for lager av toalettpapir og rengjøringsartikler
-Sitteplasser under overbygg
Bedømmelseskriteriene ble listet opp i kravspesifikasjonen slik:
-God arkitektonisk utforming og attraksjonsverdi
-God oppfyllelse av funksjonskrav
-Fleksibel terrengplassering med mulighet for tilpasning til forskjellig terreng og situasjoner, som samtidig gir
lite inngrep i naturen
-Materialbruk
-Økonomi og byggbarhet

Juryens generelle kritikk
Før selve jurymøtet hadde juryen en innledende samtale for å koordinere seg i henhold til metode og
kriterier. Vektingen av kriterier ble som følger; arkitektonisk design der materialbruk, byggbarhet,
oppfyllelse av funksjonskrav kom naturlig med under det. Fokus på pilegrimstradisjon og at bygget skulle
styrke opplevelsen av pilegrimsreisen var også viktig, det samme var miljø og bærekraft.
Juryeringsprosessen startet med en innledende runde med utsortering. Det ble raskt bemerket at ingen av
bidragene utpekte seg med tanke på nyskapende løsninger. Størrelsen og byggbarheten på servicebuene ble
en viktig utvelgelsesfaktor i første fase, fordi dette påvirker både fotavtrykk i naturen og byggekostnad.
Dersom dette skal bli en standard for servicebuer langs pilegrimsledene, er det viktig at kostnaden ikke er
for høy. Det ble også vurdert om tilrettelegging for benyttelse av uteareal og om terreng var tatt hensyn til.

i

Spennende materialbruk på infotavle langs leden. Foto: Hans-Jacob Dahl

Bidragene viste tegn på iherdig arbeid, men hadde ulik tolkning av hva en servicebu burde være.
Konkurransens program hadde latt dette være noe åpent for fortolkning og det ble derfor opp til juryen å
vurdere. Enkelte forslag implementerte religiøse symboler og religiøse bygningsformer. Juryen konkluderte
at en servicebu ikke skal assosieres med et hellig sted, men et sted hvor vandreren kan stoppe, finne hvile
og få sine behov oppfylt. Det ble også konkludert med at store innendørs oppholdsrom ville innby til
overnatting og opphold over lengre tid, noe som ikke er ønskelig. I første runde ble fem bidrag sortert ut på
dette grunnlaget. De seks gjenværende ble sammenlignet mot hverandre med faglig drøfting. –Byggbarhet
innenfor et nøkternt budsjett, transport av byggematerialer, estetikk i forhold til ulike omgivelser, fleksibel
plassering og muligheter for bearbeiding av design var blant temaene som ble diskutert. Alle seks bidrag
hadde ulike positive elementer, men ingen hadde komplett oppfyllelse av krav. Juryens konklusjon var, at fra
et faglig ståsted, var det dessverre ikke tilrådelig å peke ut en førsteplass i denne konkurransen. Ingen av
forslagene svarte godt nok på alle kriteriene til å kunne føres direkte videre til et byggeprosjekt. Til sist ble
det valgt ut tre som skilte seg ut med tanke på oppfyllelse av kravspesifikasjonen og som hadde potensiale
for videre utvikling. Det ble også valg ut et utkast som juryen mente fortjente hedrende omtale.

PREMIERT BIDRAG: BRAUT

BRAUT
AV
DANNY NHAT
OG
ROMAN KEKEL
Arkitektur- og designhøgskolen i
Oslo (AHO)
Master i Arkitektur, år 3 & 4
-----

Gode sider:

BRAUT, norrønt for vei, har åpenbare kvaliteter og er flott i seg selv. Den
svarer på det meste av det som er skissert i kravspesifikasjonen, men
trenger bearbeiding og kan gi noen problemer rundt byggbarhet og
økonomi.
Hovedidéen baserer seg, ifølge arkitektene, på «et tak med parametere
fastsatt av type landskap, terreng og orientering». Under taket plasseres
et «Program-møbel». Utgangspunktet er et fundament som består av et
sett med massive stenger som er drillet ned i bakken. Med dette mener
arkitektene at prosjektet reduserer avtrykket i terrenget. Et oppløftet tak
med gjennomgående utsikt skal sette aktiviteten og landskapet i fokus.
BRAUT har et industrielt preg og skiller seg ut blant de andre forslagene.
Designet består av tunge materialer og er robust. Juryens vurdering er at
byggverket er stort og at taket krever kraftig fundamentering, noe som gir
inngrep i naturen, spesielt der det er fjellgrunn. Det bemerkes likevel at
det er positivt at det kun er punkter som settes ned i bakken. Det er en
fin idé å ha et lite lukket rom for servicefunksjonene med et åpent tak
over. Det kan gi mulighet for en prefabrikkert modul som heises på plass.
Juryen liker idéen med fleksibel inndeling i soner og mener designet har
potensiale for forenkling. Takkonstruksjonen kan synes komplisert og
tung og vil kunne gi store kostnader. Geometrien i konstruksjonen
vurderes av juryen som vel teoretisk og noe som krever bearbeiding.
Spørsmålet er hvor mye man står igjen med av den originale tanken etter
en eventuell bearbeiding. Arkitektene lanserer en idé om fokus på
plantevern, botanikk og planter som identifiserende elementer langs
leden. Plantene tilpasses fra sted til sted og idéen er interessant, men
spørsmål reises om det krever vedlikehold? Det bemerkes videre at taket
ser ut til å innby til å bli klatret på slik den ligger i terrenget på
illustrasjonen. Hva i så tilfelle med sikkerheten? Programmet med
vannoppsamling og solceller ligger også utsatt til. Arkitektene får ros for
spennende løsninger og en gjennomgående tanke med det tekniske, men
det kommenteres at det er liten oppsamlingsflate av vann. Hvorfor ikke
bruke hele taket? Designet får pluss for utvendige muligheter, det er et











Flott og spennende design
Svarer på kravene
God idé, fleksible løsninger
Gjennomgående tanke med
det tekniske
Skiller seg ut
Smart fundamentering med
punktvis forankring, gir
mindre inngrep i naturen
Gode utvendige løsninger
Mulighet for prefabrikkert
servicemodul
Utfordringer:










Stor
Komplisert takkonstruksjon
Teoretisk geometri
Byggematerialene er store,
tunge og krever maskinell
transport
Krever mye bearbeiding
Kostbar løsning
Svak tilknytning til tradisjon

Konklusjon: Flott og annerledes,
gode, gjennomførte idéer, men
stor og krevende. Lite tilknytning
til tradisjon. –Krever mye
etterarbeid, men har potensiale.

friskt forslag med gode idéer og intensjoner. Konklusjonen er at
skal det fungere, må det skaleres ned. Det bemerkes også at
selv om BRAUT er vakker slik den er presentert her, vil den
kanskje ikke passe inn over alt. Den har ingen klare tilknytninger
til tradisjon og det fryktes at bygget kan fremstå som fremmed i
terrenget. Det mangler le på sidene og det er en viss fare for at
det kan gi en effekt av å bli en vindtunnel eller trakt. Et slikt
åpent bygg vil i tillegg kunne tiltrekke seg beitedyr som sau. Det
kan bli nødvendig å sette opp gjerde rundt bygget. –I tillegg har
man bruken av betong og hvordan den vil eldes med tiden. –
Uttrykket vil fremstå veldig annerledes etter noen år i naturen
og dette bør tas i betraktning. Alt i alt et spennende design med
gode idéer, men som krever mye etterarbeid og som dessverre
kan bli kostbart å bygge. Likevel en veldig god kandidat og verdig
sin plassering som en av tre beste.

PREMIERT BIDRAG: FOTSPOR
FOTSPOR
AV
MAGNHILD SANDBAKKEN
OG
GUNNBJØRG HOLE
NTNU
Master i Arkitektur, år 3

----Gode sider:







FOTSPOR, er enkel, robust, lun og faller fint inn i terrenget. Den fremstår som litt
naiv i sin utførelse, men svarer stort sett på det som er skissert i
kravspesifikasjonen og har fin størrelse. Designet og konstruksjonen er noe
uferdig og trenger bearbeiding, blant annet på teknisk konstruksjon.
Forslagsstilleren beskriver i sin innledning en intensjon om å skape et bygg som
har tilhørighet på leden, som passer inn i landskapet og som er bygget på
kortreiste, lokale og tradisjonelle materialer i bygninger som man finner langs
Gudbrandsdalsleden. Designet skiller seg ut ved at arkitektene har lagt inn
spennende vinkler og skarpe overganger mellom tak og vegg. I tillegg har de lagt
inn et pilegrimssymbol i stål som en godt synlig og gjenkjennbar faktor på
veggen. FOTSPOR er det eneste bidraget i konkurransen som har valgt å bruke
stein som materiale. Det å benytte lokal stein gir spennende muligheter for lokal
tilpassing, lokal kompetansebygging ved kursopplegg og oppbygging på stedet. I
tillegg er det et spennende og fint materiale. Designet er kompakt og vil være
enkelt å plassere i terrenget. Benken som strekker seg rundt nesten hele bua
trekkes frem som et positivt element og den overbygde sitteplassen med
levegger er også en fin og gjennomtenkt detalj med referanser til den
tradisjonelle gapahuken. Innleveringen er fint presentert, den har en bra tekst
med en god tanke og innlevelse bak og enkelte i juryen bemerket at det var fint
å få akvareller i tillegg til de datategnede illustrasjonene. Bruken av både tre og
stein gir en fin tilknytning til gammel tradisjon. Det bemerkes videre at det er
positivt at symbolet er tydelig, da det vil være en fin måte å gjenkjenne bygget
som en del av pilegrimsleden. Materialvalget i symbolet, cortenstål derimot, har
ifølge juryen en tendens til å overføre farge til materialene det er festet til og
juryen er derfor ikke utelukkende enige i dette valget. Det nevnes at selv om
skarpe vinkler kan være spennende, kan det være vanskelig å gjennomføre. Det
bemerkes også at det skorter på tekniske detaljer i overgang mellom vegg og tak
og i takkonstruksjonen generelt. Det vises at dette ikke er arkitekter med lang
erfaring. Juryen mener likevel at dette kan bli et fint prosjekt som kan inspirere i






Fint og spennende
materialvalg
Kan bruke lokal stein
Miljøvennlig og bærekraftig
Svarer stort sett på kravene
God størrelse
Tradisjonell men spennende
detaljer
Skiller seg ut
Rom for lokal tilpasning
Kan passe overalt
Mulighet for lokal
kompetansebygging i
tradisjonshåndverk
Utfordringer:









Uferdig design
Litt naiv i utførelsen
Teknisk konstruksjon trenger
bearbeiding
Tekniske løsninger er ikke
gjennomtenkt
Kan ikke prefabrikkeres
Byggeprosessen vil ta lengre
tid
Skarpe vinkler kan være
vanskelig å gjennomføre

Konklusjon: Potensiale for å bli et
flott prosjekt med bruk av lokale
materialer og mulighet for
kompetanse -bygging. Designet
kan passe overalt, solid uten å
være prangende, men trenger
bearbeiding.

form av formgivning og materialbruk selv om det byggetekniske ikke er på plass. Juryen kan ikke se at det er lagt opp
en løsning på vann i designet, men bemerker at dersom det er en plan om å benytte regnvann, er ikke torvtak spesielt
egnet. Det bemerkes også at hva toalettløsning gjelder, så krever forbrenningstoalettet en del vedlikehold, det tar ikke
så mange brukere per dag og det krever en del av brukeren rent teknisk. Det er derfor kanskje ikke er det mest
egnede for servicebuene. Alt i alt et design og en idé som gir rom for utvikling og som gir potensiale for lokal tilpasning
og ikke minst, som vil passe inn i de fleste miljøer og landskapstyper langs leden, samtidig som den vekker oppsikt
med sitt enkle, robuste og spennende design.

PREMIERT BIDRAG: LINJER I LANDSKAPET
LINJER I LANDSKAPET
AV
ERIK SEBASTIAN BIRD
Arkitektur- og designhøgskolen i
Oslo (AHO)
Master i Arkitektur, år 4
-----

Gode sider:

Mottoet «linjer i landskapet» henviser til arkitektens idé om å legge
servicebuene som nettopp linjer i landskapet. Lavt, smalt og tilpasset sol, utsikt
og terreng. I skrånende terreng skal buene plasseres langs kotelinjene og i flatt
terreng skal buene «ligge langstrakte som landskapet selv». Linjen understrekes
av moderne laftekonstruksjon og et tak av skifer.
Juryen berømmer arkitektens tydelige løsninger og designets lette uttrykk.
Konseptet med en langstrakt konstruksjon som nærmest flyter over terrenget
er fint og idéen er godt forklart. Muligheten til å prefabrikkere modulene er en
positiv faktor som muliggjør et bygg innenfor en nøktern kostnadsramme. Det
stilles spørsmål til om maskinlaft av plank er skikket materiale, den fremstår
som noe lett i konstruksjonen og taket er et svakt punkt. Det er usikkert om
taket vil tåle snø og vind med sitt brede takutspring og manglende støtte i
ytterkantene. En mulighet for å styrke taket, kunne være å forkorte
takutspringet eller kjøre laftet helt opp, men det vil samtidig endre det
arkitektoniske inntrykket. Designet gir en viss følelse av ferdighytte og den
mangler karakter. Samtidig virker den inspirert av japansk arkitektur, til tross
for at det henvises til midt-norsk byggetradisjon i beskrivelsen. Dette er et bygg
som skal kunne stå over hele landet og bør være tilpasset dette, men det er
samtidig en trekonstruksjon i laft som det er tradisjon for og det gir rom for
tilpasning. Bidraget er godt gjennomarbeidet og designet er kommet langt, selv
om det også gis inntrykk av å slites noe mellom form og funksjon. Utvendig
størrelse er grei men selve toalettrommene er veldig store. Tanken om å
integrere symboler som representerer 7 følelser er tatt fra en bok skrevet av
en pilegrimsprest og er en artig tanke. Dette er begreper som er veldig levende
i pilegrimsverdenen, men å forberede toalettrommet for kontemplasjon er noe
juryen finner problematisk. Bygget kan muligens skaleres, men det vil påvirke
konseptet om den lange linjen. Midtrommets størrelse er fint da det ikke
oppfordrer til overnatting, men den perforerte veggen kan fort bli en
snøfanger om vinteren. Juryen peker på at systemet har potensiale og de
utvendige sitteplassene som er integrert i bygget, er en fin detalj. Idéen om å
bruke cortenstål utvendig på konstruksjonen er lite gunstig, da stålet vil
misfarge treet når det ruster. Bird refererer til to arkitekter som han har tatt
inspirasjon fra, Bodil Reinhardsen og Peter Zumhthor. Juryen bemerker at












Mulighet for prefabrikkering
Lav byggekostnad
Bærekraftig materialvalg
Svarer på kravene
Grei størrelse
Lite fotavtrykk
Fint med sitteplasser ute
Rom for tilpasning
Godt gjennomarbeidet
Fint presentert
Utfordringer:









Preg av ferdighytte
Mangler karakter
Takets utforming er
problematisk
Lite naturlig lys
Store toalettrom
Slites mellom funksjon og
form
Fare for at det arkitektoniske
uttrykket forsvinner ved
bearbeiding

Konklusjon: Et nøkternt bygg med
et lett om noe karakterløst
uttrykk. Potensiale for utvikling,
men med fare for å miste den
opprinnelige arkitektoniske idéen
om en linje i landskapet. Taket er
et svakt punkt som må utarbeides
mer, mulighet for prefabrikkering
er positivt da byggetiden kan bli
lavere.

bidragsyterens design ligger veldig nært
opp til hans inspirasjonskilder, men at det
samtidig er normalt å la seg inspirere av
andre arkitekter. Konklusjonen blir at det er
nok av hans egen visjon i designet, til at det
ikke blir et plagiat. Mangel på naturlig
lysinslipp bemerkes som et mulig problem.
Selv om det er lysspalter i tak og
perforering i panelet i den midterste
modulen, kan dette bli noe mangelfullt. Alt
i alt er dette et bidrag med potensiale for utvikling, selv om det kan være en fare for å miste det opprinnelige
arkitektoniske uttrykket ved for mye endring. Det er lagt opp til prefabrikkering, som kan få byggetiden ned, noe som
er positivt da terskelen for å få opp flere bygg langs leden da blir lavere.

HEDRENDE OMTALE: PILEGRIMSVARDENE
PILEGRIMSVARDENE
AV
MATS EINEVOLL HEGGERNÆS
NTNU
Master i Arkitektur, år 4
-----

Gode sider:









Skiller seg ut
Viser tilknytning til tradisjon
Spennende arkitektonisk idé
Løst greit bygningsteknisk
Fint presentert
Fint med brent kledning
Fin tanke om varde
Positivt konsept med
fellesskap mellom vandrere
Utfordringer:

PILEGRIMSVARDENE er inspirert av ordet «varde» som er beslektet med
norrønt for «å holde vakt». Designet er, ifølge arkitekten, basert på sterkt
geometri, inspirert både av varder og av tradisjonelle setegårder og
stabbur.
Hovedidéen er, ifølge forslagsstiller, at PILEGRIMSVARDENE skal være et sted å
samles. I første etasje er det tilgang på fasiliteter som drikkevann og toalett og i
andre etasje er det et galleri med utsikt fra store vinduer i alle fire
himmelretninger. Juryen finner dette å være en god idé med et sprekt design
som skiller seg ut blant de innkomne bidragene. Konseptet med fellesskap
mellom vandrerne er positivt og det er en klar tilknytning til tradisjon. Det er
muligens lagt litt for mye vekt på forsamlingssted og ikke nok vekt på ro som
også er viktig i en pilegrimssammenheng. Det bemerkes at navnet sier «varde»,
men arkitekten har ikke helt truffet på dette punktet. Det lener mer mot stabbur
i formen og likevel fremstår designet som fremmedartet i det norske landskapet.
Det ferdige produktet ligner mer på et japansk vakttårn og selv om den brente
kledningen og de rene linjene er flotte, er ikke dette noe som kan gli lett inn i et
hvert landskap langs leden. Galleriet i andre etasje er en fin tanke og det er
veldig godt presentert, men det er en viss fare for at det oppfattes som en
invitasjon til overnatting. Dette vil kreve mer ettersyn og vedlikehold en det som
er tenkt i prosjektet. Det bemerkes at designet i seg selv er flott og det er godt å
se noen som tør å tenke annerledes. Designet er løst greit byggeteknisk men
konstruksjonen kan bli kostbar og planløsningen er noe vanskelig å gjennomføre
uten at det blir et stort bygg. Utnyttelse av utearealet mangler. Alt i alt en sterk
og spennende arkitektonisk idé, men vil passe bedre til et annet formål enn det
vi ber om.









Fremmed uttrykk i norsk
natur
Kostbar å bygge
Stor
Mangler utnyttelse av
uteareal
Vanskelig planløsning
Stort innendørs areal
inviterer til overnatting
Har ikke helt fått til idéen om
varden

Konklusjon: Herlig forslag, positivt
konsept og god idé med vardetilknytningen. Har ikke helt fått til
gjennomføringen av idéen,
resultatet fremstår som
fremmedartet i norsk natur. Fint
materialvalg og greit løst rent
byggeteknisk, men bygget blir for
stort og dyrt for vårt bruk.

TILBAKEMELDING: DEN MODERNE
PILGRIMSBUA MED RØTTER I NORSK
KULTURARV OG KRISTENDOM

DEN MODERNE
PILGRIMSBUA MED
RØTTER I NORSK
KULTURARV OG
KRISTENDOM

-----

Gode sider:






DEN MODERNE PILEGRIMSBUA MED RØTTER I NORSK KULTURARV OG
KRISTENDOM er, ifølge bidragsyter, inspirert av norske stavkirker og
tradisjonell byggeteknikk, men i en moderne kontekst og med en klar,
miljøvennlig profil.
Bygget er delt inn i to deler, en toalettdel og en hviledel, hvor man også
kan få ladet telefonen. Man kommer inn i hviledelen som har foldbare
benker for enklere adkomst og neste rom inneholder et
forbrenningstoalett. Designet er lite og kompakt og gir et lite fotavtrykk i
naturen.
Byggeteknisk er ikke bidraget godt nok bearbeidet,
men det er greit presentert og har målsatte
plantegninger. Den lille størrelsen på bygget gir
muligheter for prefabrikkering og det kan bygges
innenfor et nøkternt budsjett. Fra et
miljøperspektiv er det en positiv tanke å benytte
resirkulert treverk i bygget.
Designet fremstår som noe enkelt og lukket, mer et
rent toalettbygg enn et velkomment stoppested
for pilegrimen. Juryen savner også utnyttelse av utearealet og mener
designet med inspirasjon fra stavkirker viser en misforstått symbolikk.
Oppgaven svarer ikke helt på behovet skissert i kriteriene, eksempelvis er
tilgang på vann ikke forsøkt løst. Et lite bygg med miljøvennlige aspekter,
men svarer ikke godt nok på oppgaven.

Liten i areal
Gjenbruk av materialer
Mulig å prefabrikkere
Målsatte plantegninger
Tilknytning til tradisjon

Utfordringer:






Svarer ikke godt nok på
oppgaven
For lukket inntrykk
Misforstått symbolikk
Uteareal er ikke utnyttet
Mangler vann

Konklusjon: Liten og kompakt
med mulighet for prefabrikkering,
miljøvennlig materialvalg og
tilknytning til tradisjon. Fremstår
dessverre mer som et rent
toalettbygg enn et stoppested for
pilegrimer og svarer ikke godt nok
på oppgaven.

TILBAKEMELDING: GEISLI
GEISLI
-----

Gode sider:






GEISLI, betyr lysstråle og tilbyr en enkel og fin løsning som ivaretar behovene som
skissert i oppgaven. Den er godt gjennomtenkt, fint presentert og har et nøkternt
uttrykk.

De tekniske løsningene under gulvet fremstår som et smart grep
arealmessig, om enn noe komplisert. Designet viser en fin
fundamenteringsteknikk som vil gi lite avtrykk i naturen. Utkikksplassen er
fin, det er også bra at utvendig sitteplass er ivaretatt. Planløsningen er
grei, men det går bort en del i den lange korridoren innvendig.





Utfordringer:






Juryen syns tanken om å benytte bærbare
elementer er god og miljøvennlig, men peker på
at valgt materiale for vegg er spinkelt og ikke så godt egnet til lafting. De
frykter også at takets utforming vil være uegnet kombinert med laft.
Takets helning mot midten er godt begrunnet, men vil gjøre det disponert
for snø, rusk og rask, noe som gir økt fare for tette sluk og lekkasje. Bruk
av kobber i dør og tak er muligens også noe som bør revurderes, med
tanke på kostnad. Alt i alt en fin besvarelse med greie løsningen, men det
er behov for en del bearbeiding. Juryen føler også at designet mangler
det lille ekstra for å gå videre.

Fint presentert
Nøkternt inntrykk
Ivaretar de skisserte
behovene
Fin fundamenteringsteknikk
Greie løsninger
Bærbare elementer,
miljøvennlig
Fin utkikksplass
Tekniske løsninger under
gulv, smart
Virker gjennomtenkt

Komplisert teknisk løsning
Spinkelt materialvalg til laft
Kostbart materialvalg i tak og
på dør
Sårbar utforming av tak
Mangler det lille ekstra

Konklusjon: Fint presenter og
godt forklart besvarelse. Nøktern
design med fine løsninger.
Materialvalg er noe problematisk
og kan by på problemer, takets
utforming gir økt fare for blant
annet lekkasje. Trenger en del
bearbeiding og mangler det lille
ekstra.

TILBAKEMELDING: GODSPEED
GODSPEED
-----

Gode sider:

GODSPEED, et uttrykk for gode ønsker til en person som starter en reise.
Juryen syns dette var en spennende idé med mange gode og interessante
kvaliteter.
Hovedidéen her er en langstrakt bygning av gjenbrukte laftestokker, festet i en
rammestruktur. Bygget ligger på tvers av –og integrert i stien, så vandreren går
gjennom bygget for å komme seg videre. Selv om tanken bak dette er
interessant, kan det gi utfordringer i plassering av bygget. Det bemerkes videre
at fundamentet krever større inngrep i grunnen.












Utfordringer:








Bidraget har et fint helhetspreg som arkitektonisk henger godt sammen. Det kan
oppfattes som noe naivt og det mangler litt i presentasjonen, men det leverer
det meste av det vi har bedt opp om og viser potensiale for videreutvikling. På
tross av prosjektets idé om å ligge på tvers av terrenget, kan planløsningen
assosieres til gammel seter-tradisjon. Juryen liker inndelingen i seksjoner og
enkelheten og åpenheten innvendig. Det er en fin tanke at toalettdelen er
adskilt fra resten og at byggesystemet gir mulighet for noe prefabrikkering.
Bidraget har fine detaljer som eksempelvis glugger langsetter veggene i
øyehøyde og utsiktsvindu i enden av bygget. Bygget er noe stort og
oppholdsrommet vil sannsynligvis innby til overnatting. Dette vil kreve mer
ettersyn og vedlikehold enn prosjektet finner ønskelig. Det er heller ikke gjort
noen utnyttelse av utearealet eller redegjørelse for hvordan det tekniske i
servicefunksjonene skal fungere. Alt i alt et spennende forslag som tar hensyn til
enkelhet og pilegrimstradisjon, men krever en god del bearbeiding.

Interessant design
Svarer stort sett på kravene
Artig idé
Skiller seg ut
Adskilt toalett
Gjenbruk av byggematerialer
Mulighet for delvis
prefabrikkering
Enkelt og åpent innvendig
Assosiasjoner til
setertradisjon
Potensiale for tilpassing

Stor
Fundament krever større
inngrep i grunnen
Vanskelig å plassere
Krever mye videreutvikling
Noe mangelfull presentasjon
Ingen utnyttelse av uteareal
Mangler utarbeidelse av
tekniske løsninger

Konklusjon: Interessant og artig
idé og design, noe uferdig. Mange
gode elementer men krever en
god del etterarbeid, størrelsen og
plasseringen over sti kan bli
problematisk.

TILBAKEMELDING: JEG FANT, JEG FANT!
JEG FANT, JEG FANT!
-----

Gode sider:







JEG FANT, JEG FANT! er designet som en boks med tydelig forside og
bakside, i tradisjonelle materialer og med et stramt uttrykk. Boksen skal ha
store, foldbare dører som gir rommet innenfor preg av tradisjonell
gapahuk. Dørene skal kunne åpnes og lukkes etter vær og vind.
Inne finner man toalettfasiliteter og et stort oppholdsrom som deles opp
av et ildsted. Konstruksjonen er planlagt med flatt tak og vegger i uisolert
bindingsverk med liggende, rødmalt paneling med inspirasjon fra
tradisjonell lafteteknikk.
Juryen mener arkitektene viser
god forståelse for materialvalg
og at det er positivt at det
legges opp til enkel transport
av byggematerialer. Det
bemerkes samtidig at bygget
har potensiale til å kunne
fundamenteres skånsomt, men
da må det gjøres om fra
nåværende design.
Foldedørene er en spennende tanke, men de gjør også bygget sårbart
med sine store bevegelige deler. I tillegg kan det bli vanskelig å sikre at
dørene ikke blir stående på vidt gap og dermed utsette interiøret for
naturkrefter. Juryen finner det positivt at det er lagt opp til sitteplasser
utendørs og bemerker at romløsningene er fine i seg selv. Dessverre vil et
stor oppholdsrom som dette invitere til overnatting, noe som krever
hyppigere vedlikehold og ettersyn enn ønskelig. Konstruksjonen er også
stor og vil ikke kunne settes opp innenfor et nøkternt budsjett. Bidraget
har positive elementer, men treffer dessverre ikke helt mål.



Tradisjonell og fin
materialbruk
Lagt opp til enkel transport av
materialer
Fint med utendørs sitteplass
Bra romløsning
Svarer på mange av de
definerte behovene
Assosiasjon til gapahuk med
store åpninger ut

Utfordringer:






For stor
Stort oppholdsrom
Sårbart med de store dørene
Kan ikke bygges innenfor et
nøkternt budsjett
Treffer ikke oppgaven bra nok

Konklusjon: Gode elementer, fin
forståelse for materialvalg og
potensiale for skånsom
fundamentering med noen
endringer. Bygget er dessverre for
stort, det kan ikke settes opp på
et nøkternt budsjett og det treffer
ikke oppgaven bra nok.

TILBAKEMELDING: PUSTEROM
PUSTEROM
-----

Gode sider:








PUSTEROM er designet på en idé om at bygget skal understreke
omgivelsene. Servicebuene skal ikke være et mål i seg selv under reisen,
men en utstrakt hånd til de ferdende langs leden.

Utfordringer:


Bygget er tegnet med et mål om at det skal ha et nøkternt volum med lite
fotavtrykk og stedstilpassede møter med bakken. Bygget er tenkt å være
prefabrikkert og skal kunne heises på plass.

PUSTEROM fremstår som enkel og nøktern, med fin størrelse og greie
innerom. Planløsningen er fin og kostnadsmessig vil den være grei å
bygge. Juryen syns det er en fin detalj med vindu over vasken. PUSTEROM
fremstår dessverre som litt for enkel, den fremstår mer som et rent
toalettbygg enn et velkomment stopp og den gir ikke noe ekstra i
opplevelsen for brukeren, verken i design eller le for vinden. Den fremstår
også som noe uferdig og spinkel. -Vil den tåle vær og vind?
Konstruksjonen på taket er et problem. Med knekk inn mot midten på
taket, vil det bli oppsamling av snø og rusk og det blir økt risiko for
lekkasje. Juryen kan heller ikke se at den er bearbeidet på noen av de
tekniske serviceløsningene. Alt i alt en rimelig, nøktern og grei bu, men
den gir ikke noe ekstra til brukeren.

Nøktern
Lite fotavtrykk
Mulighet for prefabrikkering
Billig i produksjon
Svarer på mye av de definerte
behovene
Fint med vindu over vask






Fremstår som et rent
toalettbygg
Spinkel
Sårbar takkonstruksjon
Ingen le for vinden
Svarer ikke skikkelig på
toalettløsningen

Konklusjon: Liten, enkel og
rimelig, men fremstår som et rent
toalettbygg. Mangler utarbeidelse
av de tekniske løsningene
vedrørende toaletter og andre
servicefunksjoner.

TILBAKEMELDING: VEIEN VERDT
VEIEN VERDT
-----

Gode sider:

VEIEN VERDT er inspirert av middelalderens stavkirker hva oppbygging og
konstruksjon gjelder. Arkitektene ønsker å skape et godt sted hvor
pilegrimer kan ta et pust i bakken, reflektere og sosialisere, i tillegg til å
dekke grunnleggende behov.
Planløsningen er lagt opp med inspirasjon fra stavkirkene.
Servicefunksjonene er plassert i koret som vender mot øst. Mot sør og
vest har de en svalgang og i skipet eller midtrommet som de kaller det, er
satt opp et oppholdsrom. Inngangen er i vest og mot nord har de
designet en tykkere vegg med sittenisjer. Deler av taket over svalgangen
skal ha åpne og lukkefunksjon.







Utfordringer:







Byggeteknisk er ikke bidraget godt nok bearbeidet, men det inneholder
mange gode idéer. Juryen liker den tykke veggen med sittenisjer i, men
stiller spørsmål til valget om å posisjonere disse mot nord. De liker også
godt svalgangen og syns åpne og lukkefunksjonen er en spennende idé
som gir en viss assosiasjon til gapahuk. De påpeker samtidig at den kan bli
et sårbart punkt i konstruksjonen. Med henvisning til forslagsstillers
stavkirke-allegori, reagerer juryen på at toalettene da vil være plassert i
høykoret. Et stort allrom er flott, men vil innby til overnatting, noe som
krever mer tilsyn og økt driftskostnad. Et stort bygg gir også et større
fotavtrykk og en høyere byggekostnad, noe som ikke er ønskelig for dette
prosjektet.
Alt i alt presenterer VEIEN VERDT mange gode idéer, men det krever
dessverre for mye bearbeiding og det treffer ikke helt målet.

Mange gode idéer
Fin vegg med sittenisjer
Viser til tradisjon
Svarer på mye av de definerte
behovene
Assosiasjon til gapahuk med
åpne-lukkefunksjon i vegg

Misplassert symbolikk å
plassere toalettene i høykoret
Stor
Sårbar åpne-lukke
mekanisme
Sittenisjer plassert mot nord
Stort innendørs areal
inviterer til overnatting
Byggetekniske mangler

Konklusjon: Her er det mange
gode idéer men det blir litt mye
på en gang. Assosiasjonen mot
kirke blir dessuten litt uheldig.
Bidraget krever for mye
bearbeiding i ettertid og bygget
blir for stort i areal. Bidraget
svarer derfor ikke helt til
prosjektets behov.

TILBAKEMELDING: PILEGRIMRUNWAY
PILEGRIMRUNWAY

-----

Ikke vurdert videre
PILEGRIM RUNWAY er tenkt som en integrasjon av stien, hvor
servicefunksjonene er plassert langs den ene siden av bygget i en naturlig
brukssekvens og det gis fri gjennomgang under tak langs en rett linje forbi
servicefunksjonene. Juryen likte ideen og deler av designet veldig godt, men det
ble under gjennomgangen oppdaget en veldig stor likhet med Peter Zumthor og
partners arkitektur i Almannajuvet i Sauda. Inspirasjonskilden var heller ikke
oppgitt og det ble derfor dessverre ikke aktuelt å ta den med videre.

PILEGRIMRUNWAY

Peter Zumthor og partners design i Almannajuvet

En god idé, et design som gjør
mer enn å kun være en bygning.
Innlevert bidrag er dessverre alt
for likt Peter Zumthor og partners
design og inspirasjonskilden var
ikke nevnt i beskrivelsen.

Juryens konklusjon
Juryen hadde først en innledende utvelgelsesrunde hvor de valgte bort de fem svakeste bidragene. Etterpå

tok de for seg de seks gjenværende kandidatene. I denne runden sammenlignet de designene opp mot
hverandre og endte til slutt opp med de tre bidragene som viste best potensiale for videre bearbeiding.
Juryens konklusjon var, at fra et faglig ståsted, var det ikke tilrådelig å peke ut en førsteplass i konkurransen.
Ingen av forslagene svarte godt nok på alle kriteriene til å kunne føres direkte videre til et byggeprosjekt. Det
ble derfor besluttet at premiepotten på kr. 90.000,- skal deles likt på de tre beste bidragene:
BRAUT av Danny Nhat og Roman Kekel, FOTSPOR av Magnhild Sandbakken og Gunnbjørg Hole og LINJER I
LANDSKAPET av Erik Sebastian Bird.
Juryen valgte i tillegg ut PILEGRIMSVARDENE av Mats Einevoll Heggernæs for hedrende omtale.

Tre Beste Bidrag:

Hedrende Omtale:

PILEGRIMSVARDENE

Juryens anbefaling

Juryen ser et utviklingspotensiale i alle tre bidragene og anbefaler prosjekteringsteamet å vurdere nærmere:
-Hvor mye innsats og kostnad vil videre utvikling av bidragene kreve.
-Byggets relasjon til tomtevalgene.
Juryen anbefaler prosjektgruppen å etablere en plan for gjennomføring, hvor prosjektgruppen konkretiserer
tomtevalgene og knytter til seg en arkitekt eller byggfaglig ressurs som kan bistå med nødvendige tegninger,
søknader og innhenting av tilbud fra entreprenører. Juryen mener videre det kan være en god idé å se om
det er mulig å gjøre videre utvikling av prosjektet i samarbeid med en utdanningsinstitusjon, både når det
gjelder prosjektering og gjennomføring.
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