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Begrensetplan- og designkonkurranse
Nytt bank-, bibliotek- og
leilighetsbygg
Sandi Nord-Odal

Nord-Odalkommune

Odal Sparebank og Nord-Odal kommune har invitert kvalifiserte foretak til deltakelse i
begrenset plan- og designkonkurranse for nytt kombinert bank- og biblioteksbygg sentralt i
kommunesenteret Sand.
Konkurransen gjennomføres etter reglene i forskrift om offentlige anskaffelser kapittel 23.
Plan- og designkonkurranse. Konkurransen gjennomføres med bistand fra Norske Arkitekters
Landsforbund.
Det er valgt ut fire arkitektfirma som vil bli honorert for innlevert konkurransebidrag som
oppfyller de angitte kriteriene for besvarelse av oppgaven. Honoraret for deltakelse er satt til kr.
130 000,- eks. mva. for hvert firma.
Det er oppdragsgivernes ønske at konkurransebesvarelsene til sammen skal gi en god belysning
av hvorledes den aktuelle tomta kan utnyttes og legge grunnlaget for et byggeprosjektet som blir
en berikelse for bygdas innbyggere og for sentrumsutviklingen i Sand.
1.00 Informasjon om sted og tomt
1.01 Beskrivelse av Sand sentrum
Sand er det administrative og kommersielt største og viktigste tettstedet i Nord-Odal kommune.
Sentrumsbebyggelsen dekker ca. 215 dekar. Innenfor dette området finner man Sand kirke,
kommunens administrasjonsbygg, kulturhus med nåværende bibliotek, kino/teatersal,
restaurant og motell, flere dagligvarebutikker, flere mindre butikker langs Sentrumsvegen,
kontorlokaler, barnehage, legesenter, bensinstasjon, bilverksted, aldersboliger, rekkehus og
eneboliger, m.m.
Se vedlegg
01 Oversiktskart
1.02 Beskrivelse av byggetomta
Det aktuelle byggeområdet er netto ca. 2000m2. Tomta ligger i område som i reguleringsplan
for Sand sentrum er avsatt til byggeområde for offentlig administrasjon O4 med %TU=150, til
byggeområde for næring N10 med %TU=50 og til annet trafikkområde.
Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 1991. Det er satt i gang arbeid med kommunedelplan for
Sand sentrum. Det er derfor ikke nødvendig å ta hensyn til arealformål eller til maksimalt tillatt
tomteutnyttelse som er angitt i gjeldende reguleringsplan ved utarbeidelse av konkurranseutkast.
Se vedlegg
02 Reguleringskart
Presisert i referat fra oppstartsmøtet:
Det er i programmet presisert at deltakerne i konkurransen skal se helt bort fra gjeldende
reguleringsplan for Sand sentrum. Enkelte føringer er likevel gitt i programmet for konkurransen;
blant annet for parkeringsdekning for gjesteparkering for bank og bibliotek, og for
parkeringsdekning for leilighetene. Bakgrunnen for at det er sagt at man skal se bort fra den
gjeldende reguleringsplanen er at det er under arbeid en kommunedelplan for Sand sentrum. Det
planlagte nybygget vil være en viktig brikke i vurderingene rundt rammene for fremtidens Sand.

Det er foretatt grunnundersøkelser på tomta. Det er ved prøveboringer registrert at det øverst
er løsmasser med varierende tykkelse og at det gjennomsnittlig er ca. 1 meter ned til fjell i
området.
Statens vegvesen har under utarbeidelse planer for oppgradering av Bunesvegen. Det vil blant
annet bli anlagt rundkjøring i krysset mellom Bunesvegen og Sentrumsvegen. Rundkjøringen vil
tangere byggeområdet for nytt bank- og biblioteksbygg. Arbeidene er planlagt utført i 2016.
Se vedlegg
03 Planskisse rundkjøring
Tomta ligger mellom Odal Sparebank sitt nåværende bankbygg og den eldste delen av
kommunens administrasjonsbygning (”Herredshuset”). Bankbygget er antatt oppført ca. 1950
med kjeller, to etasjer og loft. Bygningen hadde opprinnelig tre leiligheter i 2. etasje. Bygningen
er oppført i tre med saltak. Bygningen har et noe senere tilbygg mot nord-øst. Herredshuset ble
oppført ca. 1956 med kjeller, to etasjer og loft. Bygningen er etterisolert utvendig og fremstår i
dag med platekledning.
Tomta utgjør del av eiendommen gnr. 34 bnr. 325, del av eiendommen gnr. 34 bnr. 327 og del av
eiendommen gnr. 34 bnr. 294.
Tomta grenser i nord-vest mot et prosjektert plassrom/torg mellom kommunehuset og
nåværende bankbygg. Opparbeidelse av torget er utsatt for å gjøre det mulig å omprosjektere
deler av det for tilpasning til inngangsparti og utomhusarealer for det nye bank- og
biblioteksbygget.
Se vedlegg
04 Plan sentrumsplassen
Presisert i referat fra oppstartsmøtet:
Torget/plassen mellom kommunehuset og bankbygget ble prosjektert for flere år siden.
Prosjektet ble besluttet utsatt da prosjektet for nytt bank- og biblioteksbygg ble vedtatt. Mulig
flytting av hovedinngangen til kommunehuset og etablering av ny separat inngang til NAVkontoret, endring av parkeringsarealene i tilknytning til kommunehuset, fremtidig bruk av det
gamle bankbygget, m.m. gjør det sannsynlig at utformingen av deler av plassen må justeres/
endres noe. Konkurranseområdet avgrenses mot plassen av en rett linje parallelt med gavlen på
den eldste delen av kommunehuset til denne krysser en tilsvarende rett linje fra gavlen på
bankbygget. Dette er vist på programvedlegg 06. Det er i den opprinnelige planen for plassen
lagt opp til at bilkjøring skal være begrenset til varetransport til bygningene, utrykningskjøretøy
og HC-parkering for besøkende til nåværende bankbygning og til kommunehusets nåværende
hovedinngang.
Tomta grenser i sør-øst mot Sentrumsvegen og i sør-vest mot Bunesvegen. Det fremtidige bygget
vil ligge vis-a-vis Sand kirke. Publikumsadkomst til bank og bibliotek er i utgangspunktet tenkt fra
Sentrumsvegen.
Se vedlegg
05 Situasjonskart 1:500
06 Tomtekart 1:200
07 Flyfoto 1:1000
08 Tomt fra nord-vest

09 Tomt fra sør-øst
10 Tomt fra sør-øst 2
2.00 Konkurranseoppgaven
2.01 Overordnede mål for tiltaket
Et nytt kombinert bank- og biblioteksbygg på den valgte tomta langs Sentrumsvegen,
mellom Odal Sparebank sitt eksisterende bankbygg og Herredshuset/den eldste delen av
kommunehuset, vil kunne bli et positivt ”signalbygg”/forbildeprosjekt som kan gi gode innspill
og/eller føringer for den ønskede utviklingen av Sand som tettsted. Kommunedelplanen for
Sand sentrum er under arbeid. Denne planen vil definere rammer og kunne gi hensiktsmessige
føringer for den fremtidige utviklingen av tettstedet. Kommunedelplanen for Sand sentrum er
tenkt å legge forholdene til rette for fortetting/transformasjon samt avsetting av nye arealer
for nybygging for sentrumsfunksjoner, næringsarealer og boliger i 2, 3 og 4 etasjer for å skape
et mer attraktivt og levende sentrum. En god løsning av byggeoppgaven for nytt bank- og
biblioteksbygg vil derfor være svært viktig for ”visjonen” om og utviklingen av fremtidens Sand
med blomstrende forretninger, med tidsmessige og sentrumsnære boliger og med servicetilbud
til folk i alle aldre.
Se vedlegg
11 Planprogram kommunedelplan Sand sentrum 20.02.2015
2.02 Program for bank- og bibliotekslokalene
Programmet for tiltaket omfatter i første rekke lokaler for Odal Sparebank sin virksomhet i NordOdal og lokaler for det lokale folkebiblioteket. Det er lagt opp til at bank og bibliotek skal dele
på aktuelle fellesfunksjoner for å gi en areal- og ressurseffektiv planløsning. Arealeffektivitet vil
være et sentralt kriterium ved bedømmelse av de innsendte konkurranseutkastene.
Man ønsker en løsning med et ”meråpent bibliotek” hvor låntakere selv kan låse seg inn og selv
registrere boklån utenom de tidsrom hvor biblioteket er betjent. Det må også være adgang til
bankens automatrom utenom bankens åpningstider. Det forutsettes at møterom og flerbrukssal
skal kunne benyttes av f. eks. lokale lag og foreninger utenom bankens og bibliotekets
åpningstider.
Bibliotekslokalene må ha en høy grad av fleksibilitet med hensyn til faste og flyttbare bokhyller
og andre innredningselementer slik at det uten tidkrevende flyttinger av møbler etc. kan
gjennomføres ulike typer mindre arrangementer i bibliotekets egne lokaler, i tråd med ønsket om
at biblioteksrommet skal være et aktivt og levende møtested for bygdas befolkning.
I det romprogrammet som er utarbeidet er det angitt veiledende arealer for de ulike rom og
funksjoner for bank og bibliotek. Det er ikke utarbeidet romprogram for leilighetene.
Samlet bruttoareale for prosjektet med bank, bibliotek, leiligheter og parkeringsarealer er anslått
til å kunne omfatte mellom 3 100m2 og 3 800m2. Bank- og biblioteksarealene er anslått til å
utgjøre netto 940m2 - 1170m2. Arealangivelsene er ikke å oppfatte som arealkrav, men mer som
utgangspunkt for vurdering og bearbeiding av romprogrammet. Som nevnt over vil det bli lagt
stor vekt på at planløsninger blir arealeffektive, rasjonelle og funksjonelle.
Se vedlegg
12 Romprogram

Det er utarbeidet et funksjonsdiagram for de ulike funksjonene for bank og bibliotek som bygget
er tenkt å dekke. Det er vist forbindelseslinjer som angir nødvendige kommunikasjonsveier
mellom funksjonene. De ulike funksjonenes plassering i forhold til hverandre kan selvsagt endres
for å gi bedre planløsning samlet sett.
Se vedlegg
13 Funksjonsdiagram
2.03 Samlet program for tiltaket
Man ser for seg en bygning med bank og bibliotek på ett eller to plan, 6 – 10 leiligheter av
varierende størrelse (2-, 3- og 4-roms leiligheter) i en eller flere etasjer samt parkeringsarealer
for leilighetene i parkeringshus på 1. etasjeplan, på åpne parkeringsarealer eller i underetasje/
kjeller.
Kjøreadkomst til bygningen skal være fra Sentrumsvegen. Kjørerampe til en eventuell
p-kjeller må også ha adkomst fra Sentrumsvegen. Parkering for funksjonshemmede og
tilgjengelig adkomst til bank og bibliotek må selvsagt ivaretas. Det bør legges til rette for to
HC-plasser og fire p-plasser for besøkende til bank og bibliotek. For 1-roms leiligheter skal
det være 1 p-plass, for 2- og 3-roms leiligheter skal det være 1,5 p-plass og for 4-roms (og
eventuelt større) leiligheter skal det være 2 p-plasser. Det er ikke lagt opp til at det skal være
gjesteparkeringsplasser i tilknytning til leilighetene i tillegg.
Alternativet med leiligheter og parkeringskjeller under bygget gir noen teknisk/økonomisk
utfordringer med hensyn til sprengningsdybde i fjell og drenering av byggegruben. Det
vil derfor være viktig at konkurransedeltakerne foretar en vurdering av beste løsning for
parkeringsdekningen for leilighetene. Fastsettelse av høyden av gulvnivå i en eventuell p-kjeller
og gulvnivået i 1. etasje vil være viktige momenter i denne vurderingen.
Ved utforming av leilighetene i bygget må det legges vekt på at de prismessig må være
konkurransedyktige på det lokale (og regionale) eiendomsmarkedet.
Hovedadkomst til banken og til biblioteket er forutsatt fra Sentrumsvegen. Det er videre et krav
at bygget også skal være tilgjengelig fra plassrommet mot nord som ligger ca. 2 meter høyere
enn Sentrumsvegen.
3.00 Bedømmelse og kriterier
3.01 Bedømmelse av de innkomne konkurranseutkastene
Det er oppnevnt en jury som skal vurdere de innkomne utkastene. Juryen har medlemmer
oppnevnt av Odal Sparebank, av Nord-Odal kommune og av Norske Arkitekters Landsforbund.
Minst en tredjedel av jurymedlemmene er arkitekter (sivilarkitekt/master i arkitektur).
Juryen har som mandat å finne frem til det utkastet som er best egnet til videre bearbeiding og
eventuelt realisering, og utpeke dette utkastet til vinner av konkurransen.

3.02 Bedømmelseskriterier
Juryen vil evaluere konkurranseutkastene på basis av de forutsetninger, opplysninger og krav
som fremkommer av dette programmet samt de øvrige deler av konkurransegrunnlaget.
Følgende kriterier vil bli lagt til grunn (i ikke-rangert rekkefølge):
•

Prosjektets arkitektoniske utforming, både i seg selv og i forhold til de nære omgivelser.

•

Prosjektets potensiale som positivt «signalbygg» for videre utvikling av Sand sentrum.

•

Rasjonelle og velfungerende planløsninger, god oppfyllelse av funksjonskrav og godt
samspill mellom prosjektets tre hovedfunksjoner (bank, bibliotek, boliger).

•

Gjennomførbarhet mht. byggeteknikk og kostnader.

•

Forslagets robusthet i forhold til mulige senere endringer i regulerings- og
prosjekteringsfasen.

4.00 Krav til innlevert materiale
Følgende anonymisert materiale skal leveres:
4.01 Navnekonvolutt
Lukket, nøytral og ugjennomsiktig konvolutt i format C5 påført konkurranseutkastets motto med
navneseddel oppi.
4.02 Lesehefte
To eksemplarer av hefte i liggende A3-format med beskrivelse av konkurranseutkastet
samt nedskalerte utgaver av de innleverte plansjene. Heftets forside skal være påført
konkurranseutkastets motto.
4.03 Plansjer
Ett sett av plansjene i liggende A1-format montert på stive plater med evt. angivelse
av opphengsrekkefølge. Det skal leveres fire plansjer. Alle plansjene skal være påført
konkurranseutkastets Motto.
Plansje 1 skal inneholde situasjonsplan/utomhusplan i målestokk 1:500 med plan 1. etasje av det
foreslåtte utkastet vist.
Plansje 2 skal inneholde planer, snitt og fasader i målestokk 1:200 av det foreslåtte utkastet.
Plansje 3 skal inneholde eksteriørperspektiv(er) av det foreslåtte utkastet.

Plansje 4 skal inneholde interiørperspektiv(er) av det foreslåtte utkastet.
Presisert i referat fra oppstartsmøtet:
Det ble stilt spørsmål om krav til innlevert materiale vedrørende plansjer; om det er krav om at
plansjene innholder nøyaktig det som programmet lister opp. Det ble svart at det skulle man.
Kommunen ser i ettertid at det ikke er noe poeng å legge begrensninger på disponeringen av
plansjene, og vil presisere at det man ønsker er at de fire plansjene til sammen skal vise det som
er listet opp i programmets punkt 4.03, og at det er et sterkt ønske om at eksteriør- og
interiørperspektiver vies god plass på plansjene.
4.04 Minnepinne
USB-minnepinne med alt det innleverte konkurransematerialet som pdf-filer. Husk å passe på at
filene ikke inneholder noen digitale spor som kan røpe arkitektens identitet.
5.00 Konkurransetekniske bestemmelser
5.01 Generelt
Konkurransen er en begrenset Plan- og designkonkurranse som gjennomføres i henhold til
bestemmelsene i Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) kapittel 23 og i samsvar med
normal norsk konkurransekultur. Konkurransen gjennomføres med bistand fra Norske Arkitekters
Landsforbund.
Anonymitetsprinsippet vil bli konsekvent ivaretatt.
5.02 Deltakere
Følgende deltagere er etter prekvalifisering utvalgt til å delta:
•
•
•
•

Helen & Hard, Oslo/Stavanger
C. F. Møller, Oslo
Reiulf Ramstad Arkitekter, Oslo
ASAS arkitektur, Hamar

5.03 Konkurranseperiode
Konkurranseperioden er satt fra 10.02.2016 til 21.04.2016. Nærmere informasjon om
innleveringsfrist, spørrefrist, krav om anonymitet etc. er gitt senere i dette kapittel.
5.04 Jury
Forslagene bedømmes av jury oppnevnt av Nord Odal kommune i samarbeide med NAL.
Juryens mandat er å peke ut en vinner av konkurransen. Juryens avgjørelse av
konkurranseutfallet er endelig, men juryen har kun innstillende myndighet overfor kommunen
hva angår oppdragstildeling og videre arbeid med prosjektet.

Juryen har følgende sammensetning:
•
•
•
•
•
•

Odd Rune Andersen, styreleder, Odal Sparebank
Knut Nafstad, banksjef, Odal Sparebank
Eli Skoland, kommunestyrerepresentant, Nord-Odal
Gunnar Nygård, kommunestyrerepresentant, Nord-Odal
Jonas Norsted, sivilarkitekt mnal, oppnevnt av NAL
Rune Sør-Reime, sivilarkitekt mnal, Nord-Odal kommune

Juryen velger selv sin leder.
Jurysekretær vil være sivilarkitekt MNAL Per Rygh fra NALs Konkurranseavdeling.
Juryen vil ha anledning til å innhente fagekspertise innenfor relevante del-tema dersom dette
viser seg nødvendig.
5.05 Konkurransefunksjonær
Alle henvendelser vedrørende konkurransen skal skje til konkurransens sekretariat som har
adresse:
Norske Arkitekters Landsforbund
ved konkurransefunksjonær Gisle Nataas
Josefines gate 34, 0351 Oslo
Telefon: 23332500 / 98089637
E-post: gna@arkitektur.no
5.06 Språk
Konkurransens språk er norsk.
Alt materiale som innleveres skal være på norsk.
5.07 Deltakere, inhabilitet
Deltakere i konkurransen er begrenset til de deltakerne som er prekvalifisert gjennom
foregående prekvalifiseringsprosess.
Det er en forutsetning at deltakerfirmaene eller deres personell ikke har noen nære relasjoner
til juryens medlemmer, eller andre forhold som er egnet til å skape tvil om vedkommendes
habilitet. Dersom det oppstår tvil om dette, skal man rådføre seg med konkurransefunksjonæren.
5.08 Program
Program og konkurransemateriell frigis samtidig til de inviterte deltakerne ved oppstartmøtet.
Programmet er utarbeidet av Nord-Odal kommune med bistand av NALs Konkurransesekretariat.

5.09 Befaring og oppstartmøte
Det avholdes oppstartmøte med orientering og med befaring av konkurranseområdet
10.02.2016 kl 11-15, - med oppmøte på kommunehuset på Sand i Nord-Odal.
Deltakelse i møtet er obligatorisk. Det serveres en enkel lunch kl. 11:00.
5.10 Konkurransegrunnlaget
Konkurransegrunnlaget vil bestå av dette konkurranseprogrammet, samt følgende:
•
Vedleggene.
•
Prekvalifiseringsinvitasjonen.
•
Referat fra Oppstartmøte/befaring.
•
Svar på skriftlige spørsmål innsendt innen 24.02.2016.
5.11 Spørsmål til konkurransegrunnlaget
Spørsmål vedrørende konkurranseprogram og vedlegg skal rettes skriftlig til
konkurransesekretariatet. Spørsmål sendes på e-post innen 24.02.2016.
E-post skal merkes «Arkitektkonkurranse Nord-Odal».
Spørsmål vil bli samlet opp og besvart samlet. Svar utformes av konkurransesekretariatet i
samarbeid med jurysekretær. Dersom nødvendig, blir spørsmål forelagt juryen anonymt. Alle
inviterte deltakerne gis samtidig adgang til spørsmål og svar. Dette vil foreligge senest 1 uke etter
spørrefrist.
Presisert i referat fra oppstartsmøtet:
Det ble også ytret ønske om at spørsmålene kan bli besvart fortløpende i stedet for samlet etter
at fristen er gått ut. Kommunen har tatt spørsmålet opp med konkurransesekretariatet. Det
er vanlig praksis i denne typen konkurranser at spørsmålene blir besvart samlet innen en uke
etter at fristen er gått ut. Kommunen har sammen med sekretariatet kommet frem til at det
i denne konkurransen vil være formålstjenlig, så langt det er mulig, å få besvart spørsmålene
fortløpende.
5.12 Leveringskrav og leveringsfrist
Leveringsfrist er 21.04.2016.
Konkurranseforslag skal adresseres til:
NAL, Josefinesgate 34, 0351 Oslo
eller leveres direkte til samme adresse. Henvendelse til resepsjonen i 1. etasje, senest kl. 1600.
Forslagene skal avleveres/sendes i godt emballert, stiv pakke påskrevet: ”Arkitektkonkurranse
Nord-Odal” og merkes med utkastets Motto.
Forslaget skal enten leveres på oppgitt adresse innen fristen eller være avlevert til postkontor
eller kurérfirma innen samme tidspunkt (21.04 kl. 1600). Hvis utkastet blir sendt med post
eller kurér skal tidsangitt forsendelsesdokument umiddelbart oversendes pr e-post til
konkurransefunksjonæren.

Det er deltakers ansvar å velge en forsendelsesform som sikrer at pakken kommer frem innen
fristdato + 3 virkedager. For sent innkomne forslag vil kunne bli utelukket fra bedømmelse.
5.13 Navnekonvolutt med navneseddel
Navneseddel skal leveres i samme pakke som konkurranseutkastet, i en lukket, nøytral og
ugjennomsiktig konvolutt.
Navneseddelen skal inneholde:
•
•
•

Forslagets motto.
Forslagstillere, dvs. den som har opphavsretten, firmanavn, adresse, e-post, telefonnr,
samt liste over deltakende medarbeidere.
Evt. samarbeidende firmaers navn, adresse, e-post, telefonnr. samt liste over deltakende
medarbeidere.

Etter at juryen har truffet sin avgjørelse, vil konvoluttene med navnesedler bli åpnet.
5.14 Anonymitet
Deltakerne er selv ansvarlig for å bevare sin anonymitet til juryens kjennelse foreligger.
5.15 Forsikring av materialet
Oppdragsgiver vil ikke forsikre innlevert materiale. Deltakerne plikter å oppbevare en digital
versjon av det innleverte utkastet.
5.16 Honorar
De inviterte deltakerne får utbetalt et honorar på NOK 130.000 (+ mva) som vil bli utbetalt etter
at juryen har vurdert om de innkomne forslag ivaretar kravene til innlevert materiale. Utbetaling
av honorar forutsetter at komplett konkurransemateriell er innlevert. Honoraret skal dekke alle
kostnader deltakerne har i forbindelse med konkurransen.
5.17 Utkast som avviker fra programmet
Forslag som ikke er kommet til rett tid, eller hvor det er vesentlige avvik i forhold til
bestemmelsene om innlevert materiale, kan avvises eller utelukkes fra bedømmelse. Det
utbetales ikke honorar for forslag som blir avvist. Avvisning av forslag skal begrunnes.
5.18 Eiendomsrett og opphavsrett
Alt materiale som oppdragsgiver mottar fra de inviterte, honorerte deltakerne, anses å være
oppdragsgivers eiendom. Forslagsstiller har på vanlig måte opphavsrett i henhold til norsk lov.
Oppdragsgiver har likevel rett til å benytte ideer og momenter fra de øvrige utkast i det videre
arbeid med utvikling av prosjektet, dog under forutsetning av at en av deltakerne, fortrinnsvis
vinneren, blir engasjert til dette arbeid.

5.19 Utstilling, publisering og kunngjøring
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å stille ut de forslagene som tilfredsstiller kravene til
bedømmelse. Evt. utstillingssted og –tidspunkt vil bli kunngjort. Oppdragsgiver har rett til å
publisere innkomne forslag samt juryens bedømmelse og avgjørelse.
5.20 Prosjektets videreføring
Det vil ikke bli utbetalt premie til vinneren ut over det faste beløpet som betales til hvert
deltakende firma.
Etter gjennomført og avsluttet konkurranse og behandling av juryens konklusjon og anbefalinger,
er det oppdragsgivers intensjon å forhandle med vinneren for videre utvikling av prosjektet.
Vinneren må være forberedt på tilpasninger, endringer og videreutvikling av prosjektet
som følge av juryens bedømmelse og som følge av oppdragsgivers ønsker og behov og
bygningsmyndighetenes krav.
Engasjement av prosjekterende og gjennomføring av prosjektet forutsetter positivt vedtak etter
behandling i styret for Odal Sparebank og politisk behandling av saken i Nord-Odal kommune.
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10 Tomt fra sør-øst 2
11 Planprogram kommunedelplan Sand sentrum 20.02.2015
12 Romprogram
13 Funksjonsdiagram
USB minnepinne med:
Pdf-kopi av konkurranseprogrammet med vedlegg
Sosi-, dxf- og LAZ-filer av Sand sentrum
Det tilbys ingen form for support vedr. disse filene!
De stilles kun til disposisjon for bruk i forbindelse med denne konkurransen.
Eventuell annen bruk må på forhånd være avtalt med Nord-Odal kommune.
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Utskrift

Målestokk 1:5000

Side

NORD-ODAL KOMMUNE
Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget.

Kopi av vedlegg 01 Oversiktskart
Ikke i målestokk

Utskrift

Målestokk 1:1000

S

NORD-ODAL KOMMUNE
Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget.

Kopi av vedlegg 02 Reguleringsskart
Ikke i målestokk

V1

2
IFS7

1

V2

3

2
IFS6

IFS3
IFS2

1

1

IFS4

1

IFS5

1

1
1

Kopi av vedlegg 03 Rundkjøring
Ikke i målestokk

Kopi av vedlegg 04 Sentrumsplassen
Ikke i målestokk

0
REV

Tilbudsgrunnlag
ENDRING/ERSTATNING

Nord-Odal k
Plass ved rå
Illustrasjonsplan

Utskrift

Målestokk 1:500

Side

NORD-ODAL KOMMUNE
Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget.

Kopi av vedlegg 05 Situasjonskart
Ikke i målestokk

WebInnsyn utskrift

Kopi av vedlegg 06 Tomtekart
Ikke i målestokk

Side 1 av

WebInnsyn utskrift

Side 1 av

Kopi av vedlegg 07 Flyfoto
Ikke i målestokk

Kopi av vedlegg 08 Tomt fra nordvest

Kopi av vedlegg 09 Tomt fra sørøst

Kopi av vedlegg 10 Tomt fra sørøst 2

Kopi av forside til vedlegg 11 Planprogram

2

5
50
50 - 100
10
10
20
20 - 30
165 - 225
5
25
150
40
40
10
270
20
30
10 - 20
10 - 20
70 - 90
350-500
20
30
30
430 - 580

Vindfang - VF
"Vrimleareal"/felles publikumsområde
Møterom for 50 (-75) personer
Bord- og stollager
Anretning
Møterom for 4 - 8 personer, 1 stk.
Publikumstoaletter, inkl. HC-WC

Automatrom for innskudd og uttak/minibank
Kundemottak bank
2
Cellekontorer, 12 stk. @ ca. 12m
Cellekontor, 2 stk. @ ca. 20m2
2
Møterom for 4 - 8 personer, 2 stk. @ 20m
Rekvisitarom

Renholdsrom
Kantine/spiserom/kjøkken
Garderobe kvinner (10 personer)
Garderobe menn (10 personer)

Utlåns-/publikumsarealer med utlånsautomat
Cellekontor, biblioteksjef
Felleskontor/arbeidsrom, 2 arbeidsplasser
Magasin/lager

Felles varemottak

Bank + Bibliotek
Bank + Bibliotek
Bank + Bibliotek
Bank + Bibliotek
Bank + Bibliotek
Bank + Bibliotek
Bank + Bibliotek

Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank

Bank + Bibliotek
Bank + Bibliotek
Bank + Bibliotek
Bank + Bibliotek

Bibliotek
Bibliotek
Bibliotek
Bibliotek

Bank + Bibliotek

Netto arealbehov

5

Rom/funksjon Anslag arealbehov m

Bruker

2

10M dør, terskelfri

Felles publikumsarealer
Utlåns-/publikumsarealer
Utlåns-/publikumsarealer
Utlåns-/publikumsarealer

Nei

Ja

Skjermet Ja

Felles indre sone

Kan ligge i evt. parkeringskjeller

Romhøyde helst > 4 meter
Romhøyde 2,7 meter
Romhøyde 2,7 - 3meter
Kan ligge i evt. kjeller

Romhøyde bør være 2,7 - 3 meter
Inkl. HC-WC ?
Inkl. HC-WC ?

Romhøyde bør være 2,7 - 3 meter
Kan ligge i evt. kjeller

Romhøyde bør være 2,7 - 3 meter
Romhøyde 2,7 meter

Romhøyde bør være 2,7 - 3 meter

Skjermet Ja

Ytre sone bibliotek
Ja
Indre sone bibliotek Skjermet
Indre sone bibliotek Skjermet
Indre sone bibliotek

Felles indre sone
Felles indre sone
Felles indre sone
Felles indre sone

Indre sone bank
Indre sone bank

Ytre sone bank
Ytre sone bank
Indre sone bank

Romhøyde bør være 3,5 meter
Romhøyde minimum 3,5 meter

AV Annet/merknad

Skjermet Ja

940 - 1170 Gangarealer/korridorer, arealer for sjakter/vertikale føringer og tekniske rom er ikke medtatt i arealoppsettet
Arealer for vestibyle, trapperom og heissjakt og for eventuelle leiligheter over 1. etasje er ikke medtatt i dette arealoppsettet.
Arealer for evt. rampe og parkeringskjeller er ikke medtatt i arealoppsettet.

Mot fasade/port

Ja (deler)
Ja
Ja
Nei

Nei
Ja
(Ja)
(Ja)

(Ja)
Nei

Kontorer bank
Kundemottak og kontorer bank
(Alle rom i bygningen)
Kontorer bank, kontorer bibliotek
Kontorer bank, kontorer bibliotek
Kontorer bank, kontorer bibliotek

Ja
Ja

Felles ytre sone
Felles ytre sone
Felles ytre sone
Felles ytre sone
Felles ytre sone
Felles ytre sone
Felles ytre sone

Vindu/dagslys Sikkerhetsnivå/sone Lydkrav
Ja
(Ja)
Nei
(Ja)
(Ja)
Nei

Kundemottak bank
Automatrom + felles publikumsarealer
Kundemottak bank

5 Anslag, avhengig av endelig planløsning

430 - 580

70 - 90

270

165 - 225

Særskilte krav til rom/funksjon

Felles publikumsarealer
Automatiske dører
VF + øvrige felles publikumsarealer
Felles publikumsarealer
Felles publikumsarealer
Felles publikumsarealer (+ evt. kantine)
Felles publikumsarealer, bank og bibliotek
Felles publikumsarealer
Universelt utformet HC-toalett

Anslag sum m Tilknytning

Dato for siste oppdatering: 2015.09.30 - Alle arealangivelser er anslag basert på innspill fra aktuelle parter

Romprogram for kombinert bank- og biblioteksbygg i Sand sentrum (bank- og biblioteksdelen av prosjektet)

Kopi av vedlegg 12 Romprogram

Kopi av vedlegg 13 Funksjonsdiagram

á

