
 
Arkitektkonkurranse for studenter 

Nordnorsk Design- og arkitektursenter i samarbeid med Landskapsarkitekturstudiet AHO 
 
 
 
 
TITTEL   SITE    PROGRAM 
ROP OPP   Tre byrom i Tromsø  Pop Up scener der det kan holdes taler  
 
BAKGRUNN 
Arktiske uterom er preget av vær og klima, og kan tidvis virke lite inviterende for tilflyttere og 
besøkende – så vel som for lokalbefolkning. For å ivareta interessen for og i de arktiske delene av 
Norge, trengs det mer kunnskap om hvordan gode byrom skapes, også i vinterbyer. Gode uterom blir 
bygulvet for å utforske det arktiske livet, og viktigheten av å skape gode, offentlige byrom blir dermed 
viktig for de som bor og ferdes i det arktiske Norge. En del av dette prosjektet er å invitere innbyggere 
å fortelle hva som er viktig for dem i et byrom.  
 
INNLEVERT MATERIALE: 
Enkel beskrivelse av prosjektets forhold til det arktiske byrom og særlig tilpassing og mulighet. 
Plan / snitt og oppriss i egnet målestokk 
Illustrasjoner av bruk i et selvvalgt byrom i Tromsø 
Format: Digital A1 plansje 
 
OPPGAVE 
Studentene inviteres til å utforme et konsept for en pop up scene.  
1: Scenen skal ha plass til én person 
2: Materialene skal gjerne være gjenbruksmaterialer 
3: Det skal være lett å montere og demonterer  
4: Det skal brukes flere ganger av ulike aktører 
5: Sterke farger for å tiltrekke seg oppmerksomhet 
6: Plass til å ha navnet på de som bruker scenen. I dette tilfelle blir prosjektet «Inkluderende Arktiske 
Byrom» og NODAs logo. Senere skal det brukes av andre 
 
VURDERING 
Vinner prosjektet blir det som løse oppgaven på best mulig måte med tanke på punktene ovenfor 
 
PREMIESUM 
Kr 3500,- 
 
JURY 
En representant fra NODAs fagråd, en representant fra NODAs styret og NODAs direktør 
 
FRIST 
Innlevering 20.februar 
Juriering 22 februar  
Offentliggjøring av vinner, 2. og 3. plass. 25 februar 
 
 
KONTAKT 
Michele Renée Widerøe 
michele@no-da.no 


