
Invitasjon

Begrenset arkitektkonkurranse
Norske Fjellhytter i Valdres

Norske Fjellhytter inviterer til begrenset arkitekt-
konkurranse med prekvalifisering for en ny typehytte 
som utfordrer dagens tradisjonelle familiehytte til å 
bli mer bærekraftig.

Typehytte
Oppgaven dreier seg om å designe en fremtidsrettet typehytte. Forslaget skal 
inneholde et helhetlig konsept og et arkitektonisk uttrykk for en typehytte.

Honorar: 150.000,-
Søknadsfrist prekvalifisering: 16.11.2022
Oppstart/ befaring: 05.12.2022
Spørsmålsfrist: 10.02.2022
Innlevering: 03.03.2023

Neste generasjon hytteiere representerer et skifte i hyttemarkedet. Det er en 
markedsgruppe som er mer bevisst på å ta bærekraftige valg når de skal bygge, 
og de er mer opptatt av funksjon enn størrelse. Dessuten er hytteindustrien, som 
byggebransjen for øvrig, nødt til å sette en ny kurs for å oppfylle krav til klimaom-
stilling. Norske Fjellhytter ser derfor behovet for å bringe nye ideer på banen og 
ønsker å invitere arkitekter til å utvikle framtidas familiehytte!

Pålset ved Vasetvatnet, 900 moh.

Prekvalifisering og deltakelse
For å delta i konkurransen må man prekvalifisere 
seg. Ut ifra innsendt materiale velges det inntil 2-4 
deltagende firmaer/deltakerteam. Det er ingen del-
takergebyr. Invitasjon til prekvalifisering og konkur-
ranseprogrammet kan lastes ned fra Norske arkitek-
ters landsforbund (NAL) sitt nettsted www.arkitektur.
no under konkurransenyheter.

Konkurransen er åpen for arkitekter med eksamen 
som sivilarkitekt/Master of Architecture eller tilsvar-
ende.
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Dokumentkrav til søknaden
• Kortfattet oppgaveforståelse (maks. 2 sider).
• 3-5 referanseprosjekter med relevans for den aktuelle oppgave (1 side per prosjekt)
• CV for tilbudt prosjektleder arkitekt/landskapsarkitekt og team (1 side pr person)

Samlet søknad skal leveres i et samlet PDF-dokument og ikke overstige 12 A4-sider, pluss eventuell forside. Søknad om prekvali-
fisering kan være på norsk/svensk/dansk. Konkurransespråk vil være norsk slik at besvarelsene kan vurderes anonymt.

Søknad sendes med e-post til: NAL v/Gisle Nataas gna@arkitektur.no. Merk sending med «Prekvalifisering til arkitektkonkurranse – 
Norske Fjellhytter».

Frist: Søknad om prekvalifisering må være oppdragsgiver i hende innen 16.11.2022 kl. 12. Utfall av prekvalifiseringen vil meddeles 
søkerne innen 25.11.2022. Befaringsdato for utvalgte arkitektteam vil være 05.12.2022

Spørsmål angående prekvalifiseringen skal rettes til gna@arkitektur.no

Utvelgelseskriterier
• Motivasjon
• Referanseprosjektenes relevans for oppdraget
• Gode samarbeidsevner i det tilbudte team

De som blir valgt som vinner av arkitektkonkurransen må før eventuell kontraktsinngåelse kunne legge fram firmaattest, revisorbe-
retning, forsikringsattest mm.

Utvelgelse
Oppdragsgiver vil velge ut inntil 5 deltakere/team til prosjektkonkurransen. Utvelgelse vil skje på bakgrunn av innsendte søknader 
basert på utvelgelseskriteriene. Det vil bli lagt vekt på å velge ut team med ulik type erfaring og tilnærming med sikte på å få en 
best mulig belysning av oppgaven. Om nødvendig ønsker oppdragsgiver mulighet til å ta kontakt med søker per telefon for avklar-


