
KUNSTPLAN FOR FLERBRUKSHALLEN PÅ JØRPELAND 



 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
1. Kunstutvalget......................................................................................................................................................................................................................... 3 

2. Kontekst og situasjonsplan .................................................................................................................................................................................................... 4 

3. Arkitekttegninger, byggets fasader og romplan .................................................................................................................................................................... 6 

4. Overordnet ide for kunstprosjektet ...................................................................................................................................................................................... 9 

5. Prioriterte områder for kunstprosjektet ............................................................................................................................................................................. 10 

6. Konkurranseform................................................................................................................................................................................................................. 11 

7. Foreløpig framdriftsplan ...................................................................................................................................................................................................... 11 

8. Budsjett ............................................................................................................................................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. KUNSTUTVALGET 
 

Kunstutvalget er sammensatt i tråd med Strand kommunes retningslinjer for kunst i offentlige bygg og uterom. I dette prosjektet har vi valgt å jobbe uten 

innleid kunstkonsulent, slik retningslinjene åpner for, slik at mest mulig av kunstbudsjettet blir brukt til selve kunsten. Kunstutvalget konstituerte seg i første 

møte.  

• Trond Ole Paulsen - kultursjef Strand kommune - leder av utvalget   

• Julie Lendengen Mæhle– leder for Strand Ungdomsråd, nestleder i utvalget og brukerrepresentant  

• Kari Førland Lauvsnes - representant for Levekårsutvalget i Strand kommune 

• Ragne Nyman-Apelset - prosjekteringsleder - Bygg og Eiendom  

• Ole Bernt Kaldhussæter - Backe idrettsbygg- arkitekt  

• Magnus Heskje – leder for Strand idrettsråd, brukerrepresentant  

 

  



2. KONTEKST OG SITUASJONSPLAN 
 

Strand kommune sin visjon er «Sammen om trivsel» og den nye flerbrukshallen vil bli en arena for å leve ut denne visjonen. Hallen er et ledd i kommunens 

plan for å øke kommunens attraktivitet som bosted. Den vil bidra til å berike idretts- og kulturlivet i kommunen, være en møteplass for felles aktiviteter for 

innbyggere i alle aldre, og bidra til bedre fysisk og psykisk folkehelse. 

Flerbrukshallen oppføres i bydelen Fjelltun, som allerede i dag domineres av skolebygg og idrettsanlegg. Den nye hallen legges parallelt med den eksisterende 

Strandahallen, og det vil være en overbygget broforbindelse mellom de to hallene. Det bygges for tiden også en ny skole på området som skal stå ferdig i 

2022. Flerbrukshallen ferdigstilles i 2021. 



Strand kommune ønsker en helhetlig estetisk 

utforming av alle offentlig rom, samtidig som at 

kunsten som plasseres i rommene er varierte i uttrykk 

og materialvalg. Kunstens dialog med omgivelsene og 

publikum er av vesentlig betydning, og besøkende og 

innbyggere som ferdes i våre offentlige bygg og uterom 

bør møte kunst som både behager, provoserer, skaper 

refleksjon og vekker begeistring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situasjonsplan 1:1000 

Ny flerbrukshall 

Strandahallen 



3. ARKITEKTTEGNINGER, BYGGETS FASADER OG ROMPLAN 
 

Fasade mot nord og sør 



Fasade mot øst og vest 

 

Lenke til bilde og videoanimasjon av hallen: 

https://www.strand.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/skoleutbygging/flerbrukshall/ 

https://www.strand.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/skoleutbygging/flerbrukshall/


Plan 1 og 2 

  



4. OVERORDNET IDE FOR KUNSTPROSJEKTET 
 

Flerbrukshallen vil være en viktig møteplass for innbyggere på Jørpeland og i hele den søndre delen av Strand, der det totalt bor omkring 8000 mennesker. 

Majoriteten av brukere og besøkende i hallen vil ha et ærend knyttet til idrettslig aktivitet, enten som utøvere eller publikum. Det er eksempelvis barn som 

spiller håndball, turner, klatrer eller driver med karate, foreldre som er sjåfører, besteforeldre som følger barnebarn, trenere, voksne idrettsutøvere, lagledere 

og andre frivillige. Hallen vil trolig også bli et tilholdssted for ungdommer, og kafeen og et eget rom for e-sport vil tiltrekke seg andre grupper enn de som 

vanligvis frekventerer idrettshaller. Man kan trygt slå fast at kunsten som skal presenteres i hallen vil ha et publikum som representerer bredden av 

befolkningen i en norsk småby. 

Det har vært viktig for kunstutvalget å finne en kunstform som kan appellere til et bredt publikum, og da særlig til barn og unge. Et Street Art-inspirert 

kunstprosjekt vil trolig kunne fungere bra, både med tanke på den brede målgruppen, og med tanke på byggets egenart. Det finnes flere områder på byggets 

fasade som har overflater som inviterer til dette, og Street Artens uttrykk er vanligvis figurativ og rikt assosiasjonsvekkende for de fleste betraktere. Den ofte 

fargesterke og tegneserieaktige kunstformen er spesielt godt egnet til å skape dialog med barn og unge, som er en viktig del av brukerne i flerbrukshallen. 

Street Art, eller gatekunst, har sin opprinnelse i ulike typer ikke-kommersiell 

billedkunst oppført i det offentlige rom, ubestilt og gjerne ulovlig og anonymt på 

husfasader og andre steder i bymiljøer, for eksempel som graffiti, sjablongmalerier 

eller fortaustegninger utført av amatørkunstnere, gjerne med en aktivistisk 

motivasjon (kilde: Wikipedia). Mye gatekunst utføres fremdeles under slike 

forutsetninger, men i løpet av de siste tiårene har det funnet sted en 

profesjonalisering av denne kunstarten. Det finnes i dag flere kunstnere, selv 

innenfor et begrenset område som Rogaland, som lever av å skape Street Art på 

bestilling fra byggeiere, offentlige institusjoner, festivaler og andre. Street Art-

kunstnere lager gjerne også bilder på plater eller lerret, som salgbare produkter i 

maleriformat, og ikke sjelden kombineres tekst og bilde i Street Art kunstnernes 

verk. En av verdens mest berømte Street Art kunstnere jobber under pseudonymet 

Banksy, og han har så langt greid å holde sin identitet skjult. Bildene hans omsettes 

på gallerier verden over og oppnår svært høye priser.  
ET AV VERKENE TIL DEN BRITISKE GATEKUNSTNEREN BANKSY 



5. PRIORITERTE OMRÅDER FOR KUNSTPROSJEKTET 
 

Kunstutvalget ser for seg at hoveddelen av verket fordeles på betongveggen på høyre side av 

hovedinngangen og byggets bakside på veggen ved broen til Strandahallen. Området ved 

hovedinngangen er 7 meter bredt og 7,3 meter høyt og vil være svært godt synlig for de aller 

fleste besøkende. Området ved broen er 7 meter høyt og 16 meter bredt og vil også ha god 

synlighet fra flere vinkler. Betongoverflaten på begge områdene vil ha struktur etter 

bordforskalingen.  

Det åpnes også for mindre replikkverk rundt omkring på innsiden av bygget, dersom dette er 

en naturlig forlengelse av den kunstneriske ideen som skal realiseres. Slike replikker kan være 

alt fra ørsmå, nesten skjulte sjablongmalerier, eller større bilder på iøynefallende steder. 

Veggflatene inne i selve hallen må muligens forbeholdes sponsorer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. KONKURRANSEFORM 
 

Kunstutvalget mener en åpen konkurranse er hensiktsmessig for dette prosjektet. Fordi idrettshallen er et rimelig bygg sammenlignet med et skolebygg, er 

kunstbudsjettet lavere enn det var i Superparken på Tau og i det forestående prosjektet; nye Fjelltun. For at mest mulig av budsjettet skal gå til selve kunsten, 

har kunstutvalget valgt bort både kunstkonsulent og lukket konkurranse. Ved lukkede konkurranser spør man tre til fire kunstnere om å komme med forslag 

til utsmykking. Disse får da vanligvis et konkurransehonorar på 25 000,- hver. En lukket konkurranse ville lagt beslag på nesten en femdel av budsjettet, og 

trolig redusert kvaliteten på det ferdige produktet. Ved en åpen konkurranse kan hvem som helst delta, men kunstnerne har ikke krav på honorar for 

deltagelsen. Ved å beholde mest mulig av budsjettet til selve kunstoppdraget, håper vi at noen landets fremste Street Art-kunstnere ønsker å delta. En åpen 

konkurranse har også den fordel at den ikke utelukker noen kunstnere fra å komme med sine forslag.  

 

7. FORELØPIG FRAMDRIFTSPLAN 

 
17. august: konkurranseutlysning 

September: Befaring for de kunstnerne som ønsker det 

1. oktober – 31. desember: konkurranseperiode 

31. desember: Frist for innlevering av konkurransebidrag 

30. januar: Kåring av vinner. 

juni – september 2021: produksjonsperiode (etter nærmere avtale med vinnende kunstner.)  



8. BUDSJETT 
 

Budsjettramme utregnes i tråd med Strand kommunes retningslinjer for kunst i offentlige bygg og uterom. I 2019, da budsjettet for flerbrukshallen ble lagt, 

tilsa dette 0,5 av brutto investeringsbudsjett.  

Administrasjonsutgifter    
Konsulenthonorar 10%   0 

Reiseutgifter   0 

Sum adm. kostnader   0 

      

Kunstrelaterte utgifter     

Konkurransehonorar   0 

Befaring kunstnere   20000 

Konkurranseannonser/tegninger etc.   10000 

5% Bildende Kunstneres Hjelpefond    21300 

Oppdragshonorar inkl. materialkostnader   330000 

Skilting, formidling, fotodokumentasjon   12000 

Uforutsette utgifter   32700 

SUM kunstrelaterte utgifter   426000 

SUM totalt   426000 

 


