
ÅPEN PREKVALIFISERING  
KUNSTPROSJEKT TIL NY IDRETTSHALL PÅ OPPDAL 
 
Trøndelag fylkeskommune inviterer profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere til å 
melde sin interesse gjennom innsendelse til åpen prekvalifisering.  
 

 
 
Målet med prekvalifiseringen er å velge ut 2-5 kunstnere for lukket konkurranse og/eller 
direkte oppdrag. Innkjøp av løskunst kan også være aktuelt. Område for kunst tenkes 
primært utendørs, men plassering innendørs utelukkes ikke. Valg av kunstnerisk uttrykk, 
materialbruk og konkret plassering av verk holdes åpent inntil prekvalifiseringen er avholdt. 
Kunstutvalget kan også invitere kunstnere direkte. 
 
Om prosjektet  
Ny Idrettshall på Oppdal/ Sportshallen 
Byggherre: Trøndelag fylkeskommune v/ Rodica Halsli 
Totalentreprenør: Næringsbygg AS 
Arkitekt- og interiørarkitekt: HUS Arkitekter AS 
Budsjett kunstprosjekt: 950.000 kr. 
Kunstkonsulent: Ellen Sofie Griegel 
Mål om ferdigstillelse: Siste del av 2020  
 
Idrettshallen stod ferdig i august 2019, og er en fylkeskommunal flerbrukshall som benyttes 
av grunnskolen på Oppdal og Oppdal videregående skole på dagtid. På kveldstid leies 
anlegget ut til lag og foreninger. Byggets størrelse er ca. 2952 m2 BTA, og inneholder 
hallflate, styrkerom, spinningssal, basishallelementer, aktivitetsrom, garderober, møterom og 
vestibyle. Uterommet kjennetegnes av skog- og grøntareal med beplantning, åpen adkomst 
og nærhet til Oppdal vgs. 



Om kunsten og brukerne av bygget 
Trøndelag fylke har vedtatt at fylkeskommunale bygg og anlegg skal ha en kunstnerisk 
utsmykking som beriker og stimulerer det offentlige miljø i møtet mellom kunst og arkitektur. 
Kunstnerisk utsmykking skal også være med å gi arbeidsoppgaver for kunstnere. 

Alle elever ved Oppdal vgs. vil benytte idrettshallen hver uke, enten gjennom landslinje innen 
alpint, idrettsfag eller kroppsøving og andre fag. Skolen har omtrent 300 elever og er en 
MOT-skole. Elevene bruker en stor del av dagen sin på skolen, det er et møtested for ulike 
ungdomskulturer, både norske og multi- etniske. En stor andel av elevene bor på hybel.  

Kunsten skal bidra til at bygget og området i tilknytning til dette, blir et attraktivt møtested 
med positive opplevelser for alle brukere. Det er viktig at lokalene innbyr til faglig benyttelse, 
også etter skoletid og bidrar til å bygge opp under skolens kjerneverdier; kunnskap, mestring, 
trivsel og helse.  

 
Hva vil bli vektlagt ved utvelgelse 
Kunstutvalget søker profesjonelle kunstnere med kompetanse til å utføre kunstprosjekt med 
høy kunstnerisk kvalitet. Både erfarne kunstnere og kunstnere uten mye erfaring med 
kunstprosjekt i offentlig rom, oppfordres til å melde sin interesse. Tilgjengelighet i 2020 og 
dokumentert gjennomføringsevne vektlegges. I denne omgang ønskes ikke konkrete forslag 
eller skisser av mulige løsninger for kunst til idrettshallen. 
 
Praktisk informasjon 
Interesserte bes sende én samlet pdf fil, som skal inneholde: 
 

• Kort beskrivelse av kunstnerskap og interesse for oppdraget 
• Portfolio/ dokumentasjon av kunstverk 
• Oppdatert cv, med kontaktinfo og link til hjemmeside el.l 

 
Merk filen med etternavn_fornavn.  
Materialet begrenses til det som er nødvendig for å presentere kunstnerskapet på en god 
måte, og skal ikke overskride 5MB. 
 
Frist: fredag 13.mars 2020, kl.12.00 
 
Sendes på epost til: konsulent@ellensofiegriegel.com 
 
Eventuelle spørsmål rettes skriftlig via e-post til kunstkonsulent. Alle vil få skriftlig bekreftelse 
på mottatt søknad og informasjon om kunstutvalgets beslutning, når dette er klart. 
 
 
 
 

 


