
UTLYSNING AV TO OPPDRAG SOM KUNSTKONSULENT  

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter utlyser på vegne av Hedmark 

fylkeskommune to oppdrag som kunstkonsulenter ved Elverum videregående 

skole i Elverum (bygget ferdigstilles høsten 2019) og Ringsaker videregående 

skole i Brumunddal (bygget er ferdigstilt i 2018).  

Søknadsfrist for konsulentoppdragene er 27. mail 2019.  

Fylke  Hedmark 
Utlyser  Kunstbanken Hedmark Kunstsenter 

Kontaktperson Christel Sverre 
Epost christel.sverre(at)kunstbanken.no 

Prosjektbudsjett 3 300 000 Elverum videregående skole  
3 000 000 Ringsaker videregående skole 

Arkitekt  StudioNSW Elverum videregående skole 
Plan1 Ringsaker videregående skole 

Byggherre Hedmark fylkeskommune 

Fremdrift kunstprosjektene Oppstart Høst 2019. Ferdigstilling 2020/21 
Søknadsfrist 27. mai 2019 

 

 

Elverum videregående skole 

er Hedmark fylkeskommunes nest største skole med ca 930 elever og 175 

ansatte. Skolen ble opprinnelig oppført og tatt i bruk i 1974. I 2010 ble det bygd 

nye arealer for byggfag og tilbudet «Finn din vei». Samme år ble også kantine- 

og kantinekjøkken rehabilitert. 



Hedmark fylkeskommune bygger nå nytt administrasjonsbygg med auditorium 

og bibliotek ved skolen. I tillegg utvides idrettshallen med blant annet ny 

gymsal, og hele øvrige bygningsmasse rehabiliteres.  

Kr 3 300 000 er avsatt til kunstprosjektet og inkluderer konsulenthonorar og 5 

% kunstavgift. Ferdigstillelse høst 2019. 

Utomhusanlegg utvides med en ny parkeringsplass, og uteanlegget får en mer 

parkmessig utførelse ved ferdigstillelsen. 

Skolen har følgende utdanningsprogram 

    Studiespesialisering 

    Bygg og Anlegg 

    Design og håndverk 

    Elektro 

    Helse og oppvekst 

    Idrettsfag 

    Service og samferdsel 

    Teknikk og industriell produksjon 

    Påbygg 

    Finn din vei 

 

Administrasjonsbygget er et nybygg i 2 etasjer og med et eksteriør med store 

glassfelt i 1. etg og 2. etg mot nord og vest, øvrige vegger er kledd med 

horisontale trespiler i malmfuru. Innvendig er det benyttet systemvegger med 

mye glass og det er bjørkefinèr, bærekonstruksjoner i limtre og parkett i 

bibliotek og auditorium. 

Idrettshall har utvendig kledning i cortenstål og stående trekledning i 

malmfuru. Innvendige overflater i hallene er i bjørkefinèr og trespiler. 

Innvendige overflater i undervisningsrom har malte glatte overflater og det er 

benyttet systemvegger med glass i innvendige vegger. Garderober og 

sanitæranlegg har flislagte overflater. 



Øvrig bygningsmasse er i 2 etasjer og har horisontale vindusfelt og kledning av 

fibersementpalter og cortenstål. Innvendig overflater har en kombinasjon av 

systemvegger med glass og glatte malte overflater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilder fra Elverum videregående skole 

  



 

Ringsaker videregående skole 

Opprinnelige Ringsaker videregående skole ble oppført i perioden 1965 – 1977. 

Det er nå gjennomført nødvendige ombygginger, etablering av tilleggsarealer 

og nødvendig rehabilitering av eksisterende bygg for å ivareta en helhetlig 

løsning som dekker skolens behov. Skolens hovedbygg er rehabilitert, mens et 

nytt fellesbygg, verkstedbygg, kroppsøvingsbygg og kaldtlager er nytt. Det er 

lagt vekt på sentral plassering av hovedinngang, kantine, elevtjenester, 

bibliotek, ledelse, samt lærerarbeidsplasser. 

Kr 3 000 000 er avsatt til kunstprosjektet og inkluderer konsulenthonorar og 5 

% kunstavgift. 

Utomhusanlegget er ferdigstilt med hellelagt areal ved hovedinngangen, 

plasser og gangveier med asfalt og flere grøntanlegg. I grøntanlegget i forkant 

av hovedinngangen er det forberedt med elanlegg for belysning av utvendig 

kunst. 

Skolen er dimensjonert for 800 elever og 160 ansatte.  

Skolen har følgende utdanningsprogram: 



Byggteknikk 

Elektrofag 

Helse- og oppvekstfag 

Service og samferdsel 

Teknikk og industriell produksjon 

Studiespesialisering. 

 

Ringsaker videregående skole har kjerneverdiene «Respekt. Vekst. Samhold.», 

og skolens visjon er «Ringsaker videregående skole – utdanner morgendagens 

innlendinger.» 

Hele prosjektet ble ferdigstilt i 2018. 

 

 



 

 



 

 



 

Kunstutvalgene 

Kunstutvalgene vil foruten kunstkonsulent bestå av byggherrerepresentant, 

brukerrepresentant, to elevrepresentanter og arkitekt. Politisk oppnevnt 

representant for eier/ byggherre vil være leder av utvalget. Byggets 

prosjektleder vil være sekretær. 

Det vurderes å søke Lokalsamfunnsordningen i KORO om støtte. 

 

Krav til søker 

Kunstkonsulenten må ha relevant kunstfaglig kompetanse og erfaring med 

større kunstprosjekter. Søker må kunne arbeide selvstendig, ha erfaring med 

prosjektledelse og ha gode samarbeidsevner.  

Søker må kunne starte arbeidet rett etter tildeling av oppdrag. 

 

Søknad 

Søknad med en kort motivasjonstekst og oppdatert CV, evt. link til 

hjemmeside sendes til post@kunstbanken.no. 

Søknadsfrist er 27. mai 2019 

Skriv tydelig om du søker på ett eller begge oppdrag.  

Spørsmål kan rettes til Christel Sverre, sekretær for Fagutvalg for offentlig 

kunst (tidligere RSU) i Hedmark. 


