Anbefalinger for kravspesifikasjoner
Kunstprosjekter i offentlig rom

Dette er en sjekkliste på hva som er viktig å gå gjennom og ta stilling til ved igangsetting og
gjennomføring av kunstprosjekter. Verktøyet kan også̊ brukes ved utarbeidelse av kravspesifikasjoner
til de ulike aktørene og funksjonene i prosessen.

Kunstutvalgets sammensetning og mandat; Stemmeberettighet (S)

Nødvendig Ønskelig Høyest
ønskelig

Kunstkonsulent med kunstfaglig kompetanse (S)
Leder av utvalget har kunstfaglig kometanse (S)
Byggeherres representant ansvar for byggesak (S)
Arkitekt/ entreprenør ansvar byggesak, plan og fremdrift (S)
Representant fra brukerinstans; institusjonens ledelse (S)
Representativitet i ulike brukergrupper
Sekretærfunksjon uten stemmerett
Anbefaling av kunstplan
Godkjenning av kunstplan
Godkjenning av utkast for kunstprosjekt
Godkjenning av ferdigstilt verk
Godkjenning av sluttført kunstprosjekt
Krav til kunstkonsulent
(Kravspesifikasjon/tildelingskriterier for anbud)
Teoretisk kunstkompetanse på masternivå̊ eller tilsvarende
Kjennskap til retningslinjer for kunst i offentlige rom
Kjennskap til kunstenernettverkene
Kjennskap til samtidskunst, nasjonalt og internasjonalt
Erfaring med prosjektledelse, administrasjon og økonomistyring
Erfaring som kurator- og/ eller produsent
Formidlingsevne, evne til kommunikasjon
Lede kunstutvalget
Utarbeidelse av kunstplan
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Gjennomgå utkast for kunstprosjekt
Ferdigbefaring av det endelige verket og innstille overfor byggherre
og kunstutvalg.
Utarbeidelse av sluttrapport

Krav til kunstverk
Kunne formidle verdier/føring framsatt av kunstutvalget
Ivareta funksjonelle behov
Ha kommunikativ signalfunksjon
Ha dekorativ funksjon
Ha en konseptuell/kunstteoretisk forankring
Integrert i bygningsmassen
Integrert i infrastrukturen
Integrert i fasiliteter med bruksfunksjon
Temporært prosjekt
Bidrar til stedsutvikling
Ivaretakelse av regelverk for universell utforming
Materialtekniske spesifikasjoner
Værbestandighet
Varighet over tid
Varme- og kuldebestandighet
Slitasjepunkter
Tekniske installasjoner knyttet til kunstverket; elektrisitet, varme,
vann, belysning.
Ha et definert bruksområde; ikke kunne mistolkes i forhold til bruk,
ikke representere fare for omgivelsene
Enkelt vedlikehold
Ivaretakelse av HMS-krav

Huskeliste:
Kommentar

Krav til byggherre
Representert i kunstutvalget
Inngå kontrakt med kunstkonsulent
Inngå kontrakt med valgt kunster/kunstnere
Fremskaffe opplysninger om bygget stedets egenart og funksjon
Fremskaffe tekniske opplysninger om byggesaken
Innspill til utforming av kunstplan
Ivaretakelse av vernesone tilknyttet kunstverkene
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Tilretteleggelse for tekniske installasjoner knyttet til kunstverket;
elektrisitet, varme, vann, belysning etc...
Tilretteleggelse for fundamentering, nødvendig forsterkning i
forbindelse med fastmontering av kunstverk
Utarbeidelse av forvaltningsplan. Det sikres at gode prosedyrer
følges ved evt. senere demontering/remontering, flytting.

Krav til arkitekt / entreprenør
Representert i kunstutvalget
Framskaffe opplysninger om bygget/ stedets arkitektoniske forhold
Framskaffe tegninger og planer over bygget/ stedet
Konkretisering av tegninger og planer
Informasjon om styrkeforhold/ belastningsevne i bygningsmasse/
struktur
Legge til rette for / informasjon om HMS
Ivaretakelse av regelverk for Universell utforming
Informasjonsflyt til underleverandører
Innspill til utarbeidelse av kunstplan
Definisjon av vernesoner knyttet til kunstverk
Tilretteleggelse for tekniske installasjoner knyttet til kunstverket;
elektrisitet, varme, vann, belysning
Tilretteleggelse for fundamentering nødvendig forsterkning i
forbindelse med fastmontering av kunstverk
Utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsplan

Krav til brukerrepresentant
Representert i kunstutvalget
Fullmakt fra bygget/stedets brukere til gjennomføring av
kunstprosjektet
Ivareta informasjonsflyt til og fra brukergruppene
Innspill til utarbeidelse av kunstplan
Ivaretakelse av vernesoner tilknyttet kunstverket, driftsplan,
vedlikeholdsplan. Anbefales at kontrakt skrives om drift og
vedlikehold mellom eier og driftsansvarlig.

Krav til kunstplan
Budsjett med stipulerte totalkostnader
Framlegg av bygget/ stedets byggeplan, tegninger, framdrift og
organisering
Stedsanalyse
Kontekstanalyse
Detaljert framdriftsplan for kunstprosjektet, der angivelse av
utbetalingspunkt fremgår
Vurderinger av hensyn til regelverk om universell utforming
Konkretisering av tegninger og planer
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Gjennomgang av byggetekniske detaljer
Lokalisering av kunstprosjekter
Enkeltstående verk
Differensiert kunstprosjekt
Åpen prekvalifisering / Lukket prekvalifisering
Åpen konkurranse / Lukket konkurranse
Direkte oppdrag
Innkjøp av ferdige verk
Definisjon av vernesone tilknyttet kunstverk
Ivaretakelse av regelverk for universell utforming
Konkretisering av tilretteleggelse for tekniske installasjoner
Konkretisering av behov for tilretteleggelse for fastmontering av
kunstverk
Vedlikeholdsplan
Ivaretakelse av HMS – krav
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