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Oppgaven

se arkitektur har vært engasjert til å bistå
Nordkapp Kommune i flere delprosjekter, fra 2016
frem til i dag. Viktigheten av å få frem et underlag
til plassering av et svømmeanlegg i sentrum av
Honningsvåg er stor og har pågått over lang tid.

se arkitektur ble i 2016 engasjert til å utføre et
forprosjekt på en tomt vest for Rådhuset, der
integrering og samlokalisering med kultur, rådhus
m.m. var viktige prinsipper. I 2019 ble tomt flyttet
til annen lokalisering i Rådhuskvartalet, og det ble
samtidig igangsatt et arbeide med en områdeplan
for Honningsvåg Sentrum i regi av Multiconsult i
Tromsø.

Det ble i 2019/2020 utført og presentert en
mulighetsstudie av Rådhuskvartalet der
Svømmeanlegget ble plassert og sett i samspill
med andre aktører som kultur, helse og sentrum.
Videre ble eksisterende basseng vurdert og
eventuell ny bruk av dette området.
Mulighetsstudien ble spilt inn som underlag til
områdeplan for Honningsvåg Sentrum, slik at
bassengtomt blir definert i plan og gir mulighet for
å gå direkte til en byggesak.

Mulighetsstudien ble presentert i Planutvalget
16.02.2021 og Kommunestyret/Formannskapet
ble orientert om denne og videre prosess i
møte19.04.2021.

Vedlagt forprosjekt vurderer Svømmeanlegget og
setter søkelys på at dette kan iverksettes uten
avhengighet til andre forhold i Rådhuskvartalet,
men er ikke til hinder for en fornying i kvartalet.
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Tomt og Adkomst

Rådhuskvartalet er lokalisert sentralt i
Honningsvåg og inneholder i dag Rådhus, Kino,
Teknisk Etat, Svømmehall, Kulturhus, Boliger,
Parkering og lekeareal.

Omkringliggende bebyggelse består av skole og
boligeiendommer. Mot syd er det kort vei til
badestrand, mot øst ligger grunnskole og kirken
og mot nord er det kort veg inn til
handelsområdet.

Kvartalsstrukturen er avgrenset med Rådhusgata
i Nord, Storgata i Øst og Turngata mot sør og
Vest.

Tomt avsatt til badeanlegg ligger sentralt i
Rådhuskvartalet opp mot Kulturhus og
eksisterende svømmehall. Tomten er ubebygget.

Hovedadkomst med bil er fra Rådhusgata direkte
til en parkeringsplass. For de myke trafikanter er
det tilkomst fra flere områder, men primært er det
tilkomst fra Storgata og øst (skole/kirke) som er
mest benyttet.
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Universell Utforming
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Miljø og Energi
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• Naturverdier

• Forurensning.

• Utslipp til vann

• Utslipp til grunn

• Støy

• Energi

• Vannforbruk

• Materialer

• Avfall

• Areal

• Kulturminner

• Inneklima

• Visuell komfort

• Lydforhold og akustikk

• Inneluftkvalitet

• Transport
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Tippemidler

Det er gjort en enkel vurdering på mulig spillemidler tilskudd slik tegningene foreligger. Det er også gjort en vurdering av potensielle tilleggstilskudd som kan
være aktuelle. Det er viktig å påpeke at dette ikke er en forhåndsaksept på hva anlegget vil kunne motta.

25X 15,5 konkurranseanlegg inkl. Garderobe; 21.000.000, -

Opplæringsbasseng 4.000.000
Lager 70 kvm 300.000, -
Sosialt rom 500.000, -
Rampe opplæringsbasseng: 200.000, -
Sum: 26.000.000, -
Økt tilskudd utvalgte geografiske områder, Troms 
og Finnmark

+ 25%.

=32.500.000,-

Spillemidler slik tegningene foreligger

Potensiale spillemidler ved justeringer

25X15,5 inkl. Garderobe 21.000.000, -
2 X Hev og senkbar bunn 4.000.000, -
Opplæringsbasseng 4.000.000, -
Hev og senkbar bunn 2.000.000, -
Lager inklusive vaskerom 500.000, -
Klubbrom 500.000, -
Sosialt rom 500.000, -
Ekstra lager (50 kvm 300.000, -

Sum: 32.800.000, -
Økt tilskudd utvalgte geografiske områder, Troms 
og Finnmark

+ 25%.

= 41.000.000, -
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Arkitektonisk utrykk og materialitet
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Området Rådhuskvartalet har en potensiale til å gi
tilbake en offentlig totalitet til Honningsvåg sine
beboere i form av en publikumsvennlig utvikling.
Et svømmeanlegg vil være et første byggetrinn for
å gi byen en samlingsplass for innbyggerne,
forretningslivet og besøkende. I en slik situasjon
vil utforming og plassering av et svømmeanlegg
passe godt inn.

Løsningen som plasseringen gir, vil være et
samlingspunkt sett i sammenheng med allerede
eksisterende funksjoner. Tilleggsfunksjoner som
er tiltenkt en fremtidig struktur vil bidra til å styrke
dette grepet. Ved å tenke tilkomstsone som
henvender seg mot Storgata, skoleungdom og evt
kollektivpunkt vil plasseringen favne om mange.
En kobling mot byens Kulturstue vil kunne gi en
integrering av flere aktiviteter samtidig og bidra til
blant annet en universell utformet tilkomst for
kulturlivet.

Fokus for bygget er at utbyggingen skal være
kostnadseffektiv hva gjelder riving/bygging. Det er
også viktig for oss at utformingen vil gi lave
kostnader ved drift - vedlikehold og
personalutgifter.

SE-Arkitektur har lang erfaring i utforming av
kostnadseffektiv bygging og drift av
svømmeanlegg i henhold til gjeldende
byggetekniske regler som Tek 17 og krav om
universell utforming.
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Arkitektonisk utrykk og materialitet
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Prosjektet har hatt som mål å vise et nøkternt
badeanlegg som innehar de kvaliteter som kreves
for et moderne, funksjonelt og prisgunstig
svømmeanlegg. Samtidig har det ikke gått på
bekostning av det estetiske, som hele tiden har
vært i fokus der det har blitt lagt vekt på å få til
gode løsninger|.

Formen er fremkommet etter en analyse av
plassering, topografi på området for å
imøtekomme tilkomstsoner og annen
bygningsmasse i umiddelbar nærhet. Samtidig
har vi hatt fokus på å åpne mot sør og en
fremtidig Tuftepark og invitere til visuell
interaktivitet mellom inne og ute.

Vi har valgt en materialitet som fremstår som
robust, i kombinasjon med en naturlig overflate
som trevirke. Det er samtidig ønskelig å benytte
tak til uteoppholdsareal og benytte grønne
overflater. Vurderinger kost/nytte vil bli en viktig
evaluering i forprosjektfasen.
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Planløsning
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Ved ankomst et offentlig anlegg som
Nordkappbadet, vil det være viktig å kunne
orientere seg og få tydelige gangakser eller bli
oppmerksom på muligheter og hva som kommer.
Det er derfor lagt vekt på en oversiktlig
tilkomstsone som både er transparent fra utsiden
men også på innside mot badeanlegget.
Tilkomstsonen ligger på et mezzanin nivå med
direkte tilkomst fra ny utvendig plassdannelse.
Det er i tillegg planlagt en tilkomst fra nedre nivå
som vil kunne danne en fremtidig tilkomst til den
konseptuelle utviklingen i Rådhuskvartalet.

Fra inngangssonen er det oversikt over bassenget
området via store glassareal og tilrettelagt for
ventesoner. Intensjonen er at dette arealet kan
benyttes av besøkende, skoleungdom og
forretningslivet som en møteplass og bli en aktiv
del av Honningsvåg Sentrum. Om vi klarer å
koble oss til eksisterende Kultursal vil den også
tilføre muligheter for dagens tilbud og gi ytterligere
tilbud til byens befolkning.

Bygget henvender seg dermed til en langt større
gruppe mennesker.

Fra inngangssonen går det heis/trapp direkte ned til garderobeanlegg som er plassert i direkte tilknytning til
svømmehallen. Det er satt av areal til lager og og blant annet multigarderober som er tilrettelagt for sterkt
handicappede personer. Disse kan også eventuelt benyttes av lærer/instruktør.

Bassenganlegget inneholder et 25 x 15,5m basseng og et opplæringsbasseng på 12,5 x 10,5m.
Opplæringsbassenget har inkludert hev/senk bunn for maksimal brukstilpasning. Bassenget vil da kunne få
en funksjon som er tilpasset en multibruk og ha dybde fra 0 – 1,5m

Store glassflater mot uteareal vil gi en inn/ute følelse i bassengområdet.
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Uteareal
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Ved å integrere Nordkappbadet i Rådhuskvartalet
vil uteareal rundt bygget bli en mulighet til å knytte
sammen alle fremtidig utvikling og skape de gode
rommene mellom byggene. Dette gir store
muligheter for en samlet bruk av arealet og
tilrettelegge for gode ventesoner, Tufteparker eller
lekepark for de minste.

Et sentralt plassert tilkomst sone foran inngang til
Nordkappbadet danner en «landingsplass» for de
som ankommer området. Enten det er via kollektiv
transport, ungdommer fra skolen eller andre deler
av byen. Denne plassen blir også viktig for
eksisterende kulturhus og vil utvide tilkomstsonen.

Vi ønsker å rive eksisterende svømmeanlegg og
dermed åpne opp rommet mellom Kulturhus og
Kino samt mot syd og Turngata. Da vil vi skape et
byrom som gir direkte innsyn inn i
svømmeanlegget og samtidig skaper en akse mot
sør. I området ser vi for oss en Tuftepark eller
tilsvarende.

Det er gjort en tidlig studie på hvilke utvikling vi
ser for oss Rådhuskvartalet, og intensjonen var at
vi skulle finne en lokalisering for badeanlegget,
uten å ødelegge den store visjonen for området.
Et badeanlegg vil være første byggetrinn, men
samtidig vil kunne stå på egne bein i det store
bybilde.



se arkitektur

Alternative utforminger
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Vårt hovedforslag har tilrettelagt med et anlegg
som inneholder et Konkurransebasseng,
Opplæringsbasseng, Garderober, stor
møteromsareal med tilhørende kaffe og møterom
samt sett på et på å integrere anlegget på best
mulig måle i sine omgivelser.

Alternativ er det også vist et anlegg uten
Opplæringsbasseng og en reduksjon i areal for å
tilfredsstille romprogrammet fra 2016.

Begge anleggene bidrar til å gi noe tilbake til
området og fellesskapet.

Vi vil anbefale at begge forslagene blir vurdert i
den videre prosess, dvs i et underlag til en
Totalentreprisekonkurranse. Nordkapp Kommune
vil dermed kunne få den reelle kostnaden på
begge prosjektene før de eventuelt må gjøre et
valg.
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Arealoversikt
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Tegninger
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Redusert utbygging:

Situasjonsplan

Plan U1 etasje

Plan 1 etasje

Plan 2 etasje

Snitt AA og BB

Fasader

Full utbygging:

Situasjonsplan

Plan U1 etasje

Plan 1 etasje

Plan 2 etasje

Snitt AA og BB

Fasader

Materialbruk
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Oversiktsbilde
Nordkapp Badet
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Innsyn interiør
Svømmehall mot syd
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Utvalgte perspektiv
Tilkomstsone svømmehall og tak
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Kalkyle
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Finansiering
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