
A conceptual architecture competition for 
Norwegian students spanning 120 hours
The moment youve all been waiting for! This is the assignment for 

the 2012 edition of 120hours:

Tomt: Moursundveita, Midtbyen, Trondheim

Bakgrunn: Presset i de største byenes sentrumsområder er 
stort. Folk vil bo i byen, men tilbudet er smalt og dyrt. Det er 
særlig vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet. I stedet 
for å svare på etterspørselen ved å utvide byene i utstrekning bør 
vi satse på fortetting i bykjernene.

Oppgave: Oppgaven i år er å utforske hvordan man kan bo på en 
utradisjonell tomt i Trondheim sentrum. Hvordan utnytter vi det 
skjulte potensialet på en slik tomt? Programmet skal inkludere 
boligfunksjoner. En eventuell utvidelse av programmet og bolig-
begrepet er opp til dere. 

Evaluering: Forslagene bedømmes ut i fra:
Originalitet – Er forslaget nytenkende og utfordrende i forhold til 
dagens boligbyggeri?
Argumentasjon – Argumenteres det overbevisende i det inn-
leverte forslaget, både i  valg av boligløsning, utforming og even-
tuell programutvidelse?
Potensiale - Er forslaget relevant for lignende tomtesituasjoner i 
andre norske byer?
Konseptuelle grep – Hvordan forholder den konkrete strukturen 
seg til programmet i forslaget, og hvordan lander det i 
situasjonen?

Format: Oppgaven skal besvares på maks to liggende A1 
plansjer ved bruk av valgfrie teknikker, (håndskisser, 
diagram- mer, 3D visualiseringer, modellfoto, cad tegninger osv). 
Besvarelsen skal være på enten norsk eller engelsk. Dere står 
fritt til å benytte det utdelte bakgrunnsmaterialet, men det er 
ikke noe krav å bruke dette i besvarelsen.

Alt det innleverte materialet merkes med tildelt deltagerkode og 
skal ikke inneholde informasjon som røper deltagernes identitet 
ovenfor juryen.

Plansjene sendes til AB-fakultetet, NTNU, Trondheim, Norge. 
Pakken må være poststemplet innen tidsfristen (14. januar, 
klokken 14:00) eller leveres på Skiboli, NTNU Gløshaugen, 
Trondheim, mellom 12:00-14:00 samme dag.

I tillegg skal alle deltagere laste opp plansjene som PDF på 
www.120hours.no innen tidsfristen (14. januar, klokken 14:00). 
Størrelsen på filen skal ikke overskride 20MB. PDF’en er en nød-
vendig garanti for det innsendte konkurransematerialet, det 
skal derfor ikke være avvik mellom digital PDF og de leverte 
plansjene. Avvik vil resultere i diskvalifisering. For de som har 
brukt ikke-digitale teknikker på plansjene, vil et foto av plansjene 
innlemmet i en PDF være tilstrekkelig.

Eventuelle spørsmål sendes til contact@120hours.no, og merkes 
med deltagerkode.

Lykke til!



Moursundveita

Tomta er plassert sentralt i Midtbyen i Trondheim.
The site is located in the centre of Trondheim.
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