Åben idekonkurrence:

Design Frederiksbergs nye

SIDDEMØBEL
..og vind 12.000 kr. samt muligheden for at få den produceret

Der inviteres hermed til en åben idekonkurrence om at designe et nyt
siddemøbel til Frederiksbergs uderum.
Med udgangspunkt i Solbjerg Plads ønskes forslag til, hvordan der kan
inviteres til nye ophold og nye møder mellem borgere gennem opstilling af
udendørs siddemøbler.
Konkurrencen indgår i et projekt, kaldet NaboMøbler. Visionen er at få
produceret eksemplarer af det vindende design for at teste effekten og
brugernes adfærdsmønstre. Herefter kan siddemøblerne viderudvikles til
flere af Frederiksbergs uderum.
Konkurrencen udbydes af Victor Aalund Urban Consulting i samarbejde med
Frederiksberg Fonden.
Det er konkurrenceudbyders ønske at finde frem til et design, der passer
ind i Frederiksbergs identitet og samtidig skaber optimale forhold for møder
mellem borgere og besøgende.
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NaboMøbler:
Hen over sommeren 2018 opsatte Victor Aalund
Urban Consulting i samarbejde med Biblioteket
Frederiksberg 80 liggestole, 80 plantespande og
4 siddeplateauer på Solbjerg Plads, Frederiksberg under projektnavnet ‘NaboMøbler’.
NaboMøblerne blev i perioden brugt som et redskab til at aktivere og teste byrummet på en ny,
inddragende og involverende måde. De fritstående liggestole gav en helt unik mulighed for at
studere adfærdsmønstre blandt brugerne.
Inventaret stod til fri afbenyttelse for pladsens
brugere i hele perioden og det var muligt at flytte
liggestolene rundt på pladsen efter behov og
ønske.
Det resulterede i, at den ellers tomme og ubenyttede Solbjerg Plads blev vakt til live i en midlertidig periode på ca. 2,5 måned med stor glæde
og tilfredshed til følge fra pladens brugere.
Se mere i ‘NaboMøbler - evalueringsrapport’,
som sendes per email ved tilmelding af konkurrencen.
Indhold:
Til denne opgave ønskes det at udfordre / undersøge mulighederne for ophold på pladsen

yderligere. Vi vil med et mere blivende design
teste muligtheden for at gøre et mobilt byrumsinventar permanent på Solbjerg Plads - og evt.
flere steder på Frederiksberg.
Det er endnu engang visionen at tilbyde et grønt
og attraktivt byrum, der åbner op for ophold,
rekreation og interaktion på pladsen.
Det er derfor grundideen i denne ‘version 2’ af
projektet NaboMøbler, at der bliver opstillet 15
højbede, 20 plantesække og siddemøbler med
plads til 40-60 personer (se plan i bilag). Det er til
disse siddemøbler, at vi udbyder denne konkurrence.
Siddemøblerne må gerne have form som en
klassisk stol - men der er åbne rammer for at
tænke alternativt, hvis det er i tråd med projektets hensigt. Det er ligeledes muligt at indtænke
dele af de grønne elementer ind i siddemøblet,
hvis der findes grundlag for det. Det er dog vigtigt, at mobiliteten i designet bibeholdes - hvilket
er et hovedgreb i opgaven.
Det skal være muligt at omdanne pladsens
design efter solforhold, gruppedannelser, arrangementer, mv. Dvs. møblerne skal kunne flyttes
rundt på pladsen - samtidig uden nemt at kunne
blive taget med hjem. Det kan efterkommes på
flere måder, som vi lader være op til den konkurrerende at udtænke. Dog skal der indtænkes en
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markering i møblet med navnet NaboMøbler og
evt. tilhørssted. Såsom ”Frederiksberg”, ”Solbjerg Plads” el.lign.
De designede byrumsmøbler skal i projektperioden være med til at teste pladsens muligheder
for ophold og møder mellem borgere. Derudover
skal de testes som Frederiksbergs kommende byrumsstol, der kan tænkes ind i flere både
byrum og parker. Det er derfor en fordel, hvis de
ikke kun tilpasses Solbjerg Plads, men også kan
implementeres i andre Frederiksberg-kontekster.
Alt efter designets kompleksitet er det besluttet
og politisk godkendt, at siddemøblerne skal sættes op hen over sommeren 2020 og igen i 2021
på Solbjerg Plads - og forventeligt yderligere 1-2
sæsoner.
Site:
Solbjerg Plads er i dag et transitområde, hvor
borgere og besøgende bevæger sig igennem fra
en destination til en anden. Brugerne er typisk
tilknyttet CBS, FRB Centret, Frederiksberg Gymnasium, Biblioteket Frederiksberg, mv. Der er på
nuværende tidspunkt ikke mulighed for ophold
på pladsen. I stedet bliver den primært benyttet
til cykelparkering.
Rammer:
Udformningen af det nye ‘Frederiksberg-siddemøbel’ er til fri fortolkning. Dvs. det ikke nødvendigvis skal følge gængse normer for en udendørs
stol - hvorfor den i det ovenstående er blevet
omtalt som et siddemøbel. Dog er der visse krav,
som skal opfyldes:
1. Siddemøblerne skal være mobile, så de kan
flyttes rundt på pladsen, men samtidig være
svære at tage med hjem. Dvs. de f.eks. skal
have en vægt på min. 20 kg./stk. hvis det er en
‘alm.’ stol.
2. De skal være robuste og beregnede til udendørs brug samt nemme at drifte og vedligeholde.
3. Produktionsprisen pr. enhed må ikke overstige
2.500 kr., hvorfor der skal tænkes i enkle detaljer
og prisbevidste løsninger / materialer.
4. Designet skal være skalerbar (et design, der
nemt kan skaleres op til flere enheder)
5. Designet af siddemøblerne skal forholde sig til

Frederiksbergs kontekst og kunne implementeres i flere af byens byrum.
6. Det er et plus, hvis stolen kan produceres i
forskellige variationer som en slags produktserie.
Hvert produkt skal dog stadig udtrykke samme
budskab. Vis i så fald gerne flere variationer af
samme design.
7. Det skal være muligt at montere eller på anden måde synliggøre et logo / en tekst på møblet. Herunder projektnavnet NaboMøbler og evt.
lokation. Giv gerne eksempel herpå.
Materialer og udformning:
Stolens materialer skal kunne tåle at stå ude i alle
sæsoner og alt slags vejr uden særlig vedligehold.
Materialevalg er ellers op til den konkurrerende.
Det er vil blive lagt vægt, at de valgte materialer
lever op til div. miljøhensyn.
Økonomisk ramme:
Der er et økonomisk loft på 100.000 kr. til produktion af siddemøblerne. Da der i projektet skal
bruges min. 40 siddepladser., skal produktionsomkostningerne pr. ”siddeplads” derfor kunne
holdes på under 2.500 kr.
Aflevering:
Det indgivende forslagsmateriale må max fylde 5
A3 sider. Herunder:
1. Tegninger af siddemøblet vist i isometri samt
opstalt i størrelsesforhold 1:10.
2. Tekniske tegninger med mål og evt. detaljetegninger af samlinger.
3. Rummelige illustrationer og perspektiveringer
efter eget valg.
4. Beskrivelse af ide, koncept og design samt
materialebeskrivelse inkl. begrundelse. Max. 1/2
A3 side tekst. Det kan være en fordel at benytte
referencebilleder som supplement. Beskrivelsen
skal indeholde et afsnit om produktionsmuligheder og overvejelser om økonomi - et konkret
estimat er en fordel.
5. Evt. fysisk model og/eller 3D model i
SketchUp. Dette er ikke et krav.
- Aflevering af design: senest 15. marts
- Udvælgelse af vinder: senest 31. marts
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Designforslag sendes elektronisk til email: kontakt@victoraalund.dk. Fysiske modeller kan
afleveres efter aftale inden deadline.
Alle forslag skal afleveres med et projektnavn,
som står nederst på hver side. Navnet bruges
udelukkende i forbindelse med bedømmelsen.
Deltag:
Konkurrencen er åben for alle. Tilmelding sker på
Frederiksberg Fondens hjemmeisde, frederiksbergfonden.dk, hvor hver deltager bedes udfylde
en formular. Der kan stilles uddybende spørgsmål til opgaven indtil den 10. marts 2020.
Der afholdes besigtigelse af sitet Solbjerg Plads
mandag den 18. februar kl. 17.00 (frivilligt), hvor
også tidligere projekt bliver præsenteret og det er
muligt at stille opklarende spørgsmål. Mere information om dette efter tilmelding af konkurrencen.
Efterfølgende:
Efter konkurrencevinderen er fundet igangsættes
en proces, hvor designet tilpasses, således det
kan sættes i produktion.
Det forventes, at vinderen deltager i denne proces og sammen med projektteamet finder frem
til det endelige produktionsdesign og materialer.
Mulige justeringer i designet kan forkomme for
dels at holde produktionen indenfor budgetrammen og for dels at finde frem til et bæredygtigt
design, der kan produceres også efter dette
projektforløb.
Efter projektperiodens udløb skal det vurderes,
om designet skal kopieres til flere steder på Frederiksberg og/eller, om der skal produceres flere
stole til Solbjerg Plads. I så tilfælde vil der blive
udarbejdet en handlingsplan for dette, hvor konkurrencevinderen tildeles royalties i iht. værdien
for hver producerede og solgte serie.
Bedømmelse:
Forslagene vil blive vurderet på deres designmæssige, funktionelle og tekniske løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav.
Der vil ligeledes blive lagt vægt på, at forslagene
kan realiseres inden for den økonomiske ramme
for projektet.

Der bedømmes ud fra følgende rangerede punkter:
1. Æstetik og udtryk
2. Produktionspris (bedømmes ud fra beskrivelse)
3. Komfort og mobilitet
4. Vedligehold, levetid og miljøhensyn
5. Designets relation til Frederiksbergs byrum og
arkitektoniske udtryk
Der nedsættes en dommerkomité på 6-8 personer med både faglig design-arkitektonisk
baggrund samt beslutningsmæssig tilknytning til
byen. Herunder bl.a. repræsentanter fra Frederiksberg Kommune, repræsentant fra Frederiksberg Fonden, censor og underviser på KADK, repræsentant fra Victor Aalund Urban Consulting.
Kommitéen udvælger ét design, som bliver honoreret og skal fortsætte i produktionsprocessen.
Kommitéen forbeholder sig ret til ikke at vælge en
vinder i så tilfælde, at der ikke afleveres et design,
der lever op til de krav, der stilles i opgaven.
Idekonkurrencen er ikke reguleret af udbudsregler.
Præmiering
Vinderen af konkurrencen honoreres med en
præmiesum 12.000 kr., som vil blive udbetalt
umiddelbart efter denne er fundet.
Det forventes at vinderen deltager i det efterfølgende arbejde med at tilpasse designet, således
det kan sættes i produktion. Denne viderudvikling
vil ske i samarbejde med rådgiver og producent.
Rettigheder, Offentliggørelse og Forsikring
Ejendomsretten til det præmierede forslag tilhører Victor Aalund Urban Consulting. Ophavsretten til ethvert konkurrenceforslag forbliver dog
altid hos forslagsstilleren.
De konkurrerende vil få skriftlig besked om vinderen efter denne er udvalgt.
Vinderen offentliggøres på div. netmedier.
Konkurrenceudbyder har rettigheder til de afleverede forslag og kan bruge materiale fra alle
projekter - herunder til offentliggørelse af forslag.
Forslagene vil ikke være forsikrede, og der vil
ikke kunne ydes erstatning for evt. beskadigelse
eller bortkomst af de indkomne forslag.
Spørgsmål og Svar:
Spørgsmål i forbindelse med konkurrencen kan
stilles til konkurrenceudbyder Victor Aalund Urban
Consulting på email: kontakt@victoraalund.dk
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Billeder fra tidligere projekt,
NaboMøbler 2018:

