Abstrakt_
Det å kunne omstille seg, og å kunne håndtere det uplanlagte best mulig ser vi på som en verdifull egenskap.
Både i livet, og som praktiserende arkitekt.
Vi ønsket å ta utgangspunkt i en reell arkitektkonkurranse for masteroppgaven vår, nettopp for
å utvikle denne egenskapen som vi ser på som en viktig del av vårt virke.
Det at vi i liten grad kunne forberede oss til oppgaven på forhånd, var noe av det som trigget
oss. Nettopp uforutsigbarheten gjorde at vi synes denne tilnærming til diplomen var interessant. Uforutsigbarheten, kombinert med at konkurransen hadde en kortere frist for å levere et
svar, gjorde at evnen til raskt å forstå og svare på en situasjon og et program ble viktig.
Ettersom våren gikk, nærmet vi oss semesterstart uten noen klare og gode alternativer til bruk
i oppgaven. Noen passende danske konkurranser hadde blitt utlyst i forkant av sommeren,
men enten ville konkurranseperioden være nær avslutning ved semesterstart, eller så var
konkurransen plassert utenfor vårt tematiske nedslagsfelt. Det var ikke før slutten av juni at
den første relevante konkurransen dukket opp.
28. juni ble det lyst ut konkurranse om nytt tilbygg til Alltinget på Island. Konkurransen virket
imidlertid i utgangspunktet å være lite tilgjengelig på grunn av den språklige barrieren, og det
tok tid før vi vurderte den alvorlig.
På den første dagen av arbeidet ble det klart at det var en ny bygning for Alltinget på Island
vi ønsket å jobbe med. Denne oppgaven valgte vi fordi den var ambisiøs, samtidig som den
representerte en solid utfordring for oss som arkitekter.
Etter 40 år med planer om å bygge selveide fasiliteter for sine representanter, utlyste det
islandske Alltinget en åpen plan- og designkonkurranse den 28. juni 2016. Konkurransen har
som hensikt å samle alle riksforsamlingens aktiviteter og funksjoner innenfor Alltingskvartalet,
der det eldste alltingsbygget fra 1881 er plassert. I tillegg til den opprinnelige bygningen finner
man i dag et lite tilbygg fra 2002, og dessuten en rekke gamle trehus som i senere tid har blitt
flyttet og transformert til kontorlokaler for diverse administrative avdelinger.
Slik situasjonen er i dag har Alltinget kun mulighet til å huse forsamlingen, kantine og
administrasjon. Alltinget har derfor i en årrekke leid seg inn i 11 ulike kontorbygg for å besørge
parlamentsmedlemmene. At Alltinget nå skal anskaffe egne lokaler er knyttet til ønsker om
samlokalisering, økonomiske besparelser, samt styrkingen av Alltingets offentlige identitet.

