
Hønefoss med i Europan16 – 46 arkitektteam fra hele Europa designer en ny bydel

Oslo Urban Week 8. september 2021

Knut Kjennerud Enhetsleder Eiendomsutvikling Strategi og utvikling Ringerike kommune 



Hjertelia



Europan som metode for 
fremtidens byutvikling

Bjørnar Skaar Haveland - Archfest Haugesund 2021



1: Hva er Europan?

2: Hva gjør Europan så spesielt? 



Verdens største
arkitektkonkurranse .

Åpen idékonkurranse for  
tverrfaglige team av arkitekter, 
landskapsarkitekter, urbanister

under 40 år. 

Et stort nettverk av byer, 
universiteter og utviklingsmiljø fra

hele Europa. 



40 til 50 byer hver runde

900+ tverrfaglige team

2 årig prosess

1 tema



Hjertelia

Fagerstrand

Levanger

Risøy

3- 5 norske tomter velges ut
i hver runde



Innovasjonsprosess for 
byutvikling 





I hver runde av Europan velges et utforskende tema for å 
binde sammen det internasjonale nettverket av tomter 

rundt tidsaktuelle problemstillinger.

Slik holder konkurransen seg relevant og skaper et 
sammenligningsgrunnlag mellom de mange tomtene. 

E16: Theme
Living cities

Inclusive and metabolic vitalities



KonkurranseProgramutvikling JuryeringTomtesøk

Forum 1
Intersessions forum 
for cities and winners

Forum 2
Forum for cities and 
juries

2020 2021



Hvorfor bruker man 
Europan?



1: Mange modige 
forslag

2: Lokal og 
internasjonal 
medvirkning

3: Internasjonal 
oppmerksomhet og 

felleskap

4: Faglig støtte

Publisitet, 
kvalifisering 

og mulighet for 
videre arbeid.

Kommuner og 
utviklere

Arkitektene:



Konkurranse 2015 Forskningsprosjekt 2018 Ny plan 2020

Bergen: 
Fra konkurranse til forskningsprosjekt, plan og utbygging av 
pilotområde



Trondheim: 
Fra konkurranse til 96 studentboliger på 4 år



Linker, kontakter og videre fremdrift

● Uke 39, mandag 27. september mottar konkurransesbidrag

● Uke 40, mandag 4. oktober utstilling av forslag (40 – 45 bidrag av 3 stk. A1 format)

● Uke 44, 4. – 7. november jurymøte San Sebastian, Spania

● Kåring av vinner, start 2022

● Link til film om Hjertelia, 3 minutters varighet:

● https://www.youtube.com/watch?v=mecfnWeDQVc

● Europan Norge:         http://europan.no/

● Europan16 Europe:   https://www.europan-europe.eu/en/

● Knut Kjennerud  

● Epost:   knut.kjennerud@ringerike.kommune.no

● Telefon: 908 35 424

https://www.youtube.com/watch?v=mecfnWeDQVc
mailto:knut.kjennerud@ringerike.kommune.no


Avslutning og takk!Avslutning og takk!


