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EUROPAN SØKER TOMTER 
Neste utgave av Europan-konkurransen, 
Europan 14, er under planlegging og 
Europan er nå på utkikk etter norske 
deltakerkommuner og tomter. 14 land, 49 
byer og 1302 team deltok sist runde i verdens 
største konkurranse for unge arkitekter, 
landskapsarkitekter og planleggere. 

Tema for Europan 14 er Productive Cities;

Europan 14 ønsker å promotere og integrere 
produktivitet i den europeiske byen. 
Som motsats til dagens segregering av 
produksjons arealer ligger utfordringen i å 
gjenoppdage kvaliteter i samlokalisering, 
lokale økonomiske kretsløp og nye koblinger 
mellom produktive fasiliteter, byen og dens 
borgere.

Europan 14 setter fokus på 
den produktive byen hvor 

produksjon, produktive kretsløp 
og små-skala økonomier igjen 
sameksisterer med dagliglivet i 

europeiske byer.

Et hovedspørsmål er:
Hvordan kan produksjon gjenintegreres i 
dagens europeiske byer for å skape nye 
modeller for læring, arbeid og dagligliv? 

Hvordan integrere og promotere kortere 
produksjonskretsløp, inkludert distribusjon, 
forbruk og avfall, forankret i en lokal, 
økonomisk og bærekraftig kontekst?

Makerspace: Fellesverkstedet, Oslo

Transformasjon av industriområde, NDSM, AmsterdamProductive Avenues, Brussel



Europan er en brobygger 
mellom visjonære kommuner og 

ambisiøse arkitekter, en arena for 
utvikling av nye løsninger og et 

laboratorium for nye ideer.
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HVA ER EUROPAN?
Europan er verdens største konkurranse 
for unge arkitekter, landskapsarkitekter og 
planleggere. 

Europan er et nasjonalt og internasjonalt 
nettverk for utveksling av ideer og erfaringer. 
22 norske kommuner har vært med tidligere. 

Å delta i Europan gir mulighet til å koble seg 
på internasjonale, nyskapende miljøer for 
arkitektur og byutvikling.
  
Bak Europan Norge står de ledende 
norske fagmiljøene innenfor arkitektur, 
landskapsarkitektur og byplanlegging.

De norske tomtene velges ut våren 2016. 
Konkurransen lyses ut februar 2017 og 
vinnere kåres i desember samme år. 

Europan 9 i Trondheim resulterte i bygging av studentboliger i 
Elgesetergate. Arkitekter var MEK fra Spania og byggherre var 
Studentsamskipnaden i Trondheim. 

Unge arkiteter,
planleggere og 

landskaps-
arkitekter

Europeiske 
kommuner og 

utbyggere+
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ØRSTA SENTRUMS SNUOPERASJON 
Ørsta kommune tok lokal forankring til nye 
høyder da de var vertskap for Europan 13.  
Kommunen deltok i samarbeid med Møre og 
Romsdal Fylkeskommune. Gjennom utbredt 
bruk av lokale arbeidsgrupper, involvering av 
lokale grunneiere, investorer og innbyggere 
og grundige presentasjoner av alle inkomne 
forslag i media forvandlet kommunen mangel 
på aktivitet til lokalt engasjement og stå-på 
vilje. 

Som mange tettsteder i Norge, gikk det 
historiske Ørsta sentrum mot en sakte 
“død” preget av dårlig vedlikehold og lite 
aktivitet. Snuoperasjonen i Europan 13 fikk 
dugnadsånden til å  blomstre, og private 
og kommunen fant frem malerkost og 
feiebrett for å oppgradere sentrumskjernen. 
Grasrotinitiativer som den uavhengige 
gruppen Ørsta Sentrum ble etablert og 
fungerte som primus motor for mye av 
aktivitetene som ble igangsatt, inkludert 
innsamling av økonomiske midler. Som 
et resultat av Europanprosessen har 
innbyggerene i Ørsta fått ny tro på tettstedet 
sitt, og kommunen har som intensjon å 
involvere vinnerteamet og deres prosjekt 
i den videre satsningen på sentrum og det 
forestående planarbeidet. 

Europan Norge jobber aktivt, i tett 
samarbeid med kommunene (og andre 
oppdragsgivere), for lokal forankring bl.a. 
gjennom lokale workshops og utstillinger i 
løpet av Europanprosessen.

Referanse:
Arne-Dag Gjærde
By og tettstadkoordinator
Møre og Romsdal Fylkeskommune
arne-dag.gjarde@mrfylke.no, +47 71 25 80 43 

EKSEMPEL:

Entusiastiske innbyggere og grunneiere presenterer sine visjoner for 
Ørsta sentrum til Grunnar Wangen fra Ørsta Kommune og resten av 
de oppmøtte på workshop.

Lokalavisen Møre-Nytt publiserte helsides artikler om alle innkomne 
konkurranseforslag i forkant av Europanutstillingen i Ørsta sentrum.



“Valget av Europan som ramme for å gjennomføre 
arkitektkonkurransen for Ørsta sentrum har medført ein 
svært interessant og lærerik prosess. Den internasjonale 
konteksten for konkurransen gjorde det også lettare 
å skape engasjement og interesse for arbeidet både i 
pressa, gjennom arbeidet med referansegruppa og i høve 
innbyggarane generelt”

Gunnar Wangen, Avdelingsleder Plan- og miljøavdelingen, Ørsta kommune
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NÅR ER EUROPAN 14?
VÅR 2016:
FORBEREDELSE AV TOMTEPROSPEKT

JUNI 2016:
NASJONALT TOMTESEMINAR
Presentasjon av deltakende kommuner og 
utviklere. Endelig utvelgelse av Europan 14 
tomter.

JULI 2016:
SAMARBEIDSAVTALE
Inngåelse av samarbeidsavtaler mellom 
kommunene og Europan Norge.
 
SEPTEMBER 2016:
INTERSESSIONS FORUM
Presentasjon av tomter til Europans 
vitenskapelige komité.
 
HØST 2016:
UTARBEIDELSE AV KONKURRANSEPROGRAM
Inkludert lokal workshop.

FEBRUAR 2017:
LANSERING AV KONKURRANSE
 
JUNI 2017: 
FRIST FOR INNLEVERING AV 
KONKURRANSEFORSLAG
 
HØST 2017:
JURYERING
Inkludert jurybesøk og lokale utstillinger.
 
NOVEMBER 2017:
FORUM of CITIES AND JURIES
Felles europeisk gjennomgang av innstilte 
konkurranseforslag.
 
DESEMBER 2017:
OFFENTLIGGJØRING AV VINNER

Bergen kommune ønsket innovative boliger med fokus på 
fellesskapsløsninger på Grønneviksøren i Europan 13. Bilde hentet 
fra vinnerprosjektet tegnet av Lala Tøyen og Kåmmån (NO)
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Vinner av Europan 13 i Stavanger: PLAYstudio (ES)

EUROPAN NORGE

Gøteborggata 27 B
0566 Oslo

+47 24 20 11 47 

post@europan.no
www.europan.no Støttet av

EUROPAN NORGES PARTNERE

Stavanger kommune arrangerte Europan 13 
på Forus. Bildet er hentet fra vinnerforslaget 
Forus LABing av PLAYstudio (ES).




