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FORORD 

rkitektskolenes nyutdannete kandidater må over 
hele verden leve opp til en nesten myteomspun-
net rolle og forventning om at det er de som skal 
stå for innovasjon og ideologiutvikling i arkitek-
turfaget. Tidsskri�ene, utstillingene og utdan-

ningsinstitusjonene bidrar nesten til å gi de unge arkitektene en 
programforpliktelse til å være nysgjerrige, kritisk årvåkne og 
sensible for ski�ende vilkår i samfunnet. Ved siden av å skaffe 
oppdrag de kan leve av, skal de være i stand til tidlig å omse�e 
nye internasjonale ideer, teorier, sosiale og politiske endringer og 
produsere interessante bidrag til framtidas arkitektoniske kultur.  

Sammenlikner vi med våre naboland, har Norge kontorstruktur, 
økonomi og byggemarked som tillater nyutdannete arkitekter 
å starte egen praksis, og som gjør det mulig for kontorene å 
overleve som små over tid. Flere statlige og kommunale opp-
dragsgivere aktiverer arkitekturpolitiske strategier om å utny�e 
de unges kunnskap, engasjement og vilje til nytenkning, noe 
som blant annet kommer til u�rykk i satsninger som Nasjonale 
turistveger. Samtidig arrangeres offentlige arkitektkonkurran-
ser stadig o�ere som begrensete konkurranser, der kun inviterte 
kontorer kan delta, noe som kan utelate den yngste generasjonen 
fagutøvere. Akkurat nå er det mellom 70 og 80 norskregistrerte 
arkitektfirmaer som kvalifiserer til den internasjonalt aksepterte 
grensen for ”unge” arkitekter (under 40 år gamle). De�e utgjør 
et stort antall unge praksiser, og viser at – uavhengig av arkitek-
turpolitikk og kontraheringsformer – det ser ut til å finnes mange 
dyktige, viljesterke og oppfinnsomme unge arkitekter i Norge i 
2013. 

Når Nasjonalmuseet nå velger å presentere elleve av disse praksi-
sene, er det på basert på troen om at disse ikke bare vil overleve i 
et he� og profesjonelt byggemarked i Norge, men også seile opp 
som viktige bidragsytere i utviklingen av norsk arkitektur i årene 
som kommer. Utstillingen dokumenterer i hvilke deler av marke-
det de skaffer seg fotfeste, og hvordan de danner seg nisjer for 
å skaffe oppdrag. Intensjonen er også å undersøke hypotesen 
om nyskaping nærmere: På hvilke måter tolker de utvalgte unge 
praksisene samfunnets endringer? Og på hvilke måter skaper og 
former de ny�? Hvor samfunnsengasjerte eller ideologioppta�e 
er de, hvordan forholder de seg til den internasjonale idéverde-
nen, til globale tendenser og norske byggetradisjoner?  

PREFACE 
 
 

ll over the world, the recent graduates of architect 
schools must live up to the almost mythical role of 
architectural and ideological innovator. Various jour-

nals, exhibitions, and academic institutions impress upon these 
young architects that they should almost by nature be inquisi-
tive, critically alert, and aware of changing social conditions. In 
addition to securing commissions from which they can make a 
living, they must be at the forefront of using new international 
ideas, theories, and social and political trends to make interest-
ing contributions to the architectural culture of the future. 

Compared with our neighbouring countries, Norway has an 
economy, real estate market, and architectural landscape that 
allow recently graduated architects to found their own practices 
and survive in the market without having to expand. Several 
public sector agencies have implemented a policy of actively 
harnessing the young architects’ skills, energy, and penchant 
for innovation, as exemplified by the National Tourist Routes 
in Norway and similar programmes. On the other hand, public 
architecture competitions are now more commonly organized 
as limited competitions that are open to specially invited firms 
only, something that may exclude the most recent cohorts of 
architects. At the time of writing, between seventy and eighty 
architect firms registered in Norway qualify for the internation-
ally recognized limit for “young” architects (that is, below the age 
of forty). This represents a large number of young firms, showing 
that – independent of architectural and procurement policies 
 – there are many capable, determined, and inventive young 
architects in Norway in 2013. 

When the National Museum now chooses to present eleven of 
these firms, it is based on the belief that these eleven will not 
only survive in the fiercely competitive Norwegian building and 
construction sector, but also help refine and advance Norwegian 
architecture in the upcoming years. The exhibition documents 
where in the marketplace they have managed to gain a toehold, 
how they carve out niches for themselves, and how they secure 
commissions. The exhibition also aims to examine the “innova-
tion hypothesis” more closely: How do these young firms inter-
pret the changes in society, and how to they renew architectural 
design? How preoccupied are they with social and ideological 
causes, and how do they relate to new international philosophies, 
global trends, and Norwegian traditions? 

A A
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Disse spørsmålene søker utstillingen, de tilhørende deba�arran-
gementene og denne katalogen å svare på. Katalogen presente-
rer hvert kontor ved faktaopplysninger, en kort selvpresentasjon 
og e� nøkkelverk. De elleve nøkkelverkene er valgt ut i samarbeid 
mellom utstillingens kurator Anne Marit Lunde og den enkelte 
praksis, og blir omtalt enten av en av museets egne kuratorer 
eller av én av tre eksterne forfa�erne. Anne Marit Lunde deler 
sine observasjoner om ustillingssjanger og utvalgets kjennetegn 
i artikkelen ”Under 40. Ung norsk arkitektur 2013”, mens Sivil-
arkitekt ph.d Lisbet Harboe kontekstualiserer og reflekterer 
over de norske unge arkitektene i si� essay ”Ja, takk begge deler. 
Arkitekten som samfunnsaktør”. 

Jeg vil re�e en takk til de elleve arkitektkontorene for å bidra 
med materiale og engasjement til utstillingen, og spesielt de to 
kontorene Atelier Oslo og Huus og Heim Arkitektur, som e�er en 
konkurranse fikk oppdraget med å tegne og reise utstillingens to 
fullskalainstallasjoner i Ulltveit-Moe-paviljongen. Dernest en stor 
takk til Anne Marit Lunde, utstillingens kurator og katalogens fag- 
redaktør, for arbeidet med å velge ut de elleve kontorene og pro-
sjektene som presenteres. Videre fortjener prosjektleder Nina 
Frang Høyum en stor takk for å holde i alle tråder, utstillingsarki-
tekt Line Kaasine for å ha utviklet utstillingsarkitektur og grafisk 
design i Buchersalen i te� samarbeid med kurator og arkitektene, 
og formidler Stine Elisabeth Johansen for innsamling av materiale 
og tekstarbeid. Jeg vil takke de interne og eksterne bidragsytere 
til katalogen: Ingerid Helsing-Almaas, Martin Braathen, Stina 
Högkvist, Stine Elisabeth Johansen, Jérémie Michael McGowan, 
Anne Marit Lunde og Lisbet Harboe. Museets redaktør Marianne 
Yvenes og designer Pe�er Stewart-Baggerud skal ha takk for 
arbeid med katalogen, og jeg vil også takke seksjon utstillings-
teknikk med Jørgen Vidnes i spissen for et omfa�ende riggearbeid 
og for øvrig alle involverte medarbeidere i Nasjonalmuseet. 
Nasjonalmuseet – Arkitekturs herlige vakter fortjener stor takk, i 
tillegg til medarbeiderne i Avdeling arkitektur for friske disku-
sjoner underveis. For museet er arbeidet med denne utstillingen 
en ny�ig innfallsvinkel i samlingsstrategiske diskusjoner om 
samtidsarkitekturens mest interessante retninger og objekter.  

Nina Berre 
Avdelingsdirektør arkitektur

It is these questions that the Under 40 exhibition, along with 
its catalogue and discussion forums, seeks to answer. For each 
firm, the catalogue provides background information, a brief 
self-presentation, and a principal work. The eleven principal 
works in question were co-selected by exhibition curator Anne 
Marit Lunde and the given firm, and are introduced by either the 
museum’s own curators or one of three non-affiliated writers. 
In her article  “Under 40: Young Norwegian Architecture 2013”, 
Anne Marit Lunde shares her observations on this particular  
exhibition genre and the characteristic of the selected works, 
while Dr. Lisbet Harboe contextualizes and reflects upon the 
young Norwegian architects in her essay “‘All of the Above’:  
The Architect as Social Agent”. 

I would like to thank the eleven architect firms for their mate-
rial contributions and their commitment to the exhibition, 
and in particular the two firms Atelier Oslo and Huus og Heim 
Architecture, which won the competition to design and construct 
the exhibition’s two full-scale installations in the Ulltveit-Moe 
Pavilion. I would also like to extend my most heartfelt thanks 
to Anne Marit Lunde, the curator of the exhibition and editor 
of this catalogue, for her work on selecting the eleven firms 
and their principal projects. A debt of gratitude is also owed to 
project manager Nina Frang Høyum, for keeping everything in 
line; exhibition architect Line Kaasine, for having designed the 
exhibition architecture and graphic design in the Bucher Room in 
close collaboration with the curator and the architects; and Stine 
Elisabeth Johansen, education, for collecting information and for 
her work on the texts. I would also like to thank all the contribut-
ing writers: Ingerid Helsing-Almaas, Martin Braathen, Stina 
Högkvist, Stine Elisabeth Johansen, Jérémie Michael McGowan, 
Anne Marit Lunde, and Lisbet Harboe. Furthermore, I would like 
to thank the museum’s editor Marianne Yvenes and designer 
Pe�er Stewart-Baggerud for their work on the catalogue, Jørgen 
Vidnes and our crew of exhibition technicians for their hard work 
on se�ing up the exhibition, and all other co-workers at the  
National Museum who were involved in this project. The wonder-
ful guards at the National Museum – Architecture also deserve 
our thanks, as do the co-workers at the Department of Architec-
ture for engaging in lively discussions. For the museum itself, the 
work on this exhibition will provide a useful basis for discussing 
the most interesting movements and objects within contem-
porary architecture, with an eye toward enhancing our collection. 

Nina Berre 
Director of Architecture
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ach generation explores the concept of architecture in 
a new way. This certainly also applies to the emerging 
generation of Norwegian architects: with a critical 

glance at customary, preconceived notions, these architects use 
contemporary experiences and impulses to define both their 
surroundings and their field of expertise. Such new impulses and 
voices are instrumental in developing a new architectural idiom. 
By reflecting our own era and providing us with new insight, these 
young architects help indicate where we are headed and which 
challenges we are facing. 

GENRE AND SELECTION 
 “Under 40: Young Norwegian Architecture 2013” is the fourth 
exhibition to present the rising stars of Norwegian architecture, 
following a national and international tradition established in re-
cent decades. The first such exhibition in Norway was organized 
at Galleri Rom in 1988. Ten years later the Norwegian Museum 
of Architecture presented “20 under 40: Young Norwegian 
Architecture in the 1990s”, and in 2004 the newly established 
National Museum of Art, Architecture, and Design continued 
this tradition with its exhibition “20 under 40: Young Norwegian 
Architecture 2004”. The various exhibition catalogues, produced 
in collaboration with the architectural journals Byggekunst 
and Arkitektny�, showcased many prominent architects at the 
dawn of their careers: Snøhe�a, Knut Hjeltnes, Kristin Jarmund, 
Jensen & Skodvin, Jarmund & Vigsnæs, 3RW, Helen & Hard, Code, 
and Brendeland and Kristoffersen, to mention only a few. The 
exhibitions’ selection of young, promising architectural firms 
provided a snapshot of the contemporary scene and a fairly 
accurate prediction of the future. Along with their catalogues, 
the previous three exhibitions extensively document how young 
Norwegian architecture has evolved over the past twenty to 
twenty-five years. Though the 2013 exhibition retains several 
of the genre’s conventions, it differs from previous incarnations 
by presenting a narrower selection of firms and by creating two 
new, full-scale installations, which have been adapted to Sverre 
Fehn’s Ulltveit-Moe Pavilion at Bankplassen in central Oslo. 
Moreover, the “Under 40” exhibition is the most recent example 
of similar presentations and events organized by architecture 
museums and institutions the world over. France, for example, 
has heavily profiled its up-and-coming architects for decades, 
and inspired other European countries such as Austria, Germany, 
and Spain to do the same. 

The work on choosing the firms for the exhibition began already 
in 2011 with an article in the National Museum’s architecture 

nhver generasjon utforsker arkitekturbegrepet 
på ny�. Også dagens yngre generasjon norske 
arkitekter stiller spørsmål ved det tilvante og 
eksisterende. De definerer sine omgivelser og 
si� fagfelt på grunnlag av erfaringer og impulser 

fra det samfunnet og den tiden vi lever i. Disse nye impulsene og 
stemmene er viktige bidrag til utviklingen av faget. De gjenspei-
ler og gir oss kunnskap om vår egen samtid og gir oss en pekepinn 
på hvor vi er på vei og hvilke store utfordringer vi står overfor. 

SJANGER OG UTVALG  
Utstillingen ”Under 40. Ung norsk arkitektur 2013” er den ºerde 
mønstringen over unge norske arkitekturtalenter. Kaster man 
blikket et par tiår tilbake, vil man oppdage at årets utstilling 
inngår i en nasjonal så vel som internasjonal tradisjon. En liknende 
utstilling ble vist på Galleri Rom allerede i 1988, og ti år senere 
viste Norsk Arkitekturmuseum ”20 under 40. Ung norsk arkitek-
tur på 90-tallet”.  I 2004 førte det nyetablerte Nasjonalmuseet 
for kunst, arkitektur og design tradisjonen videre med utstil-
lingen ”20 under 40. Ung norsk arkitektur 2004”. De tilhørende 
utstillingskatalogene, produsert i samarbeid med Byggekunst og 
Arkitektny�, viser e�er hvert velkjente navn som Snøhe�a, Knut 
Hjeltnes, Kristin Jarmund, Jensen & Skodvin, Jarmund & Vigsnæs, 
3RW, Helen & Hard, Code, Brendeland og Kristoffersen, for å nev-
ne noen. Utvalget av unge, lovende praksiser i disse utstillingene 
ga altså både et representativt bilde av situasjonen i samtiden, 
og en relativt treffsikker prognose for framtiden. De tidligere 
utstillingene og tilhørende publikasjoner utgjør et omfangsrikt 
materiale som dokumenterer utviklingen av ung norsk arkitektur 
de siste 20–25 årene. Årets utstilling følger flere av disse sjanger-
trekkene. Forskjellen ligger i et langt mer selektivt utvalg kon-
torer og i utviklingen av to nye fullskala arkitekturinstallasjoner 
tilpasset Sverre Fehns Ulltveit-Moe-paviljongen på Bankplassen 
i Oslo. I et internasjonalt perspektiv føyer utstillingen ”Under 40” 
seg inn i en serie av liknende mønstringer og initiativer iverksa� 
av arkitekturmuseer og arkitekturinstitusjoner verden over. I 
Europa har for eksempel Frankrike gjennom flere tiår stå� bak 
en massiv profilering av den yngre garden av franske arkitekter, 
fulgt av land som Østerrike, Tyskland og Spania, for å nevne noen. 

Arbeidet med utvelgelsen av kontorer til utstillingen begynte 
allerede med en artikkel i Nasjonalmuseets Arkitekturårbok 2011, 
som omhandlet sentrale tendenser innen norsk samtidsarkitek-
tur og framveksten av en ny generasjon arkitekter. Artikkelen var 
et godt utgangspunkt for den videre prosessen rundt utvelgelsen 
av de elleve unge arkitektkontorene. Den bidro til å gi oversikt 

E E
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yearbook, which focused on key trends in contemporary 
Norwegian architecture and the emergence of a new generation 
of architects. By providing an overview of the new crop of archi-
tects and examining what potentially separated them from their 
predecessors, the article served as a useful starting point for 
selecting eleven firms for the exhibition. During this selection 
process, we assessed around seventy to eighty firms registered 
in Norway by reviewing relevant publications, web sites, and 
other online sources, by contacting various architect associa-
tions, and by discussing the ma�er with colleagues. 

A fundamental selection criterion was to track down new talents 
who we believed would stand out in Norwegian architecture in 
the upcoming years. Norway is a small country, and our intention 
has not been to show a cross-section of young Norwegian archi-
tecture, but rather a sampling of the most promising talent. We 
therefore decided to forego using “twenty” as a magic number 
of firms to showcase, in the belief that the reduced number 
of participants would highlight their idiosyncrasies. We have 
not emphasized gender distribution, the number of completed 
projects, or the firms’ geographical location. The only formal 
criteria for selection were that the practice was registered in 
Norway and that the practice included partners under the cut-off 
age of forty.

THE ELEVEN FIRMS
What, then, characterizes the eleven firms that have been select-
ed, and what are their fields of interest? Do they differ greatly 
from their predecessors and the architects commonly known as 
the post-Fehn generation? How do they relate to relevant social 
issues, and how will they put their mark on future architecture? 
It is questions such as these that we hope the exhibition will 
answer. Although all but two of the firms are located in Oslo, 
many of the partners either hail from or have studied in other 
cities in Norway or abroad. It seems that few young practices 
are established outside of the capital, something that highlights 
the strong desire to work among the largest community of 
architects in Norway. Many of the architects in the exhibition 
have worked in larger and more established firms in Oslo before 
founding their own practices, and they have therefore already 
laid down roots in the capital. A couple of the firms have offices 
in either two cities (such as FFB) or more than one country (Tyin 
and SFOSL). Varying in size from small, two-man offices to large, 
well-established firms with a considerable production behind 
them, the firms also represent a wide range of styles, approach-

over en ny generasjon unge norske arkitekter, men også til å 
undersøke om de unge kontorene skiller seg fra sine forgjengere, 
og i så fall, på hvilken måte. 

I utvalgsprosessen ble mellom 70 og 80 norskregistrerte 
kontorer vurdert; via publikasjoner, hjemmesider og ne�et for 
øvrig, ved å kontakte lokalforeninger og i diskusjon med kolleger. 
Grunnleggende kriterier for utvelgelsen har vært å spore opp nye 
talenter som vi tror vil komme til å prege det norske arkitektur-
feltet i årene som kommer. 

Norge er et lite land og intensjonen er ikke å vise et tverrsni� 
av ung, norsk arkitektur, men et utsni� av det beste. Tallet 20 
ble derfor ikke ta� i bruk som en av rammebetingelsene denne 
gangen. Vi tror at reduksjonen av antall deltakere vil kunne bidra 
til å få fram særegenhetene ved hvert enkelt kontor.  

Kjønnsfordeling, antall ferdigstilte prosjekter eller kontorenes 
geografiske beliggenhet har ikke bli� vektlagt. De eneste 
formelle kritieriene er en norskregistrert praksis med partnere 
under den magiske 40-årsgrensa.

DE ELLEVE
Hvem er de elleve unge norske kontorene som presenteres og 
hva er de oppta� av? Skiller de seg vesentlig fra sine forgjen-
gere og dem vi gjerne betegner som post Fehn-generasjonen? 
Hvordan forholder de seg til samfunnsaktuelle utfordringer og 
hvordan vil de prege framtidens arkitektur? Det er slike spørsmål 
vi ønsker at utstillingen skal gi svar på. Bortse� fra to praksiser, 
har alle adresse i Oslo, til tross for at de kommer fra, eller har 
studert i, andre norske byer eller i utlandet. Få unge praksiser ser 
ut til å etablere seg utenfor hovedstaden, noe som indikerer at 
ønsket om å være en del av det største arkitekturmiljøet i Norge 
er sterkt. Mange av dem har jobbet i større og mer etablerte 
kontorer i Oslo før de startet sin egen praksis, og de har derfor 
allerede slå� rot i byen. Et par av kontorene har beina plassert i to 
byer, som Felleskapsprosjektet å Forte�e Byen (FFB), eller i flere 
land (Tyin tegnestue Arkitekter og SF OSL). Kontorene varierer i 
størrelse fra små tomannskontorer til store, og allerede godt eta-
blerte kontorer med en betydelig produksjon bak seg. Men også 
formspråket, tilnærmingen til faget og størrelsen på prosjektene 
viser at spennvidden er stor blant kontorene og prosjektene som 
presenteres. Til tross for ulikheter, er det likevel fellestrekkene 
som bidrar til å gi et overordnet bilde av hvor ung, norsk arkitek-
tur er på vei: Den unge generasjonen av norske arkitekter er, i takt 
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es, and project scales. In spite of this diversity, it is the firms’ 
common traits that broadly suggest where Norwegian architec-
ture is headed. As is the case with society in general, the young 
generation of Norwegian architects seems more influenced by 
globalization and international trends than preceding genera-
tions were. They gain fresh impulses from travels, studies, and 
sojourns abroad, and they compete in international architecture 
competitions. Using digital tools as a ma�er of course, these 
architects live in an age when the Internet has created not only a 
rapid flow of information, but also a unique, transnational oppor-
tunity to market and exchange ideas through social media. 

Similar to their counterparts in other countries, young Nor-
wegian architects approach their field with few preconceived 
notions and a willingness to think boldly. They do so, however, not 
with a clutch of radical manifestos or in unyielding opposition 
to established conventions, as was o�en the case in the 1960s 
and 1970s, but with the desire to create a sustainable, holistic 
architecture adapted to the present day. Several of these ar-
chitects emphasize stylistic moderation, expressing a desire to 
create an “everyday architecture”, as Lala Tøyen calls its modus 
operandi – or as Eriksen Skajaa Architects puts it, “We believe in 
an unaffected, concrete style of architecture, where materiality, 
execution, and spatiality serve to underlie form and expression.”

The solemn, quietly laborious architect, running a one-person 
operation sans web site, is more or less a thing of the past. The 
young practices are dynamic, self-confident, and more inclined 
than their forerunners to disseminate their ideas and concepts 
through debates, lectures, and publications, such as the journal 
Pollen produced by Eriksen Skajaa Architects. In this eagerness 
to communicate and be active in society, we see an a�itude that 
is more typical for the current crop of young architects than was 
case with the 2004 generation. For several of the eleven firms in 
this year’s exhibition, creating change is a relevant and almost 
self-evident ambition. Proposing solutions that are socially and 
ecologically sustainable, they use phrases such as “user collabo-
ration” and “participation” with a nod to the theories of the 1970s. 
In MDH Architects’ work on a master plan and education centre 
for Nuuk, Greenland, such an approach allowed the firm to get 
a handle on the Greenlanders’ culture, their vulnerable environ-
ment, and what is entailed in creating a shared cultural identity. 
Several of the participants in this year’s showcase also have in 
common an interest in interdisciplinarity. Lala Tøyen’s works, 
for example, lie in the intersection between architecture and 
landscape, which are traditionally viewed as distinct disciplines, 
while FFB’s event-based installations and activism are as much 

med samfunnet for øvrig, trolig sterkere farget av globalisering 
og internasjonale trender enn mange av sine forgjengere. De 
henter inspirasjon utenfra gjennom reiser, studier og arbeidsopp-
hold, og deltar i internasjonale arkitektkonkurranser. De tar i bruk 
digitale verktøy med den største selvfølgelighet, og er en del av 
et samfunn der interne� har medført rask informasjonsflyt og en 
unik mulighet for markedsføring og utveksling av ideer gjennom 
sosiale medier på tvers av landegrenser.  

I likhet med den unge arkitekturscenen i andre land, viser også 
de unge norske arkitektene en tilnærming til faget preget av 
fordomsfrihet og med vilje til å tenke ny�. Ikke i form av radikale 
manifester, eller i markant opposisjon til det bestående, slik vi ser 
det på for eksempel 1960–70-tallet – men i ønsket om å skape en 
bærekra�ig og helhetlig arkitektur tilpasset vår tid. Flere søker 
mot en nøkternhet, gjennom for eksempel ønsket om å skape en 
hverdagsarkitektur, som Lala Tøyen betegner sin arbeidsmetode 
– eller som Eriksen Skajaa Arkitekter u�rykker det: ”Vi tror på 
en nøktern og konkret arkitektur der materialitet, utføring og 
romlighet danner hovedgrunnlaget for form og u�rykk.”

Den alvorlige, stillearbeidende arkitekten med enmannsforetak 
uten hjemmeside, eksisterer knapt lenger. De unge praksisene er 
offensive og selvbevisste, og har i større grad enn sine forgjen-
gere et sterkt ønske om å nå ut med sine ideer og konsepter 
gjennom aktiv deltagelse i deba�er, foredrag eller publikasjoner, 
som for eksempel magasinet Pollen, produsert av Eriksen Skajaa 
Arkitekter.

Denne viljen til kommunikasjon, men også et stigende sosialt 
engasjement, viser holdninger blant dagens unge arkitekter som 
ikke var like åpenbare i mønstringen ni år tilbake. For flere av de 
elleve kontorene i årets utstilling framstår målet om å skape en 
forandring som relevant og som en nærmest selvfølgelig del av 
deres virke. De bidrar med løsninger som er samfunnsmessig og 
økologisk bærekra�ige, og tar i bruk begreper som brukermed-
virkning og deltagelse med assosiasjoner til 1970-årenes teorier. 
I MDH Arkitekters arbeid med masterplan og læresenter for 
Nuuk på Grønland, har alle disse aspektene vært essensielle for 
å forstå innbyggernes kultur, de sårbare omgivelsene grønlen-
derne er en del av og hva det innebærer å bidra til byggingen av en 
felles kulturell identitet. Et annet trekk ved flere deltakere i årets 
mønstring, er deres tverrfaglighet i ulike varianter. Lala Tøyens 
arbeidsmetodikk befinner seg i skjæringspunktet mellom det 
som tradisjonelt ble betraktet som to fagfelt – landskapsarkitek-
tur og arkitektur. FFBs eventbaserte installasjoner og aktivisme 
utfordrer grensene mellom kunst og arkitektur, mens CTRL+N 
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samarbeider med utøvere og henter inspirasjon fra andre fagfelt 
som grafisk design, mote, produktdesign og kunst. Rodeo 
Arkitekter mener forutsetningen for god arkitektur og plan-
legging beror på en grundig samfunnsvitenskaplig forståelse. 
Med et tverrfaglig team bestående av arkitekter, urbanister og 
samfunnsvitere utforsker kontoret det nære forholdet mellom 
arkitektur og samfunn i flere av sine analyser og forskningspro-
sjekter. 

UTSTILLINGEN 
I løpet av utstillingsproduksjonen og gjennom våre mange 
samtaler med arkitektene, fikk vi opp et bilde av ”one big family” 
av unge norske arkitekter vi ønsket å gjenspeile i utstillingsarki-
tekturen. Det norske fagmiljøet er lite og båndene te�e. Selv om 
kontorene i utstillingen har ulik tilnærming til arkitektur, bygger 
deres produksjon på felles erfaringer og felles framtid. Det ene 
utstillingsrommet er derfor utformet som en ”egen liten by”, der 
hvert enkelt kontor få� hver sin ”bolig” til disposisjon for presen-
tasjonen av utvalgte prosjekter. Det sentralt plasserte ”torget” 
håper vi kan fungere som arena for mindre arrangementer, for 
samtaler, for informasjon og fordypning, og som startpunkt for 
omvisninger.

Utstillingens installasjoner er skapt på grunnlag av en skissekon-
kurranse blant de elleve kontorene, der de ble bedt om å utvikle 
et konsept for en rominstallasjon i skala 1:1 i Ulltveit-Moe-pavil-
jongen, Sverre Fehns karakteristiske utstillingsrom.

Vi ønsket ikke å definere en spesifikk problemstilling, men 
heller åpne opp for en eksperimentell tilnærming til arkitektur 
som gjenspeiler kontorenes hovedinteressefelt og formspråk. 
Bakgrunnsideen var å få innspill til installasjoner som utfordrer 
publikums oppfatning om hva arkitektur kan være, samtidig som 
vi interesserte oss for hva et møte mellom de unges og Sverre 
Fehns arkitektur kunne resultere i.

De to vinnerutkastene ”Hus for et utvalg norske fugler” av Huus 
og Heim Arkitektur og ”Kroppsrom” av Atelier Oslo spiller begge 
umiddelbart på våre sanser – den ene i form av lyd, den andre i un-
dersøkelsen av kroppens møte med arkitektur. Samtidig beveger 
installasjonene seg inn på temaer og problemstillinger kny�et til 
bærekra�, klimaproblematikk og vårt forhold til natur og rom i 
sanselig, kroppslig og følelsesmessig forstand.

art as architecture. CTRL+N engages in interdisciplinary col-
laboration and finds inspiration in such diverse fields as graphic 
design, fashion, product design, and art. For Rodeo Architects, 
first-rate architecture and planning is premised on a thorough 
understanding of the social sciences. Employing an interdiscipli-
nary team of architects, urbanists, and social scientists, the firm 
o�en explores the close relationship between architecture and 
society in their analyses and research projects. 

THE EXHIBITION 
While organizing the exhibition and discussing with the archi-
tects at length, we realized there was “one big family” of young 
Norwegian architects out there that we wanted to showcase. 
The Norwegian architectural community is small and the bonds 
are tight. Even though the eleven featured firms approach archi-
tecture differently, their production rests on shared experiences 
and a common future. One of the exhibition halls has therefore 
been designed as a “small town”, where each firm has been pro-
vided with its own “home” for presenting select projects. We also 
hope the centrally located “town square” can serve as a venue for 
smaller events, informal discussions, and information gathering, 
as well as the starting place for guided tours.

The exhibition’s installations were created a�er a design 
competition between the eleven firms, where they were invited 
to develop a concept for a spatial installation at 1:1 scale in the 
Ulltveit-Moe Pavilion, Sverre Fehn’s characteristic exhibition 
hall. Rather than defining a specific task, we encouraged each 
firm to use an experimental approach to reflect its principal 
interests and style. The basic idea was to solicit proposals that 
would challenge the public’s perception of architecture, but we 
were also curious as to how these young architects would relate 
to the architecture of Sverre Fehn. The two winning entries, 
“House for a Medley of Norwegian Birds” by Huus og Heim 
Architecture and “Corporeal Space” by Atelier Oslo, both play 
with our senses – the one aurally, the other by examining the 
body’s encounter with architecture. The installations also touch 
upon themes and issues associated with sustainability, climate 
change, and our relationship with nature and space in a sensory, 
corporeal, and emotional sense.
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JA TAKK, BEGGE DELER.
ARKITEKTEN SOM SAMFUNNSAKTØR

“All of the Above”: The Architect as Social Agent

Lisbet Harboe

Utopia is a state, not an artists’ colony. It is the dirty secret of all architecture, 
even the most debased: deep down all architecture, no ma�er how naïve and 
implausible, claims to make the world a be�er place.

Rem Koolhaas, ”Utopia Station”,  Content, (Køln: Taschen, 2004), 393.
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hen facing the complex reality of architectural 
commissions and the manifold challenges of modern 
life, the architects featured in the “Under 40: Young 

Norwegian Architecture 2013” exhibition display great resolve 
and much ingenuity. These architects explore their own skills 
and architecture’s inherent possibilities with a desire to make 
the world a be�er place – not only more aesthetically pleasing, 
but also more environmentally and socially sustainable. And 
they do so not naively, but rather in a spirited, intelligent, and 
credible manner. So, how do young Norwegian architects tackle 
the complex realities and challenges of the present day? Are any 
of these architects commi�ed to social change? How do they 
perform their roles as architects and designers? Does their role 
as a designer conflict with a role as social agent? Through their 
projects, ideas, and practices, the “Under 40” architects shed 
light on all these questions. 

In 1973 the architectural theorist Manfredo Tafuri declared 
that architecture’s critical-political potential was dead. Owing 
to Tafuri’s renown, this “death certificate” gained widespread 
influence in European and American discourses on architecture.1 
According to Tafuri, it was impossible for even avant-garde art-
ists and architects to operate outside of the logic of capitalism.2 
The cautious steps of the reformers held no interest for him, 
while the revolutionary ideas of the avant-garde were in his eyes 
merely the parlour games of the bourgeoisie. Architects should 
therefore abandon their utopian ambitions and devote them-
selves entirely to designing society’s actual, physical environs. 
For Tafuri, this was the drama of contemporary architecture: “to 
see architecture obliged to return to pure architecture, to form 
without Utopia; in the best cases, to sublime uselessness”.3 With 
a heavy heart Tafuri disavowed architecture’s utopian potential 
and denied the practising architect a socially conscious role. As 
a result of these repudiations, the autonomy of architecture was 
reinvigorated. 

In Norway, social causes were high on the agenda for young 
architects and architect students during the 1970s. The 1980s 
witnessed a sea change, thus: political manifestos and ide-
als of co-determination were no longer in vogue, having been 
supplanted by architectural form and academic debates on the 
meaning of such form. This sparked off a search for an autono-
mous architectural discipline that focused on architecture as 
a physical expression: the architect’s purview was to design 
buildings and environments. The 1990s marked the zenith of 
the autonomy movement, as exemplified by the theoretical-
formal experiments of architects such as Peter Eisenman and 

en unge generasjonen av arkitekter i utstillingen 
”Under 40. Ung norsk arkitektur 2013” viser en 
tydelig vilje og stor oppfinnsomhet i møtet med 
byggeoppgavenes komplekse virkelighet og det 
mangfoldet av utfordringer de møter i samtiden. 

Her ser det ut til at arkitektene utforsker faglige ferdigheter og 
arkitekturens muligheter med et ønske å gjøre verden li� bedre 
– vakrere, ja, og mer bærekra�ig – miljømessig og sosialt. Ikke 
på naivt vis, men heller friskt, intelligent og troverdig. Hvordan 
forholder unge norske arkitekter seg til den komplekse virkelig-
heten og utfordringene i vår tid? Finnes det et slags samfunns-
engasjement hos unge norske arkitekter? Hvordan utøver de si� 
virke som arkitekter og formgivere? Er oppgaven som formgiver i 
konflikt med rollen som samfunnsaktør? Arkitektene presentert 
i utstillingen ”Under 40” belyser disse spørsmålene gjennom sine 
prosjekter, ideer og praksiser. 

I 1973 erklærte arkitekturteoretikeren Manfredo Tafuri arkitek-
turens kritisk-politiske potensial for dødt. Med Tafuris sterke po-
sisjon hadde hans konklusjon stor innflytelse på den europeiske 
og amerikanske arkitekturdisiplinen.1 Selv for kunstens og arki-
tekturens avantgarde var det umulig å operere utenfor kapitalis-
mes logikk, konkluderte Tafuri.2 Reformistenes små skri� var for 
ham uinteressante og avantgardens revolusjonære ideer ble aldri 
annet enn borgerskapets lindrende lek. Arkitektene burde oppgi 
sine samfunnskritiske ambisjoner og fullt ut konsentrere seg om 
å formgi faktiske og fysiske omgivelser. For Tafuri var de�e sam-
tidsarkitekturens drama: ”to see architecture obliged to return 
to pure architecture, to form without Utopia; in the best cases, 
to sublime uselessness.”3 Det var med tungt hjerte at Tafuri fra-
skrev arkitekturen et utopisk potensial og unndro den utøvende 
arkitekten en samfunnskritisk rolle. Disse fraskrivelsene ble så 
fundamentet i en fornyet forståelse av arkitekturens autonomi. 

Samfunnsengasjementet var sterkt blant arkitektstudenter og 
unge arkitekter i 1970-tallets Norge. Men på 1980-tallet svingte 
pendelen. Da var det ut med politiske manifester og utstrakt 
medbestemmelse, og inn med arkitektonisk form, gjerne 
ledsaget av teoretiske betraktninger om formens mening. Her 
startet jakten på en autonom arkitekturdisiplin med fokus på 
arkitektur som fysisk u�rykk: Arkitektens oppgave var å være 
formgiver av bygninger og omgivelser. Autonomiens høydepunkt 
kom på 1990-tallet med de teoretisk-formale eksperimentene til 
arkitekter som Peter Eisenman og Zaha Hadid. Her foregikk arki-
tektonisk utforskning tilbaketrukket fra realitetenes verden – en 
verden utenfor av kompleks pragmatikk, utallige interessenter 
og rådende konvensjoner. Betingelsen for arkitektonisk utfors-

D W
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Zaha Hadid. Architects would then engage in aesthetic-tectonic 
investigations far removed from the world of reality, that is, the 
external world of complex pragmatism, countless stakeholders, 
and prevailing conventions. The prerequisite for architectural 
investigations, form studies, and experiments was the liberty 
afforded by a “formal-theoretical laboratory”, from where the 
findings could be disseminated to the wider world. The architec-
tural autonomy of the 1990s witnessed yet another turn, away 
from theoretical exercises and abstract toying with form, as 
practised by Eisenman and Hadid, and toward a budding interest 
in sensory perceptions and architectural materiality. This turn 
led to new aesthetic-tectonic studies and a preliminary step out 
from the confines of the laboratory. 

 This era of architectural autonomy mirrored other, even more 
significant turns taking place. The predominant ideologies could 
no longer stem the tide of a new postmodern, fragmented age; 
postwar communality and the development of the welfare state 
were therefore challenged by a more individual era, one where 
neoliberal economic models were on the upswing. 

Architects played a key role in rebuilding post-war society, de-
veloping the welfare state, and expanding the public sector. They 
participated actively in the major developmental projects and 
in shaping housing policy; city planner Harald Hals and architect 
Erling Viksjø are two individuals who exemplify the prestige 
enjoyed by architects and the vital role they could play. But in 
pace with diminishing public control over urban planning, housing 
policy, and real estate development in the 1980s and 1990s, 
architects and city planners ceased to wield such influence. In 
the meantime, many of the major, ideologically tinged projects 
from the 1960s and 1970s had proven themselves to be less than 
ideal, as was the case with the thoroughly planned satellite cities 
in both Europe and Norway. 

Architects have since bemoaned not only their loss of power, 
but also increased bureaucratization and a lack of oversight in 
public planning. They have lamented that their salary per square 
metre has declined and that their relative importance vis-à-vis 
the entrepreneur has diminished, something that in turn shi�s 
the focus from overall quality to economic profit. Their discus-
sions have not centred on overarching topics such as neoliberal 
economic models and global capitalism, but about the changed 
conditions of their daily work: not only did they wield less influ-
ence, they also had to deal with surroundings and tasks of an 
entirely new complexity. 

kning, formundersøkelser og eksperimenter lå i friheten gi� av et 
”formalt-teoretisk laboratorium”, hvorpå resultatene derfra kun-
ne bringes videre – ut i verden. Innenfor arkitekturens autonomi 
på 1990-tallet skjedde det y�erligere en vending, fra teoretiske 
øvelser og abstrakt formlek, slik Eisenman og Hadid utøvde, til en 
større interesse for den sanselige opplevelsen og arkitekturens 
materialitet. Denne vendingen bidro til nye tektonisk-estetiske 
undersøkelser og et første skri� ut av laboratoriet. 

Vektleggingen av arkitekturens autonomi løp parallelt med enda 
større vendinger. De store ideologiene holdt ikke lenger stand 
mot en postmoderne fragmentert tidsalder. E�erkrigstidens 
fellesskapsprosjekt og oppbyggingen av velferdsstaten fikk kon-
kurranse i en mer individualistisk tidsalder der neoliberalistiske 
økonomiske modeller vant fram. 

Arkitektene hadde en sterk posisjon i e�erkrigstidens gjenopp-
bygging, velferdsstatens utbygging og den offentlige sektors 
ekspansjon. Da var arkitektene i Norge aktive medspillere i de 
store utviklingsprosjektene og i boligpolitikken. Byplansjef 
Harald Hals og arkitekt Erling Viksjø er to enkeltpersoner som 
tydelig viser hvilken posisjon arkitektene hadde og hvilken rolle 
de kunne spille. Men 1980- og 90-tallets nedbygging av offentlig 
styring innen byplanlegging, boligpolitikk og eiendomsutvikling, 
reduserte også arkitektenes og byplanleggernes innflytelse. Da 
hadde også mange av de store ideologisk baserte prosjektene fra 
1960- og 70-tallet avslørt seg som mindre vellykkete. Det gjaldt 
ikke minst de helhetlig anlagte sateli�byene i Europa så vel som 
i Norge. 

I årene e�erpå har arkitektene klaget over tapet av makt og 
over manglende styring i offentlig planlegging samtidig med en 
ekspanderende byråkratisering. De har beklaget reduksjonen 
i arkitekthonorar per kvadratmeter og arkitektens svekkete 
posisjon til fordel for entreprenøren, som i neste omgang bidrar 
til en forskyvning fra et overordnet mål om kvalitet til et om 
økonomisk fortjeneste. Diskusjonene har ikke dreid seg om 
større temaer som neoliberalistiske modeller og global kapi-
talisme, men om de endrete betingelsene i arkitektens daglige 
virke. I de�e tidsrommet fikk arkitektene mindre innflytelse, men 
må�e samtidig forholde seg til en helt annen kompleksitet både i 
omgivelsene og i byggeoppgavene. 

I møte med en slik kompleksitet, som de ikke var herre over, trakk 
arkitektene seg tilbake til et slags autonomiens laboratorium. 
Utsni� av virkeligheten ble påskudd for fabuleringer i form. 
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When faced with such a complexity over which they had no 
control, the architects withdrew to the quasi-laboratory of the 
autonomous, where snippets of reality became the pretext for 
formalist fantasies. Architecture discipline pursued an ideal 
where the architect would acquire a minimum of knowledge 
about the building programme and the realities of the situation, 
and then retire to the drawing board. Thus, it became a ma�er of 
finding the commissions that allowed for an aloof, autonomous 
approach, or of promoting a self-defined, theoretical or poetic 
“laboratory model”; the ambition in both alternatives was to 
engage in a free, aesthetic-tectonic practice where negotiations 
with the real world could be deferred and minimized. 

The new crop of architects being presented in this summer’s exhi-
bition at the National Museum has opted for a different strategy. 
Rather than merely reacting to events, withdrawing to the office, 
and grumbling about lost opportunities, these architects tackle 
the challenges head on with verve and gusto. In order to create 
sustainable, innovative solutions for the task at hand, the given 
situation, and contemporary society, they incorporate practical, 
programmatic, organizational, political, environmental, natural, 
technical, social, economic, and regulatory conditions into the 
work process. They realize that if they shy away from the complex, 
contradictory reality of the outside world when they explore archi-
tectural solutions, designs, and works of art, they will fall far short. 
For it is in the encounter with the environment and the realities of 
the given situation that architectural exploration takes place. 

The turn that occurred during the 1990s, when architectural 
innovation was relocated from fairly walled-off, formalistic 
laboratories into the real world, can partly be ascribed to the 
Dutch architect Rem Koolhaas and his Office for Metropolitan 
Architecture (OMA) in Ro�erdam. For such architects, gaining 
an overview of the specific situation and its manifold intricacies 
became a primary task. The diagram has long been an impor-
tant tool in surveying and architectural innovation, and still is. 
According to the diagrammatical approach, the optimal project 
and the most viable solution emerge when the given situation’s 
underlying premises and essential aspects are all surveyed 
concurrently while incorporated in the planning process.4 
Building programme, regulations, and the urban development 
are analysed in such a method. This movement in contemporary 
architecture is known under various labels, such as diagram 
architecture and super-pragmatism. The manifold conditions 
imposed by reality are not perceived as sinister diktats that 
thwart formalist, artistic experiments; rather, such impositions 
are considered to be vital elements in architectural research. 

Arkitekturdisiplinen forfulgte et ideal der arkitekten tilegnet seg 
et minimum av kunnskap om byggeprogrammet og realitetene 
i situasjonen for så å trekke seg tilbake til arkitektkontorets labo-
ratorium. Det gjaldt å finne de oppdragene som la godt til re�e 
for en tilbaketrukket autonom arbeidsform eller å promotere en 
selvdefinert teoretisk eller poetisk ”laboratoriemodell”. Begge 
deler for å kunne bedrive en fri estetisk-tektonisk utfoldelse hvor 
forhandlingene med realitetene ble utsa� og minimert. 

Den nye generasjonen arkitekter ”Under 40” som stiller ut i Nasjo-
nalmuseet denne sommeren, velger en annen strategi. Istedenfor 
en reaktiv holdning der man trekker seg tilbake og sukker over 
tapte muligheter, gyver de løs på oppgavene med en pågående 
aktiv innstilling. Praktiske, programmatiske, organisatoriske, 
politiske, miljømessige, landskapsmessige, tekniske, sosiale, 
økonomiske og regulatoriske betingelser bringes inn i arbeids-
prosessene når arkitektene formgir gode og originale svar på 
forholdene i oppgaven, situasjonen og samtiden. Arkitektene 
ser at de kommer kort – og til kort – dersom de trekker seg unna 
den komplekse og motsetningsfylte virkeligheten der ute når 
de utforsker arkitektoniske løsninger, form og kunstverk. Den 
arkitektfaglige utforskningen skjer ne�opp i møtet med omgivel-
sene og realitetene i den spesifikke situasjonen. 

Vendingen i løpet at 1990-tallet der den arkitektoniske utforsk-
ningen fly�er fra et relativt lukket formlaboratorium og ut i 
realitetene, kan ikke minst krediteres arkitekten Rem Koolhaas 
og hans kontor OMA (Office for Metropolitan Architecture) i 
Ro�erdam. Kartleggingen av den konkrete situasjonen og dens 
mangfold, ble et hovedanliggende. Diagrammet har vært et viktig 
redskap i kartlegging og arkitektonisk utforskning, og er det 
fortsa�. Det beste prosjektet og den mest levedyktige løsningen 
framkommer ne�opp når alle premisser og vesentlige aspekter i 
situasjonen blir kartlagt og integrert i prosjekteringsprosessen, 
slik diagrammatisk arbeidsform gjennomføres.4 Her analyse-
res funksjonsprogrammet, gjeldende forskri�er og områdets 
utvikling, for å nevne noe. Denne retningen i samtidsarkitekturen 
har ha� mange navn, så som diagramarkitektur og superpragma-
tisme. Virkelighetens mangfoldige betingelser blir ikke oppfat-
tet som truende diktater til hinder for formale kunstneriske 
eksperimenter. Snarere oppfa�es disse forholdene som innspill i 
et arkitektonisk forskningsfelt. 

Superunion Architects, som er med i utstillingen ”Under 40”, 
refererer ne�opp til ”nederlandsk pragmatisme” når de skal for-
klare sin arbeidsform og vektlegging av en analytisk tilnærming 
og diagrammatisk arbeidsmetode. SFOSL viser til en liknende 
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Of the firms being presented in this exhibition, Superunion 
Architects explicitly cites such “Dutch pragmatism” to explain 
its philosophy and its emphasis on an analytical, diagrammatic 
approach. SFOSL similarly refers to its “no-nonsense approach”. 
The firm’s two partners, Andreas Tingulstad and Casper Mork 
Ulnes, take the pragmatic reality of physical surroundings, budg-
ets, programmes, and the construction sector to form a simple, 
clear concept from precisely such “constraints”. 

Tingulstad and Ulnes add that “being a ‘proper’ architect capable 
of making pre�y things is the least a client should expect from an 
architect with a degree. But to make something that really works – 
for a specific client in a particular se�ing – demands much more.”5 
According to them, the circumstances of the specific situation 
must define the project and steer your decisions. Tingulstad and 
Ulnes emphasise their responsibility to the client and place less 
emphasis on a wider social responsibility. This perspective is con-
trasted by several other of the “Under 40” architects, who in their 
projects highlight the architect’s social responsibility. 

Operating in the intersection between art and architecture, Joar 
Nango, Eystein Talleraas, and Håvard Arnhoff in FFB consider ar-
chitecture to be “a social, value-adding process of construction”.6 
FFB is one of Europe’s new architecture collectives, an organiza-
tion and work form among young practitioners that has become 
increasingly popular in recent years. Intervention, activism, and 
temporary projects are key elements for collectives such as FFB. 
The temporary Romani Embassy at Tullinløkka in downtown Oslo 
in 2012 was a temporary Romani cultural centre. But not only 
that: in collaboration with various Romani organizations, FFB 
highlighted important issues related to the Romani’s situation in 
Norway and their need for a permanent cultural centre. 

In regard to both process and outcome, FFB’s projects are 
informed by the challenges, resources, and needs of the given 
situation. 

FFB’s projects are o�en of limited duration, but they transcend 
architecture’s conventional, physical boundaries to include 
activities and processes. Their architecture is part of a political 
field and local discussions, and is greatly influenced by their keen 
commitment to social issues. 

Such a commitment to social and political change, or even 
discussions of such issues, was almost entirely absent from the 
international architecture discourse of the 1980s and 1990s. The 

arbeidsform med sin ”no-nonsense-approach”. Andreas Tingul-
stad og Casper Mork Ulnes griper fa� i en pragmatisk virkelighet 
av fysiske omgivelser, budsje�, program og byggeindustri for 
ne�opp i disse ”begrensingene” å hente ut et enkelt og tydelig 
konsept. 

Tingulstad og Ulnes skriver videre at det å være ”’flink’ arkitekt 
som kan lage pene ting, er det minste kunden kan forvente av en 
arkitekt med profesjonsutdannelse. Men det å lage prosjekter 
som fungerer – for akkurat den kunden i akkurat den situasjo-
nen – det krever mer.”5 Arkitektene poengterer hvordan forhold 
ved den spesifikke situasjonen definerer prosjektet og styrer 
valgene. Disse to arkitektene vektlegger et ansvar overfor klien-
ten, men legger mindre vekt på det videre ansvaret i situasjonen. 
De�e perspektivet kontrasteres av flere av de andre arkitektene 
på utstillingen ”Under 40” som i sin praksis vektlegger arkitek-
tens samfunnsansvar. 

Joar Nango, Eystein Talleraas og Håvard Arnhoff  i FFB – Felles-
skapsprosjektet å Forte�e Byen ser på arkitektur som ”en sosial 
og verdiskapende byggeprosess”.6 Arkitektene opererer i grense-
landet mellom kunst og arkitektur. De hører til blant Europas nye 
arkitekturkollektiver; en organisasjons- og arbeidsform blant 
unge utøvere som har vokst kra�ig de siste årene. Intervensjon, 
aktivisme og temporære prosjekter er viktige elementer i kollek-
tivenes praksis, så hos FFB. Den temporære rom-ambassaden på 
Tullinløkka i 2012 var et temporært kulturhus for romfolk i Norge. 
Men ikke bare det: FFB og deres samarbeidspartnere blant 
romorganisasjonene ville synliggjøre viktige problemstillinger 
kny�et til romfolkets situasjon i Norge og behovet for et perma-
nent kulturhus. Innhold og prosesser i prosjektene er utformet 
på grunnlag av de utfordringene, ressursene og behovene som 
finnes i den spesifikke situasjonen. 

Prosjektene til FFB er gjerne avgrenset i tid, men går utenfor 
arkitekturdisiplinens konvensjonelle fysiske grenser til å omfa�e 
aktiviteter og prosesser. Arkitekturen inngår i et politisk felt og 
i lokale diskusjoner. Her blir samfunnsengasjementet en sterk 
drivkra� i faglig utforskning. 

Engasjement og diskusjoner kny�et til sosiale og politiske 
problemstillinger var så å si borte fra den internasjonale arkitek-
turdiskursen på 1980- og 90-tallet. Men så, i starten av 2000-tallet 
dukket det opp stadig flere unge arkitektpraksiser hvor deres 
samfunnsengasjement utgjorde en tydelig drivkra� innen faglig 
initiativ, utforskning og innovasjon. Det gjelder både for løsninger, 
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early 2000s, however, witnessed the onset of young architecture 
firms whose social awareness clearly underlay their architec-
tural initiatives, explorations, and innovation. These young ar-
chitects do not merely design buildings, they also intervene and 
mediate. Many of FFB’s works can indeed be labelled mediating 
or intervening projects. The same may be said of several of the 
exhibitors at “Under 40”. In this se�ing a mediator is not only a 
communicator, but is also an initiator and a sort of intermediary. 

Eriksen Skajaa Architects covers this entire range of ap-
proaches. The magazine Pollen, which the firm publishes itself, 
demonstrates such a conveyance of ideas as a viable approach. 
In their magazine and in related seminars, the firm’s two 
architect-editors take up housing policy and related issues such 
as squa�ing and apartment sharing. Their active participation 
in society dovetails with their work as architects, and it entails 
that they themselves initiate newspapers, debates, and urban 
projects. As was the case with FFB, this commitment goes far 
beyond the client’s brief, manifesting itself as an active, wide-
ranging participation in social issues related to architecture and 
urban planning. But their efforts to make the world a be�er place 
go even further and include housing alternatives, democratic 
tactics, and social fellowship. 

By grounding its work in the specific environment and human 
resources of the locality in question, Eriksen Skajaa facilitates 
wide-ranging participatory and development processes in its 
urban planning; similar goals are also pursued by Lala Tøyen. 
These processes include promoting commercial development, 
enhancing the physical surroundings, and improving the inhabit-
ants’ living conditions. In order to achieve this, the architects 
include physical, organizational, human, and social resources 
during the working processes. Both Eriksen Skajaa and Lala 
Tøyen consider all these resources, even though their emphasis 
is on physical creation. Once again, it is the given situation that 
sets the premises for and inspires the work. When designing a 
new urban landscape for the small coastal town of Sykkylven, 
Lala Tøyen suggests short-term projects and events as integral 
to a long-term urban planning with focus on both the physical 
outcome and the social processes.

These architects do not proclaim their commitment to social 
issues by flagging major ideologies or by referring to overarching 
theories. And although TYIN also displays such idealism, the firm 
does not highlight social change, the fight against poverty, or a 
more equitable distribution of wealth as the goals of their prac-
tice. They specify that humanitarian work is not their purview: 

arbeidsform og arkitektens rolle. Disse unge arkitektene arbeider 
ikke bare som designere; de intervenerer og formidler. Mange av 
FFBs arbeider kan betegnes som intervensjonsprosjekter, og blant 
utstillerne i Under 40 opererer flere som formidlere og interven-
sjonister. En formidler er her ikke kun en kommunikator, men også 
en initiativtaker og en slags mellommann.  

Eriksen Skajaa Arkitekter dekker hele de�e spekteret av 
arbeidsformer. Avisen Pollen, som de selv publiserer, viser 
formidling som arbeidsform. I avisen og på tilhørende seminarer 
tematiserer de to arkitekt-redaktørene boligpolitiske emner, 
så som husokkupasjon og bokollektiver. Funksjonen som aktiv 
samfunnsaktør inngår i deres arkitektrolle og medfører at de selv 
tar initiativ til aviser, deba�er og urbane prosjekter. Som hos FFB 
strekker engasjementet seg langt utenfor klientens oppdrag og 
tar form som et bredt og aktivt samfunnsengasjement kny�et 
til arkitektur og stedsplanlegging. Men engasjementet for en 
bedre verden går lengre og omfa�er boligpolitiske alternativer, 
demokratiske taktikker og sosialt fellesskap. 

Forankret i de konkrete omgivelsene og de menneskelige res-
sursene på stedet legger Eriksen Skajaa til re�e for omfa�ende 
medvirknings- og utviklingsprosesser i sine planprosjekter. Den 
samme type forankring søker Lala Tøyen. Stedsutvikling handler 
om mange ting på en gang, blant annet sterkere næringsutvik-
ling, vakrere omgivelser og et bedre sted å leve. For å få de�e til 
inkluderer arkitektene fysiske, organisatoriske, menneskelige 
og sosiale ressurser i prosessene. Disse to arkitektpraksisene 
griper fa� i det hele, selv om vekten er på fysisk formgivning 
og prosjektering. Igjen er det forholdene i de spesifikke situa-
sjonene som legger premissene for, og gir innspill til arbeidet. 
Hele mangfoldet av ressurser er med i Lala Tøyens arbeid med 
sentrums- og byromsutvikling for Sykkylven. Arkitektene se�er i 
gang temporære prosjekter og ”events”, hvor kortvarige prosjek-
ter blir integrerte aktiviteter i en langsiktig fysisk og prosessuell 
stedsutvikling.

Disse arkitektene annonserer ikke si� samfunnsengasjement 
ved hjelp av store ideologier eller med henvising til gjennomgri-
pende teorier. Fra Tyin tegnestue Arkitekter kunne man også 
forvente forkynnelse av en sterk idealisme, men selv om det er til 
stede, lø�er de ikke fram samfunnsengasjement, fa�igdomsbe-
kjempelse eller en mer re�ferdig fordeling som overskri�er for 
sin praksis. Derimot presiserer Tyin at de ikke driver humanitært 
arbeid: De tar strategiske grep for sosialt bærekra�ige løsninger 
og langsiktige virkninger.  
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rather, the firm aims to make strategic decisions that promote 
socially sustainable solutions and long-term achievements. 

Although the TYIN architects underscore that they are design-
ers above all, they do in fact perform a wide variety of tasks at 
the construction site and in the local community. This applies not 
least to their projects in Indonesia and Thailand, where they have 
worked as architects, contractors, and construction workers 
in collaboration with Norwegian architect students and local 
construction workers. TYIN’s work clearly demonstrates a situ-
ational focus, where local challenges and indigenous resources 
– whether material, human, social, or organizational – define the 
task and the process. Local conditions are thoroughly surveyed, 
not from a bird’s eye perspective as in more diagrammatic 
surveying, but locally and on the ground. 

It is typical for the socially aware firms and architects of the 
Under 40 exhibition that they thoroughly review the specific 
situation and its manifold circumstances. This in turn governs 
the work processes and the architectural exploration. There is 
no tabula rasa, or “blank slate”, on which architects are free to 
create a new aesthetical totality. In a physical sense, architects 
in Norway rarely have the chance any more to work somewhere 
devoid of existing buildings, as would be the case in a tabula rasa. 
The autonomous aesthetical laboratory is a postmodern form of 
tabula rasa, albeit more metaphorically than physically. Crimson 
Architectural Historians have argued against such tabula rasa 
approaches, and in order to win through with their arguments, 
they went from working as historians and writers to working 
as planners and organizers. Crimson wanted to show what it 
was possible to achieve in a run-down, heterogeneous satel-
lite city if architects immerse themselves in local conditions. 
They established an office in Hoogvliet, a suburb of Ro�erdam, 
and started a ten-year project of urban renewal called Wimby! 
Welcome into My Backyard.7 When describing their contextual 
urbanism, Crimson credits a number of planners and research-
ers, not least Rem Koolhaas: “What these masters have taught us 
is how to systematically idealize a given situation until it bursts 
open and gives forth its hidden beauties, powers and possibili-
ties, possibilities we then harvest in highly specific projects and 
proposals for portions of the city.”8 This describes a specifically 
local approach that brings to mind the one we find among the 
young architects and exhibitors of “Under 40”. 

 Several of the “Under 40” firms clearly identify design as their 
primary task, as do MDH Architects: although their varied 

Tyin tegnestue poengterer at de er formgivere, men like fullt gjør 
de mange flere oppgaver på stedet og byggeplassen. Ikke minst 
på prosjektene i Indonesia og Thailand jobber de som arkitekter, 
byggeledere og bygningsarbeidere, i samarbeid med norske 
arkitektstudenter og lokale bygningsarbeidere. Arbeidet til Tyin 
tegnestue demonstrerer særlig tydelig et situasjonsspesifikt 
fokus der de lokale utfordringene og stedlige ressursene – mate-
rielt, menneskelig, sosialt og organisatorisk – definerer oppga-
ven, prosessene. Lokale forhold kartlegges grundig. Ikke fra et 
fugleperspektiv som ved en mer diagrammatisk kartlegging, men 
situert helt lokalt og på bakken. 

Det er typisk for de unge samfunnsorienterte arkitektpraksisene 
og for arkitektene i utstillingen ”Under 40”, at den spesifikke 
situasjonen og dens mangfoldige forhold blir grundig kartlagt. 
De�e blir styrende for arbeidsprosessene og den arkitektoniske 
utforskningen. Her eksisterer ikke tabula rasa, ”det rene bordet”, 
hvor arkitektene utlegger en ny og komple� estetisk helhet. Rent 
fysisk er det sjelden at arkitekter i norsk samtid får anledning til 
arbeide på steder der det ikke allerede er bebyggelse som man 
må og skal ta hensyn til, som ved et tabula rasa. Autonomiens 
estetiske laboratorium blir å anse som en postmoderne form av 
tabula rasa – her mer metaforisk enn fysisk. Crimson Architec-
tural Historians har argumentert aktivt mot en arbeidsform à la 
tabula rasa. For å nå gjennom med sine argumenter, gikk de fra å 
jobbe som historikere og skribenter til et virke som planleggere 
og organisatorer. Crimson ville vise hva det er mulig å få til i en 
nedsli� og heterogen sateli�by om man fordyper og engasjerer 
seg i det lokale. De etablerte et kontor i Hoogvliet, en forstad til 
Ro�erdam, og startet et ti-års byutviklingsprosjekt kalt Wimby! 
Welcome into my backyard.7 Crimson krediterer en rekke planleg-
gere og kartleggere, ikke minst Rem Koolhaas, når de beskriver 
sin kontekstuelle urbanisme. ”What these masters have taught us 
is how to systematically idealize a given situation until it bursts 
open and gives forth its hidden beauties, powers and possibili-
ties, possibilities we then harvest in highly specific projects and 
proposals for portions of the city.”8 Her beskrives en stedsspesi-
fikk tilnærming slik vi finner blant de unge praktikerne. 

Det er flere av arkitektene i utstillingen som høyt og tydelig 
vektlegger formgivning som arbeidsoppgaven. De�e gjelder 
MDH Arkitekter. De har en allsidig portefølje av prosjekter og 
skisseprosjekter – i Oslo, Beograd, Nuuk på Grønland, og i Etiopia. 
Likevel er det rollen som formgiver de lø�er fram. God arkitektur 
er performativ, den er effektivt løsningsre�et i forhold til en se-
rie av ulike aspekter. Minna Riska, Dagfinn Sagen og Helge Lunder 
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portfolio includes projects and preliminary studies in Oslo, 
Belgrade, Nuuk (Greenland), and Ethiopia, it is nonetheless their 
role as designers that they emphasize. High-quality architecture 
is performative, they state, it proposes effective solutions to 
various tasks. Minna Riska, Dagfinn Sagen, and Helge Lunder at 
MDH do not set up limits for what architecture can accomplish, 
rather, they outline what the architect should work on – as dem-
onstrated, for instance, by the Suluk Learning Centre in Nuuk. In 
the same manner, and taking complex natural environments as 
their model, the architects at Atelier Oslo specify that they work 
with basic elements, such as “the form of architecture, the geom-
etry of the area, lighting, construction, and materiality.”9 Atelier 
Oslo has worked on abstracted studies of form through studies 
of natural space. In the exhibition project Transcribed Nature, 
Atelier Oslo scanned a forest landscape in 3D and reproduced 
it by using architectural elements. For stretches of this project 
they worked on out-and-out studies of form; it is nonetheless not 
a question of shying away from the complexity of the tasks and 
the surroundings, but rather of examining these complexities by 
testing out solutions and alternatives. 

The exhibition “Under 40” showcases young firms that in 
tandem represent a wide range of roles and approaches, and 
that combine professional confidence with eager innovation. 
In the autonomous architecture and the “laboratory models” of 
1990s, a dichotomy was postulated between “pure”, aesthetical 
architecture and a commitment to social issues. This dichotomy 
is largely ignored by today’s young architects, most of whom do 
not want to be trapped by the rigid, dichotomous “either-or” that 
typified Tafuri’s understanding of architecture. These architects 
tackle all the complexities of the given assignment head on, tick-
ing off the box for “all of the above”.

The architect’s social responsibility is regarded as a multi-
faceted commitment. It includes the designing of beautiful, 
exemplary surroundings that meet both present and future 
needs – the primary skills of an architect. Moreover, many of the 
“Under 40” architects are commi�ed to social issues in a way 
that goes beyond designing physical environs. Today’s debate is 
not primarily about the dichotomy between aesthetics and so-
cial responsibility, but about the architect’s capacity, knowledge, 
and skills. For the complex reality of building programmes, urban 
environments, regulations, technology, political provisions, 
social problems, landscapes, pragmatism, and budgets requires 
a solid mix of know-how, practice, and endurance to conjure up 
groundbreaking buildings and beautiful surroundings. 

i MDH se�er ikke opp grenser for hva arkitekturen kan bidra til, 
men skisserer hva arkitekten skal arbeide med, slik vist, for ek-
sempel, gjennom Suluk Learning Centre i Nuuk. På samme vis og 
med komplekse naturmiljøer som forbilde, presiserer Atelier Oslo 
at de arbeider med de grunnleggende elementene – ”arkitektu-
rens form, stedets geometri, lysinnfall, konstruksjon og materia-
litet.”9 Atelier Oslo har arbeidet med abstraherte formundersø-
kelser gjennom studier av naturens rom. I utstillingsprosjektet 
Transcribed Nature skannet Atelier Oslo et skogslandskap i 3D 
og reproduserte det ved hjelp av arkitektoniske elementer. Her 
arbeider de i perioder med rene formundersøkelser. Likevel er 
det ikke snakk om å rygge tilbake for kompleksiteten i oppgavene 
og omgivelsene, men snarere å undersøke disse gjennom testing 
av løsninger og alternativer. 

Utstillingen ”Under 40” viser arkitektpraksiser som hver især og 
side om side dekker et spenn av arkitektroller og arbeidsformer. 
Disse unge arkitektene har en selvfølgelig faglig trygghet og en 
stor formvilje, alle sammen. I utviklingen av en autonom arkitek-
turdisiplin og en ”laboratoriemodell” slik beskrevet for 1990-tallet, 
fastla man en dikotomi og motsetning mellom, på den ene siden, 
”pure architecture” og estetisk-tektonisk form, og på den andre 
siden, et samfunnsengasjement. Denne dikotomien får lite opp-
merksomhet blant dagens unge arkitekter. De fleste ønsker ikke bli 
fanget inn i en rigid dialektisk konstruksjon, et ”enten – eller”, slik 
Tafuris arkitekturforståelse var preget av. Arkitektene griper fa� 
i den kompleksiteten som situasjonen og oppgaven fører med seg, 
og sier heller, ”Ja takk, begge deler.”

Arkitektens samfunnsansvar forstås som et mangfoldig enga-
sjement. Det inkluderer formgivningen av vakre, kvalitetsbæ-
rende omgivelser som svarer på nåtidens og framtidens behov. 
Arkitektenes kjernekompetanse ligger ne�opp her. Mange av 
arkitektene på utstillingen ”Under 40” tar et bredt samfunnsan-
svar som går utover ansvaret for formgivning av fysiske omgivel-
ser. Konfliktstoffet og deba�en dreier seg ikke først og fremst 
om dikotomien mellom estetikk og samfunnsengasjement, 
men om arkitektens kapasitet, kunnskaper og ferdigheter. For 
i en kompleks virkelighet av byggeprogrammer, urbane miljøer, 
reguleringer, teknologi, politiske føringer, sosiale problemer, 
landskapsrom, pragmatikk og budsje�er, kreves det omfa�ede 
kompetanse, mye øvelse og stor utholdenhet for å skape bane-
brytende bygninger og vakre omgivelser. 

Johanne Borthne i Superunion diskuterer i Conditions Magazine 
hvordan arkitekten, for ne�opp å skaffe seg større innflytelse, 
har utvidet si� arbeidsområde: 
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”... an architect is also a shrink, a consultant, a policy 
maker, a critic, a planner, a sociologist, a debater, 
a sustainability expert, a politician… the list goes 
on. The architect’s ’new role’ is now under thorough 
discussion, and the common belief seems to be that 
the architect still needs to expand, needs to broaden 
fields in order to cope with the situation – basically to 
be an expert in everything.”10

Borthne påpeker en kritisk utfordring idet arkitektene skal be-
herske så mange felt. Her råder hun unge arkitekter til å definere 
sin rolle, sin særlige kunnskap og sine kvalifikasjoner samtidig 
som hun vektlegger arkitektens sammensa�e rolle som genera-
list og formgiver av de fysiske omgivelsene. 

Det utvidete arbeidsområdet blir også søkt løst gjennom økt 
tverrfaglighet og bredere samarbeid. Tverrfaglighet er et annet 
gjennomgangstema hos den yngre generasjonen og noen av dem 
arbeider særlig aktivt med de�e. Hos Rodeo samarbeider arki-
tekter, samfunnsvitere og urbanister. Med sin arbeidsform kan de 
behandle en større kompleksitet der ute – av sosiale, økonomis-
ke, urbane og arkitektoniske kvaliteter så vel som begrensninger. 
Samtidig kan de påta seg en større bredde av oppdrag. Aslak 
Haanshuus og Børge Opheim i Huus og Heim Arkitektur re�er 
blikket mot miljøutfordringene og søker aktivt tverrfaglighet og 
forskningssamarbeid for å utvikle nye miljøstrategier. Samtidig 
viser deres arbeid den kontekstuelle arbeidsformen. I Djupevik 
var oppdraget å forme en rasteplass for Nasjonal turistveg 
Hardanger og de bruker anledningen til landskapsreparasjon. De 
gjenbruker 15 000 m3 i utformingen av et spektakulært og vak-
kert anlegg som gjør stedet helere.

CTRL+N utforsker ulike tverrfaglige samarbeidsformer så 
vel som forskjellige arbeidsformer. Praksisen spenner fra ren 
arkitekturdesign til uformelle workshops med lokale ungdom-
mer. I prosjektet We made this for Gjøvik kommune samarbeidet 
CTRL+N med to kunstnere om å lage en arena for og med de unge 
der. CTRL+N demonstrerer hvordan det er mulig å samtidig innta 
flere arkitektroller: I det ene prosjektet en aktiv samfunnsaktør i 
et tverrfaglig samarbeid, og i det neste noe nærmere en rendyr-
ket designer. Men uanse� prosjek�ype og arkitektrolle, vektleg-
ger disse arkitektene sosiale prosesser i prosjektutvikling og det 
tverrfaglig samarbeidet.

Som Koolhaas skriver så skarpt, er det arkitekturens skitne 
hemmelighet at den påberoper seg å gjøre verden til et bedre 

In an article in Conditions Magazine, Johanne Borthne from 
Superunion discusses how architects have enlarged their job 
descriptions in a bid for greater influence: 

…an architect is also a shrink, a consultant, a policy 
maker, a critic, a planner, a sociologist, a debater, a 
sustainability expert, a politician… the list goes on. 
The architect’s “new role” is now under thorough 
discussion, and the common belief seems to be 
that the architect still needs to expand, needs to 
broaden fields in order to cope with the situation – 
basically to be an expert in everything.10

Borthne highlights a crucial challenge for architects who want 
to master so many fields. She advises young architects to define 
their role, their particular expertise, and their qualifications, and 
she also highlights the architect’s composite role as a general 
practitioner and a designer of the physical surroundings. 

Architects also seek to cope with this expanded scope of 
activity through increased interdisciplinarity and more wide-
ranging collaborations. Interdisciplinary is another recurring 
motif among the younger generation. At Rodeo, for example, 
architects, social scientists, and urbanists collaborate so they 
can tackle a greater variety of social, economic, urban, and archi-
tectural aspects and limitations, and also accept a wider range 
of commissions. Aslak Haanshuus and Børge Opheim in Huus og 
Heim Architecture focus on environmental challenges, and they 
actively seek interdisciplinarity and research collaboration to 
develop new environmental strategies. Their work also evinces 
a situational and contextual approach, for example when they 
were commissioned to create a roadside rest area for the Har-
danger National Tourist Route: using the opportunity to renew 
the landscape, they managed to recycle 15,000 cubic metres of 
landmass while designing a stunningly beautiful construction 
that enhances the entire area.

The firm of CTRL+N explores various interdisciplinary approach-
es and forms of collaboration. Their ventures span from “purely” 
architectural design to informal workshops with local youth. The 
CTRL+N architects demonstrate the feasibility of performing 
various roles, for instance by being an active social collaborator 
in one project and an out-and-out designer in the next. But inde-
pendent of project type and the architect’s role, these architects 
emphasize social processes in developing the projects and in the 
interdisciplinary collaboration.
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sted. Formgiverarkitekten legger vekt på å skape bedre ste-
der funksjonelt og estetisk. Deri ligger det en ambisjon om å 
forandre verden til det bedre. Idet den arkitektoniske og romlige 
utforskningen foregår utenfor autonomiens laboratorium; idet 
kompleksiteten i de spesifikke situasjonene blir grundig kartlagt; 
idet faglig utforskning foregår i dialog med denne konteksten, 
åpner det seg mange muligheter for å gjøre en liten bit av verden 
li� bedre. Ne�opp de�e er hva de utforsker, de elleve arkitekt-
kontorene i utstillingen ”Under 40”. Deres prosjekter og praksiser 
viser et mangfold av veier og løsninger. 

Arkitektene på utstillingen ”Under 40” klager ikke stort over 
manglende innflytelse, men søker på optimistisk vis mulighet- 
ene for innflytelse i dagens virkelighet. Crimson Architectural 
Historians forklarer hvordan letingen deres foregår og hva som 
kjennetegnet arbeidsformen beny�et i omformingen av bydelen 
Hoogvliet: 

”Shrugging off all suggestions of big planning pos-
sibilities, we chose to work from the ground upwards, 
trying to make ourselves as small as possible, trying 
to sneak through the cracks of bureaucracy with 
projects formulated as a set of politico-architectural 
actions that would perhaps turn this place around, 
and prove that architecture and planning can be 
useful still.”11 

Den unge generasjonen velger en aktiv holdning. De sørger ikke 
over tapt mark, men leter e�er sprekkene, åpningene og mulighe-
tene. I et mer uoversiktlig landskap av offentlige, halvoffentlige 
og private aktører, trekker de seg ikke tilbake. Tvert imot. Med 
pågangsmot og fagkunnskap søker de nye veier for å bidra til at 
en liten bit av verden blir bedre og vakrere.

As Koolhaas so astutely notes, it is architecture’s dirty secret 
that it claims to make the world a be�er place. The architect as 
designer emphasizes creating be�er places, both functionally 
and aesthetically: therein lies an ambition to change the world 
for the be�er. Because architectural and spatial exploration 
takes place outside of the autonomous laboratory, because the 
complexity of the specific context is thoroughly surveyed, and 
because professional exploration takes place in a dialogue with 
this context, these architects create opportunities to make a 
small corner of the world a li�le bit be�er. This is what is being 
explored by the Under 40 exhibition’s eleven featured firms, 
whose projects and activities evince a diversity of approaches 
and solutions. 

Rather than complaining about a lack of influence, the Under 40 
architects optimistically seek out opportunities for such influ-
ence in today’s world. Exemplifying such an a�itude, Crimson 
Architectural Historians explain how this search takes place and 
what characterized their approach for renewing the Hoogvliet 
district of Ro�erdam: 

“Shrugging off all suggestions of big planning 
possibilities, we chose to work from the ground 
upwards, trying to make ourselves as small as 
possible, trying to sneak through the cracks of 
bureaucracy with projects formulated as a set of 
politico-architectural actions that would perhaps 
turn this place around, and prove that architecture 
and planning can be useful still.”11 

The young generation chooses to be active. They do not grieve 
over lost ground, but search for cracks, openings, and opportuni-
ties. In a more unknown landscape of public, semi-public, and pri-
vate actors, they do not shrink back. On the contrary: with great 
resolve and expertise, they seek out new pathways for making a 
small part of the world that much be�er and more beautiful.
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DE ELLEVE UTVALGTE KONTORENE

The eleven chosen offices
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ATELIER OSLO AS
Filipstadveien 5, 0250 Oslo
www.atelieroslo.no 

Etablert / Founded: 2006

PARTNERE / PARTNERS: 
 
Nils Ole Brandtzæg (1975–). Kunstakade-
miets Arkitektskole København, Arkitek-
tur- og designhøgskolen i Oslo og Cooper 
Union, New York. Diplom AHO 2003 
/ Royal Danish Academy of Fine Arts 
(School of Architecture), Oslo School 
of Architecture and Design, and Cooper 
Union, New York. Diploma 2003 (Oslo). 

Thomas Liu (1978–). Arkitektur- og design-
høgskolen i Oslo. Diplom 2003 / Oslo School 
of Architecture and Design. Diploma 2003.
 
Marius Mowe (1973–). Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo og Technische 
Universität Berlin. Diplom AHO 2001 / 
Oslo School of Architecture and Design, 
and TU Berlin. Diploma 2001 (Oslo). 

Jonas Norsted (1973–). Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo, Arkitektskolan 
Lund og Universidad de Buenos Aires. / 
Oslo School of Architecture and Design, 
Lund University (Department of Architec-
ture), and the University of Buenos Aires. 
Diploma 2001 (Oslo).

”Atelier Oslo har som mål å begynne hvert prosjekt med en klar 
romlig ambisjon, som i prosjekteringsprosessen gir grunnlaget 
for videre evaluering av mulige løsninger og alternativer. Konto-
ret har en stor fascinasjon for forholdet mellom menneskekrop-
pen og naturen, og den romlige prioriteringen refererer o�e til 
de�e forholdet. Menneskekroppen har utviklet seg i komplekse 
naturlige miljøer, og vi tror at arkitektur med en beslektet kom-
pleksitet kan være stimulerende både på et intellektuelt og et 
følelsesmessig plan. Vi arbeider med de grunnleggende elemen-
tene – som arkitekturens form, stedets geometri, lysinnfall, kon-
struksjon og materialitet – for å oppnå de�e. Ønsket er å møte 
utfordringene og mulighetene i vår tid og skape god arkitektur 
hvor man kan føle ro og tilhørighet.”

Atelier Oslo

“Atelier Oslo aims to begin each project with a clearly defined spatial 
ambition, which during the planning process provides the founda-
tion for further evaluating possible solutions and alternatives. The 
firm is deeply fascinated by the relationship between the human 
body and nature, and our spatial emphasis o�en refers to this rela-
tionship. It is within complex natural environments that the human 
body has evolved, and we believe that architecture with a related 
complexity can be both intellectually and emotionally stimulating. 
In order to achieve our goals, we work with the basic elements, such 
as architectural shape, the geometry of the surroundings, lighting, 
construction, and materiality. Our desire is to meet the challenges 
and opportunities of our age by creating high-quality architecture 
where the users feel a sense of calm and belonging.”

Atelier Oslo
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UTVALGTE ARBEIDER: 

1 Enebolig Pareliusveien, Oslo. 
Under utvikling.

2 Studentboliger i Bjørvika, Oslo. 
Forprosjekt i samarbeid med 
Lund Hagem Arkitekter. Under 
utvikling.

3 ”Diagonale” - Deichmanske 
Hovedbibliotek Oslo. 1. premie 
i prekvalifisert konkurranse i 
samarbeid med Lund Hagem 
Arkitekter. Under utvikling.

4 Bibliotek i Helsinki. Åpen konkur-
ranse i samarbeid med Lund 
Hagem Arkitekter. 2012

5 Hy�e Norderhov, Hønefoss. 
Under utvikling.

6 Arkitekturbiennalen i Venezia/
Nordisk paviljong. 2012.

7 Brandth fasade, Mosjøen.  
Realisert 2012.

8 Museum i Jøssingºord. 3. premie  
i åpen konkurranse. 2011.

9 Lanternen, Utendørs amfiscene 
i Sandnes sentrum. 1. premie i 
konkurranse i samarbeid med 
AWP Paris. Realisert 2008.

10 Hy�e Vabø, Hordaland. Skisse-
prosjekt. 2009.

11 Enebolig i Frognerseterveien, 
Oslo. 2008.

1 2 3

5 6

7 8

9 10 11

4
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Atelier Oslo’s ongoing project at Norderhov (near Hønefoss, 
about an hour’s drive from Oslo) was at the outset a minor com-
mission with a simple brief: to design a cabin for a couple and 
their two dogs on a site that featured a breathtaking view of the 
Steinsºord. 

The cabin of 50/75 square metres is divided into four separate 
“wings” that converge in a central room. One wing contains 
the entrance, a bath, and an outdoor storage facility. From the 
central room, another wing, featuring the bedroom, kitchen, and 
dining room, extends toward the east, while two recreational 
wings extend toward the south and the west, respectively, with 
both wings framing the view to the south. The panoptic shape 
provides several sheltered areas for sunbathing in an otherwise 
wind-swept area. The sloping terrain is accounted for in the 
placement of the wings and in the shaping of the steps inside the 
cabin. 

The exterior and interior in this four-naved, functional diagram 
consist of two different geometrical systems, each with its own 
characteristic panelling. The wings have strikingly old-fash-
ioned hipped end roofs that join one another in eight precise, 
characteristically slanting planes that are covered with black 
basalt. Each of the 700 different parts of the stone panelling 
has been drawn in 3D, ordered, and expertly prefabricated in 
China. Inside, the architect chose to plank the main construction 
with curved veneer panels of prefabricated, laminated wood. 
The ceiling curvature meshes seamlessly with the inner wall, 
whose undulating pa�ern is created by a 4 mm, locally produced 
birch veneer. The elastic interior, the cabin’s floor plan, and the 
positioning of the outdoor areas help stage the inhabitants’ 
activities, movements, and experiences in every single square 
millimetre. 

Atelier Oslos prosjekt på Norderhov i Ringerike kommune nær 
Hønefoss, som er under bygging, er i utgangspunktet en liten 
oppgave med et enkelt program. Ordren var ei hy�e for et par og 
deres to hunder på en tomt med fantastisk utsikt over Steinsºor-
den. 

Hy�a på 50/75 kvadratmeter er delt i fire separate ”fløyer” som 
møtes i et midtrom. Inngangen er skåret inn i den fløyen som 
inneholder utebod og bad. Fra kjernen beveger soveromsdelen 
seg i østlig retning, kjøkken og spisefløy, og en oppholdssone 
skyter ut mot henholdsvis sør og vest, mens begge soner rammer 
inn utsikten mot sør. Den panoptiske figuren gir flere skjermete 
solplasser i et vindutsa� område. Terrengets stigning fanges opp 
av fløyenes plassering i terrenget og tas opp i innvendige trap-
petrinn formet e�er terrengkotene.  

Det ytre og indre av de�e fireskipete funksjonsdiagrammet 
består av to ulike geometriske systemer med hver sin karakteris-
tiske kledning. Fløyenes tak er forbløffende gammeldags valmet 
og møter hverandre i å�e presise og karakteristiske skråflater, 
tekket med sort basalt. Hver av steinkledningens 700 forskjellige 
deler er 3D-tegnet, bestilt og imponerende nøyaktig prefabrikert 
i Kina. Innvendig velger arkitekten å kle hovedkonstruksjonen 
av prefabrikert limtre med buet finér. Himlingens krumning går 
sømløst over i innerveggenes bølgende bevegelser, laget av fire 
millimeter lokal produsert bjerkefinér. De�e plastiske interiø-
ret, hy�as organisering og uteplassenes posisjon iscenese�er 
beboernes gjøremål, bevegelser og opplevelser i hver eneste 
kvadratmillimeter.  

Prosjektet viderebringer tidligmodernismens ideal om å gi hver 
funksjon si� eget volum, langt fra senmodernismens generelle 
og allmengyldige u�rykk. Skillet mellom det ytre og indre kan 
i samme ideologiske forstand framstå som falskneri, men er 

HYTTE NORDERHOV / THE NORDERHOV CABIN

Atelier Oslo AS
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samtidig en logisk konsekvens av dagens varmekrav og behov for 
isolasjonsskikt. Prosjektets opplevelsesekspressive gestalt-
ning lar seg dessuten knapt bygge på eller endre. Men det er 
ikke anerkjente modernistiske dyder eller dagens korrekte 
bærekra�løsninger som kjennetegner hy�a: Verken konstruktiv 
klarhet, rasjonell materialbruk, fleksible planløsninger eller kort-
reist stein legitimerer løsningen. Arkitekten har i stedet foredlet 
en av arkitekturens grunnleggende ideer om forholdet mellom 
kropp, besky�else og værkre�er, og skreddersydd et lite antall 
flatemeter til en romlig fritidshabi� herlig fri for arkitektoniske 
sjablonger. 

Nina Berre

The project continues the early modern ideal of giving each 
function its own volume, far from the general, universal idiom 
of late modernism. In the same ideological sense, the division 
between exterior and interior might seem to be a forgery, but it 
is also a logical consequence of today’s demands for warmth and 
subsequent need for isolation. Moreover, the project’s dynamic, 
expressive nature does not readily lend itself to expansion 
or change. But it is not time-honoured modernistic virtues or 
today’s politically correct, sustainable solutions that typify the 
cabin, as the solution is by no means characterized by construc-
tive clarity, the economical use of materials, flexible floor plans, 
or the use of local stone materials. Instead, the architect has 
refined one of the basic architectural ideas about the relation-
ship between body, shelter, and the forces of nature, turning the 
scarce available space into a spacious recreational abode that is 
delightfully free of architectural clichés. 

Nina Berre
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CTRL+N (Control New Arkitektur DA)
Rådhusgata 4,  0151 OSLO
www.ctrln.no 

Etablert / Founded: 2006

PARTNERE / PARTNERS: 
 
Erik Bre� Jacobsen (1981–). Architectural 
Association School of Architecture. 
Diplom 2007 / Architectural  Association 
School of Architecture. Diploma 2007. 
 
Johnathon Lloyd Li�le (1982–). 
University of Bath. Bachelor of Science 
2006 / University of Bath. Bachelor of 
Science 2006.

”CTRL+N har et tverrfaglig perspektiv på arkitektur og henter 
inspirasjon fra andre kreative fagområder som grafisk design, 
mote, produktdesign m.m. Vi forsøker også å ivareta et sterkt 
element av tverrfaglig samarbeid i våre prosjekter. Synergiene 
de�e skaper er viktig i vår arbeidsmetode, og resulterer i det vi 
mener er en mer nyansert arkitekturforståelse.”

CTRL+N

“CTRL+N takes an interdisciplinary approach to architecture and 
is inspired by several other creative disciplines such as graphic 
design, fashion, and product design. We also strongly encour-
age interdisciplinary collaboration in our projects. The resulting 
synergies are a key element in our approach, and we believe they 
result in a more nuanced understanding of architecture.”

CTRL+N
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UTVALGTE ARBEIDER: 

1 Paseo del Mar, High end Shopping 
and Retail Centre, Gran Canaria, 
Spania. Under utvikling.

2 Wrap House. Fire eneboliger i 
Gjøvik. Under utvikling.

3 Nusºord Rorbuer, Lofoten.  
Under utvikling.

4 ”Sni�”. Clerkenwell Design Week, 
London. I samarbeid med Kirstie 
Li�le, Tuyo designstudio og Center 
Stage. Realisert 2012.

5 Mustad gangbro, Gjøvik.  
Realisert 2012.

6 Bibliotek i Lunner.  
Skisseprosjekt. 2012. 

7 ”We made this”. Mobil kunstarena 
for unge. I samarbeid med Torger 
Wendelboe, Tone Emblemsvåg og 
Maren Wedøe. Realisert 2011.

8 Utendørscene Rondane. 
Skisseprosjekt. 2011.

9 ”Haugen”, kulturscene på St. Hanshaugen, 
Oslo. Skisseprosjekt i samarbeid med 
Landskapsfabrikken. 2011.

10 Notodden Bok- og Blueshus. Åpen 
arkitektkonkurranse i samarbeid 
med Pivot. 2010.

1 

2

4

5 Foto: Erik Bre� Jacobsen

Ill: Moka-studio

Ill: Moka-studio

3

7 
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Mobile art centre for youth

Seeing, experiencing, and discussing art and culture in our 
formative years helps us become conscious spectators, and it 
provides us with valuable knowledge to further develop our-
selves and our critical faculties. Such an experience is o�en even 
more rewarding when we ourselves are the creators. 

The question of how to facilitate rewarding encounters with art 
for children and youth, and of whether new approaches are needed 
to reach this group, has been a long-standing issue of debate in 
various art education forums. The conclusion is that many of the 
most successful art and culture projects targeted at children and 
youth have based themselves on interactivity and collaboration. 

In 2010 the Arts Council Norway organized a conceptual compe-
tition for forward-looking, eye-catching, and relevant art venues 
for youth. The competition was part of a major programme 
called Kunstlø�et (A Boost for Art), whose aim is to heighten the 
quality of child- and youth-oriented art and culture in Norway. 
CTRL+N’s “We Made This” was one of five winning entries among 
sixty-one submissions.

The concept behind “We Made This” is of a small, interactive, 
and mobile art and culture centre for young people, one that is 
flexible in regard to the users’ needs and interests. The users 
of the mobile centre collaborate with a professional artist or 
practitioner to carry out and stage their ideas. During summer 
and autumn 2011, youth from the town of Gjøvik were given the 
chance of launching “We Made This” by transforming an empty, 
mobile container into their own art centre. The work was done 
on the youths’ own terms and without preconceived solutions. 
The container ultimately turned into a colourful, interactive art 
project that included workshops, dance exhibitions, and skating. 

Mobil kunstarena for unge

Å se, oppleve og snakke om kunst og kultur gjennom oppveksten 
stimulerer oss til å bli bevisste betraktere, og bidrar med verdifull 
kunnskap i forhold til vår videre utvikling og refleksjonsevne. 
En slik opplevelse berikes gjerne når vi selv trer inn i rollen som 
kreative bidragsytere. 

Spørsmålet om hvordan man skaper gode kunstmøter for barn 
og unge, og om vi trenger nye innfallsvinkler på formidlingen til 
denne målgruppen, er bli� diskutert i ulike fora innen kunstpe-
dagogikken over lengre tid. Konklusjonen er at mange av de mest 
vellykkete formidlingsprosjektene av kunst og kultur til barn og 
unge bygger på interaktivitet og samhandling. 

I 2010 utlyste Norsk kulturråd en idékonkurranse med ønske om 
innspill til framtidsre�ede, a�raktive og relevante kunstarenaer 
for unge. Konkurransen inngår som en del av Norsk kulturråds 
store satsing, ”Kunstlø�et”, som har som formål å øke kvaliteten 
på kunst og kultur for barn og unge. Forslaget ”We made this” ble 
kåret som et av fem vinnerforslag blant 61 innsendte arbeider.

Konseptet bak ”We made this” bygger på ideen om en liten og in-
teraktiv kunst- og kulturarena for ungdom som kan forfly�e seg, 
og er fleksibel i forhold til deres behov og interesser. I tilknytning 
til arenaen inngår de unge et samarbeid med en profesjonell 
kunstner aller artist, som kan bidra med hjelp og iscenese�else 
av deres ideer. I løpet av sommeren og høsten 2011 fikk ungdom 
i Gjøvik anledningen til å se�e ”We made this” ut i livet, ved å 
transformere en tom, mobil container om til sin egen kunstarena. 
Uten gi�e fasiter og på ungdommens egne premisser, utviklet 
containeren seg til å bli et fargerikt, interaktivt kunstprosjekt 
kny�et opp til workshops, danseshow og skating. 

WE MADE THIS 

CTRL+N i samarbeid med Torger Wendelboe, Tone Emblemsvåg og Maren Wedøe /
CTRL+N in collaboration with Torger Wendelboe, Tone Emblemsvåg, and Maren Wedøe

my blog ...

my drawing ...

THE BRAIN IS FED BY THE IMAGINATIONS AND ACTIONS OF THE CHILDREN THE PROJECT LANDS WITHOUT WARNING....

THE FULL BRAIN IS TRANSPLANTED ONTO THE ARTIST

THE PERFORMANCE IS ENJOYED BY THE CREATORS

THE            NEEDS FOOD

growing global cultural awareness

my song 

my dance

my pictures

my favourite colour
my thoughts

i drew this i wrote that WE made this

london

oslo

madrid

bergen

gjøvik st. petersberg

moscow

kathmandu

tashkent

kabul

new delhi

mumbaikhartoum

cairo
tripoli

athensrome

nice

accra

colombo

dublin

it is my job to interpret the actions and con-
tributions from the kids and use them as in-
spiration for our performance. this way no 
two shows will be the same. as the project 
moves from city to city around the world the 
show evolves organically...
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Kunstprosjektet ”We made this” viser en eksperimentering med 
samarbeidsformer på flere plan: Prosjektet ga CTRL+N anledning 
til utforsking og utprøving av sin egen tverrfaglige arbeidsmetode. 
Det ble utviklet av en prosjektgruppe bestående av deltakere 
fra ulike fagfelt som dans, arkitektur og visuell kunst. Men også 
utformingen og programmeringen av arenaen i seg selv oppstod 
på grunnlag av ulike samarbeidsformer de unge seg imellom, eller 
gjennom tilre�elegging og innspill fra deltakere i prosjektgrup-
pen. På denne måten opplever de unge å bli delaktige i en kreativ 
og stimulerende prosess, som synliggjør deres eget kunst- og 
kulturu�rykk. De�e er ungdommens egen arena.

Anne Marit Lunde

avvThe “We Made This” art project demonstrates various ways 
of experimenting with collaboration. The project provided 
CTRL+N with the opportunity of exploring and testing out its 
interdisciplinary approach, and it was developed by a project 
group consisting of participants from various disciplines, such as 
dance, architecture, and visual art. But also the mobile centre’s 
design and programme were created as the result of user col-
laboration and of suggestions from the project group members. 
The young users thereby become part of a creative, stimulating 
process that highlighted their own artistic and cultural voices: 
this is their venue.

Anne Marit Lunde
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ERIKSEN SKAJAA 
ARKITEKTER AS 

St Halvards plass 1, 0192 OSLO
www.eriksenskajaa.no  

Etablert / Founded: 2010

PARTNERE / PARTNERS: 
 
Arild Eriksen (1973–). Bergen 
Arkitektskole. Diplom 2004 / Bergen 
School of Architecture. Diploma 2004. 

Joakim Skajaa (1978–). Bergen Arkitekt-
skole. Diplom 2004 / Bergen School of 
Architecture. Diploma 2004

”Eriksen Skajaa Arkitekter jobber med utvikling av små steder 
basert på en interesse for historiske by- og arkitekturtradisjoner. 
Vi tror på en nøktern og konkret arkitektur der materialitet, ut-
føring og romlighet danner hovedgrunnlaget for form og u�rykk. 
Kontoret vektlegger en sosialt orientert arkitektur og fokuserer 
på medvirkning og lokal kontekst i planleggingen. Gjennom maga-
sinet Pollen og ulike samarbeidsprosjekter jobber vi med ressurs- 
og erfaringsutveksling med mennesker som har alternative ideer 
og interesse for by, arkitektur og samfunn.”

Eriksen Skajaa Arkitekter 

“At Eriksen Skajaa Architects, we use our interest in urban 
architectural traditions to develop various low-key locations. We 
believe in an unaffected, concrete style of architecture, where 
materiality, execution, and spatiality serve to underlie form 
and expression. The firm emphasizes architecture with a social 
dimension, stakeholder participation, and local contexts. In our 
magazine Pollen and various collaborative projects, we strive 
to exchange resources and experiences with people who have 
alternative ideas and who are interested in cities, architecture, 
and social life.”

Eriksen Skajaa Architects

Foto: Kristine Jacobsen
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UTVALGTE ARBEIDER: 

1 Strusshamn, Askøy. Mulighets-
studie for utvikling av en tidligere 
industritomt. Under utvikling.

2 Villa FJ, Askøy. Under utvikling.
3 ”Saivu”, Sjunkha�en Nasjonal-

park. Åpen konkurranse 2012.
4 Pollen_no 1, magasin. Cover. 2011.
5 Pollen_no 2, magasin. Cover. 2011.
6 Palynopolis. 2010.
7 Palestinerleir, Oslo. Realisert 2011.
8 Netlife research ”Kloster” interiør. 

Oslo. Realisert 2011.
9 Netlife research, interiør 2. Oslo. 

Realisert 2011.

1

2

3

4

6

7

95 Foto: Ivan Brodey8 Foto: Ivan BrodeyDesign: Clara Terne

Design: Grandpeople

Ill: MIR Visuals

Ill: MIR Visuals

40



42

Norwegian maritime architecture with a twist

An ever increasing deindustrialization and industrial reorganiza-
tion has in recent decades led to substantial changes in many 
Norwegian towns and villages. Such places are o�en rich in 
history and human and material resources, but sorely need a new 
industry to ensure a socially sustainable future. Such revitaliza-
tion processes are complicated, because they spark off debates 
concerning private and public interests, cultural heritage and 
local identity, and the relation between existing and new archi-
tectural idioms.

The harbour village of Strusshamn, which lies just northwest of 
Bergen on the island of Askøy, is such a place. With its sheltered 
location and proximity to Bergen, Strusshamn has for centuries 
served as a local administration centre and a centre of arts and 
cra�s, small-scale businesses, and religious communities. In 
spite of the reduced industrial activity, Strusshamn has a thriv-
ing cultural and handicra� community that enables the village to 
survive, and the rising cost of housing in the Bergen region has 
also led to a slight population increase in Strusshamn. 

In addition to these needs and resources, the local authorities 
also explicitly wanted to retain Strusshamn’s strong cul-
tural profile. It was against this backdrop that Eriksen Skajaa 
Architects was commissioned in 2010 to study the potential 
of developing the most important centre of cultural activity in 
Askøy. In its report, the firm presents various alternatives that 
combine cultural production and maritime culture in the form 
of “boathouses” with studios, residences, and smaller stores 
that may be merged into larger units should the need arise. 
These alternatives have varying densities and programmes, 
but all relate to the surroundings in both style and approach. By 
recycling the architectural principles that underlay the histori-

Vestnorsk kystarkitektur med ny vri

En stadig økende avindustrialisering og omorganisering av 
industriproduksjon har i løpet av de siste tiårene ført til store 
endringer for mange norske bygder og te�steder. De�e er steder 
som o�e er rike på historie, ressurser og kvaliteter, men med et 
markert behov for nye næringsgrunnlag for å sikre en samfunns-
messig bærekra�ig framtid. Slike vitaliseringsprosesser er 
komplekse, fordi de danner grunnlaget for en mengde diskusjo-
ner rundt private og offentlige interesser, om kulturminner og 
lokal identitet, og om kommunikasjonen mellom eksisterende og 
nye u�rykk.

Strusshamn på Askøy utenfor Bergen er et slikt sted. Med sin 
skjermete beliggenhet og nære avstand til Bergen har havnen 
gjennom århundrer vært et viktig senter for administrasjon, 
håndverk, småindustri og trossamfunn. Til tross for at industri-
næringen i dag er redusert, har Strusshamn et aktivt kultur- og 
håndverksmiljø som holder bygda levende, og en økende innflyt-
ting som resultat av et stadig større press på boligmarkedet i 
Bergens-regionen. 

Med disse behovene og ressursene som utgangspunkt, og med 
kommunens ønske om videreføring av Strusshamns allerede 
sterke kulturprofil, fikk Eriksen Skajaa Arkitekter i 2010 i 
oppdrag å undersøke potensialet for videreutvikling av det i dag 
viktigste kultursenteret i kommunen. I sine mulighetsstudier 
legger de fram ulike alternativer som kombinerer kulturproduk-
sjon og maritim kultur i form av ”båthus” med atelier, boliger og 
mindre butikker som slås sammen til større enheter e�er behov. 
Alternativene varierer i te�het og program, men alle forholder 
seg til omgivelsene både i u�rykk og tilnærming. Ved å videreut-
vikle prinsipper fra de historiske omgivelsene, som det typiske 
saltaket og den maritime arkitekturens karakterisktiske bakha-

STRUSSHAMN
Eriksen Skajaa Arkitekter i samarbeid med Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter /  
Eriksen Skajaa Architects in collaboration with Bjørbekk & Lindheim Landscape Architects
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ger, smug, brygger, promenader og nedskalerte volumer, lykkes 
arkitektene i å skape gjenkjennbarhet og en sammenheng mellom 
gammelt og ny�. 

I dag betraktes kultur og kulturmiljøer fra den industrihistoriske 
epoken som ressurser i utviklingen og profileringen av byer og 
te�steder verden over. Slik er det også i Strusshamn. Videreut-
vikling av slike steder inngår som viktige oppgaver for dagens 
arkitekter og vil sannsynligvis prege faget i enda sterkere grad 
i årene som kommer. Eriksen Skajaa Arkitekter har – både med 
utkastet for Strusshamn, men også i tidligere prosjekter – vist at 
de er rustet for oppgaven. Med sin interesse og fascinasjon både 
for historisk arkitekturtradisjon og for nyskapning, oppnår de 
en hårfin balansegang mellom gammelt og ny� som bidrar til å 
forsterke og fornye stedets egenart tilpasset dagens behov.

Anne Marit Lunde

cal buildings, such as their characteristic gable roofs and the 
maritime architecture’s distinctive gardens, alleys, wharves, 
promenades, and intimate dimensions, the architects succeed in 
designing buildings that are familiar and that are in harmony with 
the existing architecture. 

Today, the culture and buildings of the bygone industrial age are 
considered as resources in developing and profiling cities and 
towns the world over. This is also the case in Strusshamn. Renew-
ing such areas is a major task in contemporary architecture, 
and it will probably be even more essential in upcoming years. 
In its proposal for Strusshamn as well as in previous projects, 
Eriksen Skajaa Architects has shown that it is up to this task. 
With its keen interest in both tradition and innovation, the firm 
manages to mix the old and the new in equal measure, something 
that bolsters and renews a place’s local identity and adapt it to 
today’s needs.

Anne Marit Lunde

De eksisterende husene i Strusshamn lager intimt fellesrom i strandkanten som de nye byggene viderefører.
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FFB (Fellesskapsprosjektet å Forte�e Byen)
Parkgata 1, 9008 Tromsø
www.Äoslo.com 

Etablert / Founded: 2010

PARTNERE / PARTNERS: 
 
Joar Nango (1979–). Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet. Diplom 
2008 / the Norwegian University of 
Science and Technology. Diploma 2008. 

Eystein Talleraas (1980–). Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet. 
Diplom 2008 / the Norwegian University 
of Science and Technology. Diploma 
2008.
 
Håvard Arnhoff (1979–). Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet. Diplom 
2007 / the Norwegian University of 
Science and Technology. Diploma 2007.

”Fellesskapsprosjektet å Forte�e Byen er et arkitektkollektiv 
som ble etablert 1. juni 2010. FFB består av arkitekt/kunstner Joar 
Nango, arkitekt/rivningsarbeider Håvard Arnhoff og arkitekt/
byplanlegger Eystein Talleraas. 

FFB jobber med prosjekter og installasjoner i det offentlige rom. 
Vi ønsker å skape en pla�form for kreativ deltakelse gjennom å 
se på arkitektur som en sosial og verdiskapende byggeprosess. 
Våre prosjekter er temporære og eventbaserte, og undersøker 
grenseforholdet mellom individets rom for utfoldelse og felles-
skapets allemannsre�.”

FFB (Fellesskapsprosjektet å Forte�e Byen) 

“FFB, an acronym for Fellesskapsprosjektet å Forte�e Byen  
(The Communal Project of Converging the City), is an architect  
collective that was founded 1 June 2010. FFB consists of archi-
tect/artist Joar Nango, architect/demolition worker Håvard 
Arnhoff, and architect/urban planner Eystein Talleraas. 

FFB works on projects and installations within the public 
space. Our goal is to create a platform for creative participa-
tion by viewing architecture as a social, value-adding process 
of construction. Our projects are temporary and event-based 
and examine the boundaries between the individual’s scope for 
activity and the public right of access.”

FFB

Foto: Tor Ivar Boine
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UTVALGTE ARBEIDER: 

1 ”Borgen brenner - Gravøl2”, Oslo. 
Realisert 2012.

2 Den norske romambassade, Oslo. 
Realisert 2012.

3 Weed-dome. Installasjon i Tromsø 
kunstforening. Realisert 2012.

4 ”Vestavin”, UKS, Oslo. I samabeid 
med Tanya Busse. Realisert 2012.

5 Osperheimkomplekset, Kristpar-
ken, Oslo. Realisert 2011.

6 ”Meahccetrošša/Matatu”, Kara-
sjok. Realisert 2011.

7 ”Sauna-squat”, Oslo. Realisert 
2011.

8 ”Gravøl”, Oslo. Realisert 2010.

1 2
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For FFB, an acronym for Fellesskapsprosjektet å Forte�e Byen 
(The Communal Project of Converging the City), architecture 
is all about social encounters rather than the placement of 
buildings. Their temporary, event-based projects examine the 
boundaries between the public right of access and the individu-
al’s scope for activity, issues that other architects rarely tackle 
and that tend to evaporate in debates on urban development. 
The FFB architects undertake their projects in an inquisitive 
spirit, where aesthetical concerns are subordinate to simple, 
pragmatic solutions that o�en emphasize recycling. Using 
spatial components, the climate, and a limited tool-box to create 
their designs, they manage to produce new and unusual architec-
ture. Another of FFB’s house rules is that the projects should be 
self-initiated and not commissioned by a client. The projects deal 
in essence with human interaction, and they succeed in se�ing up 
encounters between architecture and countercultures.

The FFB collective was founded in 2010 by the architects Håvard 
Arnhoff, Eystein Talleraas, and Joar Nango. In one of their early 
projects, they invited people to a wake for one of Oslo’s green 
areas, which was to be transformed into concrete as part of the 
apartment complex Vålerenggata 12. 

A recurring theme that informs FFB’s work is cultural identity, 
with an emphasis on minorities. For whom is the city being 
planned? Who can speak? Who is expected to listen? In lieu of a 
permanent meeting place for travelling Romani in Oslo in 2012, 
FFB erected a temporary alternative at Tullinløkka in central 
Oslo. The design, which was created in a dialogue with represent-
atives from the Romani community, resulted in a mobile house 
that could be opened in the middle. 

Nomadic aspects were also an integral part of the 
Meahccetrošša/Matatu project in the Arctic border town of 

För Fellesskapet å Forte�e Byen (FFB) handlar inte arkitektur om 
möten mellan hus utan om sociala situationer. Deras prosjekt är 
temporära och eventbaserade och undersöker gränserna mellan 
individens rum för a� u�rycka sig och kollektivets allemannsrä�. 
Dässa är frågor som annan arkitektur sällan tar tag i eller som lä� 
försvinner i stadsutvecklingsdeba�en. De närmar sig projekten 
på e� undersökande sä�. Estetiken följer enkla pragmatiska 
lösninga, där återvinningstanken står centralt. Genom a� designa 
med utgångspunkt i plats, klimat och med en begränsad verk-
tygslåda, hi�ar de fram till nya och ovanliga estetiska utryck. 
En annan husregel är a� prosjekten ska vara självinitierade, inte 
betalade av en uppdragsgivare. Deras projekt rör sig på det med-
mänskliga planet och de lyckas skapa möten mellan arkitektur 
och motkultur.

Kollektivet grundades 2010 av arkitekterna Håvard Arnhoff,  
Eystein Talleraas och Joar Nango. I e� av sina första projekt bjöd 
de in till gravöl för en av Oslos gröna lungor som skulle cementeras 
om till bostadskomplexet Vålerenggata 12. 

E� återkommande tema som FFB arbetat med är kulturell iden-
titet, med tonvikt på minoriteter. För vem planeras staden? Vem 
får tala? Vem förväntas lyssna? I brist på en permanent romsk 
mötesplats i Oslo, sa�e FFB 2012 upp e� tillfälligt alternativ  på 
Tullinløkka i Oslo. Bygget skedde i dialog med representanter 
från den romska miljön och resulterade i e� mobilt hus som kunde 
öppnas på mi�en. 

Den nomadiska aspekten stod även i fokus i prosjektet Meah-
ccetrošša/Matatu i Karasjok, som var en undersökning av inre 
Finnmarks offentliga rum med hjälp av analyser i skala 1:1 av 
transportru�er och lokala färdleder i och runt gränstrakten 
av Karasjok. Idén började med en gammal Toyota Hiace, och 
inspirerades av det globala och informella kollektivtransportfe-

MEAHCCETROŠŠA/MATATU
(FFB) Fellesskapsprosjektet å Forte�e Byen /  
FFB (The Communal Project of Converging the City)
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nomenet ”shared taxis/matatus”, det pirat-taxibuss-system som 
finns i världens alla storstäder. Den samiska kulturens hållning 
til resurser och landskap var e� genomgående och inspireren-
de tema. Prosjektet realiserades under en tvåveckors period. 
Under denna tid förvandlade FFB den nedlagda Shellstasjonen 
i Karasjok centrum. Den 30 meter långa ljusboxen som kastade 
ljus över pumparna demonterades. Av pallar de hi�ade bakom 
macken snickrade de den samiska texten “Eai cuovo mearriduv-
vonluo�aid, eai ge vissis njuolggadusaid”, som på engelska kan 
översä�as till ”They don’t follow routes and they don’t conform 
to regulated order”. Texten på Shellbygget står fortfarande kvar 
och har blivit e� slags landmärke och även en av de få platser som 
synliggör samiskt språk i Karasjoks offentliga rum.

Stina Högkvist

Karasjok in eastern Finnmark, Norway’s northernmost county. 
The project was a study of the region’s public spaces through 
1:1 analyses of transportation routes and local thoroughfares in 
and around Karasjok. The idea started with an old Toyota HIACE 
and was inspired by the informal global movement of “shared 
taxis/matatus”, illegal pirate bus systems that are to be found in 
major cities all over the world. A pervasive and inspiring theme 
in the project was the Sami culture’s a�itudes to resources and 
landscapes. The project was carried out in the space of two of 
weeks, during which time the participants transformed the 
abandoned Shell station in the centre of Karasjok by disman-
tling the 30-metre-long lightbox above the pumps. From pallets 
they found behind the filling station, they hammered together 
a text in Sami, Eai cuovo mearriduvvonluo�aid, eai ge vissis 
njuolggadusaid, which in English translates as “They don’t follow 
routes, and they don’t conform to regulated order”. This text can 
still be seen, becoming a sort of landmark in Karasjok. It is also 
one of the few places where the Sami language is visible in the 
town’s public space.

Stina Högkvist
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HUUS OG HEIM ARKITEKTUR AS
Enerhauggata 3, 0651 Oslo 
www.huusogheim.no 

Etablert / Founded:  2006

PARTNERE / PARTNERS: 
 
Børge Opheim (1978–). Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo. Diplom 2006 / 
Oslo School of Architecture and Design. 
Diploma 2006. 
 
Aslak Haanshuus (1974–). Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo. Diplom 2005 / 
Oslo School of Architecture and Design. 
Diploma 2005.

”Huus og Heim Arkitektur ble etablert i 2006 som en moderne ar-
kitektpraksis med interesse for hele bredden i arkitektfaget – fra 
overordnet planlegging til komplekse bygg, eneboliger, interiør 
og møbeldesign.

Vi arbeider systematisk med forankring av miljøstrategier i våre 
prosjekter. Gjennom samarbeid med aktører som Sintef Bygg-
forsk og Innovasjon Norge har vi bygget opp en portefølje med 
innovative miljøkonsepter.

Prosjektene utforsker miljøbegrepet på ulike måter – til grunn 
for hvert enkelt oppdrag ligger en overbevisning om at ambisiøse 
miljømål kan berike arkitekturen og det endelige produktet.”

Huus og Heim Arkitektur

“Huus og Heim Architecture was founded in 2006 as a modern 
architectural firm whose interests encompass the entire scope 
of architecture – from overall planning to complex buildings, 
residences, interiors, and furniture design. 

We work systematically to incorporate environmental strate-
gies in our projects. By collaborating with partners such as In-
novation Norway and SINTEF Building and Architecture, we have 
created a portfolio of innovative environmental concepts.

Our projects explore the concept of ‘the environment’ in various ways. 
Underlying each and every project is the conviction that ambitious en-
vironmental goals can enrich our architecture and the final product.”

Huus og Heim Architecture
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UTVALGTE ARBEIDER: 

1 Nasjonal turistveg Hardanger, stop-
pested Djupevik. Under utvikling. 

2 Finlands ambassaderesidens, 
Oslo. Rehabilitering av Arn-
stein Arneberg-villa fra 1917. I 
samarbeid med LMR Arkitektur. 
Ferdigstilt 2011.

3 Villa Korsmo, Nesodden. Utvikling 
og rammesøknad. 2011. 

4 Vandreutstilling UNESCO-byen 
Røros. Realisert 2010.

5 Zerhouse. Byggesystem for 
miljøvennlige boliger. 2009.

6 Passivhus Grane. 2. premie i åpen 
konkurranse. 2009.

7 Nasjonale turistveger, Holm ferge- 
leie, Nord-Trøndelag. 2. premie i 
invitert konkurranse. 2009.

8 Økobo Oslo. 2009.
9 Verdensarvsenter på Vega.  

Åpen internasjonal arkitekt- 
konkurranse. 2008.

10 Passivhus Røros. I samarbeid med 
Sintef Byggforsk. 2008.

11 Nye Klosterøya, Skien. Mulighets-
studie om utvikling av Klosterøya, 
Skien, i samarbeid med AVO. 2007.

12 Enebolig Gunnars Hus, Hedmark. 
Ferdigstilt 2007. 
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In the Sørºord landscape in Hardanger in western Norway, 
several decades’ worth of road modifications and improvements 
has carved out flat stretches of road in an otherwise precipitous 
landscape. As a part of National Tourist Routes in Norway’s 
landslide mitigation project for the Sørºord road, Huus og Heim 
Architecture was commissioned to design a new rest area, called 
Djupevik, between the villages of Kinsarvik and Odda. 

Unlike many of the other National Tourist Route projects, which 
have treated the existing terrain gently and made few incisions 
into the landscape, Djupevik has a monumental character, while 
still focusing the natural and cultural landscape. The architects 
made a major incision to repair the place and to recreate how the 
landscape looked before the advent of the road. Huus og Heim’s 
rest area takes the erosion of the landscape as the premise for 
its project: for example, rocks that were removed from the land-
scape were recycled in gabions, that is, mesh-like pillars of rock. 
The top and bo�om are equilateral triangles, with the surface 
between them revolving around its own axis in straight lines. The 
pillars are at their narrowest at the bo�om and then cantilever 
toward the top, where they meet and form a coherent structure 
that resembles the terrain’s original profile. The upper part of 
the structure forms a pa�ern of compact, open triangles that 
lets in light to the underlying rest area. This area is characterized 
by the pillars’ narrower form, which also affords a view of the 
ºord to motorists who are passing by. The compact parts of the 
structure’s roof, which a�ains a maximum height of 15 m, are to 
be planted with local vegetation, thereby creating harmony with 
the upper part of the road.

Gabions are traditionally used to prevent coastline erosion or 
in conjunction with road construction. In this project Huus og 
Heim refined the design and use of such gabion structures in 
collaboration with the engineer Florian Kosche. In Djupevik the 

I landskapet ved Sørºorden i Hardanger har flere generasjoners 
endring og forbedring av veitraseen gi� flate partier i det ellers 
bra�e landskapet. Som en del av Nasjonale turistvegers ras-
sikringsprosjekt av veistrekningen, fikk Huus og Heim Arkitektur 
oppdraget om en ny rasteplass mellom Kinsarvik og Odda, kalt 
Djupevik. 

Flere av turistveiprosjektene kjennetegnes av omsorgsfull be-
handling av eksisterende terreng og små naturinngrep. Djupevik 
har derimot en monumental karakter, hvor natur og kulturland-
skap likevel er i sentrum.  Arkitektene foretar et stort inngrep 
for å reparere stedet og gjenskape den opprinnelige landskaps-
formen, slik den var før menneskene fant på å legge vei her. Huus 
og Heims rasteplass tar erosjonen av landskapet som en premiss 
for si� prosjekt. Steinmassene som ºernes fra landskapet 
tilbakeføres som gabioner, altså som ne�ingstrømpeliknende 
steinmassefylte søyler. Topp og bunn er likesidete trekanter 
der flaten mellom dem vrir seg rundt sin egen akse i re�e linjer.  
Søylene er smalest i bunnen og utkrager seg mot toppen, der de 
tangerer hverandre og danner en sammenhengende struktur som 
i profil mot himmelen likner den opprinnelige terrengprofilen. 
Den øvre delen av strukturen danner et mønster av te�e og åpne 
triangler som gir lysinnslipp til det underliggende oppholdsrom-
met. Oppholdsrommet er preget av søylenes smalere form som 
også åpner for siktlinjer mot sjøen for bilistene som haster forbi. 
Takets te�e deler skal beplantes med stedets naturlige vegeta-
sjon, og vil dermed gi strukturen, som på det høyeste er 15 meter, 
en sammenheng med oversiden av veien.

Gabioner er tradisjonelt brukt i kampen mot erosjon av kystlinjer 
og i forbindelse med veibygging. I de�e prosjektet videreutvikler 
Huus og Heim, i samarbeid med ingeniør Florian Kosche, gabion-
strukturens form og bruk. I Djupevik blir strukturen en enorm 
skulpturell installasjon som gis en komplisert form og ny rolle der 

RASTEPLASS DJUPEVIK / DJUPEVIK REST AREA
Huus og Heim Arkitektur
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den tilbakefører landskapet i stedet for å oppre�holde veiens 
egen logikk. Samtidig svarer de�e stykket land-art på spørs-
målet om hvordan den ressurskrevende overskuddsmassen fra 
veiutbygging kan håndteres. 

Stine Elisabeth Johansen

structure becomes a gigantic sculptural installation that is given 
a complex design and a new role where it restores the landscape 
rather than maintaining the road’s internal logic. At the same 
time, this masterly landscaping answers the question of how to 
deal efficiently and effectively with the surplus mass from road 
constructions. 

Stine Elisabeth Johansen





58

  

LALA TØYEN AS
Kolstadgata 15, 0562 Oslo
www.lala.no 

Etablert: 2012  (først etablert i 2009 under navnet 
Lalaland av Iwan Thomson og Kyrre T. Westengen). / 
Founded 2012 (initially founded as Lalaland in 2009 
by Iwan Thomson and Kyrre T. Westengen). 

PARTNERE / PARTNERS: 
 
Iwan Thomson (1981–). Arkitekt med 
fordypning i landskap, Bergen Arkitektskole. 
Diplom 2008 / architect with a specialization 
in landscaping, Bergen School of Architecture. 
Diploma 2008. 

Stine Bjar (1984–). Arkitekt, Bergen Arkitekt-
skole. Diplom 2011 / architect, Bergen School 
of Architecture. Diploma 2011.

”Lala Tøyen jobber med folk, landskap og byrom.     

På vegne av våre kunder finner og utvikler vi potensialet i enhver 
situasjon. Kontoret utvikler prosjekter i direkte kontakt med den 
fysiske og sosiale virkeligheten. Vi ønsker å forsterke individets 
opplevelse av, og tilknytning til, sine omgivelser. Vi vektlegger 
tverrfaglig diskusjon og te� kommunikasjon med alle tilkny�ete 
aktører gjennom prosjektutviklingen. Våre metoder sikrer at 
prosjektene utformes med omsorg for menneskets, så vel som 
stedets premisser.” 

Lala Tøyen

”Lala Tøyen works with people, landscapes, and urban space. 

On behalf of our clients we find and realize the potential in every 
situation. The firm develops projects in direct contact with the 
physical and social reality. Our aim is to enhance the individual’s 
experience and sense of belonging to his or her surroundings. 
Throughout the project, we emphasize interdisciplinary discus-
sion and close communication with all the partners. Our methods 
ensure that the projects take due care of both the individuals 
and the surroundings.” 

Lala Tøyen

Foto: Are Carlsen
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UTVALGTE ARBEIDER: 

1 Sosial infrastruktur i Gamle 
Oslo. Analyseprosjekt tilkny� et 
byutviklingen i Bjørvika, HAV 
Eiendom. 2012. 

2 Oksenøyparken, Fornebuporten. 
Mulighetsstudie for økologisk 
restaurering, programmering og 
landskapsstrategi. 2012.

3 Sentrumsutvikling i Sykkylven. 
2. pris i prekvalifi sert 
konkurranse i samarbeid med 
Piir II. 2012. Under utvikling.  

4 Støagata, Hokksund. 
Landskapsstrategi for 
boligprosjekt i samarbeid med 
CODE Arkitektur. 2012.

5 Ungdom i Hokksund. 
Strategiarbeid i samarbeid 
med Stiv Kuling og Øvre Eiker 
kommune. 2012.

6 Brandingprosjekt ”Finnskogen on 
Tour”. Finnskogen Regionalpark. 
2012.

7 ”Oppdal+”. 1. premie i 
prekvalifi sert konkurranse i 
samarbeid med ADEPT og 
Various Architects. 2011.

8 A11 ”Sukkerbiten”. 
Mulighetsstudie av 
programmering for temporært 
byrom. I samarbeid med Lo� 33. 
Realisert 2011.

9 ”Looking back, looking forward”. 
1. premie i Europan 10, i Mora, 
Sverige. I samarbeid med. +2 
Arkitekter. 2010.
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The architectural competition to develop the town centre of 
Sykkylven, a municipality on Norway’s western coast , called for 
both long-term renewal strategies and simpler, more short-term 
measures to revamp the area. In collaboration with Pir II and 
NIBR, Lala Tøyen dra�ed a plan called “A Lively Centre”, which 
finished second in the competition.

The way the firm tackled this task is emblematic of their entire 
approach. By organizing discussion forums and workshops for 
various stakeholders and interest groups, the firm intervened in 
the actual political and social situation in Sykkylven. The process 
was done with the utmost seriousness, and the architectural and 
theoretical needs that were identified by the architects were 
reduced to comprehensible components that can be realized on 
various levels. Their plan for the town centre suggests parallel 
measures that can be carried out quickly and with a minimum of 
funds and red tape. The plan also suggests long-term modifica-
tions, such as site plans, zoning regulations, parking strategies, 
and the planning of a seaside promenade with a cultural centre. 
Several of the quick-fix solutions were based on user requests 
and capacities: a design manual for renovating the town centre 
facades will give the local shops an inexpensive boost, while the 
revamping of the town square and suggested activity calen-
dar fulfils the desire for a central hub and renewed activity in 
Sykkylven. 

The competition entry was designed as a newspaper supple-
ment. This inventive solution testifies to Lala Tøyen’s belief that 
planning and design processes should lead to actual products, 
even in competitions. Such a publication increases the value of 

Arkitektkonkurransen om utviklingen av Sykkylven sentrum 
e�erspurte både langsiktige utviklingsstrategier og enklere, mer 
kortsiktige tiltak for sentrumsutviklingen på stedet. I samarbeid 
med Pir II og NIBR forfa�et Lala Tøyen en sentrumsplan for  
Sykkylven kalt ”Sentrumsglede”. Prosjektet ble tildelt 2. plass.

Måten kontoret angrep oppgaven på er kjennetegnende for hele 
deres praksis.  Ved å skape et forum for samtaler og workshops 
mellom ulike aktører og interesser, griper kontoret inn i den 
faktiske politiske og sosiale situasjonen i Sykkylven. Prosessen 
tas på største alvor. Det arkitektfaglige og teoretiske behovet 
arkitektene ser dras ned til forståelige enkeltdeler som kan rea-
liseres på ulike nivåer. Sentrumsplanen foreslår parallelle tiltak 
som kan gjennomføres raskt og uten store midler eller byråkra-
tiske prosesser. Samtidig foreslår planen endringer i et lengre 
perspektiv, som for eksempel situasjonsplaner og regulering av 
tomter, parkeringsstrategier og planlegging av sjøfronten med 
kulturhus. Flere av de raske tiltakene baseres på brukernes øn-
sker og kapasitet; utarbeidelsen av en designmanual for oppus-
singen av fasadene i sentrum vil gi et lø� til forretningene uten 
store egenkostnader, mens tilre�eleggingen av et ny� torg med 
tilhørende modell for en aktivitetskalender svarer på ønsket om 
et samlingspunkt og fornyet aktivitet i Sykkylven. 

 Konkurranseforslaget er utformet som et avisbilag. Formen 
vitner om Lala Tøyens overbevisning om at prosessene bak en 
planlegging og regulering skal lede til faktiske produkter, også 
i en konkurransesammenheng. Gjennom en publikasjon høynes 
verdien på prosessen beboerne og aktørene var en del av. Tanken 
bak et bilag til den lokale avisen Sykkylvsbladet var at både pro-

SENTRUMSGLEDE. IDÉKONKURRANSE FOR 
SYKKYLVEN SENTRUM / A LIVELY CENTRE. CONCEPT 
COMPETITION FOR THE TOWN CENTRE OF SYKKYLVEN

Lala Tøyen i samarbeid med PIIR II / Lala Tøyen in collaboration with PIIR II
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Arkitektkonkurransen etterspør både langsiktige utviklingsstrategier og enklere tiltak for 
sentrumsutviklingen i Sykkylven.
Prosjektet springer i tydelig grad ut fra samtaler og workshops med lokale beboere og 
aktører. Prosjektet griper inn i den reelle sosiale og politiske situasjonen i Sykkylven, og 
foreslår ulike paralelle strategier mot et aktivt og attraktivt sentrum. Prosjektet forkuserer 
særlig på tiltak som kan gjennomføres raskt og uten store midler eller byråkratiske 
prosesser. Tiltakene bygger på brukernes ønsker, tanker og kapasiteter.
Dette fokuset gjenspeiles også i prosjektets format som bilag til Sykkylvens lokalavis. 
Målet er å nå ut til det brede lag av stedets brukere. Vi tror disse brukerne er Sykkylvens 
viktigste og sterkeste drivkraft til en vellykket og genuin sentrumsutvikling.

Oppdragsgiver                                                                                              
Tomt

Samarbeidspartner                                                     
År

Kontakt

Prosjekt

Sykkylven Kommune
Sykkylven sentrum
Pir II, NIBR
2012
Njell Hoftun, planlegger Sykkylven 
Kommune, 70 24 65 00

Konkurranse om utviklingen av 
Sykkylven Sentrum

Eksempler fra avisbilaget

“Sentrumsglede!” -Avisbilag om sentrumsutvikling og lokalt engasjement

SENTRUMS-GLEDE
EN AVIS OM SENTRUMSUTVIKLING I SYKKYLVEN ANNONSEBILAG TIL SYKKYLVSBLADET 

Med enkle grep blir Pilgata mellom Kyrkjevegen og Skulevegen bygget om til Sykkylvens nye møteplass. 
Det nye Fjelltorget gir plass for ulike aktiviteter - både til hverdag og fest! 
Side 4

Side 7Side 6Side 2

Møbel +
sentrum = 
sant

Kjappe tiltak og lang-
siktige mål - en todelt 
strategi

Nytt torg ferdig om kort tid!

Gode uterom 
gjennom 
felles innsats

3

Vi trenger en møteplass!

Hvorfor valgte dere å fl ytte til 
Sykkylven?
Vi f lyttet til Sykkylven på grunn av 
jobb, og ble boende i 11 år (fra 1998-
2010). Både familien og jeg er veldig 
glad i bygda.

Savnet du noe i Sykkylven?
Jeg savnet veldig en kafé, så det var 
veldig bra når VAD kom. Sykkylven 
har et godt tilbud, men manglet  
kanskje litt på klesutvalget.

Hvilke drømmer hadde du for 
sentrum?
De handelsdrivende burde skule til 
Bodø og glasstaket de har bygget over 
gågaten som eksempel. Sykkylven 
og Bodø har klimatiske fellestrekk - 
det blåser og er mye dårlig vær. Jeg 
synes også det burde gå an å få til en 
miljøgate, slik de har i Stryn. 

Hvordan bør sjøfronten utnyttes?
Bygger man tett på godstomta blir 
det ingenting igjen av sentrum. 
Istedetfor å bygge igjen sjøfronten, 
burde man heller sørge for en 
tydligere kobling mellom sentrum 
og fjorden. 
Det har vært snakk om å legge lokk 
over fylkesveien, men da tror jeg 
ingen kommer til å stoppe.

Hvordan kan man få til en spin-off 
effekt av møbelindustrien?
Jeg vet ikke om det finnes lenger, 
men før var det en Hjellegjerde 
Lounge. Synes en lounge med lokale 
møbler kunne vært fint! Et sted hvor 
man kunne komme og spise god mat 
og hvor man fikk se og bruke lokale 
møbler.

Hvilket potensiale fi nnes for å 
utvikle et attraktivt sentrum?
Det største potensialet ligger i å få alle 
dem som kjører mellom Ålesund og 
hytta på fjellet hver fredag og søndag
til å stoppe i Sykkylven. Dette 
potensialet burde man få til å 
utnytte! Hyttefolket kunne da 
handlet det de trengte for helgen, og 
sluppet de lange køene på Moa.

Hva er bra i sentrum?
Servicen og spesialkompetansen er 
god her i bygda og det er bra med 
et hyggelig sentrum å oppholde seg i.

Er det noe som mangler her?
Vi ønsker oss et attraktivt sentrum 
med møteplasser!
Det er behov for en god restaurant. 

Hva er bra i sentrum?
Servicen og sykkylvsdagene er bra! 
Bankplassen har alltid vært en viktig 
del av byen, en møteplass hvor det 
var mye uteliv før i tiden. 

Er det noe som mangler her?
Møteplasser! Det vi trenger er noe 
som trekker folk til sentrum. Vi vil 
jo gjerne dra til byen på lørdager, 
men det er ikke så mye som skjer. 
For eksempel måtte det være mulig 
å få til Bondens Marked med lokale 
matvarer. 

Hvilke drømmer har dere for 
sentrum?
Vi ønsker et fortettet sentrum med 
aktiviteter og gode møteplasser 
under tak. Det kunne gjerne vært 
f lere kaféer, et bakeri og  gågate 
med uteservering langs fortauene. 
Vi ønsker ikke et kjøpesenter, men 
heller små hyggelige butikker. Vi 
ønsker også et kaiområdet som 
kan bli brukt av alle, uten en stor 
dagligvareforretning med leiligheter 
på toppen. Mer kultur, og et 
bymuseum hadde vært f lott. Kanskje 
TREN kunne f lyttes til sentrum?

Hva er spesielt fi nt?
Alle er enig i at kaféen VAD er viktig 
og den er savnet. Biblioteket og 

I løpet av tre dager i Sykkylven fikk vi møtt mange engasjerte sykkylvinger med ulike synspunkter om sentrum. Men en 
ting har alle til felles; alle savner en møteplass. 

Knut jobber i dag 
som prosjektleder hos 
Techni i Halden. 

politistasjonen er en fin bygning, 
men biblioteket burde f lyttes ned på 
gateplan.

Hva er spesielt stygt?
Fargene på f lere av husene er 
skjemmende og kommunehuset 
ser ikke bra ut. Det er mye søppel 
og dårlig vedlikehold.  Mange 
tomme butikklokaler og stygge 
utstillingsvinduer er heller ikke pent.
Smale fortau hindrer aktivitet og 
trivsel. 

Hva er bra for tilreisende?
Vi har et fint, kompakt sentrum, 
omkranset av fantastisk f lotte fjell. 
En møbeloutlet kunne kanskje 
fungere som et trekkplaster, som 
outleten til Devold.

Intervju
industridesigner
Knut Lindholm

Byvandring med et 
knippe huseierne og 
forretningsdrivende i 
sentrum

Workshop med Fole 
fl enke damer

I gamledager var det lange køer ved 
utstedene. Men etter at det kom 
nattferger til Ålesund, drar folk til 
byen. Vi vil ha en møteplass på Aure, 
men vi legger ikke igjen nok penger 
til at kafé- eller restaurantdriften går 
rundt. 
Det er mye dårlig vær her, og det 
kunne vært fint å samle f lere 
butikker under ett tak. Å kunne gå 
tørrskodd mellom butikkene ville 
vært bra! 
Det er også behov for bedre 
parkeringsløsninger, særlig fungerer 
parkeringsordningen for ansatte 
dårlig.

Hva er spesielt fi nt?
Kvadraturen, Bankplassen og  VAD.

Hva er spesielt stygt?
Vedlikeholdet i sentrum er dårlig 
og gatene er preget av manglende 
opprydding, bygningsdeler ligger 
og slenger, skeive lyktestolper 
og trær. Miljøgaten er en dårlig 
investering, som ikke fungerer særlig 
bra.  Asfalten har allerede begynt å 
sprekke opp og bautasteiner står i 
veien for parkeringen.

Hva er bra for tilreisende?
Vi ønsker å få gjennomreisende til å 
stoppe i Sykkylven. Vi må tilby noe 
som har en stopp-effekt. Turister vil 
kanskje besøke en møbel-outlet?

De vakre fjellene og naturen som omkranser Sykkylven er en viktig grunn til at mange velger å f lytte hjem til Sykkylven etter studier. Fjellene 
får sitt avtrykk på det nye torget.

Boka er laget av de prisbelønte grafiske 
designerne Yokoland, i forbindelse med 
åpningen av Lørenskogs nye kulturhus 
‘Lørenskog hus’.
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Møbler + Fasade = sentrumsutstilling
Ideer fra en annen kommune:
Lørenskog er en kommune i sterk 
vekst og med Oslo som nærmeste 
nabo. De f leste forbinder ikke 
kommunen med rikt kulturliv, til 
tross for at kommunen i det siste har 
satset mye på nettopp kultur. 
I forbindelse med åpningen av 
det nye kulturhuset publiserte 
kommunen en bok og en utstilling. 
Her presenteres, på en humoristisk 
måte, en viktig kulturproduksjon, 
som har foregått i Lørenskog 
parallelt med byggingen av 
kulturhuset; nemlig byggingen av 
garasjer, påbygg, fuglekasser, større 
næringslokaler og skoler. Boken 
og utstillingen ble en suksess og 
er noe som både næringslivet og 
kommunens politikere kan ta med 
seg som en genuin gave og fin 
fortelling om sin kommune. 

19 utstillingsvegger
Aure har 19 tomme gavlvegger, 
perfekt å bruke som utstillingsvegger. 
Det er enkelt å forvandle en tom 

Del 1 - Enkle tiltak

fasade til en utstillingsvegg. Man 
trenger:
1) Enkle festepunkt i fasaden. 
2) Et bilde printet på PVC duk
3) (belysning festet på fasade dersom 
utstillingen er om vinteren)

Innhold 
I Lørenskog ble det fokusert på 
et bredt, folkelig kulturuttrykk; 
hvordan kommunens innbyggere  
utformer sine hus. 
Hva er genuint og viktigt for folk i 
Sykkylven? Da vi spurte om dette 
fikk vi ofte to svar: 
1) Å kunne bo midt i den fantastiske 
naturen (hvorfor man bor her)
2) Møbelindustrien (hva som er 
viktigt for stedets identitet)

Disse svarene ga oss et fint bilde av 
“at alle i Sykkylven har en stor, fet 
Stressless i stua hvor man sitter og ser 
ut over  de spektakulære fjellene  og 
fjorden”. Som tema for en utstilling 
og en bok om Sykkylven foreslår vi 
å dokumentere stuer med utsikt og 

f lotte møbler i Sykkylven. Vi er helt 
overbeviste om at dette kan bli en 
interessant og f lott fortelling om det 
å bo i Sykkylven.  

For hvem?
Norsk Form produserte i sammarbeid 
med bl.a. UD utstillingen Detours 
om spektakulære norske veier. 
Denne har nå vært på turné i store 
deler av verden. Vi er overbeviste om 
at en utstilling om et  ganske unikt 
industristed midt i et spektakulært 
landskap kan fungere som en 
liknende ambassadør for norsk 
næringsliv, grundervirksomhet, 
design og reiselivsnæring ute i 
verden. 

Boken Lørenskog hus er produsert av 
det unge og prisbelønte designbyrået 
Yokoland, som også har arbeidet 
med liknende identitetsskapende 
prosjekter i b.la. Skien. De har sikkert 
gode ideer og kan fungere som 
kurator for sentrumsutstillingen i 
Sykkylven. 

Langs fjorden ligger fine hus med 
velstelte hager. I sentrum trengs det mer 
omsorg! Gamle stolper og slengende 
materialer må ryddes bort. Alle må ta 
ansvar for å holde det ryddig i sentrum. 
Dugnad  på våren og ‘vaktbikkje’ for 
naboens rot resten av året.

• Rydde uterom og gater • Male /vaske fasader • Legge til rette for trivsel • Attraktive vindusutstillinger
Mange ønsker seg en felles fargepalett i 
sentrum, for et penere helhetsinntrykk. 
På gamle bilder av Aure er husene 
hvite eller lyse grå. Kan dette bli 
sentrumspaletten for malte trehus og 
pussede murhus?

En liten benk eller f lotte blomster på 
butikktrappa skaper god steming og 
lager rammene for uformelle møter. 
Kommunen og handelsstanden bør 
finne gode retningsliner for bruk av 
fortau foran butikkene.

En fristende og f lott vindusutstilling 
er viktig for både omsetningen, og 
inntrykket en får i sentrum.
Kanskje en konkurranse om den f lotteste 
juleutstillingen kan være en morsom 
måte å få alle butikkeierne engasjerte?
Gå på kurs for gode tips og råd!
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Bakgrunn og motiv
Gaten var opprinnelig gågate om 
sommeren og trafikkert om vinteren. 
Et veddemål mellom to butikkeiere 
i 2002 om hvorvidt en helårsgågate 
ville øke handelen i butikkene 
sammenlignet med en trafikkert 
gate, førte til stort engasjement blant 
den lokale handelsstanden. Dette 
ble starten på ”Torghandelen” hvor 
butikkeiere, beboere i gaten og andre 
private aktører gikk sammen for 
å tilrettelegge for enkle aktiviteter 
som kunne trekke folk, samt invitere 
torghandlere med unike varer til å ha 
stands. Handelsstanden arrangerte 
også loddsalg, og fikk inn penger til 
bord og parasoller som kunne lånes 
ut til torghandlerne. Etter hvert fikk 
de råd til å kjøpe benker slik at folk 
kan sette seg ned og se på livet uten å 
måtte handle noe.

Involverte aktører, medvirkning 
og forankring
Ildsjeler blant beboere og 
butikkinnehavere spilte en sentral 
rolle i utforming, og for å skape 
liv i gaten. Høsten 2003 arrangerte 
Ringebu Markedsforening en 
”Brosteinsaksjon”. De så behovet 
for å gjøre noe med det lappeteppet 
av asfalt gaten besto av. De mente 
behovet for oppussing var der, og 
ønsket en brosteinlagt gågate.
Engasjementet smittet, og interessen 
for å få på plass en brosteinlagt 
gågate økte blant lokalbefolkningen. 
Dette la grunnlaget for en etappevis 
forskjønning av sentrum. I 2008 
ble første trinn med gågaten, samt 
opprustning av kommuneparken, 
ferdigstilt.

Finansiering
Gjennom ”Brosteinsaksjonen” 
inviterte Ringebu Markedsforening 
lokalbefolkning og handelsstand til 
en brosteinfrokost hvor det ble solgt 
brosteinsaksjer. Markedsforeningen 
søkte også såkalte næringsrettede 
utviklingsmidler (DA-midler). Til 
sammen fikk de inn et beløp på 
kr 450 000.- som ble overlevert 
kommunen med en oppfordring om 
å pusse opp gågaten.
Det gikk imidlertid to-tre år før 
kommunen gjorde noe mer, men 
når forskjønningsprosjektet endelig 
starter i 2007, blir de innsamlede 
midlene brukt sammen med et 
tilskudd på 1 million kroner fra 
Oppland Fylkeskommune. Ringebu 
Kommune sto selv for resten av 
beløpet på 5 millioner kroner.

Vedlikehold og drift
Teknisk drift står for vedlikehold og 
drift av gågaten, mens sommerens 
blomsterdekorasjoner bekostes av 
butikkene selv. Når det inviteres 
til Torghandel, forventes det av 
butikkdriverne at de skal være 
vertskap for den forhandleren som 
har bodplass foran deres butikk. 
Butikkdriverne skal også stille med 
tilgang til strøm.
Vedlikeholdet er til en viss grad også 
preget av dugnadsånd med spyling 
av gater om våren, vanning av 
blomster og lignende. Til jul er det 
for eksempel Musikkforeningen som 
står for julepynting av gågaten.

Bruk
Målgruppen er innbyggerne i 
Ringebu, hytteturister og besøkende 
fra både nabokommuner og andre 
på ferieopphold. Ringebu har ca. 
4000 fritidsboliger og har derfor 
mange og store befolkningstopper 
gjennom året. Siden man ønsker 
å skape en gate for alle, sørger 
markedsforeningen for å ha varierte 
aktiviteter og arrangementer for 
både voksne og barn. I tillegg til ulike 
aktiviteter er det alltid vaffelsalg i 
regi av lokal ungdom. De må melde 
seg på en liste på forhånd, da det 
kun er tillatt med ett vaffelutsalg 
for å unngå konkurranse. Det 
arrangeres torghandel hver lørdag 
i sommerferien. Gågaten har også 
bidratt til å gjøre Ringebu sentrum 
mer attraktiv for hyttefolk som i 
større grad enn før tar turen inn til 
spesialbutikkene i sentrum.

Gode uterom 
gjennom 
felles innsats

En designmanual?

AV: SENTER FOR BYØKOLOGI /
NORSK FORM. 

Gågaten er blitt Ringebus 
viktigste møteplass med rom 
for både handel og aktiviteter, 
og den bidrar til å skape et 
hyggelig landsbymiljø.

Bør det lages en designmanual for sentrum? Flere vi har snakket med ønsker retningslinjer for en estetisk oppgradering av 
gater, byrom og fasader. Vi foreslår noen enkle tiltak, som kan være et utgangspunkt for en designmanual:

Om teksten
Ringebu ble i 2011 tildelt «Statens 
bymiljøpris»  for langsiktig og 
strategisk planlegging av 
sentrum.
Artikkelen er hentet fra 
rapporten ‘Uterom for en billig 
penge’. Hele rapporten kan 
leses her: www.norskform.no. 
Teksten er trykket med tillatelse 
fra Senter for byøkologi.
www.byokologi.no

Tips
fra Ringebu kommune

• Det er avgjørende å opprettholde 
tett dialog mellom kommunen og 
handelsstanden, og at kommunen 
spiller med på det private 
engasjementet.

• Butikkdrivere må stå sammen 
og samarbeide. Man er avhengig 
av at alle deltar, både i forhold til 
dugnadsarbeid og økonomi.

• Å invitere til torghandel gir 
butikkene mer konkurranse, men 
erfaringen er at i det lange løp 
trekker det fl ere folk, skaper trivsel, 
aktivitet og liv i sentrum.

• Kjøpesenter i nærheten kan være 
en utfordring, derfor vil det være 
hensiktsmessig å skape et særpreg i 
sentrum som går på andre kvaliteter 
enn det som et kjøpesenter gir. For 
eksempel gjennom å satse mer på 
unike butikker.

Del 1 - Enkle tiltak
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- Gjennomsnitt areal på ledige lokaler til leie:
Ledige lokaler er ca 120-150m2. 

- Gjennomsnitt leiepris på lokaler:
ca kr 600 m2/ år

-Standarden på tilgjengelige lokaler: 
Alle ledige lokaler ligger i «eldre» bygg. Variert standard.

-Det er mangel på større lokaler i sentrum, noe som f.eks. medførte 
etablering av Europris utenfor sentrum. I tillegg er det begrenset 
med lokaler som er utstyrt med kjøkken, som trengs til etablering 
av f lere kafeer. 

-Det er ca en 80/20-fordeling leie/eie av lokaler i sentrum

Fakta
om næringslokalene i sentrum

Den langsiktige planen legger til rette for:

Skape grunnlag for ny næring

Furniture Guiding er eit nytt og 
spennande prosjekt innan reiseliv på 
Sunnmøre. Sykkylven er kjend verda 
over for sin produksjon av møbler. 
Gjennom Furniture Guiding 
ønsker vi å vise historia bak dagens 
møbelproduksjon, og dei store 
kontrastane i industrien. Samtidig 
får ein oppleve den storslåtte naturen 
i distriktet. 

Kvifor fungerer det
Eg trur at dette kan vere ei fin 
oppleving for tilreisande både frå 

inn- og utland, som besøker andre 
bedrifter her i området. Turane 
kan også leggast opp med buss om 
det er eit ønske, men akkurat dette 
med å bringe gjestane sjøveien gir 
ei ekstra fin oppleving av vår vakre 
natur. Besøkande får eit innblikk 
i gründerhistoria og skapargleda 
vi har her på Sunnmøre, dei får ny 
kunnskap, samtidig som dei får ei 
god mat- og natur-oppleving. 

Tre mål
01. Dei to bedriftene som vi har 
starta visninger på er Ekornes og 
Cylindra fordi dei har visningar 
innarbeidd allereie. Målet er at også 
andre bedrifter som Brunstad, LK 
Hjelle og Formfin vil kome med sine 
visningar. 

02. Sykkylven ligg midt mellom 
Ålesund og Geiranger som er 
dei store turistmagnetane her i 
distriktet. Vi har kjempefin natur i 
bygda, men det har også alle andre 
bygder rundt oss. Vi må få fram det 
som er spesielt med oss, og det er 
grundermentaliteten, møbelhistoria, 
design og møbelproduksjonen. 
Dette er det vi kan, og dette ønsker 
vi å presentere til våre besøkande. 
Gruppene vi ønsker å rette oss mot 
er bedrifter i området med besøk fra 
inn og utland, hotell og konferanse. 
Cruiseturister som ankommer 

både Ålesund og Hellesylt, og 
turistbussane som køyrer gjennom 
bygda. Vi ønsker også å få eit 
samarbeid med skular og små- og 
store privatgrupper både frå fjern- og 
nærområda.

03. Sykkylven er avhengig 
av møbelindustrien. Ca 
halvparten av befolkninga her 
er ansatt i møbelindustri eller 
underleverandører, så vi er svært 
sårbare. Eg ser for meg at FG kan 
vere ein måte å styrke industrien 
på; merkevarebygging, samtidig som 
vi kan få fokus på bygda som ein 
spennande plass for design, kvalitet 
og skaparglede. 

Siv B. Rogne Våtmyr og Eldar Kurseth i 
Furniture Guiding.  Foto: FG

Charlotte Tynes Ellefsen synger egne sanger 
på LilleMINX. Foto: privat.

Store næringslokaler
Det er behov for store 
næringslokaler i sentrum. Store 
butikker etablerer seg nå utenfor 
sentrum, i mangel på tilgjengelige 
lokaler. Treningssenteret TREN 
ligger i dag også utenfor sentrum. 
TREN har mange medlemmer, og 
om man klarer å lokke senteret 
til sentrum, vil dette bli et stort 
trekkplaster.

Fleksible arealer
Nye næringsbygg som lett kan 
bygges om til større eller mindre 
lokaler, etter bedriftens behov 
over tid. Byggene har enkle og 
rasjonelle planløsninger som kan 
benyttes til ulik type næring eller 
handel, til kontorlandskap eller 
cellekontorer.

Små lokaler
Til tross for at prisnivået på 
næringslokaler i Sykkylven 
ligger 50% under normalen, er 
høye leieutgifter en utfordring 
for leietakerne i sentrum. Nye 
næringslokaler vil ikke kunne 
tilby rimeligere leie, men mindre 
lokaler gir lavere leieutgifter. 
(Leieutgifter er basert på pris pr 
m2, dvs færre m2 gir rimeligere 
leie.)

Næring hjemmefra
Å kunne drive fi rma/ butikk fra 
eget hjem vil gjøre det lettere å 
etablere seg. Terskelen for å starte 
egen bedrift vil bli lavere om man 
kan unngå dyre leieutgifter.
De nye rekkehusene i sentrum 
tilrettelegges for næring i 1.etg 
mot Sykkylsvegen.

Det er liten variasjon i utvalget av næringslokaler i sentrum. 
Et bredere utvalg i størrelse og standard vil kunne stimulere 
til nyetableringer og gjøre det enklere for eksisterende 
bedrifter å finne et lokale som passer bedriftens behov og 
omsetning.

Nyetableringer LilleMINX kulturverksted er 
en intim og levende arena for 
kulturformidling i Sykkylven 
sentrum. Her arrangeres konserter, 
utstillinger og workshops med 
åpen café. Dette skaper en lun 
atmosfære i kulturformidlingen 
og gir etterlengtet rom for undring 
og kreative møter. lilleMINX 
kulturverksted er også primært 
mitt personlige atelier og kreative 
lekestue. Café og arrangement driftes 
per i dag av ulike aktører. Dette gir 
meg tilpasset arbeidsro og andre 
muligheten til å se og bli sett. 

Hvorfor fungerer det
lilleMINX kulturverksted drives av 
et brennende engasjement, et tett 
samarbeid mellom min egen og 
andres muligheter og ressurser. Ulike 
aktører benytter lokalet og gjør det 
levende. Jeg har en idé og et rom. At 
alle må være med å fylle opp, kan 
gjøre lilleMINX til en suksess.  

Tre mål
01. Skape en selvstendig næring 
tilpasset egne egenskaper, ressurser 
og forutsetninger.

02. Lage en varig, attraktiv og 
bærekraftig kulturarena for folket. 

03. Formidle egen musikk, billed- og 
skrivekunst.
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Furniture Guiding
Siv B. Rogne Våtmyr

Lille Minx kulturverksted
Charlotte Tynes Ellefsen 
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Todelt strategi - kjappe tiltak 
og langsiktige mål
I tre dager pratet vi om 
sentrumsutvikling i 
Sykkylven. Samtalene var 
engasjerte, og gikk fra tidlig 
morgen til sent på kveld. 
Etter vårt besøk i Sykkylven er 
vi overbevist om at nøkkelen 
til et suksessfullt sentrum er 
lokalt engasjement og enkle 
tiltak. 

Mange er engasjerte i Sykkylvens 
fremtid. Kommunen har satt 
igang tiltak for å utvikle sentrum, 
fylkeskommunen har interesse av 
en styrket region, mens det lokale 
næringslivet ønsker å tiltrekke  seg 
attraktiv arbeidskraft. Butikkeierne 
ønsker en “stopp-effekt”, slik at f lere 
besøker sentrum. 
Mange enkeltpersoner gjorde også en 
stor innsats da vi gjestet bygda i april. 
Vi er imponert over mottagelsen vi 
fikk, og den innsatsen folk la ned 
for å gi oss mest mulig kunnskap 
om Sykkylven. Innspillene, ideene 
og synspunktene vi fikk av dere er 
presentert her i denne avisen!

Fra ord til handling
Vi møtte bare mennesker med et 

stort ønske og en sterk vilje til å 
utvikle et felles sentrumsprosjekt. 
Samtidig uttrykte f lere skepsis og 
mistillit; vil det skje noe denne 
gangen? 
Engasjementet som finnes er den 
viktigste ingrediensen for å lykkes 
i å utvikle, og holde liv i sentrum. 
Men for å holde initiativet oppe må 
innsatsen gi synlige resultater! 
Større endringer krever langsiktig 
planlegging, men det er også mulig å 
få til mye gjennom enkle tiltak, som 
kan gjennomføres raskt.
Det videre arbeidet med sentrum 
må  vise synlige endringer 
underveis. Den langsiktige prosessen 
med planlegging og oppstart av 
reguleringsplanen må suppleres 
med kjappe tiltak; en todelt strategi.

Hvorfor avis?
Gjennom dette avisbilaget til 
Sykkylvsposten håper vi å nå ut til 
enda f lere! Utviklingen av sentrum 
angår hele kommunen, og det er 
viktig at alle får kjennskap til hva 
som skjer, og har eierskap til de 
endringene som måtte komme. Nå 
har dere mulighet til å være med å 
påvirke! 
Vi håper at avisen kan bidra til 
videre engasjement, diskusjon - og 
ikke minst: handling! God lesing!

Fakta
ARKITEKTKONKURRANSE OM UTVIKLING AV 
SYKKYLVEN SENTRUM
Sykkylven kommune gjennomfører 
ein idekonkurranse om utvikling av 
sentrumsområdet.
Konkurransen skal bidra til  
• å skape eit meir attraktivt og estetisk sentrum 
tilgjengeleg for alle.
• å utvikle eit meir funksjonelt sentrum.
• at kvadraturen og sjøfronten kan utviklast til 
eit framtidig, heilskapeleg sentrum.
• å etablere forutsigbarhet for framtidig 
utbygging.
• betre samarbeid om ulike sentrumstiltak 
mellom ulike aktørar.
www. sykkylven.kommune.no

Foto: Faksimile fra Sykkylvesbladet 
onsdag 18. april 2012

Del 1:
Enkle tiltak som kan 
iverksettes med start 
allerede høsten 2012.

• Et nytt torg, en sentral 
møteplass for alle. 

• En modell for ‘booking’ av 
torget, med mål om å ha minst 
én spennende aktivitet hver 
lørdag.

• Felles tiltak som bidrar til 
en estetisk oppgradering av 
sentrum

• En sentrumsutstilling og bok 
som viser fram Sykkylven som 
møbel kommune. Prosjektet 
får stor oppmerksomhet i 
media og blir en ‘kick start’ for 
initiativet ‘Skaparglede’.

En todelt strategi

Del 2:
Langsiktige strategier 
som kan ivareta en 
helhetlig utvikling over 
tid.

• Sikre at sjøfronten kan 
bygges ut, og samtidig være 
tilgjengelig og en aktiv del av 
sentrum. Den f lotteste tomten 
reserveres for et fremtidig bygg 
for alle.

• Sentrum skal være tilgjengelig 
for alle, uansett om man 
foretrekker å kjøre bil, sykle 
eller gå. Gode forbindelser, 
uten barrierer, mellom 
sentrum og fjorden. Ryddig 
parkeringsdekning.

• Variasjon i typer/ størrelse på 
næringslokaler for å tiltrekke 
forskjellige aktører til sentrum. 
Flere boliger i sentrum.

Hva mener du?
twitter #skaparglede
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Store butikker
Det er mangel på store næringsarealer.
De store butikkene plasseres ved 
innkjøringen til Sykkylven for å friste 
forbipasserende til å stoppe. Butikkene 
er lett tilgjengelig fra Sykkylvsvegen. 
Dette er store enkeltbutikker - og ikke 
kjøpesentre. 
Byggene er på 1-2 etasjer. Det må 
stilles krav til estetiske kvaliteter, hvor 
fasadene designes i solide materialer 
med store vinduer mot gaten. 

Bygate
Fylkesvei 60 får smalere gatesnitt med 
bilvei, fortau og sykkelsti. Fartsgrensen 
reduseres til 40km/ timen. Nye bygg 
legges inntil gaten.

Fjelltorget
Bymøbel i tre.

Bygate 
Gatesnitt

Gatens bredde tar utgangspunkt i standard fra Statens vegvesen for gate med opptil 8000 ÅDT og hastighet på 
50 km/t. Med en total avstand mellom fasadene på 14 meter, hvor veibanen tar opp halvparten, er det mye rom 
igen for aktivitet på fortau. Prinsippet gir også en rekke muligheter til ulik utnyttelse langs strekninger hvor det 
kan trenges rom for varelevering, parkering mm.

skjermet 
uterom

skjermet 
uterom

parkering

parkering

hage

mulighet for 
næring mot 
bygata.
kontor/handel

husene kan ha 
ulik høyde og 
takform

fotgjenger 
passasjer

-2-3etasjer
-parkering på egen tomt
-f latt tak/ saltak/ pultak

Møbelet bygges i stående kledning, og bygges etter samme prinsipper som 
en treplatting/ terrasse. Behøver ikke å fundamenteres, men kan forankres 
til asfalten ved vinkler i rustfritt stål. 

Næring
-2-4 etasjer
-kvartalshus eller infill. Følger eksisterende struktur
-saltak/ evt f latt tak

God parkeringsdekning
Langs Auregata ligger de store 
parkeringsplassene som gir god 
parkeringsdekning for nærliggende 
butikker. 
Mindre parkeringsplasser, både 
eksisterende og nye, er plassert i 
tilknytning til næring og bolig i resten 
av sentrum.

Handelskvartal
Eierne diskuterer muligheten for å 
bygge tak over kvartalet. Om taket 
blir realisert eller ei; gårdsrommet 
er lunt og henvender seg mot torget. 
Ved f lytting av busstasjonen blir 
gårdsrommet en naturlig gangvei 
mellom buss og torget/ sentrum. 
Gårdsrommet bør rustes opp og  
butikkene i kvartalet kan med fordel 
henvende seg inn mot gårdsrommet.

Busstasjon
Kommunen har tegnet løsning for 
ny busstasjon ved kirken. Den nye 
plasseringen vil forbedre logistikken 
i sentrum, ved at bussene kan gjøre 
Auregata/ Storgata til Kyrkjevegen.

Fjelltorget
Nytt torg og samlingssted i sentrum.

Barnehage
Sparebanken bør få en mer sentral 
lokalisering ved Sykkylvsvegen.
Tomten er egnet for en 
sentrumsbarnehage med gode 
solforhold. Barnehagens lekeplass vil ha 
en god plassering mot det nye torget.

Rekkehus

Bypark
Kvadraturen er avgrenset av grønne 
jorder, hvor det er gjort arkeologiske 
funn. Jordene er en ressurs for sentrum; 
det avgrenser bebyggelsen og rammer 
den inn med et ubrutt grøntdrag. 
Grøntdraget fortsetter forbi kirken og 
ned til fjorden. Rundt volleyballbanen 
er det plass til en stor lekeplass, f lere 
sportsaktiviteter og badeplass.
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Liten scene

Amfi Talerstol

Sitteplasser 
i solvegg

Scene

1

6,5 m 2 m2 m
Ferdsels-
areal

Ferdsels-
areal

Vegg-
sone

VeibaneGate-
møblering
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Situasjonsplan
målestokk 1:1000

Vind
Fremherskende vindretning er SV-
NV. For å redusere vindbelastning i 
kvadraturen legges det ikke opp til 
gjennomgående akser fra kaifronten 
inn i kvadraturen.

Brygger
Variert bryggelandskap med 
mulighet for brygger i forskjellige 
høyder,  sørger for enklere tilkomst 
med båt.

Lek /sport
Det er allerede etablert gode 
sports- og leketilbud i tilknytning 
til skoleområdet. Her foreslås å øke 
disse i tilknytning til sentrum. Synlig 
og tilgjengelig for dem som kjører 
forbi og nærme skolene.

Havnepromenaden
Planen sikrer en sammenhengende 
promenade langs hele sjøfronten i 
sentrum.

B
yg

at
a

Boliger
Dette er en velegnet tomt for 
boligbygging i strandkanten. 
Strandpromenaden sikrer fri ferdsel 
i strandsonen samtidig som boligene 
ligger på sikret kotehøyde i forhold 
til varslet f lodbølge. 
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Stor matbutikk
Matbutikken trekker folk gjennom 
sentrum og er nærbutikk for nye 
boliger i sentrum.

Flere boliger
Kvartalene fortettes med f lere boliger. 
Nye boliger kan bygges på ledige 
tomter.  Ved eventuell fraf lytting av 
næring, kan eksisterende bygg rives/ 
eller bygges om til boliger.

Midlertig bruk
Tomten er reservert et fremtidig 
Kulturhus. I mellomtiden kan arealet 
brukes til midlertidige formål.
Eksempler på bruk er park, parkering, 
utstilling av møbelmonter osv.

Promenaden og piren
Promenaden gjør sjøfronten tilgjengelig 
for alle. Piren, som idag nesten 
ikke er synlig, blir lengre. Båter på 
omvisningsrunder kan legge til her.

Næringsbygg
Nye næringsbygg i kvartalstruktur.
Byggene bør supplere dagens utvalg med 
store/ små og f leksible utleielokaler. 
Bygget mot fjorden kan brukes som 
hotell.

Rekkehus
Sentrumsrekkehus 1-3 etasjer med egen 
terrasse mot fjorden.
Husene mot Bygata (Fv 60) har mulighet 
for næring i 1etg.
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Sentrumsbarnehage
Dette kan være en god tomt for en 
barnehage, med nærhet til parkering 
og sentral beliggenhet i forhold 
til boligfortetting i bakkant av 
kvadraturen.

Parkeringsstrategi
270 tydelig tilgjengelige 
parkeringsplasser nord for sentrum. 
Et godt singnal for den som kjører 
forbi på vei til hytta. «Her kan jeg 
handle og få parkering, med kort 
avstand til mange tillbud». Det 
er også nærme skole, busstasjon, 
lekeplasser, kaifront mm.
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Tidslinje - modell for gjennomføring

Enkle tiltak

høst 2012 vår 2013 høst 2013 2014 2015

nytt torg sentrumsutstilling

søke støtte
utsmykning torg: KORO

søke støtte: 
Fremtidens
bygder,
Bolyst o.l

søke støtte: 
Innovasjon
Norge

utbyggingsavtaler
evt makeskifte etc

dugnad

oppstart
regulering

brukermedvirkning
samrådsprosesser med bl.a 
fylke, statens vegvesen etc.

høring og 
offentlig ettersyn

regulerings-
vedtak

vegombygging
tomteklargjøring
mot Fv60

oppstart bygging

Langsiktige mål

En for alle - 
alle for en!
‘Så hvordan samle alle gode 
krefter for å slutte opp om 
utviklingen og satsingen på 
hjertet i selve Sykkylven?’

Sykkylven har en fantastisk 
beliggenhet i hjertet av Sunnmøre! 
Nå vil dere vise skaperglede og 
oppruste og fornye det som er 
hjertet i kommunen deres. I 
bakgrunnen ”truer” den stadig 
sterkere stedskonkurransen mellom 
kommuner og regioner om å være 
attraktiv, - en konkurranse en deltar 
i enten en er en aktiv deltaker eller 
passivt sitter og ser på at andre drar 
i fra. 
Spørsmålet er: hva gjør at mange 
nok velger Sykkylven som bosted 
og besøkssted, som kultur- og 
opplevelsessted, som handelssted og 
arena for næringsutvikling? I en slik 
stedskonkurranse er et livskraftig 
kommunesentrum utrolig viktig. Så 
det neste spørsmålet blir: 
Hvordan klarer en å samle alle 
gode krefter for å slutte opp om 
utviklingen og satsingen på hjertet i 
selve Sykkylven?

Stedstilknytning og lokalpatriotisme 
er en drivkraft som kan være gull 
verdt når en skal gå sammen om å 
bygge livskraftige og attraktive steder. 
Den ”lille” lokalpatriotismen finnes 
sikkert på Aure og Straumgjerdet, 
på Ikornes og i Hundeidvika. Den 
”store” lokalpatriotismen er den 
som alle er del av, dette ”vi her i 
Sykkylven”. De f leste kan kjenne på 

at en har tilhørighet på begge disse 
nivåene og at denne tilhørigheten 
utgjør et fellesskap som går utapå det 
som ellers skiller mellom folk.  

I mange andre stedsutviklings-
prosjekter har erfaringen vært at 
en kan få til veldig mye dersom en 
satser på det som forener og som 
er overordnede fellesinteresser. 
Alle har vel på en eller annen 
måte en felles interesse av at 
”pulsen slår” i kommunesenteret 
og at det er liv laga for butikker og 
servicebedrifter, næringsvirksomhet 
og transportbedrifter, offentlige og 
private tjenester, aktiviteter i lag 
og foreninger, arrangementer og 
kulturopplevelser. Det er derfor mye 
å vinne på å samle alle gode krefter 
og legge lokale interessekonflikter 
og stridigheter til side for at hjertet 
i bygda skal bli livskraftig i åra som 
kommer. 

Tar en på seg de regionale brillene så 
er nærheten til det større byområdet 
Ålesund en klar fordel. Men når 
mange reiser til Moa og Ålesund 
for å handle, benytte service og 
utesteder er det en fordel som 
følges av negative konsekvenser  - i 
Sykkylvens disfavør. Desto f lere 
som benytter tilbudene i Ålesund jo 
færre benytter tilbudene hjemme i 

Sykkylven. Det blir lett en ond spiral 
for de lokale næringsdrivende når 
kundegrunnlaget blir skrinnere, og 
det blir færre folk, og mindre ”liv 
og røre” og trivsel i Sykkylvens gater 
og plasser. Folk trekker folk. Tomme 
og døde bygdesentrum er ikke 
attraktive. 

Sykkylven kan trøste seg med at 
dette er en situasjon veldig mange 
andre bygdekommuner opplever, 
ja småbyer med. På den ene siden 
er det en ekstern konkurranse 
med naboene i regionen og på den 
andre siden er det også interne 
drakamper mellom ulike geografiske 
områder i kommunen. Politikere 
og de kommunale myndigheter 
blir ofte stående i en skvis der en 
må gjøre noen valg, prioritere 
noe ett sted og ikke andre steder 
i kommunen. Dette gjelder så vel 
tiltak og ressursbruk i prosjekter 
som kommunen har ansvar for, som 
der en kan tilrettelegge for det som 
etableres og drives i regi av private, 
enten det er næringsdrivende eller 
lag og foreninger. Ubehaget og 
konfliktdiskusjonene som følger 
fører i noen kommuner til at en 
heller ”smører jevnt utover”, det vil 
si anvender ressursene slik at alle 
geografiske områder i kommunen 
får litt hver. Det kan synes som 

en rettferdig løsning, men det 
vil neppe bidra til en strategisk 
satsing som vil kunne monne noe i 
stedskonkurransen. 

Vi vil peke på noen klare fordeler 
som Sykkylven har:
For det første så er det i denne 
kommunen et stort sentrumsområde 
der det bor mange mennesker. Ikke 
alle bygdesentrum eller tettsteder 
huser så mange mennesker! Dere er 
mange nok som driftere og brukere 
av tilbud og tjenester. 
For det andre så er det ett og ikke 
f lere omtrent like store tettsteder 
som en må velge mellom når en skal 
satse på sentrumsutvikling. 
Og for det tredje er det korte 
avstander mellom bygdelagene og 
sentrum, slik at folk som bor der 
lett kan komme seg til sentrum i 
arbeid og fritid. Det betyr samtidig 
at bygdelagene kan være gode 
attraktive bosteder for de som vil bo 
landlig. 

Å løfte fram fordelene – og ikke 
ulempene- ved denne strukturen vil 
være et godt strategisk grep når dere 
nå skal samle dere om utviklingen av 
Sykkylven!
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2. 
pris

FIRMAPRESENTASJON  PIR II

1

Bakgrunn
Pir II ble etablert i 1994 av 5 unge arkitekter etter at de hadde vunnet arkitektkonkurransen 
”Byen søker vannet” arrangert av Trondheim kommune. 3 av de opprinnelige partnerne er 
fremdeles aktive i driften og med på eiersiden.  

Kapasitet
Pir II har 20 ansatte i Trondheim. I 2008 etablerte vi kontor i Oslo og har nå 9 ansatte i Pir II 
Oslo AS. Våre ansatte i Trondheim og Oslo utgjør en felles ressurs i forhold til kapasitet og 
kompetanse, og det samarbeides tett på tvers av firmaene. Begge selskapene har sentral 
godkjenning for ansvarsrett tiltaksklasse 3 fra BE / DiBK. 

Pir II består i dag av: 
 25 sivilarkitekter 
 1 siviløkonom 
 1 bygningsingeniør 
 1 teknisk tegner 
 1 sekretær 

I tillegg har vi regelmessig tilknyttet:  
 3 faste freelance sivilarkitekter,  
 1-3 arkitektstudenter/praktikanter i kortere engasjement/deltidsstillinger. 

Profil 
Pir II står for løsninger der prosjektenes innhold og helhetsgrep i situasjonen gir premissene 
for utforming. Vi søker å utnytte et bredt erfaringsfelt i enhver oppgave.  Våre oppgaver 
spenner fra byplanlegging, via samferdselskonstruksjoner til konkrete byggeoppgaver.  Dette 
danner en bred forståelseshorisont som beriker utviklingen av den konkrete byggeoppgaven.   
Alle våre prosjekter utvikles i tett dialog med oppdragsgivere og andre fagområder.  

I våre løsninger implementeres både internasjonale impulser og vår nordiske tradisjon. 
Mange av våre mest utfordrende og spennende prosjekter er resultat av vinnerprosjekt i 
arkitektkonkurranser. Kunnskap og erfaring fra konkurranseprosjekter kommer andre 
prosjekt til gode i prosessen med å skape gode løsninger.  

Firmaet har arkitektur- og plankompetanse og utfører arkitektfaglige ytelser i Norge og 
internasjonalt som bl.a dekker følgende områder: 

 Idé- og konseptutvikling 
 Byforming 
 Mulighetsstudier 
 Programmering 
 Skisseprosjekt 
 Plan og design konkurranser 
 Arkitekturprosjektering 
 Prosjekt- og prosjekteringsledelse 
 Plan- og reguleringsarbeid 
 Grafisk design/ layout  
 Rehabilitering  
 Interiør 

sessen og de mulige løsningsforslagene skulle nå ut til et bredest 
mulig lag av Sykkylvens brukere og innbyggere hvis forslaget 
vant: ”Vi tror disse brukerne er Sykkylvens viktigste og sterkeste 
drivkra� til en vellykket og genuin sentrumsutvikling.”   

”Sentrumsglede” er en annerledes måte å vise arkitektur på. 
Ved å inkludere de ulike lokale stemmene og kny�e nye ideer og 
planer sammen med det eksisterende på en tydelig og forståelig 
måte, avmystifiserer Lala Tøyen arkitektens virke. Mens de mer 
tekniske og tidkrevende oppgavene som rammesøknader og 
detaljering er de samme som for mer konvensjonelle kontorers 
praksis, vitner konkurransebidraget om at veien er bli� til mens 
Lala Tøyen har ly�et og stilt spørsmål. 

Stine Elisabeth Johansen

the process that the inhabitants and the practitioners were a 
part of. The idea behind the supplement for the local Sykkylvs-
bladet newspaper was that both the process and the proposed 
solutions should reach as many of Sykkylven’s users and inhabit-
ants as possible, if the proposal won. As the firm wrote, “We 
believe that these users will be the most important and enduring 
driving power behind a successful, genuine renewal of the town 
centre.” 

“A Lively Centre” is a different way of presenting architecture. By 
le�ing the local inhabitants be heard and by relating new ideas 
and plans to the existing architecture in a clear, comprehensible 
manner, Lala Tøyen demystifies the architect’s role. While the 
more technical and labour-intensive tasks, such as framework 
applications and detailed planning, are the same as for more 
conventional firms, Lala Tøyen’s competition entry shows that 
the road forward may open up if you listen and ask questions. 

Stine Elisabeth Johansen


