
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.
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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! 
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Møbel +
sentrum = 
sant

Kjappe tiltak og lang-
siktige mål - en todelt 
strategi

Nytt torg ferdig om kort tid!

Gode uterom 
gjennom 
felles innsats
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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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Fjelltorget

Storgata

Pilgata

Aurevegen
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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 

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
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Møbel +
sentrum = 
sant

Kjappe tiltak og lang-
siktige mål - en todelt 
strategi

Nytt torg ferdig om kort tid!

Gode uterom 
gjennom 
felles innsats
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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.

Del 2 - Langsiktige mål

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. 

15

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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Fjelltorget

Storgata

Pilgata

Aurevegen
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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 
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MDH ARKITEKTER SA
Storgata 37, 0182 Oslo
www.mdh.no 

Etablert / Founded: 2010

PARTNERE / PARTNERS: 
 
Minna Riska (1977–). Universitet i Uleåborg, 
Finland, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. 
Diplom 2003 / University of Uleåborg, Finland, 
Oslo School of Architecture and Design. 
Diploma 2003. 

Dagfinn Sagen (1976–). Arkitektur- og design-
høgskolen i Oslo. Diplom 2005  / Oslo School of 
Architecture and Design. Diploma 2005.  

Helge Lunder (1978–). Arkitektur- og design-
høgskolen i Oslo. Diplom 2005 / Oslo School of 
Architecture and Design. Diploma 2005.

”MDH Arkitekter ble startet opp av Minna Riska, Dagfinn Sagen 
og Helge Lunder i 2010. Partnerne i MDH har lang og bred erfaring 
fra anerkjente kontorer i inn- og utland. Vi er oppta� av å gi våre 
prosjekter et tydelig formspråk, enten det er en bokhandel i Oslo, 
et byplanprosjekt på Nuuk (Grønland) eller bistandsprosjekter i 
Afrika. Arkitekter er formgivere, og det er gjennom denne pro-
sessen vi kan skape gode rom for mennesker og se nye løsninger. 
En god designløsning må være performativ på mange ulike plan, 
og kunne løse flere oppgaver med få grep.”

MDH Arkitekter 

“MDH Architects was founded in 2010 by Minna Riska, Dagfinn 
Sagen, and Helge Lunder. The MDH partners have a wealth of 
expertise from working at well-known architect firms both in 
Norway and abroad. Our goal is to imbue our projects with a clear 
sense of design, whether it is for a bookstore in Oslo, an urban 
development project in Nuuk (Greenland), or an international 
aid project in Africa. Architects are designers, and it is through 
the design process that we can create hospitable rooms for 
people and see new solutions. A well-executed design must be 
performative on many different levels, and it must efficiently 
solve a multitude of tasks.” 

MDH Architects
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UTVALGTE ARBEIDER: 

1 Løren T-banestasjon, Oslo. 1. 
premie i invitert konkurranse. I 
samarbeid med Arne Henriksen 
Arkitekter. Byggestart 2014.

2 ”Bina Kabina”. Paviljong for den 
Internasjonale Arkitekturuken i 
Beograd. Realisert 2012.

3 The Ocean. Utsmykking for Sam 
Eyde videregående skole, Arendal 
i samarbeid med kunstner Marius 
Martinussen. Realisert 2012.

4 Suluk læresenter i Nuuk, 
Grønland. Skisseprosjekt. 2011. 

5 Masterplan for Nuuk, i samarbeid 
med Dahl/Uhre Arkitekter 
og TNT Nuuk, Grønland. 
Skisseprosjekt levert 2011.  
Under utvikling.

6 Tronsmo Bokhandel, Oslo. 
Realisert 2010. 

1 3 Foto: Relja Ivanic
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MDH Architects’ design for a new learning center in Nuuk, af-
fectionately nicknamed Suluk or ‘the paper airplane’, is one of 
several ‘guest projects’ to emerge out of a proposed master plan 
for Greenland’s capital – for which MDH were, in turn, one of a 
handful of local and international collaborators.  

Envisioned within this broader context, the design aspires to the 
role of catalyst, seeking to act – if realized – as both a driver and 
a mediator in the complex and perhaps conflicted processes of 
urban regeneration, cultural change and renewal currently facing 
Greenland and its people. As with the master plan generally, the 
project sensitively identifies learning – or, more specifically, 
self-empowerment through the acquisition of knowledge – as a 
key challenge and potential in arriving at a future that might truly 
belong to Greenland. 

Perhaps manifesting at a micro-level the sweeping range of 
at-times touchingly utopian ambitions projected onto Nuuk at 
large, the project lays claim to an astonishing array of possibili-
ties. It is programmed to function, with apparently seamless 
ease, as a classroom for courses in traditional handicra�s or, 
alternatively, a dance floor, exhibition space, market hall and 
anything in between. In housing this almost anarchic range of 
potentiality, the design follows a recognizably ‘regionalist’ logic: 
its multiple entrances and exits preserve traces of the footpaths 
crisscrossing the site at present, for example, while the origami-
like roof-form results from a conceptual clustering together of 
the vernacular house forms that are usually found do�ed about 
the landscape. 

MDH Arkitekters utkast til et ny� læresenter i Nuuk på Grønland 
har få� kjælenavnet Suluk, eller ”papirflyet”. Utkastet er et av 
flere gjesteprosjekter som har bli� lansert i forbindelse med en 
ny masterplan for Grønlands hovedstad, og i denne satsingen var 
MDH invitert med som en av bare noen få lokale og internasjonale 
samarbeidspartnere. 

MDHs håp er at Suluk-senteret kan bli en pådriver innenfor denne 
større satsingen. Dersom forslaget realiseres, er tanken at sente-
ret vil kunne både få i gang og harmonisere de innviklete og til 
tider motstridende vitaliserings-, kulturendrings- og fornyelses-
prosessene som Grønland og landets befolkning for tiden opple-
ver. Slik også selve masterplanen gjør, peker prosjektet ut læring 
– eller helt bestemt, det å oppnå selvbestemmelse gjennom 
kunnskap – som selve virkemiddelet som kan hjelpe grønlenderne 
til å meisle ut sin egen fremtid. 

Suluk synes nærmest å være en virkeliggjøring av de ærgjer-
rige og til tider utopiske målene som er bli� fremsa� for Nuuk 
som helhet. Senteret er nemlig lagt opp slik at det skal kunne 
opptre i forbløffende mange roller, enten som klasserom for kurs 
i grønlandsk håndverk, utstillingslokale, dansegulv, marked eller 
alt annet mellom himmel og jord. I sin tilre�elegging av denne 
nærmest anarkistiske aktivitetsbredden følger MDHs utkast en 
utpreget ”regional” logikk. De�e ser vi for eksempel i senterets 
mange inn- og utganger, som bevarer spor e�er de nåværende 
stiene som krysser frem og tilbake over tomten. Vi ser det også 
i det origami-liknende taket, som er tydelig inspirert av de tradi-
sjonelle husformene som finnes rundt omkring i Nuuks landskap. 

SULUK LÆRESENTER I NUUK /
SULUK LEARNING CENTER IN NUUK
MDH Arkitekter
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MDHs utkast viser en beundringsverdig vilje til å fremme en inklu-
derende tankegang. Det synes også å stamme fra en oppriktig 
tro på arkitekturens muligheter til å endre samfunnet. Men idet 
det forsøker å være så radikalt åpent, risikerer de�e håpefulle 
papirflyet å bli sa� ut av spill av metaforenes og arkitekturdrøm-
menes lunefulle vindkast.

Jéremié McGowan

Admirable in its commitment to foster and promote inclusive-
ness, Suluk seems to result from a genuine belief in the power 
of architecture to bring about social change. Yet, in its a�empt 
to be so radically open, this particular paper airplane of hope 
may well run the risk of becoming lost in the o�en unpredictable 
winds of cryptic metaphors and architectural daydreams.

Jéremié McGowan
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RODEO 
ARKITEKTER AS

Youngstorget 2A, 0181 Oslo 
www.rodeo-arkitekter.no   

Etablert / Founded:  2007

PARTNERE / PARTNERS: 

Henning Sunde (1973–). Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet. Diplom 2006 / 
 The Norwegian University of Science and 
Technology. Diploma 2006. 

Ivar Lyngner (1980–). Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet. Diplom 2007 /  
The Norwegian University of Science and 
Technology. Diploma 2007.
 
Anders Ese (1979–). Arkitektur- og designhøg-
skolen i Oslo. Diplom 2006 / Oslo School of 
Architecture and Design. Diploma 2006

”Rodeo arkitekter består av arkitekter, urbanister og samfunns-
vitere. Vår tverrfaglige tilnærming gjenspeiler et engasjement 
for å styrke forholdet mellom arkitektur, planlegging og det 
samfunnet vi lever i. Vår holdning er at de�e skaper mer levedyk-
tige prosjekter.”

Rodeo Arkitekter

“Rodeo Architects consists of architects, urbanists, and social 
scientists. Our interdisciplinary approach reflects a commit-
ment to strengthen the relationship between architecture, 
planning, and contemporary society. We believe that this helps 
foster more viable projects.”

Rodeo Architects

Foto: Arne B. Langleite
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UTVALGTE ARBEIDER: 

1 Havnepromenaden, Oslo. Parallell-
oppdrag for Oslo kommune. 2012.

2 Hidra Skjærgårdssenter, 
Flekkeºord. Under utvikling. 

3 ”Barnefamilier i sentrum”, 
Sarpsborg. Under utvikling.

4 ”Når 68-erne blir 68 - Building for 
babyboomers og eldre”, Flekkeºord. 
Under utvikling.

5 Studentboliger i Drammen. 
Parallelloppdrag. Under utvikling.

6 ”Boardwalking”. 1. premie i Europan 9, 
Sion, Sveits. Under utvikling.

7 Tremannsboliger i Cappelens vei, 
Oslo. Under utvikling. Planlagt 
realisert 2014.

8 ”Linked-in”. Strategi for utvikling av 
Kongsberg sentrum. 2011

9 ”Fauske strikes back. 
Allaktivitetshus i Fauske”. 1. premie i 
konkurranse 2008. 

10 ”Back in Black”. Ny� 
nasjonalmuseum på Vestbanen. 
Finalist i åpen internasjonal 
konkurranse i samarbeid med 
Torger Wendelbo og Sondre 
Gundersen. 2010.
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247 entries, including ones from internationally renowned 
architects, were submi�ed to the competition to design the new 
National Museum of Art, Architecture, and Design at Vestbanen 
in downtown Oslo. In this prestigious competition, one of the 
six finalists turned out to be a young and relatively unknown 
Norwegian firm, namely Rodeo Architects, whose project Back in 
Black was submi�ed in collaboration with Torger Wendelbo and 
Sondre Gundersen. 

Responding to the competition brief’s explicit desire to a�ract 
new user groups to the National Museum, the architects decided 
to analyse the site’s urban se�ing. The architects themselves 
highlight their interdisciplinary and research-based approach, 
which resulted in a unique layout for the building. By connecting 
a high-lying square on the le� side of the Vika neighbourhood 
with a low-lying square adjacent to Aker Brygge, they divided the 
museum building into two wings: the one half houses a library, an 
educational centre, and a tall office wing looking out on Dronning 
Mauds gate, while the other half houses the museum’s various 
departments and its magazine. A passageway connecting these 
two wings serves to open the museum up as an urban space, 
allowing the city’s pathways to run through the building – the 
basic idea was that the low threshold for dropping in, since you’re 
already in the area, would enhance the museum’s accessibility.

The two-winged partitioning also sought to highlight the mu-
seum’s diverse departments and functions, thereby helping the 
public to gain insight into the museum’s core tasks. The partition-
ing can also be said to create a human scale, and it also serves 
to include the surrounding buildings. This architectural solution 
thereby helps to underscore the concept of “an open museum”. In 
the proposal, the educational centre was adjoined to the library 

I konkurransen om ny� museumsbygg for Nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design på Vestbanen i Oslo ble det levert inn 
247 utkast til bedømmelse. Flere av disse ble levert av interna-
sjonale størrelser. Én av de seks finalistene viste seg imidlertid å 
være et ungt og relativt ukjent norsk kontor. Prosjektet Back in 
Black var forfa�et av Rodeo Arkitekter i samarbeid med Torger 
Wendelbo og Sondre Gundersen. 

Arkitektenes respons på ønsket i konkurranseutlysningen om å 
trekke nye brukergrupper til Nasjonalmuseet var en analyse av 
den urbane situasjonen tomten befant seg i. Rodeo trekker selv 
frem en tverrfaglig og forskningsbasert arbeidsmetode, som 
resulterte i en særegen organisering av bygningsmassen som 
kontoret var alene om i konkurransen. 

Gjennom en forbindelse mellom et øvre torg med tilknytning til 
vestre Vika og et nedre torg mot Aker Brygge, deles museums-
bygget i to fløyer: Den ene delen inneholder bibliotek og lærings-
senter og har en høy kontorfløy mot Dronning Mauds gate, den 
andre inkluderer museets ulike avdelinger og magasin. Ved å eta-
blere en gjennomfartsåre mellom delene åpner museet seg som 
et urbant rom hvor byens stier vil gå igjennom bygget. Tanken var 
at den lave terskelen for å stikke innom noe du allikevel går forbi, 
ville kunne skape en tilgjengelighet.

Med bygningsmassens oppdeling ønsket arkitektene også å 
kommunisere museets ulike deler og funksjoner, og dermed en 
forståelse for museets oppgaver og innsyn for publikum. Opp- 
delingen kan også sies å skape en menneskelig skala og forholder 
seg inkluderende til den eksisterende bebyggelsen rundt. Det 
arkitektoniske grepet er dermed med på å understreke konsept- 
et om ”et åpent museum”. Læringssenteret ble i forslaget lagt 

BACK IN BLACK.  
NYTT NASJONALMUSEUM PÅ VESTBANEN /  
THE NEW NATIONAL MUSEUM AT VESTBANEN

Rodeo Arkitekter i samarbeid med Torger Wendelbo og Sondre Gundersen / 
Rodeo Architects in collaboration with Torger Wendelbo and Sondre Gundersen

2    Fra konsept til arkitektur
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i forbindelse med biblioteket (mot Nobels Fredssenter) slik at 
atelierene med elevenes arbeider og aktiviteter ble synlig for 
forbipasserende fra veien mot Aker Brygge, men uten å komme i 
”konfl ikt” med museets utstillinger. Gjennom elevenes arbeid og 
aktivitet ville læringssenteret skape et utgangspunkt for at fami-
lie og venner av elevene, som kanskje ikke i dag tilhører museets 
brukergruppe, ville besøke museet.

”Øyet” – den store lysende vindusfl aten på museumsfl øyen – trer 
frem som et bærende element og en identitetsskapende markør 
i prosjektet. Vindusfl aten skaper et spill mot fasadenes mørke 
larviki� stein, ikke ulikt u� rykket i alabasthallen i Kleihues og 
Schuwerks vinnerutkast Forum Artis, men tilsynelatende uten 
noen gjenspeiling av en tilsvarende viktig funksjon innenfor 
vinduet. 

Stine Elisabeth Johansen

(next to the Nobel Peace Center), so that the studios with the 
pupils’ creations and activities were visible to passers-by on the 
Aker Brygge side of the building, but without “confl icting” with 
the museum’s exhibitions. The pupils’ creations and activities 
would encourage their family and friends – people who perhaps 
are not among the museum’s current user group – to visit the 
museum.

An integral part of the project is The Eye, the large, luminous 
window plane adorning the museum wing. The Eye serves as 
an identifi er and playfully interacts with the dark facade’s blue 
pearl granite, not unlike the alabaster hall solution in Kleihues 
and Schuwerk’s winning entry Forum Artis, though apparently 
without refl ecting a similarly important function within the 
window. 

Stine Elisabeth Johansen

Back in Black / Nasjonalmuseum på Vestbanen / Lesehefte 10

spektakulære rom - ”øyet” – som med sin fantastiske utsikt er en 
destinasjon i seg selv, men som også rammer inn det historiske 
festningsverket og gjør det til en del av utstillingen.   

Vestibylen er museets tredje plassrom og fungerer som en over-
gangssone mellom situasjonen utenfor og de mer lukkede utstill-
ingsarealene. Dette rommet har en viktig funksjon i forhold til å in-
tegrere museet i bysituasjonen og eksponere museets innhold for 
de forbipasserende, samtidig som det internt gir de ulike museene 
mulighet til å vise seg frem for de besøkende. Vestibylen er tre-
delt; den har en kommersiell del med kafé og museumsbutikk mot 
nedre torg som knytter seg direkte på handle- og fornøyelsesaksen 
langs fjorden; den har en sentral del der selve museumsvandrin-
gen starter og som tar imot besøkende som kommer fra biblioteket 
og formidlingsdelen; og den har et mer skjermet område for tem-

porære utstillinger, store installasjoner og ulike events. Multifunks-
jonssalen fungerer som en direkte forlengelse av dette rommet.    

Administrasjonsbygget legges langs Donning Mauds gate, og 
har sammen med bibliotektet inngang fra plassen mot nord og 
mot plassen ved siden av Nobels fredssenter. Plasseringen skaper 
optimale kontorforhold mot nord, samtidig som man i møterom og 
fellesarealer har fantastisk utsikt mot fjorden. Det etableres en di-
rekte forbindelse ned til driftsmottaket. 

Biblioteket ligger mellom Nobels fredssenter og øvre torg. Det 
ligger lavt i terrenget og åpner opp for utsyn til fjorden og festnin-
gen fra øvre torg. Det er organisert som et atrium med et åpent 
biblioteksareal i midten under et overlys. Rundt ligger rom med 
spesialfunksjoner. 

SKULPTUR

VESTIBYLEN

DESIGN OG
KUNSTHÅNDVERK ELDRE KUNST

SAMTIDSKUNST

TEMPORÆRE UTSTILLINGER

HOVEDSIRKULASJON

INTERNSIRKULASJON

Undervisningsdelen ligger i 1. og 2. etasje med forbindelse til 
vestibylen og nedre torg. Selv om dette er et åpent program som 
skal knyttes til biblioteket har vi laget en lukket verden som ivare-
tar bibliotekets krav til støyfrie omgivelser. Dette er barnas verden 
og vi tror det er viktig å lage kontrollerte rammer man føler seg 
trygg i og hvor det er enkelt å orientere seg. Deler av programmet 
eksponeres i biblioteket og blir visuelt en del av denne situasjonen. 
Utstillingsrommet ligger i direkte tilknytning til atelierene, og 
trekkes helt ut i passasjen mellom vestibylen og biblioteket. Dette 
en spennende situasjon i en av bevegelsesveiene gjennom områ-
det, og for de som beveger seg mellom museet og biblioteket. Det 
er viktig å ikke gjemme bort dette rommet og heller la det fungere 
som en direkte forlengelse av vestibylen.   
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SFOSL AS
SFOSL AS / Vibes gate 15a, 0356 Oslo 
SFOSL LLP/ 602 Minnesota Street, San Francisco, CA 94107
www.sfosl.com

Etablert / Founded: 2012

PARTNERE / PARTNERS: 
 
Casper Mork Ulnes (1973–). California 
College of Art (CCA) Bachelor. Columbia 
University. Diplom 2002. / California 
College of Art, Bachelor. Columbia 
University. Diploma 2002.  

Andreas Hagbart Hem Tingulstad 
(1977–). École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris-Belleville, 2006. 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. 
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet. Diplom 2006. /  
Ecole Nationale Supérieure dArchitec-
ture de Paris-Belleville. Oslo School of 
Architecture and Design. The Norwegian 
University of Science and Technology. 
Diploma 2006.

”Fellesnevneren i våre prosjekter er at de er enkle svar på kom-
plekse problemstillinger. Søken e�er forenkling er forankret i vår 
angrepsvinkel og utgjør en metode der spørsmålet om å identifi-
sere en klar hovedidé både fungerer på det kommunikative plan, 
og som et instrument i prosjekterings- og produksjonsprosessen 
– ’The question is the answer’.”

SFOSL

“The common denominator in our projects is that they are simple 
answers to complex questions. Our quest for simplification is 
fundamental to our approach, one where the question of identi-
fying a clearly defined, overarching idea works on a communica-
tional level and as a tool for planning and production. For us, ‘the 
question is the answer’.”

SFOSL
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UTVALGTE ARBEIDER: 

1 Lilleveien, Oslo. Ferdigstilling  
ca. 2014. Under utvikling.

2 Fetveien, Oslo. Ferdigstilling  
ca. 2013. Under utvikling.

3 Amoeba Extension, California. 
Ferdigstilling ca. 2013. Under 
utvikling.

4 Itacare Residence, Itacare, Brasil. 
Ferdigstilling ca. 2013. Under 
utvikling.

5 Trinity Road Pool House, 
California. Ferdigstilling ca. 2013. 
Under utvikling.

6 Meier Road Barn, California. 
Realisert 2011.

7 Moose Road, California.  
Realisert 2011.

8 20th Street Residence, California. 
Realisert 2010.

9 Clayton Street Residence, 
Californina. Realisert 2008.

Alle foto / All photos: Bruce Damonte

5

9

1 2

8

7

4

3

Ill: Jedidiah Lau

6

76



78

Framing

The commission for the recently-constructed weekend house 
Moose Road, which lies in Mendocino two hours north of San 
Francisco, entailed a simple programme and a tight budget. 
Two couples were to be able occupy the house at the same time 
and be afforded a view of what the area had to offer: a valley, a 
mountain top, the rock formation Eagle Rock, and the oak grove 
that surrounds the site. The trees were not to be felled. 

Similar to Atelier Oslo’s solution for the Norderhov cabin pre-
sented in this exhibition, SFOSL chose to design a multi-winged, 
panoptic structure. The entrance lies in the smallest extension, 
which also contains a tiny laundry room. Two residential wings, 
each containing a sleeping room and a bathroom, extend toward 
the north and east, while a common area is situated in the 
broadest wing, expanding the entrance area. In order to spare 
the ground and the oak trees, the house rests on narrow steel 
columns that have been precisely drilled between the roots. 
The site slopes, so that the heights between the wings and the 
terrain differ; this also provides a favourable climatic circulation 
beneath the cabin. A small foundation was all that was needed 
for the piping and for the stairs that connect the terrain with the 
ground level of the house. 

The architect has sought to use simple, effective means. Each 
wing consists of a constructive wooden framework with a flat 
roof; a single window on the end wall extends from the floor 
to the ceiling, like a telescope. The outer walls are faced with 
steel plates, which change their colour and surface according 
to varnishing, surface irregularities, and variations in the light. 
The interior walls feature a modest veneer panelling, while the 
floors in all the rooms, including the bathrooms, are of polished 
cement. 

Innfatninger

Oppdraget om fritidshuset Moose Road, som nylig ble reist i 
Mendocino, to timer nord for San Francisco, innebar et enkelt 
program og stramt budsje�: To vennepar skulle kunne bo i huset 
samtidig, og ha utsikt til det beliggenheten kunne by på; en dal, 
en ºelltopp, steinformasjonen ”Eagle Rock” og eikelunden som 
omkranser tomta. Trærne skulle ikke hugges. 

Et flerfløyet panoptikon er valgt som typologi. Inngangen ligger i 
dets minste utstikker, der også et lite vaskerom finner sin plass. 
To sovefløyer med hvert si� bad spenner ut mot nord og øst, 
mens en felles oppholdsfløy, den bredeste av dem, forlenger 
inngangsarealet. For å skåne grunnen og eiketrærne, står huset 
på smale stålstolper boret eksakt ned mellom rø�ene. Tomtas 
helning gir ulike høyder mellom fløyene og terrenget, og gunstig 
klimatisk gjennomstrømming under hy�a. Bare et lite fundament 
var nødvendig for rørføringer og de�e danner samtidig et trap-
peløp som forbinder bakken med gulvnivået. 

Arkitekten har søkt enkle og sterke virkemidler: Hver fløy består 
av en konstruktiv treramme med fla� tak og bare e� vindu i 
enden, som går fra gulv til tak, lik en kikkert. Stålplater kler y�er-
veggene og endrer farge og overflate e�er lysets ski�ninger og 
graden av oljebehandling og ujevnheter i materialet. Innvending 
er veggene beskjedent kledd med finér, mens gulvene i alle rom, 
også bad, er i støpt og pusset betong. 

Denne diskrete enkelheten er også dekkende for de to sovefløy-
enes nesten miesiske planløsninger. En lav midtsentrert kjerne 
med bad og skap er like bred som sengen, som er plassert slik 
at parenes privatliv og forhåndsbestemte utsikt mot eiketrær 
og ºellformasjoner besky�es og innfa�es. En lu�ig romlighet 
dannes ved at de to dørene på hver sin side av badekjernen og 

MOOSE ROAD
SFOSL 
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mellomrommet mellom badekjernens tak og hy�as himling er i 
glass. Lys og lu� siver uhindret inn og ut.  

Huset har klare forbindelseslinjer til Jensen og Skodvins hy�er 
tilhørende Juvet landskapshotell (2010), hvor tilsvarende ideer 
om innramming av helt forskjellige panoramaer og fortrolig pri-
vatliv defineres og avklares. SFOSL har videreforedlet sin løsning 
til en fri og lu�ig komposisjon innenfor en presis form med kik-
kertinnfatningen som ende. At prosjektet også svarer stramme 
økonomiske begrensinger med et resultat som endte lavere enn 
budsje�, tyder på et kontor som arbeider effektivt både med 
hensyn til kostnader og virkemidler. 

 Nina Berre

This discreet simplicity also applies to the almost Miesian floor 
solutions of the two residential wings. A low, centred core, 
featuring a bathroom and a closet, is as wide as the bed behind 
it, protecting and framing the couples’ privacy and view of the 
oak trees and mountain formations. The doors and the opening 
between the core and the ceiling are made of glass, allowing light 
and air stream in and out without obstruction. 

The house calls to mind Jensen and Skodvin’s cabins for the Juvet 
Landscape Hotel (2010), which feature a similar solution for how 
to frame entirely different vistas and private lives. SFOSL has 
re-imagined that plan as a free, spacious composition within an 
austere backdrop with the telescope framing at its extremity, 
thereby meeting the financial constraints with a resourceful 
project that came in under budget. 

Nina Berre Fo
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SUPERUNION ARCHITECTS AS

Bjerregaardsgate 5, 0172 Oslo
www.superunion.no    

Etablert/ Founded: 2010

PARTNERE / PARTNERS: 
 
Johanne Borthne (1978–). Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo, Arkitektskolen 
i København. Diplom AHO 2006 / Oslo 
School of Architecture and Design, and 
Royal Danish Academy of Fine Arts 
(School of Architecture). Diploma 2006 
(Oslo). 

Vilhelm Christensen (1984–). Arkitektur- 
og designhøgskolen i Oslo, SCIARC, Los 
Angeles. Diplom AHO 2008 / Oslo School 
of Architecture and Design, and SCIARC 
Los Angeles. Diploma 2008 (Oslo).

”Superunion Architects er et ungt, ne�verksbasert arkitektkon-
tor etablert i 2010 av Johanne Borthne og Vilhelm Christensen. 
Vi baserer vår arbeidsmetode på en kontekstuell forståelse som 
anvendes uavhengig av oppdragets skala og omfang, og med en 
analytisk, men samtidig utforskende og intuitiv tilnærming for å 
oppnå de beste resultatene. Prosjektene drives fram gjennom en 
samarbeidsmodell, en kollektiv intelligens, hvor hvert prosjekt 
har en spesifikk teamsammense�ing skreddersydd for oppga-
ven. I 2011 vant Superunion Architects den åpne arkitektkonkur-
ransen om Asker Torg, og i 2012 vant kontoret konkurransen for 
Ruten, området i Sandnes, i samarbeid med Space Group. I 2012 
ble kontoret nominert til Norsk Forms pris for unge arkitekter og 
Iakov Chernikhov International Prize.”

 Superunion Architects 

“Superunion Architects is a young, network-based firm that was 
founded in 2010 by Johanne Borthne and Vilhelm Christensen. 
Regardless of the assignment’s scale and scope, our approach is 
based on a contextual understanding, and we use an analytical 
but also exploratory and intuitive approach to achieve the best 
results. Our projects are carried out using a collaborative model 
and a collective intelligence, where each project has a specific 
team that is tailored to the task. In 2011 Superunion Architects 
won the open architect competition for Asker Torg, and in collab-
oration with Space Group the firm won the competition for the 
Ruten area in Sandnes in 2012. In 2012 the firm was nominated for 
the Iakov Chernikhov International Prize and the Foundation for 
Design and Architecture in Norway’s Prize for Young Architects.”

 Superunion Architects

Foto: Arne B. Langleite

82



83

UTVALGTE ARBEIDER: 

1 ”Lysning”. Ruten, Sandnes. 1. premie, 
prekvalifisert konkurranse i 
samarbeid med Space Group. 2012. 
Under utvikling.

2 Byrom i OperaKvarteret, Oslo. 
Oppdrag/Oslo S Utvikling. Strategi 
for programmering av bygulvet i 
OperaKvarteret. 2012.

3 Nye Galleri Haaken, Tjuvholmen,  
Oslo. Realisert 2012.

4 Asker Torg. Åpen konkurranse,  
1. premie. Ferdigstilling ca. 2014.  
Under utvikling.

5 Istanbul DPEC. Åpen internasjonal 
konkurranse. 2011.

6 Jøssingºord Museum. Åpen 
konkurranse. 2011.
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3 Foto : Henrie�e Wold
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In Superunion’s project Istanbul DPEC, a colossal statue of a 
gilded, kneeling Atlas carries a heavy, black monolith – in fact, a 
tower building lying in a horizontal position – on his shoulders. 
While the monolith in Stanley Kubrick’s science-fiction epic 2001: 
A Space Odyssey was a source of cosmic power that accelerated 
human evolution, Superunion’s truly gigantic monolith is filled 
with mankind’s possible destruction: natural disasters. The 
project was submi�ed to an open international competition for 
a disaster prevention and education centre (DPEC) – that is, a 
centre for researching and spreading information about natural 
disasters – in the intermediate area between Istanbul and 
Atatürk Airport.

The Superunion architects chose to participate in the competition 
because the project called for an approach that differed greatly 
from their normal modus operandi. Unlike most other young 
Norwegian firms, Superunion is heavily engaged in urbanism and 
large-scale projects, and it is usually the construction site and the 
complexity of the surroundings that capture the firm’s interest. 
In this project, however, it was the spatial programme itself that 
caught their eye, featuring as it did a number of simulators for 
disasters such as earthquakes, forest fires, and mudslides. 

The project also provided a wealth of opportunities for a 
spectacular, scenic architecture. Superunion situated the DPEC 
within a horizontal, low-lying tower building that is connected 
to the ground in four places: the kneeling Atlas, a pair of double, 
vertical pillars, and a gilded stairway that also serves as the main 
entrance to the centre. The stairs lead up to an open, travertine-
clad lobby that separates the administration offices from the 
visitors’ area.

The procession through the variously sized rooms, which each 
stage and play out a particular natural disaster, forms an archi-

I Superunions prosjekt Istanbul DPEC bærer en kolossal forgylt, 
knelende Atlas en tung, sort monoli� på sine skuldre. Mens 
monoli�en i Stanley Kubricks science fiction-epos 2001 – en 
romodyssé inneholdt kre�er som akselererte den menneske-
lige evolusjonen, er Superunions gigantiske monoli� fylt med 
menneskehetens mulige undergang: naturkatastrofer. Prosjektet 
ble levert som utkast til en åpen internasjonal konkurranse om 
et Disaster Prevention and Education Center – et senter for forsk- 
ning og informasjon om naturkatastrofer – i området mellom 
Istanbul og Atatürk flyplass.

Arkitektene valgte å delta i konkurransen fordi prosjektet heller 
avviker fra enn bekre�er deres vanlige arbeidsmodus. Super- 
union har som et av få yngre norske kontorer en tung slagside mot 
urbanisme og storskala-prosjekter, og det er normalt tomten og 
kontekstens kompleksitet som fa�er kontorets interesse. I de�e 
prosjektet var det derimot romprogrammet som virket forlok-
kende: en rekke opplevelsesbaserte simulatorer for katastrofer 
som jordskjelv, skogbranner og leirras. 

Prosjektet ga et vell av muligheter for en spekulerende og sce-
nisk arkitektur. Superunion plasserte programmet innenfor en 
liggende høyblokk som berører bakken på fire steder. I tillegg til 
den knelende Atlas, bæres bygget av to doble søyler med vertikal 
kommunikasjon, samt en forgylt trapp som også er hovedinn-
gang. Trappen leder opp til en åpen, travertinkledd lobby som 
skiller mellom administrasjon på den ene siden og opplevelses- 
arealene på den andre.

Prosesjonen gjennom de forskjellig dimensjonerte og iscenesa�e 
katastroferommene danner en arkitektonisk ekvivalent til Holly-
woods katastrofefilmer. Og ne�opp i denne populærkulturelle 
tilnærmingen ligger prosjektets største appell. Bildene av den 
stramme blokken på den figurative Atlas-søylen spredte seg 

ISTANBUL DPEC  
Superunion Architects
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raskt over Interne� – ikke bare på arkitekturblogger, men også 
blogger for mote og visuell kultur, og brakte sågar musikkpro-
dusent og rapper Kanye West på besøk til Superunions lokaler 
i ºor. Men også kontorets kontekstuelle tilnærming er verdt å 
merke seg; ved å heve bygningen garanterer de et parkområde 
for fremtiden i et halvurbant omland som er i ferd med gradvis å 
bygges igjen.

Martin Braathen

tectural equivalent to Hollywood’s disaster movies. And it is pre-
cisely this pop culture approach that is the project’s major selling 
point. The picture of the enormous tower block on the figurative 
Atlas-pillar quickly spread on the Internet – not only on architec-
ture blogs, but also on blogs for fashion and visual culture, which 
ultimately led to producer and rapper Kanye West visiting Supe-
runion’s office last year. But also the firm’s contextual approach 
is worth noting: by li�ing the building off the ground, they enable 
a future park to be laid out in a once semi-urban location that is 
gradually being urbanized.

Martin Braathen
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TYIN TEGNESTUE ARKITEKTER AS
Fosenkaia 4b, 7010 Trondheim
www.tyintegnestue.no  

Etablert / Founded: 2008

PARTNERE / PARTNERS: 
 
Andreas Grøntvedt Gjertsen (1981–). 
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet. Diplom 2010 / the Norwegian 
University of Science and Technology. 
Diploma 2010. 

Yashar Hanstad (1982–). Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet. Diplom 
2010 / the Norwegian University of 
Science and Technology. Diploma 2010.

”TYIN tegnestue Arkitekter har siden starten i 2008 jobbet 
hands-on med byggeprosjekter, o�e i te� dialog med både 
brukere og utøvende fagfolk. En kritisk holdning til eget arbeid 
og egen arbeidsmetode har vært avgjørende for prosjektenes 
utvikling, så vel som vilje og evne til endring underveis i prosjek-
teringsprosessen. I søken e�er meningsfull arkitektur, tu�et på 
rasjonell estetikk og forståelige konstruksjoner, ønsker TYIN å 
utforske både verdien av tradisjon og potensialet i innovasjon.” 

Tyin tegnestue Arkitekter

“Since its inception in 2008, TYIN has worked on construction 
projects in a hands-on manner, o�en in close dialogue with both 
users and on-site professionals. Self-critical evaluation of our 
work and methods, along with the willingness and ability to make 
changes during the planning process, has been instrumental in 
developing the projects. In our quest for meaningful architec-
ture, one that is founded on rational aesthetics and comprehen-
sible constructions, TYIN wants to explore the value of tradition 
and the potential of innovation.” 

TYIN tegnestue Architects

Foto : Pasi Aalto
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UTVALGTE ARBEIDER: 

1 Cassia Co-op Training Centre, Sumatra, 
Indonesia. Realisert 2011.

2 Klong Toey Community Lantern, 
Bangkok,Thailand. Realisert 2011.

3 Naust på Aure, Møre og Romsdal. Reali-
sert 2010.

4 Old Market Library, Bangkok, Thailand. 
Realisert 2009.

5 Safe Haven Library, Tak Province, Thai-
land/Burma. Realisert 2009.

6 Safe Haven Bathhouse, Tak Province, 
Thailand/Burma. Realisert 2009.

7 Soe Ker Tie House, Noh Bo, Thailand/
Burma. Realisert 2008.

8 Rundhallen, interiør, Trondheim. Reali-
sert 2007.

Alle foto : Pasi Aalto
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Cassia Coop Training Centre in Sumatra was a rare commission, 
not so much because of the exotic location, but because the 
employer, the French cinnamon producer Patrick Barthelemy, 
was in many ways the type of owner many architects dream 
about. He pursued the highest quality, was interested in social 
issues, and had so many plans for developing his company that 
the architects could virtually formulate their own programme: 
Should they build a factory, a visitor’s centre, or a school? 

TYIN tegnestue Architects, headed by Yashar Hanstad and 
Andreas Gjertsen, opted to focus on the social aspect by viewing 
the Cassia Coop Training Centre as the company’s face to the 
world, that is, as the place where clients and suppliers could 
meet and develop common interests and solutions. When the 
task had more or less been defined, Barthelemy returned to his 
headquarters in Amsterdam. Yashar recalls the experience: “All 
he said was, ‘I want the TYIN touch, and you can achieve that 
best without me. Architecture is your area of expertise, just as 
cinnamon is mine’”.

So what exactly is the TYIN touch? “I think the key aspect in our 
view of architecture is that it should be constructively rational,” 
Yashar explains. “Well, rational is perhaps the wrong  word,” 
Andreas adds. “I’ve started using the word ‘understandable’ 
instead, because some of the choices we make are not necessar-
ily rational. But they are understandable.”

The facility consists of a small gathering of rectangular units lo-
cated under one roof, centred on an atrium where two large trees 
have been preserved and are sticking up through the roo�op. 
Encompassing the atrium are offices, lecture halls, presentation 
rooms (where the company can present its cinnamon and the 
production process), a laboratory, a kitchen, and a guardroom. 
The rooms have been designed in local brick, and the corrugated 

Cassia Coop Training Centre på Sumatra var et sjeldent oppdrag. 
Ikke så mye på grunn av den eksotiske beliggenheten, men fordi 
oppdragsgiveren, den franske kanelprodusenten Patrick Barthe-
lemy, på mange måter var en sånn byggherre som alle arkitekter 
drømmer om. Han var ute e�er kvalitet. Han hadde et klart sosialt 
oppdrag. Han hadde så mange planer for utviklingen av bedri�en 
sin at arkitektene nærmest kunne formulere si� eget program: 
Skulle de bygge fabrikk? Besøkssenter? Eller skole? 

Tyin tegnestue, med Yashar Hanstad og Andreas Gjertsen, valgte 
å konsentrere seg om det sosiale. De ønsket å se Cassia Coop 
Training Centre som kooperativets ansikt utad, stedet der kunder 
og leverandører møtes og utvikler felles interesser og løsninger.

Da oppgaven var mer eller mindre formulert, dro Barthelemy til-
bake til kontoret si� i Amsterdam. – Han sa bare: ”Jeg skal ha ’The 
Tyin touch’, og det gjør dere best uten meg. Arkitektur er deres 
felt, og så skal jeg ta meg av kanelen,” forteller Yashar.

”The Tyin touch”? Hva er det for noe? – Jeg tror den viktigste 
holdningen vi har til arkitektur er at den skal være konstruktivt 
rasjonell, forteller Yashar. – Rasjonell er kanskje feil ord, innven-
der Andreas. – Jeg har begynt å bruke ”forståelig” i stedet. For en 
del av de valgene vi gjør er jo ikke nødvendigvis rasjonelle. Men de 
er forståelige.

Anlegget består av en liten samling rektangulære volumer 
samlet under e� tak, rundt et atrium der to store trær er bevart 
og stikker opp gjennom takflaten. Rundt atriet ligger kontorer, 
undervisningsrom, rom der bedri�en kan vise frem kanelen og 
tilvirkningsprosessene, laboratorium, kjøkken og vaktrom. Rom-
mene er bygget i lokal tegl og bølgeblikktaket, som er lø�et for 
å sørge for naturlig ventilasjon, holdes oppe av slanke, skråstilte 
søyler av kaneltre.

CASSIA COOP TRAINING CENTRE
Tyin tegnestue Arkitekter
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Tyin protesterer mot merkelappen ”bistandsarkitekter”. For 
Yashar og Andreas handler ikke arbeidet i Thailand og Indonesia 
om å ”hjelpe”. Arkitektur er arkitektur. Uanse�. Og det handler om 
mye mer enn ”hjelp”. 

– Det vi ønsker er kanskje å lø�e det hverdagslige opp til noe som 
oppleves som mer enn hverdagslig. Uanse� hvor vi jobber, sier 
Andreas. – Jeg tror det viktigste er de gangene vi har inspirert lo-
kale arkitektstudenter, sier Yashar. – Når arkitekter vi har jobbet 
med i Thailand eller Indonesia har tenkt: ”De�e er jo mi� nabolag, 
hva er det jeg holder på med?” Når vi har inspirert andre arkitek-
ter til å tenke at de faktisk har noe å bidra med.

Tyin tegnestue er for tiden hjemme i Trondheim. – Det vi har lyst 
til nå er bare å bevise for oss sjøl at vi er ordentlige arkitekter, 
sier Yashar og ler. – Nå driver vi og lærer oss grunnleggende norsk 
byggeskikk. Og så får vi se hva det blir ut av det.

Ingerid Helsing Almaas

iron roof, which has been raised in order to facilitate natural 
ventilation, is supported by slender, slanting pillars of cinnamon 
wood. TYIN deny they are engaged in “international aid architec-
ture”. For Yashar and Andreas, the firm’s work in Thailand and 
Indonesia is not about “helping”. Architecture is architecture, 
period, and it is about much more than merely providing “help”. 

“Our goal is to enhance the ordinary so that it appears a bit more 
extraordinary,” Andreas explains. “No ma�er where we work”. 
Yashar chimes in: “I think we have succeeded when we have man-
aged to inspire local architect students. Such as when architects 
we worked with in Thailand or Indonesia have thought, ‘This is 
my neighbourhood – what on earth am I doing?’ Inspiring other 
architects to think can actually make a difference.”

The TYIN architects are currently back home in Trondheim.  “Right 
now we’re immersing ourselves in the basics of Norwegian architec-
ture,” Yashar says. And then we’ll see what the outcome of all that is.”

Ingerid Helsing Almaas A
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ROM FOR EKSPERIMENTER
A space for experimentation

ATELIER OSLO: 

”KROPPSROM” / ”CORPOREAL SPACE”

HUUS OG HEIM ARKITEKTUR: 

”HUS FOR ET UTVALG NORSKE FUGLER” / ”HOUSE FOR A MEDLEY OF NORWEGIAN BIRDS”
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very single day, we live in, move through, and relate to 
a variety of rooms of differing sizes. But even though 
architecture affects our daily lives so immediately 

and directly, we o�en remain unaware of our surroundings and of 
what the concept of architecture actually includes and entails. 

In addition to presenting eleven young Norwegian firms, the 
“Under 40: Young Norwegian Architecture” exhibition also hopes 
to expand the public’s understanding of what architecture can 
be. The museum therefore organized a mini-competition where 
the eleven firms were challenged to create an installation for the 
museum’s Ulltveit-Moe Pavilion.

The challenge was not set up as a specific task, but instead 
encouraged the firms to explore the concept of architecture and 
experiment with the very essence of architecture. The museum 
also requested that the entries should reflect the firms’ principal 
fields of interest and stylistic idiosyncrasies, for example 
by focusing on issues of current social interest. Lying at the 
intersection between art and architecture, the two installations 
that were ultimately chosen represent a meeting between young 
Norwegian architecture and the architecture of Sverre Fehn, the 
creator of the Ulltveit-Moe Pavilion.

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 former aurally, the 
la�er by examining the body’s encounter with architecture. 
The installations also touch upon themes and issues that typify 
these two firms, such as sustainability and our relationship with 
nature and space.

These two installations remind us that rooms and physical 
confines serve as the framework of both human and animal life. 
In each its own way, “House for a Medley of Norwegian Birds” and 
“Corporeal Space” provide a corporeal, sensory, and emotional 
introduction to two topics of current interest, even as they invite 
the visitors to themselves become part of the very installations.

i bor, beveger oss i og forholder oss daglig til 
rom i ulik skala. Arkitektur har en umiddelbar og 
direkte innvirkning på våre daglige liv. Likevel er 
bevisstheten om vår omverden og kunnskapen 
om hva arkitekturbegrepet omfa�er og innebæ-

rer o�e mangelfull. 

I tillegg til å presentere elleve unge, norske praksiser, er en av ho-
vedintensjonene for ”Under 40. Ung norsk arkitektur” å utvide pu-
blikums oppfatning om hva arkitektur kan være. Derfor utfordret 
museet også de elleve kontorene, gjennom en minikonkurranse, 
til å utforme en rominstallasjon for Ulltveit-Moe-paviljongen.

Oppgaven innholdt ikke en spesifikk problemstilling. Tvert imot 
åpnet den opp for en utforsking av arkitekturbegrepet og en 
eksperimentell tilnærming til arkitektur. Museet ba om forslag 
som skulle gjenspeile kontorenes hovedinteressefelt og særpreg 
– gjerne med fokus på aktuelle, samfunnsmessige problemstil-
linger. Resultatet ble to utvalgte installasjoner i grenselandet 
mellom kunst og arkitektur, og et møte mellom de unge kontorene 
og Sverre Fehns arkitektur.

De to prosjektene, ”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 
undersøkelsen av kroppens møte med arkitektur. Samtidig be-
veger installasjonene seg inn på temaer og problemstillinger som 
særpreger de to kontorenes produksjon kny�et til bærekra� og 
menneskets forhold til natur og rom.

Begge installasjonene minner oss om at det fysiske rommet dan-
ner rammene omkring våre liv; så vel for mennesker som for dyr. 
På hver sin måte bidrar de med en kroppslig, sanselig og følelses-
messig introduksjon til to aktuelle problemstillinger, og inviterer 
publikum til selv å inngå som del av installasjonen.

V E
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ATELIER OSLO: ”KROPPSROM”

 
Ifølge Atelier Oslo fører nye regler og forskri�er innen dagens ar-
kitektur til arkitektoniske proporsjoner som beveger seg stadig 
lenger vekk fra dimensjonene til menneskekroppen. Arkitekturen 
er på vei til å utvikle seg til en altfor stor allværsjakke, hevder de; 
den holder deg varm og tørr, du kan legge på deg eller slanke deg, 
og den har store lommer for oppbevaring av ting du vil ha med 
deg. Reglene og forskri�ene har mange gode intensjoner, sier 
Atelier Oslo. Likevel medfører de at det direkte forholdet mellom 
arkitektur og kropp går tapt: følelsen av å gå gjennom en smal 
dør, bevege seg i sni�et, si�e på en benk som samtidig er et gulv, 
eller å dusje i en smal nisje. Man mister muligheten til å skredder-
sy rommet til kroppen. Atelier Oslo kritiserer ikke hva nye for-
skri�er kan være godt for, men påpeker gjennom installasjonen i 
Ulltveit-Moe-paviljongen hva man går glipp av. 

De�e er ikke første gang Atelier Oslo har jobbet med denne 
problemstillingen. Prosjekteringen av ”Hy�e Norderhov” i Høne-
foss ga kontoret inspirasjon til å sammenlikne arkitektur og et 
skreddersydd klesplagg som følger kroppens bevegelser: I likhet 
med utbre�et i skredderens produksjonstegninger, er også teg-
ningene til ”Hy�e Norderhov” laget e�er mål tilpasset beboerne 
som skal oppholde seg der.

”Kroppsrom” består av en serie av rom som smelter sammen til 
én sammenhengende installasjon. Rommene har ulike proporsjo-
ner i forhold til menneskekroppen. Smale åpninger og vertikale 
bevegelser gjør at man må bruke kroppen på en mer kreativ måte. 
For å bevege seg gjennom rommene må man anstrenge seg, og 
får dermed en sterkere bevissthet om den fysiske strukturen 
som omgir kroppen.

Installasjonen utforsker og kny�er seg til paviljongens arkitek-
tur, geometri og omgivelser gjennom et vindu mot treet utenfor, 
himmelen og andre kvaliteter.

ATELIER OSLO: “CORPOREAL SPACE”

 
According to Atelier Oslo, new rules and regulations have led 
contemporary architecture to remove itself ever further from 
the dimensions of the human body. It’s as though architecture 
is on the verge of becoming an oversized, all-weather jacket, 
one that keeps you warm and dry, allows you to either put on 
or take off a few pounds, and has deep pockets for storing the 
necessities of life. But though such rules and regulations are 
well-intentioned, Atelier Oslo argues, they nevertheless sever 
the direct relationship between architecture and the human 
body – the feeling of walking through a narrow doorway or cor-
ridor, of si�ing on a bench that also serves as the floor, of taking 
a shower in a small alcove. In short, we are losing the opportunity 
to tailor the room to our individual bodies. In its installation for 
the Ulltveit-Moe Pavilion, Atelier Oslo does not the criticize the 
potential benefits of the new regulations so much as point out 
what has gone missing. 

It is not the first time that Atelier Oslo has tackled this question. 
While planning the Norderhov Cabin (featured in this exhibition), 
the firm was inspired to compare architecture with a tailor-made 
item of clothing that follows the body’s movements: reminiscent 
of how a tailor’s design allows for unique modifications, the floor 
plans for the Norderhov Cabin were also made according to 
dimensions that were specially adapted to the given clientele.

“Corporeal Space” consists of a series of rooms that merge into 
a single, coherent installation. The proportions of these rooms 
vary according to the human body, with narrow openings and 
vertical movements forcing the visitors to use their bodies in a 
creative manner. Since it takes a deliberate effort to move from 
one room to the next, the visitors become more aware of the 
physical structure that surrounds them.

The installation explores and relates not only to the pavilion’s 
architecture and geometry, but also to its environs through a 
window that shows the tree outside the pavilion, the sky, and 
other external elements.
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KROPPSROM

fig. 9 - 3d skisserendringer av ulike rom i installasjonen.
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HUUS OG HEIM ARCHITECTURE:  
“HOUSE FOR A MEDLEY OF NORWEGIAN BIRDS” 

 
Many of Huus og Heim’s projects deal with sustainability, climate 
change, and related issues. In line with this focus, the firm’s 
installation for “Under 40: Young Norwegian Architecture” 
is based on an op-ed piece where the philosopher Arne Johan 
Vetlesen highlights the intimate connection between global 
climate change and the local and personal effects of such change 
(Klassekampen, 27 November, 2012). 

Vetlesen’s message is simple: you aren’t going to fight for some-
thing that you feel no personal a�achment to. The danger then is 
that when you finally realize the value of this “something”, it may 
already be ruined forever.

A first-hand experience of nature, in a sensory, corporeal, and 
emotional sense, is by no means given, and it is becoming ever 
rarer. The past twenty to thirty years have witnessed a 90% 
decrease in the nature areas where children play; the percentage 
of children who frequent nature on a regular basis has also fallen, 
from half to less than one-tenth. Life is being lived indoors.

Climate change entails a substantial loss of biodiversity, both glob-
ally and outside our very living-room windows. Several bird species 
that were common only ten to fi�een years ago are now virtually ex-
tinct. These developments are taking place even as fewer children 
are in contact with nature. “The lack of knowledge as such is not the 
problem, it is merely a symptom,” Vetlesen writes. “The fundamen-
tal problem is that fewer people are experiencing nature, and that 
there is less nature to be experienced – and this is unprecedented.”

Huus og Heim’s aural installation lets us experience a selection 
of Norwegian birds that are hole-nesters and may thus use a 
birdhouse for nesting; the species in question are also classi-
fied as vulnerable in Norway. The installation consists of around 
a hundred birdhouses forming a spatial unity. They have been 
rigged with simple sensors that activate the sound effects from 
within: when the visitors move through the installation, the bird-
houses “come alive”. Each birdhouse also has a “name tag” that 
identifies which endangered species is being represented.

 “House for a Medley of Norwegian Birds”, disseminates informa-
tion about certain Norwegian birds, making the visitors more 
aware of the various species’ conservation status, their popula-
tion trends, and what threatens their existence today.

HUUS OG HEIM ARKITEKTUR:  
”HUS FOR ET UTVALG NORSKE FUGLER” 

 
Huus og Heim har i ulike prosjekter arbeidet med problemstillin-
ger kny�et til bærekra� og klimaproblematikk. Deres instal-
lasjon til ”Under 40. Ung norsk arkitektur” tar utgangspunkt i 
filosof Arne Johan Vetlesens artikkel i Klassekampen tirsdag 
27.11.12, der han peker på de globale klimautfordringenes te�e 
forbindelse til de miljømessige endringene på et lokalt og person-
lig nivå. 

Vetlesens budskap er enkelt: Du kommer ikke til å kjempe for 
noe du ikke har et forhold til. Faren er da stor for at det kan være 
ødelagt når du oppdager verdien av det.

Et førstehåndserfart forhold til naturen i sanselig, kroppslig 
og følelsesmessig forstand er ingen selvfølge, og blir stadig 
sjeldnere: I løpet av de siste to-tre tiårene har 90 % av naturom-
rådene der barn bedriver fri lek forsvunnet. Andelen barn som 
regelmessig ferdes i naturen har falt fra halvparten til mindre enn 
en tiendedel. Livet leves innendørs.

Med klimaendringene opplever vi et markant tap i artsmangfold, 
både globalt og utenfor stuevinduet. Flere fuglearter som var 
vanlige for 10–15 år siden, er nå praktisk talt forsvunnet. De�e 
skjer parallelt med at færre barn ferdes i naturen. ”Kunnskaps-
mangelen som sådan er ikke problemet, kun et symptom,” skriver 
Vetlesen: ”Det grunnleggende er tapet av erfaring av natur, samt 
– historisk ny� – av natur som kan erfares.”

Huus og Heims lydinstallasjon gjør det mulig å erfare et utvalg 
av norske fugler – der alle er fugler som er såkalt hullhekkende 
og kan beny�e fuglekasser til hekking. Artene er også definert 
som sårbare og under press i norsk sammenheng. Installasjo-
nen er bygget opp av rundt hundre fuglekasser som til sammen 
skaper en romlighet. Kassene er utstyrt med enkle sensorer som 
aktiviserer lydeffekter. Når de besøkende beveger seg gjennom 
installasjonen vil kassene ”våkne til live”. De er også forsynt med 
”navneskilt” som forteller om hvilke truete fuglearter som bebor 
de enkelte kassene.

”Hus for et utvalg norske fugler” formidler konkret kunnskap om 
noen av våre norske fugler, og sier samtidig noe om miljøstatus, 
utviklingen i bestanden og på hvilken måte de enkelte artene er 
truet i dag. 
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K v i n a n d
Common Goldeneye Bucephala 

clangula

 
K j ø t t m e i s

Great Tit Parus major
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