
HJERTELIA
Europan16



Agenda

• Film status

• Historisk – i forhold til planer

• Utvikling av området

• Hva er Europan16

• Europan16 – beskrivelse av tomten

• Juryering

• Vinner

• Videre planer



BA492 (special mention)



EB549 (special mention)



OH185 (special mention)









Historisk utvikling og forklaring

• Kommunedelplan Krakstadmarka 2016   

• Henvendelse fra grunneiere og dialogmøte ifbm Tanberghøgda og veiforbindelse 

mot Vesterntangen, september 2019. Det er 5 grunneiere inklusive Ringerike 

kommune

• Jordvern 2019 – Kommuneplanens arealdel 2019 – 2030, vedtatt 31.01.2019.

Bestemmelser & 5.14 Jordvernplan: «Det skal i reguleringsplan som berører dyrka 

mark utarbeides jordvernplan, herunder kompenserende tiltak og håndtering av 

matjord»

• Vi blir kontaktet av Europan16 – vi går inn i konkurransen mars 2020 for å finne 

løsninger på utnyttelse av Hjertelia tomten mht jordvern

• Mens konkurransen pågår blir hensynet til jordvern skjerpet, Kommuneplanens 

samfunnsdel vedtatt 30.09.2021

• Ytterligere innskjerping – brev fra Landbruksministeren 23. mars 2022, «Ta vare på 

matjorda»





Transformasjon av det produktive landskapet

Ringerike har et unikt kulturlandskap og fantastiske forhold for matproduksjon. Vi har også kort vei 

til store folkerike markeder, det gir gode muligheter til å selge varer, og til å trekke folk til 

Ringerike. Men mange av regionens gårder driftes i dag av gårdbrukere som er i 60 årene. Mange 

av disse har ingen i familien som vil ta over gårdsdriften. Andre opplever at det i forbindelse med 

generasjonsskifter tenkes i nye retninger. Mange av gårdene er av en størrelse som ikke gir en 

akseptabel inntekt for de som er unge i dag På disse gårdene kan det være en fremtid med andre 

driftsformer enn det vi har sett frem til nå. Hjertelia kan bli en attraktiv bydel som tiltrekker seg 

mennesker som har interesse av kunne være med på utvikle fremtidens landbruk i bynære 

områder. Vi ser allerede at det er en viss interesse for eksperimentering i på gårdseiendommer, 

med bønder som blant bant tester ut forskjellige konsepter innen andelslandbruk. Hvilke synergier 

kan skapes mellom gårdsbruk i området og Europantomten?

I forbindelse med Hjertelia kan vi også legge vekt på kunnskap og opplæring om økologisk 

landbruk i mindre skala, noe vi ser er under rask utvikling på Ringerike. Vi mener Hjertelia kan ha 

en rolle i videre bærekraftig bruk av landbrukseiendommene gjennom innovative konsepter som 

kombinerer kvaliteter fra urbane omgivelser med det produktive landskapet.

HJERTELIA - EUROPAN 16 - NORWAY



Hjertelia, en del av kommunedelplan for Krakstadmarka (KDP) 2016

• 200 daa til ny boligbebyggelse

• KDP åpner opp for konsentrert småhus til 
blokk

• 60 daa til eksisterende bolig 
(transformeres/fortettes)

• 9 daa avsatt til offentlig-privat 
tjenesteyting

• 6 daa avsatt til bebyggelse og anlegg

• Ringerike kommune eier ca. 60 daa 
avsatt til bolig 

• Potensialet i KDP reguleres i samme 
detalj- eller områdereguelering



Utsikt fra Hjertelia mot Hønefoss bysentrum



Hjertelia - en ny måte å tenke bolig på?

Problemstillinger

• Hvordan lage en attraktiv bydel med et 
bredt bo- og levetilbud

• Delingsøkonomi

• Klima og miljø i bygge- og driftsfase

• Bærekraftig mobilitet

• Kobling mot byen med ny gang- og 
sykkelbro

• Hensyn til bekkedrag og biomangfold

• Hvordan ivareta dyrka mark, og 
tilrettelegge aktiv matproduksjon ved å 
innlemme eksisterende 
landbruksområder i ny 
boligbebyggelse – urbant landbruk



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

Oslo Urban Week 8. september 2021

Knut Kjennerud Enhetsleder Eiendomsutvikling Strategi og utvikling Ringerike kommune 



Verdens største arkitektkonkurranse .

Åpen idékonkurranse for  tverrfaglige

team av arkitekter, landskapsarkitekter, 

urbanister under 40 år. 

Et stort nettverk av byer, universiteter og 

utviklingsmiljø fra hele Europa. 



40 til 50 byer hver runde

900+ tverrfaglige team

2 årig prosess

1 tema



Hjertelia

Fagerstrand

Levanger

Risøy

3- 5 norske tomter velges ut
i hver runde



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


