
Kjære alle sammen, dear english speaking guests  
 
La meg ønske velkommen med dans av en flott ungdom 
Let me introduce you to the talented dancer Eirik Sellevold  
 
…………………… 
 
I will make an introduction in norwegian, then turn to English when I announce the 
winners. 
 
Juryen for idèkonkurransen har kommet til et resultat i denne spennende konkurransen.  
 
Det har vært arbeidskrevende, men inspirerende og lærerikt. Juryen har hatt noen 
intense dager hvor alle forslag er ”saumfart” opptil flere ganger og vi har diskutert 
problemstillinger i konkurranseprogrammet opp mot besvarelsene.  
 
Konkurransebidragene viser ulike grep og tilnærming til oppgaven. Flere bidrag forsøker 
å gi et svar på helheten, mens andre kun svarer på noen utfordringer i 
konkurranseprogrammet. Det varierer fra omfangsrike besvarelser som legger opp til 
omfattende endringer av Harstad sentrum med bla utfylling i sjø, til forslag som tar 
iboende kvaliteter i Harstad og illustrerer en sammenhengende helhet. 10 team har 
deltatt i konkurransen. Alle forslagene er vurdert av Juryen. Byen kunne ønsket seg en 
større deltagelse. Juryen premierer forslagene som gir best grunnlag til videre diskusjon 
for planlagt sentrumsplan for Harstad. Innkjøpene gir gode ideer på alternative løsninger. 
Kvaliteten og variasjonen på flertallet av de innleverte forslagene er varierende, men så 
god at juryen oppfatter intensjonen med idékonkurransen som oppfylt.  
 
Juryens rapport skal være ferdig og publisert før vi tar juleferie, sjekk ut kommunens 
nettsider.  
 
Veien videre må Harstad kommune ta opp til vurdering, men jeg kan love at 
konkurransen skal ligge til grunn for en sentrumsplan – enten den kommer i 2012 eller i 
2015.  
 



 
 
Besvarelsene har ikke et vidt nok spekter av ideer og løsninger som det videre arbeidet 
kan ta av fra. Derfor har juryen konkludert med at det ikke deles ut en 1. pris. 
Juryen har konkludert med delt 2. plass til 2 konkurranseutkast. 
Hver av disse premieres med kr 250 000,- 
 
So ! To the point! 
 
Dear winners 
 
It is a complicated and complex task Harstad kommune has invited the architects to 
compete in. You did an excellent job, and we congratulate you with prizes in this 
competition. I can also assure you that your contributions will be a central part of our 
discussions when we work out our plan for the city centre. 
 
The jury has decided that there is no 1 prize.  
The reason is mainly because of the complex situation with the transport system in 
Harstad Centrum. The conditions have changed politically and the “Harstadpakke” will 
not be realised, something that left the competition with no satisfactory solution on this 
crucial question.  
 
There are two second places: Each of these gets 250 000,- Nkr. 
 
And these two are: 
Perlebåndet og Innblikk/Utsyn! 
 
Please welcome the architects behind  
 
Perlebåndet that have come all the way from Germany:  
Martin Ostermann og Lena Kleinheinz 
 
Innblikk/utsyn, from Denmark:  
Lise Anette Breivik 
Stine Borgstrøm 
Line Stybe Vestergaard 
Kjersti Bjerke Hagen 
 
Third place is Nu-da and here to receive the prize from Poland Jakub Stroinska 

 
The jury has also bought elements from two: 

 
Fra HARDstad til grønn by Dronninga landskap ved Ragnhild Momrak  

og 
Fun city Lèva ved Aslaug Tveit 
 
 
And then I will turn to Norwegian to say something about the jury´s decisions. 
 
Innblikk / Utsyn søker å utpeke potensialer og angi veiledende rammer for en gradvis 
utvikling med utgangspunkt i ressursene beskrevet som ”et yrende kulturliv og 
pulserende samfunn som finner vei, sted og rom i møtet med naturen”. Langs to 
primære bevegelser: Kulturaksen gjennom sentrum og Sjøsiden som er en intensivering 
av stien langs sjøen i det den passerer sentrum, oppdages og utvikles uformelle byrom 
med potensial for å bli opplevelsesbaserte kulturelle generatorer. Juryen mener at 
prosjektet har fanget opp de kulturelle drivkreftene i byen og gitt det et uttrykk som kan 



inspirere til en uformell utvikling av sentrale byrom, prosjektet premieres derfor på tross 
av at det ikke tar stilling til infrastrukturelle problemstillinger. 
 
  
 Perlebåndet langs kysten skaper en ny forbindelse mellom byen og havet, og søker å 
styrke bysentrum gjennom en regenerering av kystlinjen, slik at brukbarheten økes både 
for byens borgere og turister. Det foreslås fem områder langs kystlinjen med ulikt 
program og karakter, som bindes sammen av en kontinuerlig bulevard. Forslaget 
definerer en ny grense for bysentrum, gjennom en tydelig fortettingsstrategi, og dette 
grepet kan bidra til å skape det kompakte og urbane bysentrum som etterspørres i 
programmet. Rådhuset foreslås lokalisert sentralt, der bussterminalen ligger i dag. 
Gjennom denne plasseringen etableres det nye romlige forløp i sentrum. Byrommene får 
en god bymessig skala, med tydelig definerte roller, som juryen savner i flere av de 
andre besvarelsene, og prosjektet premieres til tross for at det har omlegging av Rv83 i 
tunnel som forutsetning. 
  
  
NU DA er et gjennomarbeidet prosjekt med store, tydelige gester. Det besvarer 
utfordringene i programmet gjennom analyser og konkrete forslag til infrastruktur og en 
differensiert fortetningsstrategi. Prosjektet viser et Harstad i ny skikkelse og åpner en 
diskusjon om fullstendig restrukturering av Harstad sentrums havnefront. Juryen mener 
at prosjektet har mye å bidra med gjennom måten de forskjellige sentrumsdelene er gitt 
egen identitet, men at skalaen i de foreslåtte inngrepene er gjennomgående for voldsom 
og optimistisk i forhold til økonomisk gjennomføringsevne. 
 
Juryen har konkludert med innkjøp av 2. konkurranseutkast. 
 
50 000,- 
 
Innkjøp går til 
Fra HARDstad til Grønn by 
 
Fra HARDstad til Grønn by lanserer 10 urbane bud for Harstad som skal forsterke 
bykulturen og Harstads posisjon som Nord-Norges tredje største by, hvert av budene 
argumenteres for med eksempler fra andre byer. Prosjektet skiller seg ut med en ved å 
undersøke hvordan prinsippet med ”shared space” kan appliseres på hele planområdet. 
Prosjektet håndterer riksveiens trase gjennom sentrum ved å gi den en urban geometri 
med alleer, sykkelfelt og brede fortau. Med inspirasjon fra Murmansks 100 000 trær, 
foreslås det å plante 1000 bytrær i Harstad sentrum i urbane skoger, avenyer, alleer og 
trelunder. 
 
Innkjøp går til 
Fun City 
 
Fun city foreslår å etablere ”Stien i sentrum”, som ny en forbindelse mellom 
sentrumskjernen og nye soner som kobles til den etablerte ”Stien langs sjøen”. ”Stien i 
sentrum” programmeres med et mangfold av aktiviteter og opplevelser, med 
utgangspunkt i den såkalte 100-metersregelen, inspirert av Jan Gehl og Randolph T. 
Hester. Juryen mener ”Stien i sentrum er et godt grep med potensial. Grepet er 
besvarelsen styrke, og juryen mener det begrunner et innkjøp. Fun City har også 
utarbeidet en formgivingsveileder, som viser prinsipper for hvordan sentrum og 
byrommene kan utformes og aktiviseres. Juryen vil påpeke at prinsippene bør 
bearbeides, konkretiseres og gjennomgås nærmere, slik at relevansen og 
overførbarheten til Harstad sentrum blir tydelig. 
 


