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Forbindelser til stedet, naturen og elementene
Det planlagte vitensenterets tomt har en unik plassering på 
grensen hvor kyst møter hav,og hvor kulturlandskap møter rå 
natur. Hovedideen bak forslaget Naust - mellom kyst og sjø 
er at man gjennom senterets arkitektur kan se eller oppdage 
omgivelsene og naturen på en ny måte, og at arkitekturen 
bidrar til å forsterke og utstille stedet. landskapets og naturens 
fenomener bidrar til stimulering av menneskets sanser, og vi vil 
forsøke å fange disse i bygningen. 

etablering av uterommene rundt senteret skjer derfor under 
særlig hensyn til stedets særegenheter. tomten byr på varias-
jon i omgivelsene for hver himmelretning, og det kreves derfor 
en særlig behandling og tilpasning av bebyggelsen for hvert 
preg.  

Havnesiden / ankomstsiden mot øst_
Havnesiden er inntatt og ‘bebodd’ av små naust og brygger 
nede langs vannkanten. Naustene ligger med gavlen mot tun-
gevågen og med lengderetningen med terrengets fallretning. 
Den nye bebyggelsen følger eksisterende henvendelseslin-
jer, og vitensenteret danner en forsterket forbindelse mellom 
havnen, fra hvor man ankommer med båt eller vei, og mot det 
fredede fyanlegget.

Funksjonssiden mot sør_
Herfra foregår ankomst fra hovedvei for grovtrafikk, lever-
anser og bevegelseshemmede. Sikkerhet, orden og oversikt 
preger trafikk- og adkomstløsninger.

Senterets mer innadvendte funksjoner som auditorium, kon-
torer, verksted og møterom er med på å danne en avg-
rensning mellom den eksisterende husklyngen og senterets 
hovedstrøm av besøkende.

kystsiden mot nord_
Kystsiden er naken, værutsatt og rå i sin natur. Det tas hensyn 
til friluftsliv, natur, landskap ved å beholde bevegelse langs 
vannet uforstyrret for senterets utearealer. På nordsiden av 
bygningen vender bygningene langsiden til og skaper mu-
lighet for følelsen av å være alene med havet og utsikten, 
selv i nær tilknytning til fasaden.

tungenes Fyr mot vest_
Forbindelsen mot vest har som formål å innramme det 
skrånende terrenget og å styrke forbindelsen fra havnen, 
via bygningen og opp mot fyret.

utsikt mot Hav, kyst, Fyr og vik
Ved å etablere skifter i synslinjer og henvendelser mellom de for-
skjellige landskaps- og kulturpreg i omgivelsene, flettes bygnin-
gen sammen med stedet og nye forbindelser skapes mellom det 
bygde og det ubebygde, og viser skiftinger i årstider, vær og 
omgivelser.

utsikt 
kystsiden

utsikt 
tungenes Fyr

utsikt 
Havnesideninnsikt

oppsikt



NauSt - mellom kyst & sjø
maritimt vitensenter, tungevågen, Randaberg
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naturen = vitensenter & møteplass =naust arkitektur =

Hovedidéer
et FORaNKRet FORmSPRÅK SOm SKaPeR Nye FORBINDelSeR
utgangspunktet for plassering og formspråk er tatt i lokalbyggeskikk 
for eksisterende bebyggelse og naust, med saltak og sammensatte 
former med et selvgrodd uttrykk. Vitensenterets utforming brytes 
opp i flere naust som danner en klyngekomposisjon. Den nye struk-
turen vil fremstå med et dempet uttrykk og være gjenkjennelig på 
stedet, men skille seg fra det gamle i lys av utførelse og materialer, 
uten å konkurrere med eksisterende bebyggelse og naturen.

mens bygningenes ytre langstrakte form er med på å fremheve ter-
rengets forsiktig skrånende bevegelse, definerer den nedgravde 
stenkilen terrenget på en annen måte, ved å grave seg inn i land-
skapet og oppdele klyngen av naust. Kilen danner et sentralt rom 
for adkomst, og sammenknytter forbindelser mellom bygningen og 
de forskjellige karakter i omgivelsene, både fysisk og visuelt gjen-
nom vegger i glass. 

For maksimalt å utnytte naturens og landskapets egenskaper vil vi 
etablere tette forbindelse mellom ute og innearealer- både for so-
siale og åpne uteområder og inn i avgrensede utelommer for ut-
stillings- eller læringsformål. Vi ønsker å skape nære kontekstuelle 
sammenheng mellom vitensenteret og den omkringliggende be-
byggelse, naturen og veier og stinett. Ved å utpeke enkelte viktige 
koblingspunkter som bygningen innrammer, håper vi å kunne skape 
nye sammenhenger på stedet, uten å forstyrre.

Kilen fungerer som knutepunkt mellom de forskjellige interne soner, og mel-
lom utvalgte preg i omgivelsene. møteplass og utstillingssone kan enkelt ad-
skilles, samtidig som uteområdene og kilen linker dem sammen.

Kilen representerer møtet mellom kyst og sjø. Via glassvegger ivaretas viktige 
forbindelser i to retninger, mot henholdsvis tungvågen fyr mot vest og havnen 
mot øst.

Ny klyngestruktur i gjenkjennelig form med utgangsunkt i lokal byggeskikk, 
henvendelser i landkspaet og grupperinger.



reFeranse
utformingen av åp-
ningene i gavlene er 
inspirert av portene i 
tradisjonelle naust.

Bygningsskjelett i 
lokal, tradisjonell 
trekonstruksjon

Gradert trekledning

Gradert trekledning på tak

Prinsipp for gradert tak 
og innfelt atrium

Prinsipp for gradert 
fasade

Stenfundament
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materiale
Bygningen kles 
med trelister både 
på tak og 
fasader. 

reFeranse
utendørs belegning trek-
kes inn i bygningen bygning & terreng

Bygningene legger seg i det grønne beitemark-
sterrenget mellom kysten og havet. Det myke 
landskapet legger seg rundt og pakker inn deler 
av bygningen, som om det var stenene i gresset 
eller tangen mellom stenene. 

utomHus
uteområdene er lagt strategisk i forbindelse med sol og utvalgte utsik-
tslinjer. Ved å tilby utearealer som både vender mot sørøst og mot 
vest, muliggjøres utendørs opphold ved tilstelninger både på kvelds-
tid og dagtid, og både i- og utenfor åpningstidene.

Fremherskende vinder på området kommer hovedsakelig fra nord 
vest-vest og sør-øst. Bygningene er organisert etter hovedvindretnin-
gene slik at det skapes kontrast i vindforhold mellom de to uteom-
rådene; mens den ene er vindutsatt på en dag med vind fra nord-
vest, ligger utesonen mot øst i le, og omvendt. Dette er ett av flere 
eksempler på at bygningen kan forsterke følelsen av naturen og kli-
maets påvirkninger.

Vann og overvann brukes som en ressurs i uteområdene og i senteret. 
Vannet ledes åpent og følger terrengets fall gjennom det skrånende 
stenatriet, gjennom foajeen og ut på inngangssiden. 

Ved nyplanting benyttes stedegen, slitesterk vegetasjon. Vegetas-
jonen gir opplevelse av årstidsvariasjon og kan også brukes som en 
viktig læringsarena. 

byggetekniske prinsipper 
Basert på lokale tradisjoner og byggeskikk, konstrueres bygningen 
med en enkel, nøktern og stedstilpasset struktur, bygd med lokale og 
naturlige materialer. 

utgangspunktet for konstruksjonen er det nedgravde stenfundament 
som ‘holder terrenget på plass’ og danner base for en treskjelettkon-
struksjon som igjen bærer taket. Innvendige vegger kan med dette 
oppføres uavhengig av den bærende konstruksjonen, og dette til-
later stor fleksibilitet ved endringer i utstillingsformål eller behov for mer 
åpne eller lukkede rom.

utgravd masse fylles på over kilen og danner et grønt tak over ankom-
strommet mellom naustene.

utstillingsnaustenes gavlvinduer trekkes litt inn fra fasaden, og med 
dette skapes soner for overdekket utopphold for besøkende og for 
turgåere utenfor senterets åpningstider.

materialer & Farger
Fasaden har en enkel hovedlagoppdeling med glass, tette felt og lameller, hvilket 
gir muligheter for variasjoner av lysinnfall, skyggevirkninger og kontakt med utsiden. 
Graderinger mellom tetthet og porøsitet skapes ved å variere avstanden mellom 
trelamellene. Når lysene tennes på kveldstid, vil bygningene fremstå som horison-
tale peilepunkter av glødende striper i landskapet.

Indre rom defineres med fleksible lettvegger med varierende tetthet, tykkelser og 
transparensnivå og fleksible skodder gir mulighet for styring av lysforhold ved skif-
tende utstillingsbehov eller solforhold. 

Valg av tunge gulvmaterialer er med til å trekke utsiden inn i bygningen og til å gjøre 
bygningen fleksibel og mottagelig rfor utradisjonell bruk og aktiv læring med for ek-
sempel vann, inne i bygningen. Stenfundamentet som omslutter kilen gir inntrykk av 
at rommet er gravd ned i fjellet og danner et solid fundament for grovere bruk ved 
å sørge for høy slitebestandighet og minimert vedlikehold. 

Værforholdene på stedet vil sette sitt preg på de naturlige materialene, og bidra til 
fortellingen om livet ved kysten og naturens påvirkning på det menneskeskapte.

M A R I T I M T  V I T E N S E N T E R 
I  T U N G E V Å G E N

S i d e  1 3

Dette er tomta til vitensenteret.

reFeranse Fundament
med inspirasjon fra 
lokale byggemåter,  
festes bygningene i 
terrenget med stenfun-
dament som dermed 
beskriver med dette 
den “tunge” delen av 
bygningen.

materialer
Fasadens ytterste lag dannes 
av trelameller med varier-
ende avstand. Fasadene 
graderes med dette fra helt 
tett kledning mot utstill-
ingssonene mot vest, og 
graderes i åpenhet for mer 
lysinnslipp mot øst.
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vitevågen_Foajé og kaféområde danner et felles sentralpunkt mellom 
teknisk sone, møteplass/auditorium og vitensenterets utstillingsområder. 
Foajeen etableres som et innerom med utekvaliteter i stenkilen i terrenget 
mellom naustene.

vitensenter, møteplass & teknik_Organiseringen av funksjoner og flyt 
gjennom senteret muliggjør enkel avkobling og tilkobling mellom de 3 
hovedsonene, teknisk, møteplass og vitensenter, og deres tilhørende 
funksjoner.

utomHus _En trygg og lett tilgjengelig trafikkflyt med klare avgrensninger 
mellom rekreative utesoner, gåsoner og laste - lossesoner ivaretas ved en 
klar oppdeling av ankomstsonene.

TEKNISK
ROM

LAGER

AUDITORIUM

UNDERVISNINGSROM

KAFE

OG
KJØKKEN

GARDEROBE
GARDEROBE

TOALETT

RESEPSJON/
BUTIKK

KONTOR

MØTEROM GRUPPEROM

UNDERVIS-
NINGS-

MATERIELL

VASKEROM

VERKSTED

VITENSENTER

TEKNISK

UTSTILLINGSLOKALER

MØTEPLASS

VITENVÅGEN

MØTEPLASS

VITENSENTER

VITENSENTER

MØTEPLASS

TEKNISK

TEKNISK

FRITIDSOMRÅDE

FRITIDSOMRÅDE

INNGANGSPARTI

TILGANG FOR 
TRANSPORT

TILGANG TIL 
HANDICAP

PARKERING

interne Forbindelser
Internt dreier bevegelsen seg rundt det sentrale ankomstarealet, hvor man befinner 
seg nedgravd i-/ pakket inn i landskapet- Her skaper stenbelegningen og store 
glassvegger en karakter av å være i en sone halvveis mellom ute og inne.

Kilen rammer inn og fanger opp den visuelle og fysiske bevegelsen opp mot fyrtan-
legget og ned mot tungevågen, mens en kryssende forbindelse etableres på tvers 
av bygningenes lengderetninger som danner intern hovedhenvendelse mellom ut-
stillingsarealene og møteplass og teknisk sone.

På østsiden / ankomstsiden danner bygningene le for vinden når den kommer fra 
nordvest, og her kan man sitte ute i solen på dagtid i tilknytning til kafeen. Om vin-
teren når solen står lavt, skinner solen inn gjennom stenkilen og bidrar til en følelse 
av å være i tett kontakt med utsiden selv om man er inne. Den grove karakteren i 
stenbelegningen som er trukket inn i bygningen, og vannet som renner åpent gjen-
nom renner i kantene av stenkilen forsterker dette preget ytterligere.



Snitt C-C  1:200

2. etasjeplan 1:200

areal og volumen oversigt 

Funktion Rom areal 1. etasje 2. etasje I alt
Vitensenter

utstillingslokaler 1190 966 140 1106
Butikk/resepsjon 50 50
Kontor, personal 70 88
Garderobe, personal 30 32
Verksted 50 53 30
Gjenstandsmottak/lager 200 199
teknisk rom 100 40 40
Vaskerom 30 30
undervisningsmateriell 30 30

I alt 1750 1308 390 1698

møteplass
Publikumsmottak inkl. Garderobe og toalett/butikk 80 124 8
Kafe og kjøkken 250 245
Kjølerom 20 20
auditorium 200 * 201
undervisningsrom 100 * 102
Grupperom 50 * 50
møterom 50 * 50

I alt 750 489 311 800

Samlet areal I alt 2500 1797 701 2498

* = Rom kan slås sammen
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areal og volumoversikt 

utomhusperspektiv inngang kafé _ View e2

Forbindelser
Den innvendige planløsninger er fleksibel og arealeffektiv, 
og tillater at de ønskede rom og soner kan slås sammen eller 
skilles ved behov, og muliggjør åpning mellom ute og inne.

uterommet i stenkilen mot vest opparbeides med variasjon 
mellom skråning og horisontalflater i bakken, slik at både sit-
tende uteopphold i ulike nivåer og bevegelse muliggjøres.

arkitekturen legger mulighetene til rette for at syns- eller bev-
egelseshemmede kan merke forbindelsen med naturen og 
omgivelsene, og skråningen er designet med fall som mulig-
gjør bevegelse via rullestol eller gåstol.
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Interiørperspektiv utstilling _ View 1

Interiørperspektiv atrium _ View 2

7,5m 5,5m

atruim
utstilling
_maritim 
  industri

utstilling
_havbruk

utstilling
_kystverket Publikumsmottak Garderobe Grupperom møterom

undervisningsrom Kontor

Verksted

View 3. FlekSiBle VinDuSSkoD-
Der muliggjør styring av lysfor-
hold, og varmebidrag fra solen.

View 5. uTSikT gjennom bygnin-
gen via en synsakse mellom 
fyrtårnet og havnen.

View 2. ATrium 
Naturen vekker oppsikt i bygningen 
og gir mulighet for utstilling, læring, 
helse. View 4. AkVArieT opplyses 

ovenfra via glassfelt i taket.

energi, materialer og miljø
Klima og miljøhensyn er et naturlig premiss for et vellykket bygg, 
og sosiale, økonomiske, energimessige, inneklima- og komfort-
messige elementer skal ses som en samlet helhet i den forb-
indelse. Viktige nybygg som vitensenteret på Randaberg skal 
vise veien og være gode eksempler på fremtidssikrede bebyg-
gelser hvor de fremtidige generasjoners håndtering, bruk og 
eventuell avhending av bygningen inntenkes. 

Bæredyktighet kommer til uttrykk på mange måter: Faktorer 
som materialeforbruk og produksjon, transport, levetid, livssyk-
lus, sunne råmaterialer og transport går hånd i hånd med kul-
debrofrie og energimessig optimerte konstruksjoner.

De valgte materialene er lokale og naturlige og reduserer byg-
gets ressursbruk og klimabelastning, og iforhold til bygningsk-
roppens utførelse, legges det stor vekt på å legge til rette for 
gode energi -og inneklimaforhold gjennom utnyttelse av sol-
orientering, optimering av konstruksjonene og miljøvennlige 
materialevalg. miljø og bærekraftighet er også forenet med 
funksjonell og sosial arkitektur som tilpasser seg stedet og som 
samtidig kan tilgodese skiftende behov. 

Tomtens topografi, lysforhold, vegetasjon, form og areal har 
vært retningsgivende for valg av bygningstypologi og for plas-
sering av bebyggelsen. Det ligger store miljøverdier og opplev-
elsesverdier terreng og vegetasjon som er bevart og integrert 
i anlegget. 

energiriktig prosjektering og kuldebrofrie løsninger vil sørge for 
en enestående termisk komfort, hvor arealer inntil glasset hold-
er samme temperatur som i resten av bygningen.

romlige opplevelser
utstilling og lÆring på Flere nivåer
Bygningen er designet med tanke på optimal flyt, funk-
sjonsdeling i forhold til møteplassfunksjoner og utstilling-
sområder. På det neste nivå skal arkitekturen også bidra 
til å utstille stedet vi befinner oss på, med tilhørende 
stedsspesifikke fenomener og forhold: Hensikten er at 
arkitekturen med enkle midler, skal følge de besøkende 
på en reise mellom fortid, fremtid og nåtiden som tar i 
betraktning forholdene på netop dette sted. 

mot bygningens vestside skaper tett kledning mørkere 
lokaler, som muliggjør plassering av interaktive skjermer 
osv på veggene her.  akvariet plasseres sentralt i utstilling-
sområdet med en ovenlysvirkning fra glassfelt i taket.

Gjennom strukturen oppleves variasjoner i tilstander og 
graderinger mellom inne / ute, åpent / lukket, vind- og 
regnutsatt, eller skjermet. I innvendige atrier i bygningen 
trekker vi ut små deler av landskapet som en del av utstill-
ingen og som muliggjør aktiv utforskning utendørs. atriene 
brukes som utvendige utstillingsrom internt i strukturen. 
Her kan man holde workshops / aktiv læring via eksperi-
menter som krever utendørskontakt, men som samtidig er 
en fullintegrert del av utstillingssituasjonen inne.

muligheten for å merke mer fysiske forbindelser til elemen-
tene, landskapet og værets påvirkning på kroppen søkes 
ivaretatt i bygningen, og utstilling av dette nærværende 
miljø kan komme til uttrykk på forskjellige måter. For ek-
sempel vil en tilpasset og slitesterk robust struktur tåle og 
muliggjøre innendørs eksperimentering med elementene. 
Dette krever en robust bygningsform som er tilpasset en 
utradisjonell og grovere bruk og integrasjon av slike for-
hold i løsningene er av stor betydning for byggets ende-
lige fleksibilitet og varighet. 


