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 Med historien som vinden i våre seil 

KOTE   9

I Randaberg, på kanten av storhavet ligger Vitenvågen, som et skip 
av viten. Det ene seil løfter seg opp og ut mot havet men bevarer  
samtidig jordforbindelsen tett forbundet med havnen og landet 
innenfor. Det andre spennes opp med front mot Tungenesfyret og 
lyset. Bygningen løfter på sløret ved hjelp av sprekker i fasaden og 
tenner gjestenes nysgjerrighet.

ANKOMST
Ankomst til DMV skjer via Tungenesveien. Fra parkeringsplas-
sen går en ny sykkel- og gangsti langs havnebassenget, og etter 
å ha passert boligen på venstre hånd troner Vitensentret mot deg 
med sitt høye, smale og imøtekommende inngangsparti, som åpner 
opp mod sørøst. Bygningen består av to volumen som i plan er 
identiske,  men hvor de perspektivistisk sett løfter seg omvendt 
proporsjonalt i forhold til hverandre. Til høyre for inngangen lok-
ker det nordøstlige volumet sentrets besøkende opp på taket av 
bygningen, hvor det er en fabelaktig utsikt over havet, bukten og 
inn over land.

LANDSKAPET
Landskapet er holdt rått og faller derfor godt inn i omgivelsene.  
Utenfor kafeen og undervisningsrommene  vest for bygningen, er 
det anlagt et tidevannsbasseng. Med referanser til havmiljøet fi nner 
man der bunngarnspeler  spredt rundt i vannet som lekeredskap 
for barn og voksne. Landskapet bindes sammen av et rekreativt 
område som går fra museet mot havnen og langs vannet og de ek-
sisterende stisystemene. Langs fasaden mot sørvest er varelevering 
og handikapparkering, som er lagt så tett på hovedinngangen som 
mulig og med gangsone langs muren mot inngangspartiet.
Lastebiler og biler får adkomst via nyetablert vei i det sørvest-
lige hjørne av  byggefeltet og med en rundkjøring helt oppe ved 
gjenstandsmottaket er det lett å komme in og ut fra området. Syk-
kelparkering fi nns til venstre ved innkjørselen på sørvestsiden av 
bygningen. Derved er det skapt adgang til museet utenom eventuell 
biltrafi kk.

BYGNINGEN
Inngangen til DMV fører direkte inn i det høye, smale utstillings-
rommet med buede vegger, som skråner lett innover i rommet. 
Det gir en fornemmelse av å stå mellom to store skip på land. Et 
18m bredt panoramavindu glir i en rolig og lett  buende bevegelse 
fra det høye, smale rommet til et lavt og bredt rom med utsikt til 
Tungenesfyret mot vest.
Fra inngangen er det direkte forbindelse til kafeen og butikken, 
som ligger mot vest og har  utsikt til havneområdet. Her kan man 
sitte og nyte kveldssolen både ute og inne. Den direkte utgang til 
det øvrige området gjør det mulig å benytte cafeen også utenfor 
utstillingens åpningstider.
I forlengelse av kafeen fi nner man møterom, grupperom og un-
dervisningsrom. Mot nord ligger auditoriet med et fl ott utsyn mot 
åpent hav. Rommene er fl eksibelt innrettet med mobile vegger, så 
rommenes størrelse hurtig og enkelt kan endres. Til bruk ved større 
arrangementer vil det være mulig å stenge helt av for kafeen og 
undervisningsrommene. De to bygningsvolumers  møte i midten av 
bygningen kan oppleves som et skipsskrog og danner bygningens 
kjerne. Her fi nns de betjenende funksjoner. Det første man møter er 
resepsjonen, som står i direkte forbindelse  med kafeens kjøkken. 
Bakerst ligger toaletter, og over kjøkken og resepsjon et teknik-
krom.
          To trapper sniker seg langs skroget opp på annen etasje. Her 
føres man direkte inn i et nyt undervisningsrom som løfter seg 
opp over terrenget og har panoramautsikt over havet mot nord. I 
skrogets nordlige spiss er plassert et grotteliknende utstillingsrom, 
hvor det er mulig å få en anden opplevelse. Gjennom skroget og 
via en gangbro over det høye utstillingsrommet ligger personal- 
fasilitetene, atskilt og uforstyrret mot sørvest, over opper bevaring-
srommet og verkstedet. I veggen mellom personale- og utstilling-
srom kan man nyte det imponerende akvariet.

På kanten av storhavet, i et område fylt med kulturminner fi nner du 
både innsikt og utsikt. Her skapes nye verdier for fremtiden – med 
historien som vind i våre seil.

Velkommen til Vitenvågen Vitensenter.
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Vit t Ut tilli l k l 1190Vitensenter Utstillingslokaler 1190

Butikk/resepsjon 50
Kontor, personal 70Kontor, personal 70
Garderobe, personal 30
Verksted 50
Gjenstandsmottak/Lager 200Gjenstandsmottak/Lager 200
Teknisk rom 100
Vaskerom 30
Undervisningsmateriell 30Undervisningsmateriell 30

1144 m21144 m2

47 m2

75 m275
31 m2

53 m2

172 m2172 m
95,6 m2

20 m2

30 m230 m

Møteplass Publikumsmottak inkl. garderobe og toalett 80
Kafé og kjøkken 250Kafé og kjøkken 250
Kjølerom 20
Auditorium 200
Undervisningsrom 100Undervisningsrom 100
Grupperom 50
Møterom 50

Samlet areal 2500

87 m2

264 m2264 m
17 m2

200 m2

96 m296 m
54 m2

59,4 m2

2445 m2
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Samlet BRA
bygget 2445 m2bygget 2445 m
overdekket areal 90 m2

parkeringsplasser for forflytningshemmede 125 m2

parkeringsplasser for sykkel 110 m2parkeringsplasser for sykkel 110 m
parkeringsplass for lastebil 157 m2

2927 m2

Samlet grunnflate 1686 m2

MATERIALER
Bygningen framstår lett og fi n med listebekledning i tre, som med 
tiden vil patinere i en sølvgrå farge. Bygningsvolumet mot nordøst 
beveger seg opp på en base av betong og ligger  som et seil på en 
fjellknaus og skuer ut over havet. Innvendig står skroget i betong, 
og med tydelige årer etter forskallingen, refererer den til de norske 
treskip. De øvrige veggene står i tre og betong og bidrar til en fi n 
kontrast mellom det harde og det bløte. Gulvet framstår i polert 
betong.

KONSTRUKSJONEN
Konstruksjonen er bygget opp av en stålramme med betongdekk. 
Stålrammen gjør det mulig å anvende høye stålbjelker eller git-
terdrager, og dermed kan man oppnå store ubrutte spenn mellom 
søylene. Denne løsning minimerer bruk av innvendige søyler, mak-
simerer fl eksibiliteten og hindrer fysiske begrensninger i forhold til 
planløsningen. Stålsøylene er skjult i de permanente, indre veggene 
og i fasaden.
          Stålbjelkene og gitterdragene har hull/gitter- mellomrom, 
hvor installasjoner som ventilasjonskanaler og kabelbakker kan 
føres gjennom. Dette minimerer  gulvkonstruksjonens tykkelse og 
maksimerer romhøyden. Stålkonstruksjonen males for å gi brann- 
og korrosjonsbeskyttelse. Gulvbjelkene og gitterdragene kan 
prefabrikkeres med høy kvalitet på fabrikk og deretter transporteres 
i elementer til byggeplassen. De kan samles med bolter og skilles 
fra hverandre ved slutningen av bygningens  levetid og stålet kan 
resirkuleres.
          Gulvkonstruksjonen er et prefabrikkert betongdekk med stor 
bæreevne og gode akustiske egenskaper. Dekkene spenner mellom 
bjelkene og samles i en komposisjonsstruktur som gir økt styrke 
og stivhet til bjelker og gitterdragere. Dekkene virker dessuten som 
stive plater til overføring av horisontale laster. Til betongveggene 
i midten av bygningen, som fører kraften videre til fundamentet. 
Den overordnede konstruksjonsform er robust og holdbar, uten at 
det går ut over fl eksibiliteten. 
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INNEKLIMA OG ENERGI
Visjonen for det maritime vitensenter er å skape et bygningsverk, 
hvor designet i samspill med tekniske løsninger skaper synergi 
mellom arkitektur, inneklima, miljø og energi. Bygningsdesignet 
og de tekniske løsningene tar utgangspunkt i den omkringliggende 
natur og de ressurser som er til rådighet, for på den måten å 
minimere energiforbruket. Et sunnhetsmessig tilfredsstillende in-
neklima er essensielt  og grunnleggende for opplevelsen og bruken 
av bygningen. Flere aktive og passive elementer er tenkt inn med 
henblikk på sikring av  inneklimaet – hele tiden med fokus på et 
minimert energiforbruk.
          Generelt utnyttes fordelen ved den store termiske massen i 
bygningens tunge konstruksjon 
(betongdekk, - vegger og – tak) idet temperatur-
svingningene mellom uteklimaet og den varierende personbe-
lastning i lokalene jevnes ut og ekstreme temperaturer  unngås. 
Ut over et mer robust termisk inneklima, betyr de tunge termiske 
elementene også en avlastning av bygningens mekaniske ventilas-
jonsystem med et  minimert energiforbruk til følge.

Bygningens utforming er tilpasset  de uteklimatiske omgivelsene. 
Den store åpne fasade mot nord tillater høykvalitativt dagslys å 
trenge langt inn i bygningen, mens den sørvendte og solbelastede 
fasade er mere lukket. Dette medfører en minimering av energibe-
hovet, i det dagslyset  utnyttes optimalt under hensyntagen til en 
ønsket reduksjon av soltilskuddet på dager med avkjølingsbehov. 
Til sikring av et lavt energiforbruk forutsettes enn videre et høyt 
isoleringsnivå av bygningens klimaskjerm kombinert med effek-
tive 3-lags energivinduer. Bygningens beliggenhet tett på havet 
muliggjør en profi tering av havvannet. For at 
oppnå en bæredyktig klimatiseringen av bygningen foreslås hav-
vannet benyttet enten til oppvarmning eller avkjøling via en eller 
fl ere 
reversible varmepumper. Fjellet kan dessuten benyttes som 
energilager ved å foreta loddrette energiboringer, hvor overskudds-
varmen kan lagres i den store termiske masse, for senere å kunne 
trekkes tilbake i bygningen.

I tillegg til dette foreslås innvinning av energi fra sol og vind ved 
henholdsvis solceller og vindmøller/-turbiner i et omfang og et 
design som tilpasses miljøet og bygningsdesignet. Ut over havvann 
til nedkjøling/oppvarming kan tidevannsenergien også utnyttes. 
Ved hjelp av særlige rotorblader drevet av tidevannsstrømmen kan 
bevegelsesenergien omdannes til elektrisitet og tilføres bygningen 
direkte. Anlegget foreslås dog kun utført i liten skala med henblikk 
på synliggjørelsen av naturens energipotensialer.  Utnyttelsen av 
naturens energiressurser kan med fordel inndras i vitensentrets 
utstillinger, hvor informasjoner og bygningens årlige energiprod-
uksjon og – innvinning (mengde strøm fra solceller, vindmøller, 
tidevann/havvann etc.) kan presenteres som en del av sentrets 
vitensformidling.
          Det nye maritime vitensenter formidler således hvordan 
havet og det omgivende miljø kan bidra til å  fremme skape en 
energimessig og bæredyktig utvikling.  


