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Det Maritime Museum smelter sammen med 
sin kontekst samt at den opretholder en 
moderne og identificerbar arkitektur. Dette er 
et enestående og nyt vartegn for Tungevågen, 
dens kultur og havforskning.

Bygningen, i dialog med landskabets 
karakteristika, tager form på et horisontalplan 
og arbejder med de eksisterende skalaer. 
Det geometriske spil af former udviklet på 
facaderne snakker med tagene på bygningerne 
i området og 
metal skæl skaber en vibrerende hud for 
bygningen i sammenhæng med havets 
refleksioner.

Dynamikken og vandets flydende tilstand 
repræsenteres på de geometriske facetter 
af bygningens skal, som består af satineret 
aluminium og glas. De afspejler landskabet 
og skaber et unikt arkitektonisk og skulpturelt 
objekt, som bliver det samlende sted i hele 
området.

Da bygningen er designet til at ses fra 
alle vinkler, har den ikke nogen bagside. 

Den kontinuerlig facade er præget af store 
glaspartier med dynamiske  åbninger. I 
forlængelse, er taget udformet som en femte 
facade synlig fra de høje punkter i området 
og især fra fyrtårnet. Tagfladen tilpasser sin 
geometri, definerer placeringen af de forskellige 
funktioner, og omslutter med en bevægelse alle 
de indvendige visuelt forbundet rum.

Udvendigt, danner afdækningen et abstrakt 
landskab, der refererer til den kyst-agtig 
topografi.
Indenfor giver strukturen og træ beklædningen 
en varm og hyggelig atmosfære, hvor man kan 
se ud til den spektakulære udsigt indrammet af 
de dynamiske udskårede vinduer. 

Med denne unikke arkitektur, er det Maritime 
Museum en opsigtsvækkende indstilling for 
formidling af viden, kulturelle udtryksformer, 
eksperimentering, forståelse af havmiljøet og 
dets aktiviteter, samvær og møder til de lokale 
of besøgende langvejs fra.

ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT
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CONCEPTUELLE DIAGRAMMER

SAMMENKOBLING MELLEM SITET OG MUSEET 
MED DE NYE PLADSER

TO ANKOMST RUTER FOR BILER OG 
FODGÆNGER TIL EN INDGANG
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FULD UDSIGT FRA UDSTILLINGSRUMMENE 
UD TIL LANDSKABET OG HAVET
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Tilrettelæggelsen af sitet, bygningens plads i 
landskabet og de udvendige flader skaber et læsbart, 
sammenhængende og funktionelt museum, der 
opfylder behovene for en fleksibel anvendelse 
hele året for både daglige aktiviteter og specielle 
begivenheder.

Sitet er delt op i fire hovedområder: indgangen 
mod øst, logistisk adgang, parkering og cykler, og 
landskabelige områder mod havet.

Hvert rum er klart defineret og fuldt integreret med 
visuel og rumlig forhold til andre områder. Torvet 
vender mod øst og iscenesætter bygningens indgang. 
I dagligdagen bliver dette rum et mødested og rum 
til uformel lej. Bygningen ligger i hjertet af sitet 
for at give den større synlighed og tilgængelighed. 
Parkeringen ligger i den sydlige del af sitet og er fuldt 
integreret med konteksten. Anlagte grønne områder 
behandles i kontinuitet med den omkringliggende 
natur. 

SITETS TILRETTELÆGGELSE

indgang
café

180 ˚udstilling
udsigt til havet

kontorer
nordlys

pladsen
sydlig lys

CONCEPTUEL DIAGRAM AF VOLUME 
STUDIET
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MASTERPLAN 1/1000

VEST LANDSKAB TVÆRSNIT 1/500  
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1/400 PLAN -1 OG +1
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ARKITEKTUR OG RUMMENE’S FUNKTIONER

RECEPTION

Lobbyen består af en reception, café/restaurant, 
butik og omklædningsrum, som er hjertet af udstyret 
og kan rumme og vejlede gæsterne i de bedste 
omstændigheder.
En udendørs terrasse mod syd ligger i forbindelse med 
caféen/restauranten og den offenlige indgang.

UDSTILLINGSRUM

Udstillingsrummet vender mod havet  og skaber visuelle 
pædagogiske forbindelser mellem udstillingerne og 
Tungevågen. Dens volume og form giver plads til et 
opsigtsvækkende samt hyggelige rum. 

Rundt om akvariet, som vokser imellem stueetagen 
og første sal, befinder sig udstillingsrummene. De kan 
tilpasses forskellige omstændigheder, med en variation 
af mørke og lyse rum, som opfylder kravene i forhold 
til udstillingens objekter og kommunikationsmedier.

UNDERVISNINGSRUM OG AUDITORIUM

I relation til undervisningrummene og auditoriet, 
sikrer de akustiske flytbare skillevægge en fleksibel 
modtagelse af grupper på forskellige størrelser.

LOGISTIK- OG SERVICE FUNKTIONER 

Logistik- og servicefunktionerne er grupperet for at 
maksimere den interne drift og minimere trafikområder 
og opfylder dermed de specifikke funktionelle og 
tekniske krav for en effektiv udnyttelse af udstyret.

KOMFORT FOR BRUG

De indvendige rum i museet er blevet designet med 
henblik på at give den bedste komfort for alle brugere: 
naturlig belysning, akustik, varme tilpasset til de 
særlige forhold i rummene med forskellige funktioner. 
Klimaforholdet kan tilpasses til sæsonen og aktiviteten 
der finder sted og skaber en fleksibel udnyttelse af 
rummene.  

MATRIALER, BÆREDYGTIGHED OG ØKONOMI

Den kompakte indretning af hele programmet i et greb 
på 2000 m2, optimerer forholdet mellem bebygget areal 
og skalens areal, optimere både anlægsomkostninger, 
energibehov og interne funktioner.
Exponeret beton til gulv, vægge og dækelementer, 
aluminium facader og tag, sikkerhedsglass og 
lamineret træ til tagstrukturen og facadeelementerne 
er solide og gennemprøvede materialer der minimere 
vedligeholdelsen og sikrer en bæredygtig bygning. 

Rum Projekt Areal m2

Udstillingslokaler -1
Udstillingslokaler +1

550
640        (total=1190)

Tekniske rum 60
Hall 115
Butik/Reception 50
Kontor, personale 70
Garderobe, personale 30
Værksted 50
Genstandsmodtagelse, lager 200
Vaskerum 30
Undervisningsmatriale 30
Garderobe og toilet 80
Café 180
Køkken 70
Kølerum 20
Auditorium 200
Undervisningsrum 100
Grupperum 50
Møderum 50
Total Areal 2575 m2                           

Total Volume 11509 m3
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FRONTAL FACADE MOD ØST 1/400

FRONTAL FACADE MOD VEST 1/400
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FODGÆNGER RENDERING FRA HAVNEN  



FODGÆNGER PERSPEKTIV FRA PLADSEN TIL 
UDSTILLINGSRUMMENE
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De principper, der styrede designprocessen på alle 
skalaer i projektet er den arkitektoniske klarhed, læs-
barhed, kompakthed, effektivitet, fokus og fleksibel 
udnyttelse af rum.

De adskilte adgange for parkering, i forlængelse af 
vejen sydpå, og fodgængerne, ved den østlige faca-
de, muliggør en sikker adgang til museet ved at und-
gå mødet mellem biler og fodgængere, offentlig og 
logistik flow. Dette giver mulighed for en effektiv og 
sikker drift af udstyret samt selvstændige funktionelle 
rum.
Hele bygningen og indgangene er designet til optimal 

ankomst og fri bevægelse i bygningen for bevægel-
seshæmmede.

INTERN ORGANISATION

Museet er oprettet på to etager, med alle funktions-
rum i stueetagen og udstillingsrummene delt op i 
stuetagen og første sal. Den interne organisation 
skaber reduceret afstande, og flydende forbindelser 
mellem de funktionelle rum da de ligger i nærheden 
af hinanden. Organiseringen af funktionerne og af 
gennemstrømningen muliggør en adskilning mellem 
udstillingsrum og undervisningslokaler.

ORGANISATION AF BYGNINENS INTERNE FUNKTIONER

LANGSGÅENDE TVÆRSNIT 1/200

AXIAL TVÆRSNIT IGENNEM 
UDSTILINGSRUMENE 1/200
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ARKITEKTONISK GEOMETRI AF BYGNINGEN,
MED UDSIGT MOD HAVET


