VIDSYN
Å vandre langs horisonten
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Fortellingen om vidsyn handler om opplevelsen å vandre. Å begi seg av gårde til
fots, ned den åpne veien mot horisonten. Vi går for å komme nærmere det vi ser
og de vi møter på reisen. Vi kommer frem til havet, lærer og erfarer det vi ser ved
å relatere det til vår egen horisont: Vidsyn.
Vitensenteret inngår som en av ﬂere attraksjoner langs Tungenesets kyststi, som
passerer bunkerser, rullesten, gravhauger, fyrtårn og dyretråkk. Tungenes og
området rundt er populære utﬂuktssteder for befolkningen i Sør-Rogaland og for
turister fra hele verden. Naturopplevelsen er storslått og rik i all slags vær og til alle
tider. Mange kombinerer besøket på Tungenes med en gåtur langs kysten.
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Hovedtemaet for Vidsyn er vandringen. Som attraksjon i en større vandring langs
kysten, der opplevelsen av utstilling og fortellingen om det maritime erfares i den
vandredes bevegelse og fordypning. Det arkitektoniske konseptet formes rundt
denne romlige opplevelsen. Vitensenteret skal gjøres mest mulig åpen og tilgjengelig slik at vitensenteret kan oppleves til alle døgnets tider.
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Vidsyn ligger i møtet mellom kysten, himmelen og havet. Stedet er vakkert,
værhardt, luftig og friskt. Her møtes Nordsjøen og Jæren til brus av sjø og vind.
De besøkende får oversikt over hele innseglingen til Stavanger, i motsatt retning
ser vi ned over Jærens rev. Mot nord ser vi over til Kvitsøy og Karmøy samt rett ut i
Nordsjøen. Man får øye på store og små båter som skal rundt Tungeneset.
Vår intensjon er å forsterke og tilgjengeliggjøre denne steds- og naturopplevelsen
ved å beslaglegge minst mulig areal til en lukket bygning.
Vi ønsker å skape et rom der vitensenterets visjon om utsikt – innsikt – oppsikt oppleves gjennom en vandring. Både den romlige fortolkningen av stedets kvaliteter
og den funksjonelle løsningen av romprogrammet gjenspeiler denne bevegelsen.
Omgivelsene, landskapet og bygningen forbindes fysisk med en utvendig rampe.
Denne følger utstillingens indre organisering som en ytre rute langs byggets kontur. Rampen følger rundt byggets indre Plaza, over taklandskapet, terrasse og ned
til terreng der den møter eksisterende tursti i nordøst.
Møtet med museet skal gjøre de besøkende nysgjerrige: Den transparente fasaden
som reﬂekterer omgivelsene, glimtet av den indre Plaza med inngang og åpning
møt sør, rampen som inviterer til å fortsette vandringen rundt det sirkulære atriet
videre oppover eller velge veien inn i utstillingen. Utstillingsrommet er formet som
en innvendig forlengelse av denne maritime fortellingen. Vidsyn byr derfor både
på en utvendig og innvendig bruk av bygningen i en inviterende gest.
Første etasje i bygget utgjør vitensenteret. Foajé og butikk ligger ved byggets
hovedinngang i sørvest sammen med adkomst til cafe i annen etasje. Publikumsog utstillingsarealene ligger som en åpen gjennomgående sone, med mulighet
for ﬂeksibel innredning, god takhøyde og kontroll av dagslys. Denne sonen har
direkte tilknytning til servicearealer og varelevering mot sør. Fra utstillingslokalene
beveger de besøkende seg via en bred trapp opp til cafe i andre etasje, med
storslått panoramautsikt mot sjø og horisont i vest. Program for konferanser og
kulturarrangementer er også lokalisert i annen etasje med adkomst via utstillingen
eller egen vertikalkommunikasjon i foaje i første etasje. Det er også mulig å velge
rampen som en kontemplativ adkomst via terrassen til «møteplassen» i øvre plan.
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Energikonsept
Vitensenteret som fremtidsrettet miljøbygg
Bygget er planlagt med løsninger som er miljømessig fremtidsrettet med tanke på
drift, vedlikehold, arbeidsmiljø og energibruk samt byggets utforming i forhold til
omgivelsene. Det er valgt en bygningsform som bidrar til dagslys fra to sider ved
en sirkulær formet bygningskropp. Utvendig heller noe av takﬂaten mot syd for å
optimalisere forholdene for solcellepaneler på taket. Tekniske installasjoner styres,
reguleres og overvåkes av automatikkanlegg som tilknyttes et web-basert SD-anlegg. EOS inkluderes i SD-anlegget.

Fasade nord 1:200

Fasade øst 1:200

Energiforsyning
Energiforsyningen til bygget er valgt med tanke på krav til nullenergihus, lave
driftsutgifter og lave vedlikeholdsutgifter. Løsningen som foreslås er en grunnvarmebasert varmepumpe med Elproduksjon ved valg av semitransparente tynnﬁlm
solceller på fasader og tak. Grunnforholdene rundt bygget er godt egnet for grunnvarme, og det er ikke langt ned til fjell slik at kostnader til foringsrør for borehullene holdes nede
Solcelleanlegg – Fasader og tak
Hovedmateriale på fasader og takﬂaten er semitransparente tynnﬁlm solceller integrert i isolerglass som et ytre sjikt. Dette vil både gi tilstrekkelig dagslys og areal til
jevn energiproduksjon på bygget. Årlig solinnstråling på Randaberg på horisontal
ﬂate er ca. 1020 kWh/m2, på en skråvegg med 65 grad helning er den ca. 1140
kWh/m2. Solcellepanelene er lagt på taket i en vinkel som varierer men ligger
rundt 17 ° hovedsakelig mot syd, men også noe mot øst og vest. Ved å ha en slak
helning, vil en få et jevnere energitilskudd fra solcellene over døgnet. Utnyttbart
fasadeareal fra sør-vest til sør-øst av 300 m2 av semitransparente solceller på fasader er beregnet til ca. 300m2, ca. 1200 m2 taket. Elproduksjon ved valg av semitransparente tynnﬁlm solceller kan forventes å være på ca. 15 000 kWh/år. Produsert el kan benyttes internt i bygget. Alternativt kan produsert el benyttes til lading
av elbiler. Lokal produsert el tilsvarer en kjørelengde for dagens elbiler på 100 000
– 200 000 km/år. For at bygget skal bli et nullenergi bygg, benyttes tilgjengelige
takarealer til elproduksjon. Ved å i tillegg installere 1200 m2 med tynnﬁlm solceller
kan vi produsere ca. 90 000 kWh el.
Ventilasjonsløsning
Det er planlagt en hybrid ventilasjonsløsning for å begrense energibruk til vifter og
oppvarming samtidig som et tilfredsstillende inneklima opprettholdes. Systemet vil
fungere med 3 mulige driftsmodus avhengig av årstid og utetemperatur:
Sommerdrift: I hovedsak naturlig ventilasjon kombinert med avtrekk i arealer med
størst belastning. Vår/høst: Mekanisk ventilasjon (tilluft og avtrekk) 50-100 %
luftmengde i kombinasjon med naturlig ventilasjon. Vinter: Mekanisk ventilasjon
(tilluft og avtrekk) 100 % i kombinasjon med naturlig lufting ved krav til ekstra
luftskifte (korte pulser 2-4 minutter). Teknisk rom ligger sentralt i bygget i 1. etasje
med et ventilasjonsaggregat som med en kort tilluftskanal forsyner vitensenteret
med friskluft i de deler av året hvor man ikke kan bruke naturlig ventilasjon. Friskluften tilføres andre deler av bygget via overstrømningsventiler. Avtrekk etableres
i utstilling, publikumsarealer, WC, møteavdeling og kjøkken slik at luften trekkes
gjennom bygget på en effektiv måte samtidig som undertrykk etableres i rom som
trenger det.

Fasade sør 1:200
Oppvarming
Det er tenkt hovedsakelig gulvvarme i publikumsrelaterte deler i bygningen, og
servicearealer kan benytte konvektorer på vegg.
Kjøling
Det er kun planlagt kjøling i bygget der det forventes store belastninger.
Belysning
Bygget fremmer bruk av dagslys i oppholdsarealene med semitransparent vindusareal både innvendig og utvendig slik at en får dagslys fra to sider. Den kunstige
belysningen har i tillegg dynamisk dagslys- og konstant lysstyring. I utstillingsarealene vil det være nødvendig å kontrollere dagslys mht bruk.

Fasade vest 1:200

Inneklima
Tunge materialer som betong vil bidra til termisk lagring, og vil dermed jevne ut
temperatursvingninger i rommene ved varierende belastning av termiske laster
(personer, sol osv). Materialene er for øvrig valgt med tanke på lavt totalt klimagassutslipp og fravær av helse- og miljøskadelige stoffer inkludert emisjoner.
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Oppgitt tillatt BRA er 2500 m2. I dette
forslaget er det bereget en tilnærmet bruttonetto faktor på 1,15. Overskridelsen på 42 m2
kan skyldes at publikumsmottakets toaletter er
fordelt på to plan. Toalettene får derfor
mindre sambruk enn de ville hatt om
funksjonene lå på ett plan.
VITENSENTER
Utstillingslokaler
Butikk
Resepsjon/publikumsmottak
Publikumsgarderobe og toalett
Kontor, personaletoalett, personalområde
Verksted
Mottak og lager
Teknisk rom
Renovasjon
Vaskerom
Personalgarderobe

1075
45
100
60
73
58
188
90
7
25
25

Renovasjon
Toaletter
Cafe
Kjøkken
Kjølerom
Auditorium
Undervisningrom
Grupperom
Møterom
Undervisningsmateriell / stollager

11
35
170
62
20
180
90
45
45
24

Areal innervegger, sjakter, areal under trapp

114

Samlet BRA
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