
Ma r i t i M t V i t e n s e n t e r i  ra n d a b e r g

motto: l i v d a k r å
Utkastet «LIVDAKRÅ» har til hensikt å presentere et nyskapende og levende vitensenter i Tungevågen. Prosjektet 
er søkt utviklet med optimale funksjoner innpasset i forhold til situasjonen, romprogrammet, klimatiske forhold 
og reguleringsbestemmelsene. Utkastet skal berike lokalmiljøet og regionen med et kvalitetsmessig utrykk som 
gjør anlegget til et positivt sted å være. Gjennom sitt formspråk og materialitet henter besvarelsen inspirasjon fra 
fiskarbondens naustbygninger på Nordjæren og Ryfylke som har vært med å forme kystarkitekturen til alle tider. På 
denne måten ønsker anlegget å formidle en videreutvikling av den lokale historiske byggeskikken inn i vår tid. 
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SIKTLINJER
Tomtesituasjonen preges av to flotte siktlinjer  
Løsningsforslaget legger til grunn at disse to 
siktlinjene er med å bestemme plasseringen av 
anlegget. 

REGULERINGSPLAN
For å optimalisere funksjonaliteten i anlegget 
samt å dra fordelene av å knytte seg på de 
eksisterende trafikkarealene til havnen i vågen 
overskrider prosjektet byggelinjen noe mot øst, 
men ligger innenfor formålsgrensen.

KONSTRUKSJON
Trekonstruksjonene er utviklet til en modularisert 
takstol som strukturerer hele bygningen. Dette 
har sitt opphav i en nytolking av grindakonstruks-
jonene som er benyttet i de lokale naustene langs 
vestlandskysten. Takstol-løsningen gir prosjektet 
fleksibilitet til å øke eller minske lengden på de 
ulike volumene i en videre prosjektering.

UTSTILLING
Utstillingene kan programeres helt fritt innenfor 
det generelle utstillingsrommet. De to trappene 
ned til utstillingsarealet tilater flere muligheter for 
å ankomme utstillingene, samt gjør det mulig å 
tilrettelegge for en vandring gjennom utstillingene 
med ulik inngang og utgang.

TYPOLOGI
Gjennom formspråk og materialitet henter 
besvarelsen inspirasjon fra fiskarbondens naust-
bygninger på Nordjæren og Ryfylke som har vært 
med å forme kystarkitekturen til alle tider.

ANKOMST
Fra hovedparkeringsplass kan man gå to veier 
som begge leder til vitensenterets hovedinngang. 
Dette både for å gi en variasjon til de besøkende, 
men også for å utelukke misforståelser om 
hvordan man kommer frem til anlegget i en rela-
tivt sammensatt eksisterende situasjon.

KONTROLLPUNKT
Resepsjonens plassering er ordnet slik at den 
har kontroll og oversikt over alle sentrale deler av 
anlegget. 

UNDERDELING AV UTSTILLING
Utstillingsarealet kan deles inn på en rekke måter 
men vil fint kunne legges opp til tre hoveddeler 
for tre aktører, men foreksempel med en fellesut-
stilling i midten.

KLIMATISK TILPASSNING
Saltaksvolumene forskyves og skjermer for de 
fremherskende vindretningene sommer/vinter og 
danner en lun og solfylt adkomstsone.

UTVIDELSE
Byggenes trekonstruksjoner gjør det mulig å 
forlenge enkeltvolumer i ettertid på en gjennom-
ført måte. I tillegg vil det være mulig å addere 
flere enhetlige bygningsvolumer innenfor formåls-
grensen i ettertid. Dette kan eksempelvis være en 
fremtidig båtsamling eller andre ønskede formål.

SONER
Man kan ved seminarer avgrense at seminardelt-
agere ikke har tilgang til utstilling og øvrige pub-
likumsarealer og motsatt. Begge soner vil i disse 
tilfellene fortsatt ha tilgang til garderober/toaletter 
og separat inngang.

DAGSLYSKONTROLL
Dagslystilgangen til utstillingsarealene kan 
reguleres, med skillevegger, fra helt mørkt til høy 
dagslysfaktor rundt atrium og overlys.
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Siktlinjer fra midtrom.

SITUASJONEN//
Tomtesituasjonen preges av to flotte siktlinjer foruten de umiddelbare 
omgivelsene med det lokale bygningsmiljøet i Tungevågen. Den ene siktlinjen 
strekker seg gjennom tomten, fra Tungevågen og ut til Tungenes fyr i vest. 
Den andre siktlinjen går ut mot Byfjorden med ytre og indre Ryfylke som 
bakteppe i nord. Løsningsforslaget legger til grunn at disse to siktlinjene er 
med å bestemme plasseringen av anlegget. På denne måten får det nye 
bygget siktlinjer gjennom hele bygget som gjør at man opplever de store 
landskapsrommene utenfor når man ferdes inne i vitensenteret.

Tungenes ligger i en værhard situasjon. For å skape et lunt og bruksvennlig 
miljø rundt bygget er bygningsmassen foreslått organisert slik at den danner 
en lun og solfylt adkomstsone med forplass vendt mot syd. Saltaksvolumene i 
bygget er forskjøvet i forhold til hverandre slik at de former en halvsirkel rundt 
inngangsplassen og dermed skjermer for de fremherskende vindretningene 
sommer og vinter. Prosjektet ønsker med dette å legge til rette for en solfylt 
og lun plass, «ei livdakrå» som kan benyttes til ulik aktivitet i forbindelse 
med vitensenteret.

Forslaget disponerer tomteområdet slik at det fremstår avklart i forhold til 
eksisterende tun i sør, og ordner ulike trafikale soner inn til vitensenteret. 
Fra hovedparkeringsplass i Tungevågen kan man gå to veier som begge 
leder til vitensenterets hovedinngang. Dette både for å gi en variasjon til 
de besøkende, men også for å utelukke misforståelser om hvordan man 
kommer frem til anlegget i en relativt sammensatt eksisterende situasjon.
For lette vareleveranser, søppelhåndtering og HC-plasser er det anlagt 
kjørevei helt inn til bygget langs tomtens vestre grense. Gang- og sykkelvei 
inn til området er differensiert med fortau fra kjørevei slik at adkomst for 
myke trafikanter skal være enkel og prioritert.

Tunge, men sjeldne gjenstandsleveranser til verksted og utstilling er plassert 
på østsiden av bygget, utenfor de sentrale publikumsarealene. Her knytter 
prosjektet seg til det allerede eksisterende trafikkarealet og lastesonen som 
ligger i forbindelse med havnen og båtslipp i vågen.

Eksisterende turvei mellom Tungevågen og fyret opprettholdes som i dag. 
Det knyttes en ekstra gangforbindelse mellom turveien og forplassen til 
vitensenteret slik at man enkelt kan kombinere tur til fyret med besøk i 
vitensenteret.

Fra turstien er det også koblet en forbindelse til et overdekket uterom med 
utsikt utover byfjorden. Dette rommet kan offentligheten benytte til beskyttet 
rast og utsiktspunkt på hustrige dager.
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AREALPROGRAM  

KOMMENTAR TIL AREALPROGRAM:

PROSJEKTET HAR LAGT TIL FUNKJSJONENEN AVFALLSROM/UTEBOD
SAMT EGET MØTEROM TILKNYTTET ADM.

ROMBEHOVF.NR AREAL (BTA) PROGRAM AREAL (NTA) PROSJEKT 

SUM

      

1190 m2

Butikk/resepsjon

Utstillingslokaler

50 m2

Kontor, personal 70 m2 

Garderobe, personal 30 m2

Verksted

Gjenstandsmottak/lager
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200 m2

Teknisk rom 100 m2

30 m2

80 m2

Vaske rom

Publikumsmottak inkl. grd og wc
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Avfallsrom
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ETASJEBRA BRUKSAREAL KOMMENTAR

BYA 1880 m2 

1285 m2Øvreplan1. Inkluder avfall/bod 

1350 m2Nedreplan2. 
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Utebod16. 
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SUM 2635 m2

ETASJEVOLUM KOMMENTAR
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4450 m3Nedreplan2. 

SUM 11685 m3

2451 m2

18 m2
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BETJENENDE FUNKSJONER//
Sentralt midt i prosjektet er det lagt et saltaksvolum med felles betjenende 
funksjoner for både publikumsmottak/cafè og undervisningsdelen. Her er 
heis, garderober og toaletter plassert. I tillegg tilbyr dette volumet mulighet 
for å gå ut i det overdekkede uterommet mot Byfjorden, eksempelvis i 
pauser fra undervisningsopplegget.

FLEKSIBILITET//
Enkle skyvegrinder i gangsonene, midt i anlegget, gjør at man kan avgrense 
tilgjengelighet i de sonene man ønsker. Man kan ved seminarer avgrense at 
seminardeltagere ikke har tilgang til utstilling og øvrige publikumsarealer og 
motsatt. Begge soner vil i disse tilfellene fortsatt ha tilgang til garderober og 
toaletter. Likeså kan man ved utleie av cafè til brylluper og andre tilstelninger 
stenge av butikk, administrasjon og lukke adkomst til utstilling.

PUBLIKUMSMOTTAK//
Resepsjon, butikk og kafè er organisert i volumet som tilstøter 
hovedinngangen. Resepsjonen er sammenhengende med betjeningsone 
for cafèn og fungerer også som betjeningsone for butikken. Dette medfører 
at en person har mulighet til å betjene og kontrollere alle disse tre 
funksjonene. Resepsjonens plassering er ordnet slik at den har kontroll og 
oversikt over alle sentrale deler av anlegget. Resepsjonsansatte vil dermed 
kunne overvåke inngangene i anlegget, adkomst til utstillingsarealene, 
administrasjonen med mer.

UNDERVISNINGSDEL//
Undervisningsrommene er organisert i volumene lengst mot øst. Auditorium 
med uttrekksamfi, undervisningsrom, møterom og grupperom utgjør en 
egen og roligere sone i bygget. Denne sonen har egen inngang som gjør 
at den kan benyttes til separate konferanser og arrangementer parallelt 
med ordinær drift i vitensenteret for øvrig. Flere av undervisningsrommene 
egner seg også som utstillingsarealer dersom man i fremtiden ønsker en 
redisponering av funksjonene.

VITENSENTERET//
Vitensenteret er planlagt slik at det skal by på rike og varierte opplevelser på 
en tydelig måte. Programmet er hovedsakelig disponert slik at de lyskrevende 
service-funksjonene ligger på et plan over bakken, mens utstillingsarealene 
er lagt ned i en generell og fleksibel underetasje hvor man etter ønske og 
behov kan kontrollere lysmengden i tråd med utstillingsløsningene som 
velges. De ulike saltaksvolumene «naustene» inneholder ulike funksjoner og 
gir dermed tydelig lesning av vitensenterets ulike soner. Alle funksjonene på 
førsteetasjeplanet er organisert med sirkulasjon rundt et åpent atrium ned til 
utstillingene i underetasjen. På denne måten blir ikke sirkulasjonsarealene 
kun transportetapper, men også en opplevelse hvor man har kontakt med 
utstillingene under.

ADMINISTRASJON//
Administrasjon er organisert i et eget saltaksvolum lengst vest i anlegget. 
Herfra ligger administrasjonen skjermet for de besøkende samtidig som 
nærheten til resepsjon og øvrig drift er kort. Administrasjonens møterom har 
oversikt over adkomsten til vitensenteret.
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UTSTILLING//
Utstillingsarealene er utviklet som et generelt areal med minimale føringer for de fremtidige utstill-
ingene. Arealene er i utgangspunktet mørke men opplyst av naturlig dagslys i atriumssonen. I tillegg 
er arealene forsynt med fire overlys som innhenter dagslys ved heisa og trapper. Overlysene muliggjør 
også å se ned i utstillingene utenfra. To slake trapper med stor kapasitet fører publikum ned til, og opp 
fra utstillingene. Dette legger til rette for å programere en rundtur i utstillingene hvor man ankommer, 
og forlater utstillingene på to forskjellige måter. Heis kommer ned til utstillingsetasjen i samme område 
som trappene. Trappene er plassert i det åpne atriet mellom etasjene. På denne måten blir vandringen 
opp og ned også en opplevelse hvor man ser utstillingene fra ulike høyder og synsvinkler. Trappene blir 
også evakueringsveier fra utstillingene og leder rett til rømningsdører i førsteetasjeplanet. Utstillingene 
kan organiseres på mange ulike måter. I midten av arealet er takhøyden stor, tidvis over 10m. Dette 
muliggjør innplassering av høye objekter som også kan oppleves fra flere høyder, både i trapper og fra 
gangarealer rundt atriumet i 1.etg.

GJENSTANDSMOTTAK OG VERKSTED//
Gjenstandsmottaket er plassert i forlengelsen av utstillingsarealene mot øst. 
Mottaket kobler seg på eksisterende lastesone ved båtslippen i Tungevågen 
med en kjørerampe. På denne måten kan store objekter transporteres 
linjert inn og ut av utstillingsarealene. Verksted ligger sammen med 
gjenstandsmottaket slik at objekter også enkelt kan flyttes inn hit med 
traverskran.

TEKNISKE ROM//
Det er foreløpig foreslått to mindre tekniske rom i underetasjen. Dette 
åpner for to desentraliserte par med luftaggregater som i sin tur gir korte 
føringsveier ut under hovedgulvdekket og opp i de respektive funksjonene 
i 1.etg. Inntak og avkast vil med den foreslåtte løsningen kunne plasseres 
diskret i sokkelen til bygget.

Det er foreslått to mindre tekniske rom for pumper, rensesystemer og foring 
til saltvannsakvariet. Størrelse og endelig plassering av akvariet er fleksibelt 
i utstillingsarealet, basert på endelige tekniske krav, men foreslås enhetlig 
integrert i ytterveggene i utstillingsrommet.

Det er foreslått en stor renholdsentral på øverste plan. Det vil være naturlig 
å se for seg at man også kan oppbevare noe renholdsmateriell i forbindelse 
med tekniske rom på utstillingsplanet.

I tillegg til programmet er det foreslått et avfallsrom i tilknytting til 
administrasjon og kjøkken. Avfallsbil kan kjøre nært avfallsrommet og snu 
rundt HC-parkering. Ved siden av avfallsrommet er det foreslått et kaldtlager 
som åpner for oppbevaring av utstyr og aktivitetsmateriell for bruk på 
plassen foran bygget.
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konstruktiv artikulering i interiørene. Mellomrommet mellom takstolene vil 
benyttes til å nedsenke en trehimling med overliggende isolasjon, belysning, 
absorbenter, sprinkling med mer.
Trebyggene foreslås kledd utvendig med stående trekledning. Det benyttes 
keramisk takpanner, helst «Sandnes-panner» i den grad dette kan oppdrives. 
Takutspring utføres enkelt med knappe detaljer som henspeiler på de eldste 
naustene i regionen. Vinduer og glassfelt settes inn som moderne rammer 
trukket mot ytterkantene i isolasjonssjiktene. Dette vil bidra til byggenes 
særegne karakter og synliggjøre interiørene og deres konstruksjoner ut i 
fasadene.

REGULERING//
Bygningsvolumet overskrider byggelinjen noe mot øst, men godt innenfor 
formålsgrensen. Dette er gjort for å optimalisere funksjonaliteten inne 
i anlegget, samt å dra fordelene av å knytte seg på de eksisterende 
trafikkarealene til havnen i vågen. Prosjektet anser dette valget i tillegg 
som estetisk positivt for den visuelle helheten i Tungevågen. Det anses 
som viktig at det nye bygget blir liggende naturlig og lett i det store 
landskapsrommet. Utnyttelse av tomten og høydebegrensinger følger 
reguleringsbestemmelsene.

KONSTRUKSJON//
Utstillingsdelen, verksted, gjenstandsmottak og tekniske rom er foreslått 
som et stedstøpt volum sprengt ned i fjellet. Gulvdekket i 1.etg. er stedstøpt 
som et lokk over utstillingsdelen. Betongvolumet vil i hovedsak fremstå skjult 
ned i terrenget. De delene av utstillingsvolumet som allikevel blir synlige 
i fasadene foreslås forblendet med natursteinsmur av lokal stein (ikke 
sprengstein). Teknisk påpekes det benyttet vanntett betongkvalitet selv om 
bunndekket er foreslått over havnivå. Alle åpninger til bygget ligger over 
cote-3m, med unntak av dør til gjenstandsmottak, denne utføres sertifisert 
for flom.
Betongkonstruksjonene i bunnvolumet tjener som fundamenter/bunnplate 
for «naust-volumene» som utgjør 1.etg.planet øverst. Disse volumene 
bygges som trekonstruksjoner av pre-cut limtre-dragere, og søyler, 
dimensjonert med riktig brannmotstand. Trekonstruksjonene er utviklet 
til en modularisert takstol som strukturerer hele bygningen. Dette har sitt 
opphav i en nytolking av grindakonstruksjonene som er benyttet i de lokale 
naustene langs vestlandskysten. Takstol-løsningen gir prosjektet fleksibilitet 
til å øke eller minske lengden på de ulike volumene i en videre prosjektering, 
men samtidig sørge for at de ferdige rommene får en spennende og avklart 

ENERGISTRATEGI//
Prosjektet legger til grunn en god energiklasse på det ferdige prosjektet. 
En stor del av bruksarealet ligger godt isolert under bakken og uten 
vinduer. Dette gjør det mulig å åpne bygget med glass på de viktigste 
stedene i hovedplanet. Prosjektet legger i sin helhet til grunn gode vegg- 
og taktykkelser på grunn av konstruksjonene. Dette gir godt rom for 
forskriftsmessige isolasjonstykkelser. Ventilasjonssystemer vil på normal 
måte kunne forsynes med varmegjenvinnere. Prosjektets plassering ligger 
godt til rette for å kunne utnytte varme fra sjøvann som hovedoppvarming.

UTVIDELSE//
Byggenes trekonstruksjoner gjør det mulig å forlenge enkeltvolumer i ettertid 
på en gjennomført måte. I tillegg vil det være mulig å addere flere enhetlige 
bygningsvolumer innenfor formålsgrensen i ettertid. Dette kan eksempelvis 
være en fremtidig båtsamling eller andre ønskede formål.
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