
HVORDAN SKAL DET 
MARITIME 

VITENSENTERET
I TUNGEVÅGEN SE UT? 



I N V I T A S J O N
Randaberg kommune og Jærmuseet har gleden av å invitere til 

offentliggjøringen av vinnerne av arkitektkonkurransen 
for det maritime vitensenteret i Tungevågen. 

Hele 137 bidrag ble sendt inn til konkurransen som hadde innleveringsfrist 
1. desember 2014. Juryen har nå hatt flere samlinger og kommet til en endelig 

beslutning på hvem som skal premieres. Vinnerne vil være til stede. 

Det maritime vitensenteret skal ha et areal på 2500 kvadratmeter. 
Dette skal fylles med interaktive utstillinger om havbruk, maritim industri og 

Kystverkets historie og virksomhet i dag. Med utsikt mot havet skal det maritime 
vitensenteret gi innsikt i livet langs kysten med formidling som vekker oppsikt.

Jærkokken Heine Grov står for servering.

Tid:   Torsdag 12. mars kl. 10.00
Stad:   Sjøbruksmuseet, Tungevågen, Randaberg
Påmelding:   https://response.questback.com/stiftingajrmuseet/mwtxp7gabh/ 
  innen 8. mars 

tungenes fyr er et landemerke på nordspissen av Jæren. Fyret har mistet sin navigasjons-

tekniske funksjon, men har blitt et viktig kulturminne over den lokale maritime kultur-    

arven. tungenes fyr er  således ikke unikt, en rekke lokale museums- og kulturinstitusjoner  

langs norskekysten ivaretar lokal, maritim kulturhistorie. 

Kulturdepartementet oppfordrer til fornying: ”Museene skal være oppdaterte og aktuelle      

i alle deler av sin virksomhet, være solide institusjoner og ha en aktiv samfunnsrolle” 1 

norge er en av verdens ledende maritime nasjoner. ”de maritime næringene representerer 

6-9 prosent av den totale verdiskapingen. Mens andre nasjoner i hovedsak har sin styrke 

innenfor ett eller to maritime områder, er det norske miljøet blant de mest komplette i 

bredden av tjenester, produkter og ekspertise.” 2  

det moderne norges maritime lederskap speiles i liten grad i dagens maritime museum-

sinstitusjoner. vitenvågen vil således fylle en hvit flekk i det norske museumslandskapet.  

de enkelte bestanddelene i vitenvågen binder kysten og havet sammen i tid og rom og viser 

veier til havlandet norge. 

1) st. meld 49 ”Framtidas museum” s. 13         
2) http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/tema/maritime_naeringer.html?id=1337

avdelingsleder i Jærmuseet/tungenes fyr, eirik gurandsrud, har ført dette dokumentet 

i pennen, og ivaretar sammen med rådmann Magne Fjell og kultursjef anders Jaarvik i 

randaberg kommune sekretariatsfunksjonen for prosjektet.

Samarbeidspartnere:  Kystverket, Kystverkmusea, Blue Planet og Maritimt forum. Forprosjektet er støttet av Rogaland fylkeskommune.


