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VIGTIGE TEMAER
Norske NCA, havbrug og maritim industri er de vigtigste 
temaer for udstillinger på videncentret.

INTRODUCTION
Placering af vigtigste udstillingsemner på det norske landkort. 

NORTH WAY
Bygningens udformning følger udstillingernes logik i opbygning. 
Udstillinger er nedsænket i relief og afspejler den norske topogra�. 
Museets terræn og udstillingernes indhold  skaber tilsammen den 
unikke struktur og geometri på videncentret.

INTERAKTION AF DE VIGTIGSTE ELEMENTER
Centrale elementer i programmet er et videncenter og mødelokaler. 
De anvendes uafhængigt af hinanden. Udstillinger er udformet som 
en løkke rundt om konferencecenter. Dette giver fremragende �eksibilitet 
for begge rum. lineære og cirkulære organiseringsmuligheder.

MODTAGELSE, KUNDE SUPPORT, CAFEER OG UDSTILLINGER 

SITET

FRA LYS TIL MØRKE
FRA JORDEN TIL UNDER VANDET

MARITIME VIDENCENTER 

lineære organiseringsmuligheder cirkulære organiseringsmuligheder

NORGE LANDSKAB KABINE MARITIM KNUDE

KAFE OG KJØKKEN
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KONTOR
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GJENSTANDMOTTAK/
LAGER

VASKEROM

UNDERVISNINGSMATERIAL

GARDEROBE/
PERSONAL

KJØLEROM

GARDEROBE

KONFERENCECENTER, KONTORER OG OPBEVARING
Konferencecenter ligger på niveau -1 med ovenlys i et fælles rum. Det kan 
bruges til aktiviteter af alle størrelser og typer og kan deles med skillevæg. 
Kontorer og værksteder er placeret i personalelokaler og får lys fra et tagvindue. 
Opbevaringslokaler ligger  ved siden af udstillinger, hvor lager har egen 
indkørsel til lastbiler.

BÆREDYGTIGHEDSELEMENTER

INDRE GARD

UDSIGT

BUTIKK/
RESEPSJON

UTSTILLINGSLOKALER

UTSTILLINGSLOKALER

Alle servicefunktioner er samlet i et lokale, der skaber et stort åbent og 
lyst interiør. 
Udstillinger, (NCA, havbrug og maritim industri), placeres efter emner 
på forskelige niveauer. Ekstraservice er let tilgængelig for besøgende og
betjenes af et begrænset antal servicemedarbejdere. Cafeen kan også 
bruges til private arrangementer uden at forstyrre de andre aktiviteter 
på videncentret. Cafeen kan ligeledes anvendes til museumsgæster 
eller konferencer når der er behov for det.

Videncentrets kompakte form og placering i relief reducerer 
energiforbruget til bygningsopvarmning i høj grad. Tagets udformning 
sikrer opsamling af nedbør. Bygningskonstruktionen giver en optimal 
beskyttelse mod vinden til den ydre gård. De �este af udstillingerne og 
o�entlige rum er belyst naturligt.

MEETING
SPACE

SHOWROOMS

RUTER
Nem adgang til konferencecenter og udstillinger fra indgangen. Man kan 
gå rundt på udstillinger med hjælp af ramper. På bygningens bagside er der 
personaleindgang.  Cykelparkering og handicapparkering er i nærheden 
af indgangen. Taget på bygningen bruges som et udsigtspunkt og  hvilested.

UDSTILLINGSBESØGENDE

KONFERENCEGÆSTER
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5 1010FACADE ØST   1:200

20 5050SITUASJONSPLAN 1:500FLEKSIBILITET OG MULTIFUNKTIONALITET
Fleksibilitet og multifunktionalitet er de to grundlæggende principper for planlægning.

KONFERENCELOKALER

OPDELING OG BRUG AF KANTINELOKALER

INDRE GÅRD

I sommer kan den indre gård anvendes til fælles spisning

Opdeling til 6 workshoplokaler 
(for workshops, foredrag og møder)

Opdeling til  4  forelæsningslokaler 
(forelæsninger, konferencer) 

Opdeling til 2 konferencelokaler 
(forelæsninger og konferencer)

Et stort fælles rum til store konferencer Plads til udstillinger Koncerter og fester

Plads til 60 gæster 150 gæster 90 gæster Bu�et

Cafe Koncert Workshop under åben himmel Udstillingselementer
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RIBBESYSTEMET FORHINDRER UDSKIDNING

STRUKTUREL BÆRENDE GLAS

BRUGBART TAG

MATTERET GLAS

MATTERET GLAS

TRÆPLADERMETAL PANELER

TRANSFORME SKILLEVÆGGE

FÆGTNING

YDRE BÆRENDE BETONVÆG

GLAS DEKORATIONER

TRÆLAMELLER

RUMMETS OPDELING, BYGGEKONSTRUKTIONER OG-MATERIALER

3000009


