


Møter i Landskapet

En reise gjennom landskapet
et nytt Signal i landskapet     

  

Flatene på innlandet omkranses av en
foranderlig ytre sone.

siktlinjer og utsyn fra byggets 
innvendige og utvendige rom

Forståelse av landskapetPerspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget

LANDSKAPETS ROM.
Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i 
dette landskapet blir en markør, som en kamp-
estein på sletten blir den en møtestein. Byggets 
rene form forholder seg til en stor og en liten 
målestokk. Bygningsvolumet forholder seg både 
til det store landskapsrommet og til tunet og 
bebyggelsen i Tungevågen. Vi vil knyttet oss til 
det bebodde og blir med det en del av en bebygd 
større helhet. Tungenes fyr skal alene være det 
elementet som trosser stormen. Vi er tilskuere 
som beundrer kontrastene, vi vil kjenne de ville 
kreftene i have som utfordre vår bekvemme-
lighet. 
I dette landskapet er Vitensenteret et bilde på 
soliditet og stabilitet, byggets steinkledde veg-
ger etablerer en kontinuitet og trygg tilhørighet 
med landskapet. Det maritime miljøet er en sta-
dig utfordring i vår jakt på havets ressurser.

BYGNINGS FORM.
Byggets tak er en lang skrånende bakke. Med 
høyeste punkt mot havet, og laveste punkt mot 
stedets bebyggelsen skaper vi rom i le. Byg-
gets yttervegger danner uterom, innhukk som 
gir skydd og rom for opphold, selv når huset er 
stengt for dagen. 
Vitensenterets indre er organisert rundt to pre-
sise sikt-akser; En ser rett mot havet fra inngan-
gen og den andre danner en siktlinje og sam-
menheng mellom Tungenes fyret og båthavnen i 
Tungevågen. 
Når du går inn i Vitensenterets utstilling ser du 
rett mot fyret, når du går ut av utstillingsrommet 
ser du rett mot havnen og båthuset.

ROM.
Den romlige plasseringen av byggets volumer og 
funksjoner er en tolkning av det omkringliggen-
de landskapet; En effektiv rasjonell utnyttelse av 

eksponert ytre sone mot havet. Som i det mari-
time landskapet, er det her i ytterkanten av byg-

med best utsikt, det mykeste underlaget i vår-
sola, den beste møteplassen for venner og kjent. 
Dette er vår Møtestein med rom for variasjon, 
utsikt og innsikt.
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Vitensenteret i full bruk, 
alle soner er åpne for publikum. 

Møteplassen er åpen.

Alle tre utstillinger er åpne. 

Møteplass og Vitensenter brukes hver for seg.

Vitensenteret er stengt, Møteplassen er i bruk.

Tak er i bruk når bygget er stengt

Uteplassene er alltid tilgjengelige 

Vitensenteret har rom og funksjoner i to plan. På 

Her er alle rom for publikum lagt i byggets ytter-
sonen og en kompakt indre kjerne server disse 
rommene. På denne måten kan et fåtall ansatte 
ha oversikt over et helt bygg.

UNIVERSELL UTFORMING I MØTEPLASSEN
Romslige inngangspartier og overbygde uterom 
ved inngangen forenkler mottak av større grup-
per. Skoleelever kan samles, regntøy kan ristes 
og barnevogner parkeres under tak ute. Dette 
gjør bygget tilgjengelig uten trengsel. Oversiktlig 
og kontrollerbart. 
Inne i Vitensenteret gir bygget deg kontinuerlige 
orienteringspunkter til landskapet ute. 
Det er lett å vite hvor du er og hvor du skal. Alle 
funksjoner i Møteplassen ligger på inngangsplan. 
Alle rommene i Møteplassen har sin egen sp-
esielle utsikt til landskapet. Hvert rom er unikt.

FLEKSIBILITET I VITENSENTERET.
Vitensenteret er et stort rom med tre utstillinger. 

utformes uten hindringer. Ved å senke utstill-
ingsrommet, får vi stor takhøyde og mye lys og 
luft. 
I tillegg får vi et galleri med overblikk over ut-
stillingen og landskapet rundt.

FLEKSIBILITET OG SAMBRUK
Ved inngangen til Møteplassen er resepsjonen 
plassert sentralt i forhold til kafé og kontor-
er. Auditorium, møterom og grupperom ligger 
i en klynge for seg, med egen inngang. Bruken 
av rommene kan kombineres på et uttal måter. 
Soner kan leies ut mens senteret er åpent for 
publikum. Når senteret er stengt fungerer ut-
leiedelen fremdeles som en egen fullverdig en-
het. Kontorplasser, verksted, varemottak og 
lager er samlet og ligger mot byggets for-plass, 
tett inntil utstillingsrommet.

Materialer, Økonomi, Teknikk og Miljø.
Vitensenteret er et kompakt, enkelt bygg med van--
lige konstruksjoner. Steinkledde fasader gir lang 
levetid og lite vedlikehold. Beskjedne mengder 
glass, overbygde, beskyttede inngangsparti, 
enkle former og solide naturmaterialer er vårt 
utgangspunkt for økonomiske, realistiske og 
gjennomførbare løsninger. Miljømessig forholder 
bygget seg til behov, gjennom sine fysiske fo-
rutsetninger. Tykke vegger og tak, samt effektiv 
arealbruk. Huset har den samme soliditeten i 
forhold til energikilde. Et bygg som kan plugges 

satser derfor på vannbåren varme og en solidi-
tet i bygningsmasse – kraft fra bølger, sjø- eller 
jordvarme kan koples til etter ønske.
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ROMLISTE
01.Hovedinngang Vitensenter
02.Resepsjon
0.3 Butikk
04. Kontor, personal
05.Verksted
06. Gjenstandsmottak  
07. lager
08. Utstillingsgalleri
09. Undervisningsmateriell
10. Kafê
11. Kjøkken, kjølerom
12. Garderobe. personal 
13. Toalett kafê
14. Inngang møteplass
15.Foyer 
16. Garderobe, toallet
17. Auditorium 
18. Møterom
19. Grupperom
20. Undervisningrom
21. Utstilling
22. Teknisk rom
23. Vaskerom
24. Lager
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Overdekt inngansparti sett fra forplassen Fra taket er det vidt utsyn. Lek i grupperom/møterom Kafe og servering Utsyn mot havet fra inngangen

Resepsjonen ser mot Tungenes fyr Utstillingsrom med mye lys og luft

protected roof eases the arrival of bigger groups 

-

Each of the singular rooms of moteplass have its 

tall room, where exhibits can also be appreciated 

REALISTISK PROSJEKTOKONOMI: MATERIALBRUK; 

bygg som kan plugges til alle kilder er også mest 

MØTER OG OPPLEVELSER
Møtestein er et kompakt og solid Vitensent-
er, samtidig er Møtestein delbart og sensi-
tivt til endring i bruk. Byggets volum er et 
gjenkjennelig merke i landskapet, et sted vi 
knytter oss til gjennom det mangfold av op-
plevelser, kunnskapen, kulturen og de min-
ner Vitensenteret tilbyr. 
Bygget er en Møtestein i landskapet, detal-
jer og materialer knytter bygget til området 
rundt oss. Det er lett å se hvordan bygget 
åpner seg for deg. Vi har kledd steinen vår 
innvendig med et fôr som gir deg varme 

landskapet, slik at møtesteinen kan klatres 
på, sittes på, gi le, ro og utsyn. Dette bygget 
har alltid noe å tilby den reisende, også når 
du er her helt alene, når dagen er over og 
alle andre har gått hjem.
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