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RUMMET JORDEN NORGE

H E I M K O M E N

KAPITTEL 1

INTENSJON

Det er forskjell på å huse en formidling og å selv være 
formidlende.

Intensjonen i prosjektet er å skape et bygg som forholder 
seg til programmets tema og innhold,

og som ikke kun ser på seg selv som en ramme rundt en 
intensjon.

Bygget utvikles dermed ikke kun for å huse en formidling, 
men ser på oppgaven selv som formidlende.
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KAPITTEL 1

INTENSJON

VEGA ØYEN VEGA NES

H E I M K O M E N

Verdensarven kommer til uttrykk i landskap, bygde omgiv-
elser og ressurser, men også i holdninger, miljø- og livs-

vilkår og samspillet mellom mennesker  i fortid, samtid og 
fremtid.

De holdninger og problemstillinger som skal formidles i 
verdensarvsenteret bør også problematiseres og gjens-

peiles i prosessen rundt bygget som skal huse dette.

Konkurransen på Vega krever et prosjekt som er relevant 
til oppgavestillingen og som tar program, ambisjoner og 

beliggenhet på alvor. 

Løsningen må ikke ligge i et dristig påfunn med midlerti-
dig interresse.
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EKSISTERENDE SITUASJON

Situasjonen i dag oppleves som uavklart. I øst er bebyggelsen ordnet og ryddig i form 
av en naust- og sjøhusrekke langs vannet. Linjen og retningen på bebyggelsen er 

tydelig.
I vest har bebyggelsen en mer spredt karakter både mht skala, plassering og møneret-

ninger. Disse to situasjoner eksisterer på hver sin side av tomten.
Det fredede handelshuset ligger i sør, med sin egen sterke karakter og plassering.

Tomten er idag bebygget med to lagerbygninger. 
Storlageret kompliserer situasjonen hovedsaklig pga plasseringen. Forholdet til han-

delshuset oppleves som trang og rotete. Bygget bidrar heller ikke til å skape gode 
utearealer, men ligger med en uavklart holdning til nabobyggene. Kailageret inngår i 

større grad som en del av sjøhusrekken i øst.

UTGANGSPUNKT

Prosjektet tar utgangspunkt i at begge lagerbyggene rives for å gi plass til en bygn-
ing som er tilpasset den omkringliggende bebyggelse. Formålet er å bruke bygget til å 
rydde opp i situasjonen, og å skape gode uteområder som kan brukes både i tilknyt-

ning til og uavhengig av verdensarvsenteret.

På denne måten vil prosjektet også tilføre omgivelsene kvaliteter utover de indre funk-
sjoner som vil fylle bygningen i fremtiden. Ved at tomten ligger i et knutepunkt mellom 
ulik bebyggelse og organisering, vil prosjektet ha en viktig planmessig funksjon som 

går ut på å skape en helhet og sammenheng mellom de eksisterende bygninger.

H E I M K O M E N

KAPITTEL 2

STEDSANALYSE
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KAPITTEL 2

STEDSANALYSE

H E I M K O M E N
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VOLUMER, ROM OG SAMMENSETNING

Sjøhusrekken i øst definerer en sterk linje langs sjøen, med smale smau som skaper 
dramatiske overganger mellom utside mot sjø og innside mot land. Smauene skaper 
gjennomkikk i bevegelsen langs byggene. Disse kvalitetene vil det være interessant å 

trekke inn ved utforming av et nytt prosjekt i dette området.

Handelshusets skala og plassering må tas hensyn til ved å skape rom og avstand 
rundt bygningen. I et slikt rom kan det være interessant å skape et samvirke mellom 

denne og det nye prosjektet, da begge inneholder funksjoner som forholder seg til of-
fentligheten.

Mot vest er tomten avgrenset av grensen mot vannet, en åpning som skaper et flott 
motiv fra adkomstveien i sør. I denne sjølinjen endrer bebyggelsen retning og organ-
isering i fortsettelsen mot vest. Denne endring av retning vil være viktig å ta opp i et 

nytt prosjekt.

Bygninger og utemiljøer i vest og øst har kvaliteter som kan være interessante å trekke 
inn i det nye prosjektet, både visuelt og i utformingen. Blant annet forholder bygnin-

gene seg ulikt til grensen mot vannet. Noen ligger trygt inne på land, mens andre be-
veger seg i ulik grad ut i vannet. Denne holdning gjenspeiles også i måten bygget for-

holder seg til bakken på - om det står på stylter med avstand under, eller om det er lagt 
på bakken med liten avstand til terreng.

Øst for tomten ligger utsiktshøyden med sin tydelige terrengformasjon. Mot vest ligger 
et flatere parti som preges av mye grønt og trær.

Tomtens beliggenhet gjør det mulig å skape et interessant fondmotiv fra adkomstvei. 
Med riktig plassering vil en også kunne se bygget i sammenheng med sjø og horisont i 

det en nærmer seg bygningen.

H E I M K O M E N

KAPITTEL 2

STEDSANALYSE
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4 STEG FRA LAND TIL VANN VERTIKAL OVERGANG
MELLOM HUS OG TERRENG
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H E I M K O M E N

LIVET PÅ KANTEN

KAPITTEL 2

STEDSANALYSE
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VEKSELSPILL MELLOM UTE + INNE
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SITUASJONSGREP

Et nytt volum plasseres for å skape en ryddig overgang mellom situasjoner i øst og 
vest. Volumet knekkes i ulike retninger både for å gjenta retninger i nabovolumer, og 

for å skape ryddige overganger i romforløpet mellom de ulike bygninger.
Møneretningen i sjøhusene gjentas i det østlige volumet som strekker seg ut mot hav 

og horisont. Denne bevegelsen gjenspeiler naustet og kystbefolkningens forhold til 
havet og ressursene som er hentet derfra. Retningen i dette volumet opprettholder 

smugene i sjøhusrekken.

Mot sør skapes et torg mot handelshuset. Avstanden gir begge bygninger tilstrekkelig 
rom, og tilfører stedet en samlingsplass med utkikkshøyden som avgrensning mot øst. 

Utkikkshøyden blir dermed en del av torget, samtidig som det avgrenser dette.

Volumet knekkes i sørøst for å avgrense bevegelsen i sjøhusrekken og i torgrommet. 
Knekken forholder seg også til retningen i handelshuset, som dermed deltar som vegg 
i det nye torget. Rommet defineres dermed av handelshuset, utsiktshøyden og det nye 

senteret.
I øst utvides eksisterende grøntområde med lav beplantning og en treklynge. Området 
skaper en myk overgang mellom verdensarvsenteret og eksisterende bebyggelse, og 

rydder samtidig opp i dagens situasjon.

KAPITTEL 3

SITUASJONSPLAN

H E I M K O M E N
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HORISONTAL OVERGANG MELLOM
FORSKJELLIGE PLASSER

VEKSELSPILL MELLOM UTE + UTE VEKSELSPILLE MELLOM INNE + UTE

KAPITTEL 3

SITUASJONSPLAN

H E I M K O M E N

Knekken i sørøst skaper ikke et brudd i situasjonen. Visuelt oppleves romforløpet mel-
lom øst og vest. I vest gir volumet plass til å bearbeide og videreutvikle den grønne 
karakter, både i form av trær og lavere beplantning. De to rommene ryddes opp i og 
defineres, samtidig som hagene i vest har en sammenheng med utsiktshøyden i øst.

Volumet skaper dermed en naturlig oppdeling av utearealer og flater.

En av disse flatene forholder seg spesielt til parkeringsplass i sør, og skaper en sam-
menheng over veien. Fra parkering vil det være lett å orientere seg mot torget og 

vider mot senteret, utsiktshøyden, kaféen eller sjøen. Parkeringsplassen forholder seg 
dermed ikke slavisk kun til senteret, men til situasjonen som helhet.

Parkeringsplassen omsluttes av en lav voll utformet som to vinkler. Dette gjør parkerin-
gen mindre dominerende i situasjonen, både fra vei og nabobebyggelse (eksisterende 
og fremtidig). Vollen beplantes med stedlige vekster for å gli naturlig inn i eksisterende 

terreng.
Vinklene danner åpning for gangtrafikk mot nord, og mot bilvei i sørøst. Biltrafikk 

trekkes dermed inn på parkeringsplass så tidlig som mulig.
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KAPITTEL 3

SITUASJONSPLAN

H E I M K O M E N
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KAPITTEL 3

SITUASJONSPLAN

H E I M K O M E N
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BYGNINGSMESSIG GREP

For å gjøre de terrengmessige bearbeidinger så små som mulig, legges bygget på 
punktfundamenter på fjell. Inngrep i terreng blir dermed minimalt, men med mulighet 
for å fjerne gammel betong på tomten, samt bearbeiding og tilbakeføring til fjell i da-

gen. Bygget settes på søyler som flere av naboene, og terrenget glir fritt under.

Senterets inngang er lagt mot torget, men er synlig fra flaten som er knyttet på parker-
ingsplassen. Plasseringen er sentral og gir en naturlig deling av programmet i bygget.
Som i naustet er hovedinngang utformet med tette dører i tre. Disse kan være utformet 
som labank-dører og dermed ha en viss grad av transparens, som bygningen like øst 

for tomten.

Inngangsboksen gjør orienteringen lett, og knyttes til terreng med en kort rampe. På 
grunn av gunstig terrengfall vil rampen få stigning 1:20. Denne løsningen går også 

igjen i flere av de kystnære bygg på søyler.

Søylekonstruksjonen gjør at bygget kan trekkes ut over vannet uten å endre konstruks-
jonssystemet - søylene forlater land og fortsetter ned i sjøen.

Resepsjon og butikk er lagt ved inngang. Begge funksjoner kan betjenes av én person.
Kontorer er lagt i tilknytning til dette. Fra resepsjon har en oversikt over kontor, butikk, 

inngang, foaje, autitorium, toaletter og inngang til utstilling.

I foajeen presenteres man både for havet og den fjerne horisont, og den nære situas-
jon med den flotte naustbebyggelsen. Disse ulike grader av skala og avstand gjens-
peiler kystmiljøet - både i forhold til ressursene og bearbeidingen av disse. Det store 

og ukjente møter det pragmatiske og funksjonelle. Horisonten, drømmene, det usynlige 
og fjerne, fortid og fremtid møter nåtid og den fysiske virkelighet. Denne opplevelse 

skaper rammene for de ulike og varierte temaer og utstillinger som bygget inneholder.

Auditorium legges sentralt i tilknytning til foaje. Det er lagt opp til en fleksibel bruk ved 
at auditorium kan lukkes og åpnes med skyveelementer. I åpen tilstand kan auditorium 
møbleres med kafébord og sittegrupper som en del av foaje - pause, refleksjon, niste-
mat, vente på resten av gruppen. En kan dessuten tenke seg kammerkonserter, lang-
bord, større tilstelninger. Disse kan også foregå utenom senterets åpningstid da utstill-

ingen kan avstenges fra foaje.
I lukket tilstand skjermes rommet fra resten av bygget, men fortsatt med mulighet for 

utsikt mot det fjerne og det nære. Autitoriumet kan ha inngang i begge ender utfra 
typen arrangement.

Ved arrangementer som krever mørke kan vinduer blendes med molton-teppe.

KAPITTEL 4

PLAN

H E I M K O M E N
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KAPITTEL 4

PLAN

H E I M K O M E N

31,3 m2

20,5 m2

50,4 m2

51,9 m2

60,3 m2

7,9 m2

7,9 m2

14,9 m2

20,0 m2

24,1 m2

52,6 m2

49,1 m2

30,9 m2

570,5 m2

4,6 m2

5,3 m2

tredekke

hage / lav beplantning

uteplass
kystkulturskole

brygge

kulturtorg

utsiktsplatå

steinheller og grønt

scene/utstilling/lek

tredekke

wc

wc

auditorium

resepsjon/
butikk

foyer

kontor

kystkulturskole

nærlager/nærverksted

garderobe

vindfang

vindfang

ud i øyan

historie/geologi

bibliotek

galleri

utfordringer/
veivalg/

scenarier

fiskarboden

ea som husdyr

utstilling verdensarv

hwc

lager

amfi

1 : 200



�6

Toalettkjernen er byggets eneste faste rom, alle andre innervegger er ikke-bærende og 
flyttbare. Teknisk rom ligger som en 2. etg. over denne, slik at føringer for ventilasjon 
og elektro kan legges langs himling og tas ned der det er nødvendig. Rommet ligger 
sentralt i bygget og gir korte føringsveier. Avstand mellom våtrom og teknisk rom blir 

også svært kort.
Tilgang til teknisk rom skjer via leider.

Det er satt av plass til felles hc-wc i tillegg til herre- og dametoaletter.

Utstillingene er lagt i byggets østre del, i tilknytning til foaje. Bevegelsen gjennom disse 
gir flotte siktlinjer ut mot varierte utesituasjoner. I galleri/skiftene er det satt inn et stort 
vindusfelt inn mot naustene i øst, dette møter den besøkende. Videre bevegelse inn 
mot utfordringer/veivalg gir sikt ut mot havet og mot bebyggelse i vest. Bevegelsen 
skjer langs blackbox og rom til historie/geologi. Ved inngang til fiskarboden presen-

teres man for hav og horisont med rikelig dagslys. Til ea som husdyr får en utsikt mot 
nordøst og området på andre siden av sundet. Begge disse siste rom ligger over van-

net. Den skrå glassflaten mot nord gjør kontakten til vannet dramatisk, og trekker lysre-
fleksjoner inn i rommet og himlingen.

Som ellers i bygget er alle vegger flyttbare og kan tilpasses endringer i behov og funk-
sjon.

Føringer til lys kan trekkes ned fra himling der det er nødvendig.

Kystkulturskolen og verksted/nærlager er lagt i byggets vestre ende da disse ikke 
trenger direkte kontakt til foaje og publikum. Begge rom har mulighet for egen inngang 

fra hagearealet i vest.
Området ligger i direkte tilknytning til sjø, noe som antas å være gunstig for kystkultur-

skolen.
Skolerommet kan åpnes mot auditorium. Rommet kan dermed utvides til to rom, eller 
alle vegger kan åpnes og også inkludere foaje. Verksted har stort vindu ut mot torget, 

da det kan foregå spennende ting i dette rommet som kan beskues utenfra.

Skolerom, auditorium, foaje og utstilling har utsikt mot havet og mot midtnattsol om 
sommeren.

VOLUMMESSIG BEARBEIDING

Formgrepet forholder seg til variasjonen og konturen i naustbebyggelsen. Konturen 
gjenspeiler også fjellenes kontur, med flatene som brekker over i hverandre. Byggets 
laveste vegger legges mot nabobyggene i øst og vest, mens bygget åpner seg i front 

mot havet og utsikten.
Volumet defineres av omgivelsene, på samme måte som plangrepet i situasjonen. 
Bygget er dermed skapt i situasjonen, og spesialtilpasset nettopp denne tomten.

Fra adkomstsiden mot veien skaper volumet og takflatene et spennende fondmotiv 
som vil frembringe undring og forventning. Bygget møter nabohusene på en sympatisk 

måte ved å ta opp skala og retning.

KAPITTEL 4

PLAN

H E I M K O M E N
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KAPITTEL 4

PLAN

H E I M K O M E N
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FAST KJERNE LETT VEGGER ROMDELERE ÅPENT LUKKET

KAPITTEL 5

FLEKSIBILITET

H E I M K O M E N
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KAPITELL 5

FLEKSIBILITET

H E I M K O M E N
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KAPITTEL 6

MODELLFOTO

FJELL KONTUR TAK KONTUR

H E I M K O M E N

3D MODELL
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KAPITTEL 6

MODELLFOTO

H E I M K O M E N

VOLUMMESSIG BEARBEIDING

Formgrepet forholder seg til variasjonen og konturen i naustbebyggelsen. Konturen gjenspeiler 
også fjellenes kontur, med flatene som brekker over i hverandre. Byggets laveste vegger legges 

mot nabobyggene i øst og vest, mens bygget åpner seg i front mot havet og utsikten.
Volumet defineres av omgivelsene, på samme måte som plangrepet i situasjonen. Bygget er 

dermed skapt i situasjonen, og spesialtilpasset nettopp denne tomten.
Fra adkomstsiden mot veien skaper volumet og takflatene et spennende fondmotiv som vil frem-

bringe undring og forventning. Bygget møter nabohusene på en sympatisk måte ved å ta opp skala 
og retning.
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Bygningen er skapt med utgangspunkt i prinsipper fra grindahuset. Grepet baserer seg 
på bæring langs yttervegger, og en serie søyle/drager-konstruksjoner. Som i grindahu-
set er konstruksjonen eksponert innvendig. Snittet varierer til hver “grind”, og skaper 

dermed en svært spennende romlighet i bygget. Prinsippet er enkelt, men gir et nydelig 
og gjenkjennbart uttrykk.

Hver grind tilpasses et behov om trekantede flater på taket. Trekantene gir stabilitet 
og avstivning for horisontale krefter, og gir flater som er enkle å tekke. Fagverket som 

spenner mellom søylene tar vertikale krefter og skaper den innvendige variasjon.

Prinsippet gir en konstruksjon som kan bygges uten bruk av limte elementer som krys-
slimt massivtre eller limtre. Standard skurlast skal brukes, men med strekkstag og 

knutepunkter i stål.
Deler av skurlasten må noen steder være i lengder opp mot 8m, noe som er mulig å 

fremskaffe.
Skurlast kan også skrus sammen for samvirke og skjøting.

Mellom over- og undergurt legges ventilasjonskanaler samt føringer til elektro. Disse 
kan trekkes ned der det blir nødvendig, og er enkelt tilgjengelig for vedlikehold eller 

endring.

Fordelen med dette konstruksjonsprinsippet er at man står fritt til å velge hvor produks-
jonen skal foregå. Konstruksjonene kan bygges lokalt med lokale ressurser, og er ikke 
avhengig av import hverken fra utland eller fra andre steder i landet. Konstruksjonene 
kan også prefabrikeres lokalt med lokale råvarer, noe som gjør at man unngår store 

transportavstander.

Konstruksjonen har et tydelig hierarki mellom hoved- og sekundærkonstruksjon. 
Hovedkonstruksjon kan ferdigstilles, reises og avstives før man går igang med de 

sekundære bæringer.

Konstruksjonen kles utenfra. Først kles den med innvendig kledning som foreslås å 
være kledningsbord eller limfrie treplater. Deretter legges isolasjon på, i form av trefi-

berplater. Vindtetting gjøres med limfrie plater i tre som tapes i skjøtene. Vegger og tak 
bygges dermed uten at konstruksjon ligger i isolasjonssjiktet som kuldebro.

Vegger og tak vurderes diffusjonsåpne utfra de lokale klimamessige forhold, og utfra 
bruken av bygget - spesielt mht om bygget i perioder blir stående kaldt.

I gulvet legges isolasjon i bjelelaget, men med eget lag for kuldebrobryting.

KAPITTEL 7

KONSTRUKSJON

H E I M K O M E N



23

KAPITEL 7

KONSTRUKSJON

H E I M K O M E N

DRAGERE FÅR TREKANTET SNITT TAKFLATER
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KAPITTEL 8

LENGDESNITT

auditorium

kystkulturskoleutstilling foyer
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KAPITTEL 8

TVERRSNITT
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KAPITTEL 9

NORD FASADE

H E I M K O M E N

amfi til sjø
skråning mot vanneksisterende sjøhusrekke

eks. sjøhus

amfi til sjø
skråning mot vanneksisterende sjøhusrekke

eks. sjøhus
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KAPITTEL 9

VEST FASADE
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bi-inngang
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eks. sjøhus

uteplass kystkulturskole

handelshus / kafè
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skråning mot vann

utsiktshøyden
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kystkulturskole og verksted
eks. sjøhus
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utsiktshøyden

hovedinngang

ny plassdannelse

uteplass kystkulturskole

uteamfi

scene

utsiktshøyden

hovedinngang

ny plassdannelse

uteplass kystkulturskole

uteamfi

scene
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handelshus / kafè

eksisterende sjøhusrekke

amfi til sjø

handelshus / kafè

eksisterende sjøhusrekke

amfi til sjø
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KAPITTEL 10

MATERIALER

MATERIALBRUK

Konstruksjon, isolasjon, vindtetting og overflater (yttervegg, himling innervegg og gulv) 
er i tre eller trebaserte materialer.

Nabobebyggelse i området er i stor grad kledd med plater i bølgeblikk, noe som gir 
en flott relief-virkning og knappe detaljer. Vegger og tak foreslås kledd med tømmer-
mannskledning, noe som vil gjenskape et tilsvarende lys- og skyggespill. Overligger 

er tenkt i 2”x2” for å gi en dybde og letthet i uttrykket. Overganger utføres med knappe 
detaljer, som rundt vinduer og i overgang tak/vegg. Takrenner og nedløp legges skjult.
Kledningen som er lik på tak og vegg gjør at bygget fremstår med en sammenhengen-

de “hud”.
Kontrasten mellom denne huden og den innvendig eksponerte konstruksjonen tydelig-

gjør byggets elementer og oppbygning.

Kledningen foreslås i ubehandlet malmfuru, men må eventuelt behandles med 
miljøvennlig, vannbasert beis hvis lokale klimaforhold taler for dette.

H E I M K O M E N
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1. Materialbruk og byggesystem

Generelt
Bygget skal oppføres i tre. Dette gjelder både konstruksjon, isolasjon og kledning.

Selv om bygget har en utradisjonell form blir det bygget og kledd etter gamle bygget-
radisjoner og viderefører et kysttypologisk bygg.

Fundament
Bygget skal sveve over landskapet og er punkfunamentert til grunnen.

Stavene i bærekonstruksjonen penetrerer dekket og fundamenteres gjennom søylesko 
til fjell.
Dekke

Dekket består av et bjelkelag av tre. Gulvet over skal dekkes med et grovt plankegulv 
som danner gulvet inne i bygget.

Hovedkonstruksjon
Hovedkonstruksjonen tar utgangspunkt i  en grindkonstruksjon, men er tilpasset til 

byggets utforming og er bygget opp av stav, bete og skråbånd .  Grindabygget har en 
lang tradisjon og historie knyttet til kirker, sjøhus og naust langs Norskekysten.

Tak
Takkonstruksjonen er av tre og i likhet med grinden synlig inne.

Taket blir lagt over takkonstruksjonen. Taket er tenkt utført som et kompakttak med 
bruk av trefiberplater som isolasjon. Taket tekkes med tradisjonell  takpapp og for-

blendes med samme trekledning som på yttervegg.
Yttervegg

For å synliggjøre og forsterke grind-prinsippet legges hele ytterveggen utenpå stavene 
og konstruksjonen ellers. Veggene skal være diffusjonsåpne , med dampbrems . Det 

skal isoleres med pressede trefiberplater feks. Pavatex. 
Kledning ute

Yttervegger skal kles med ubehandlet norsk kjerneved av furu 
Kledning skal kunne leveres av lokale sagbruk og materialet skal i størst mulig grad 

være hentet fra nærliggende og lokal skogsdrift.
Innvendige vegger og kledning inne

I tillegg til den synlige konstruksjonen skal det innvendige 
i bygget kles med tre. Det skal være en blanding av panel og formaldehydfri kryssfinér. 

Skillevegger og innvendige vegger bygges av tre med lydisolerte kjerner der det er 
nødvendig.

Vinduer
Vinduer skal fortrinnsvis være med trerammer og inneha en u-verdi tilsvarende

passivhusstandard.
I et miljøregnskap vil det uansett lønne seg å satse på en betydelig bedre u-verdi i vin-

duene fremfor doble mengder med materialer for ekstraisolering ellers i bygget.
Konsekvens av materialvalg

Det er valgt et helhetlig system ,som tar sikte på å sikre et godt og mijøtilpasset 
produkt, basert på bærekraftige løsninger og produksjonsmetoder. Systemet og mate-

rialbruken sikrer også et sunt og pustende inneklima.

KAPITEL 11

Spesifikasjoner for materialbruk, miljø og energieffektivitet.
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2. Miljøbesparelser og energibruk

Bygningen er gjennomført med miljøvennlige materialer. Det vil si naturnære og lave-
mitterende materialer.  Materialene har gode livsløp og kretsløp egenskaper

God isolasjonsevne og bærekraftig skogsdrift er med på å forbedre et globalt miljø og 
vil også være med på å stimulere det lokale næringslivet.
Inneklima vil bli av høy kvalitet da hovedmateriale er tre.

Uten diffusjonssperre, isolasjon og andre kunsstoffer eller giftige forbindelser gir det
utgangspunkt for et godt inneklima og ideelt for feks allergikere.

Produksjon og reduksjon av byggeavfall
Bygget skal i hovedsak få produsert bygget gjennom lokale aktører. 

Lange transportetapper og de miljømessige ulemper det medfører blir dermed luket ut. 
Der det er mulig skal bygget i størst mulig grad prefabrikkeres lokalt.

Dette medfører mindre avkapp og kortere byggetid utendørs. Farene for fuktskader i 
byggetiden reduseres derm kraftig Kledning yttervegger:

I størst mulig grad skal det benyttes ubehandlet materiale av kjerneved.
Dette gjelder også tak.

Innervegger og himlinger:
Trenger ikke behandling i utgangspunktet. 

Energibruk
Det tas sikte på å benytte seg mest mulig av low-tech løsninger for å optimalisere 

energibruken. Foruten valg av produksjonsmetode, byggesystemer, materialvalg og 
varmekilder satses det på å minimalisere varmetapet gjennom enkle prinsipper.

Utforming og energibesparelser
Tomtens beskaffenhet umuliggjør store vindusåpninger mot sør.

Disse er dog i hovedsak lagt mot vest for best mulig utnytting av solvarme.
Alle varme rom inne i bygget grenser ikke til yttervegger og reduserer dermed varmeta-

pet.
Det er lagt opp til færrest mulig sprang i fasadene for å redusere varmetapet i form av

nedkjøling av fasader Oppvarming
Det tas sikte på å bruke varmepumpe for oppvarming av bygget.

Siden bygget grenser til sjø tas det sikte på vannbåren varme (vann-vann) som kobler 
seg opp mot gulvvarme, radiatorer og tappevann. Systemet kan også

brukes til nedkjøling av bygget om nødvendig. 
Varmepumpe er en relativt kostbar investering,

men sparer miljøet for utslipp og energien er fornybar.
Det legges i tillegg opp til varmegjenvinnende ventilasjonsanlegg.

KAPITEL 11
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3. Universell utforming
Det er lagt vekt på å utforme området på en inkluderende måte for alle 

 
a) Bevegelseshemming

Med bevegelseshemming forstås brukere av rullestol, gåstol, krykker, barnevogn og 
andre med større eller mindre bevegelseshemminger.

Følgende hensyn er tatt:
 -Det er inngang direkte fra bakkeplan til bygget gjennom rampe med fall 1:20.
 -Det er lagt opp til et betydelig andel HC parkeringsplasser.

-Det er lagt opp til et utvendig rampesystem som en naturlig del av utformingen. 
-Utedekker skal lages uten at det skal vanskeliggjøre transport av rullende hjelpe-

midler.
-Hele bygget går over kun ett plan og letter ferdselen til bevegelseshemmede.

b) Orienteringshemming
Med orienteringshemming forstås blinde, demente, svaksynte og andre synshemmede. 

Følgende hensyn er tatt:
-Plangrep og akser er tydelige for å hindre unødvendig orienteringsproblemer.

-Det er få, men store og tydelige lysinnslipp som forenkler orienteringsevnen for
orienteringshemmede.

-Dekker er tilrettelagt for synshemmede med tydelige linjer og uten hindrende vertikale
variasjoner.

-Inngangpartiet er tydeliggjort i form . Det fremstår som det eneste utstikket på bygget.
-Taktile kart foreslås som et ekstratiltak på og utenfor senteret.

c) Miljøhemming
Med miljøhemming forstås mennesker som kan få helseplager grunnet dårlig innemiljø.

Følgende hensyn er tatt:
-Byggeriet er produsert med minst mulig tilsetning av kunststoffer eller giftige forbin-

delser og bidrar derfor til et meget godt inneklima.
-Yttervegger, innervegger og himlinger leveres ubehandlet og vil derfor ikke ekskludere

potensielle brukere.
-Det beplantes uten allergifremkallende veskter og plan

KAPITEL 11
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4. Klima

Generelt
Bygningskroppen står i mot vær og vind mot nord og vest, men har de beste utsikts-

forhold 
innenfor veggene.

Sammen med topografi og andre bygninger dannes det et skjermet uteområde mot øst 
og sør.

I dette området er også inngangspartiet plassert.

Vind
Dominerende vindretning er hovedsaklig fra nord sommerhalvåret og fra sør vinter-

halvåret.
Oversiktskart viser hvordan bygget virker som en leskjerm sammen med bygningene 

på siden og kollen .
Solforholdene er derimot gode pga bygggets beskjedne høyde og 

Plassering.
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