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Avsikten med detta examensarbete var att utföra 
en tidsbegränsad tävling och samtidigt dokumen-
tera arbetsprocessen. När tävlingsförslaget var 
färdigställt analyserades processen och resultatet. 
En strategi för hur projektet skulle arbetas vidare
formulerades sedan.

Målet var att hitta en personlig dokumentations-
form som skulle ge en bra översikt av arbetet och 
som förhoppningsvis också skulle kunna använ-
das för att hitta eventuella svagheter eller nega-
tiva mönster i den egna arbetsprocessen.

Vid slutgenomgången ska projektet beskrivas 
genom	processen	tillsammans	med	de	reflektion-
er jag och mina handledare har haft under projek-
tets gång.

Programval:

Jag valde att använda programmet från en tävling 
som var aktuell när examensarbetet började. Täv-
lingen var ett stenbrottsmuseum i södra Norge. 
Initiativtagare var Dalarne rådet och programmet 
hade en totalyta på ca 1500 kvm.



I stenbrottet i norska Jøssingfjord har mineraler 
utvunnits i mer är två tusen år. Området är likaså 
berömt för att ha utgjort platsen för ett av andra 
världskrigets allra sista slag. Avsikten med detta mu-
seiförslag är att med arkitektur förmedla information 
och kunskap om stenbrottet och områdets historiska 
betydelse på ett intressant och annorlunda sätt.  

Likt ett övergivet stenblock är det nya museet plac-
erat i linje med fjordens riktning. Byggnadens fasad 
består av betong med inblandat limonit-damm, vilket 
ger en varmt gulaktig ton med inslag av rost. Li-
monit var en av de första mineralerna att utvinnas i 
Jøssingfjord och är mycket järnrikt. Valet av material 
syftar till att låta museet återspegla det karga land-
skapet och samtidigt, i någon mån, låta byggnaden 
uppgå i omgivningen. 

Entrén på det nya museet är placerad parallellt med 
entrén på Nedre Helleren Kraftstation och är omrin-
gad av stora stenblock som grävts ut från den nya 
byggnadens botten. Huvudkonceptet är att skapa en 
intressant rörelse utan återvändsgränder. Rörelsen 
genom museet har formen av en åtta, där den ena 
halvan förflyttar sig diagonalt under den andra. 

Utställningen börjar inne i museet och fortsätter till 
byggnadens utsida. Med intentionen att skapa en 
upplevelse som refererar till de dagbrott och grottor 
som förekommer på platsen, återfinns en stor del av 
den permanenta utställningen utomhus. I denna plac-
eras stora bergsektioner som påminner om bergväg-
gar och innehåller olika lokala mineraltyper. I den 
temporära utställningslokalen i museet finns en öppn-
ing med utsikt mot havet. I slutet av denna utställning 
passerar man slutligen en butik och ett café innan 
man når utgången.

Funktioner som inte är del av utställningen är plac-
erade längst med byggnadens ena sida. Administra-
tionsavdelningen är placerad på övre plan och nås 
direkt från receptionen. Leveranser till byggnaden 
sker genom en nedfart på byggnadens sydöstra sida. 
Här finns tillgång till en stor varuhiss samt direkt åt-
komst till förvaring.
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RÖRELSEKONCEPT
En utav grundidéerna var att hitta ett intressant sätt att förflytta sig genom 
museet. En ‘åtta’-formad rörelse har fördelarna att den är enkel att förstå och 
saknar återvändsgränder.

KONCEPTUTVECKLING
Rörelsen genom museet har formen av en åtta, där den ena halvan förflyttar 
sig diagonalt under den andra. Med intentionen att skapa en upplevelse som 
refererar till de dagbrott och grottor som förekommer på platsen, återfinns en 
stor del av den permanenta utställningen utomhus

ANPASSNING
Konceptet testades sedan mot program och kontext.
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ENTRÉPLAN - 1:100
JOSSINGFJORDCENTRET

REFERENS

Bilden visar Jøssingfjord när stenbrottet var som mest aktivt. Stora 
kantiga stenblock fyller ravinen och skapar ett unikt landskap. Idag 
har de flesta stenblocken tagits bort.
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Entréplan Bruttoarea: 1270 m2

1. Reception/Lobby: 100 m2
2. Toaletter: 15 m2
3. Förvaringsskåp, låsbara: 10 m2

4. Auditorium med 75 platser: 70 m2
5. Garderob: 4.5 m2
6. Förvaring: 15 m2
7. Bibliotek: 90 m2

8. Introduktionsutställning: 85 m2
9. Temporär utställning: 250 m2

10. Workshop: 30 m2
11. Kontor: 20 m2
12. Garderob för lab & workshop: 6.5 m2
13. Laboratorium: 46 m2

14. Butik: 48 m2
15. Lager: 7 m2
16. Kontor: 15 m2

17. Café: 30 m2
18. Kyl/Frys: 9.5 m2
19. Kök: 18 m2
20. Sittplatser: 80 m2
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JOSSINGFJORDCENTRET

NATTPERSPEKTIV

Byggnade upfattas först ovanifrån på väg 44.

Övre Plan Bruttoarea:  296 m2

1. Reception for administration: 40 m2

2. Kontor med 8 platser: 42 m2
3. Kontor med 2 platser: 22 m2

4. Konferensrum: 50 m2
5. Konferensgarderob: 5 m2 

6. Kopiering/Förråd: 13 m2

7. Matsal 27 m2

8. Toaletter 15 m2
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MATERIAL

Museets fasad består av betong med inbladat limonit-damm som ger 
betongen en varmare gulaktig ton med inslag av rost. Limonit var ett utav 
de första mineralerna som togs ut i Jøssingfjord och innehåller bland annat 
järn. Materialet hjälper byggnaden att återspegla det karga landskapet och 
bli en tydligare del av det. 

Nedre Plan Bruttoarea: 1150 m2

1. Externa Utställningen: 510 m2

2. Varumottagning: 102 m2

3. Transporthiss (3.5 x 2.5): 8.75 m2
4. Trappa (bredd 1200 mm): 9 m2

5. Återvinningscentral: 24 m2

6. Städkontor: 23 m2
7. Förvaring: 12 m2
8. Teknik: 18 m2
9. Luft & Värmesystem: 16 m2

10. Utställningsförvaring: 160 m2
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SEKTION A-A - 1:200
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SEKTION B-B - 1:50
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DETALJER - 1:20
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