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Platsanalys

Ett väldigt detaljerat underlag för tävlingen hade redan tagits fram 
av arrangören. Eftersom jag redan hade gått igenom materialet när 
jag skrev min booklet så gick det ganska fort att börja producera 
material.

Platsmodell

En platsmodell i skala 1:500 byggdes av eleverna i studion som 
också skulle använda sig av tävlingsprogrammet i sina egna 
projekt.

Modellen var utmärkt för att kunna utföra ljusstudier, volymstudier 
osv.

Programanalys

Programmet sorterades och grupperades för att få en bättre upp-
fattning om samband mellan olika funktioner. Skalan blev också 
tydligare.

Framförallt var det viktigt att reda ut vilka delar som behövde vara 
sammankopplade.

Undelag (ca. 7 dagar)
Plats

Jøssingfjord är beläget i Sydvästra Norge i Sokndals kommun nära 
havet.

Körsträckan till Jøssingfjord är ca 460 km från Oslo och 100 km 
från Stavanger.

Byggnaden skulle placeras i mitten av en ravin omringad av höga 
bergväggar och vattenfall.

En historisk plats.

Mineraler har utvunnits från Jossingfjord sedan 340 f.Kr.

Under andra världskriget utspelade sig Altmark incidenten i 
Jøssingfjord. Det var den sista marina striden mellan Britterna och 
Tyskarna och slutade med att Brittisk seger och fritagandet av 
fångar från det tyska fartyget. Som en följd av denna händelse kom 
termen Jøssing att betyda Norsk Patriot. Den mest kända olagliga 
Norska tidskriften fick som konsekvens namnet Jøssingposten.

Bilden visar Jossingfjord när platsen var som mest aktiv. Bilden var 
också inspirationen till stenlandskapet i mitt egna koncept.

Hellerenehusen

Hellerenehusen är från 1800-talet och visar att folk även levde här 
när fiske och jordbruk var de två viktigaste inkomstkällorna.

De två husen är bland de mest fotograferade sevärdigheterna i 
Norge.

Kraftverket

Hellernekraftverket byggdes 1907 och hade som syfte att tillhan-
dahålla el i området. Kraftverket är idag ombyggt till ett museum. 

Ett av beställarens önskemål var att skapa någon sorts koppling 
mellan Herllernekraftverket och det nya museet.

Kontext
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Koncept 1

Utställningen delas upp i volymers som kopplas samman av en ter-
rass som utformas efter landskapet. Vissa delar skulle även kunna 
leda till en nedgrävd utställning.

Koncept 2

En linjär struktur som placeras längst med bergväggen. Stor fokus 
hamnar på att skapa varierande utsiktsplatser som upplevs när 
man rör sig igenom byggnaden.

Koncept 3

Rörelse och atmosfär hamnar i fokus. För att undvika problem med 
återvändsgränder som lätt kan uppstå i föregående koncept skapas 
en rörelse i formen av en åtta. Detta kombineras med en tanke om 
att del av utställningen placeras på utomhus där miljön påminner 
om ett stenbrott. Halva åtta-rörelsen sker alltså inomhus och andra 
halvan sker utomhus, under den första delen.

Platstester

Konceptet med 8-rörelsen började testas i platsen. Några delar 
som kändes extra viktiga var; rörelse, förhållande till den befintliga 
byggnaden och landskapet, utsikter mm.

Grova Programtester

Här kontrolleras hur volymen skulle kunna delas upp vertikalt. En 
yta som går att använda till ett övre plan är här markerad baserat 
på en snabb volymstudie.

Delarna under mark ansågs inte lika kritiskt att lösa på ett så tidigt 
stadium.

Externa utställningen

Tester gjordes också med den externa utställningen och hur den 
skulle kunna förhålla sig till huvudbyggnaden.

Schematiska planer & sektioner

Dessa skisser ritades snabbt upp för att få en uppfattning om hur 
programmet skulle kunna fungera i byggnaden. Framförallt var det 
viktigt att hitta en bra placering på den vertikala kommunikationer 
som fungerar i källarplan, entréplan och i övre plan. Trappa och 
transporthiss är markerad i rött.

Programdelarda packades längstmed kanterna för att dels kunna 
behålla en tydlig 8-rörelse men också för att kunna få ett renare 
formspråk i interiören

Konceptet som överlevde urvalsprocessen var 
det som bäst kunde anpassas till kontext, nya 
ideer och program.

Några idéer som kändes intressanta var:

-En intern och en extern utställning.

-Ett formspråk som inspireras av platsen.

-En intressant rörelse genom byggnaden utan 
återvändsgränder. Vissa delar skulle kunna vara 
mer klaustofobiuska och andra mer öppna.

-Med naturligt ljus skapas stora kontraster i 
interiören. Vissa delar blir väldig ljusa och andra 
väldigt mörka.

-Att dölja landskapet är lika viktigt som att fram-
häva det med hjälp av arkitekturen.

-Att använda mineralerna i konstruktionen

Det valda konceptet var alltså nr 3.

Koncept (ca. 10 dagar) Konceptutveckling (ca. 7 dagar)



Betong

Byggnadens form är inspirerad av steblocken som skapas vid 
dagbrott och därför kändes det väldigt lämpligt att använda betong 
som huvudmaterial.

Limonit (Myrmalm)

En utav mineraltyperna som utvunnits från den aktuella platsen 
var Limonit eller myrmalm som det också kallas. Det är en järnrik 
mineral med en varm rost-ton.

För att skapa en ännu starkare anknytning till platsen hade jag iden 
att blanda in damm från limonit i betongen med avsikten att byg-
gnaden skulle få en varmare ton med inslag av rost.

Material
Perspektivbild - Från Syd

Snabba 3d-skisser togs fram för att testa konceptet.

Perspektivbild - Entré

Bilden visar hur en entré eventuell skulle kunna placeras på byg-
gnaden. 

Perspektivbild - Extern Utställning

Här testas hur den externa utställningen skulle kunna upplevas av 
besökare.

En polaritet uppstår mellan den bortgrävda volymen och den mas-
siva byggnadsvolymen.

Modellskiss (ca. 2 dagar)
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Material: Concrete mixed with 
limonite, the first mineral that was 
mined in Jossingfjord on record. 
The mixture will give the concrete 
facade a warmer tone and the 
iron in the  mineral will give parts 
of the facade a light texture of 
rust,

Site Plan: 1:2000

PLANS 1:200

Jøssingfjordsenteret

Material: Concrete mixed with 
limonite, the first mineral that was 
mined in Jossingfjord on record. 
The mixture will give the concrete 
facade a warmer tone and the 
iron in the  mineral will give parts 
of the facade a light texture of 
rust,

Site Plan: 1:2000

PLANS 1:200

Jøssingfjordsenteret

Planskisser

Flera olika lösningar testades. Ett genomgående tema var att packa 
ihop alla funktioner så tätt som möjligt för att  även på insidan 
behålla byggnadens massiva karaktär.

Vertikal Kommunikation

Att hitta en bra lösning på den vertikala kommunikationen var en 
utav de större utmaningarna. Ambitionen var att hitta ett lösning 
som var lättillgänglig och centralt placerad samtidigt som den kop-
plade ihop både nedre plans lastkaj med administrationen på övre 
plan.

Externa Utställningen

Den externa utställningen under byggnaden nås via en trappa eller 
ramp. Man kan också komma ner med hjälp av en transporthiss 
vid receptionen. Planen visar även en del av lastkajen samt rum till 
förvaring och teknik.

En idé för den nedre utställningen var att placera bergväggssek-
tioner av de 6 olika mineraltyperna som har utvunnits från platsen.

Administration

Administrationen placeras på övre plan. Tanken var att i så stor 
utsträckning som möjligt göra entréplan tillgängligt för besökare. 
Samma idé gjorde att det kändes logiskt att placera förvaring, 
teknik, och lastkaj i källarplan.

Material: Concrete mixed with 
limonite, the first mineral that was 
mined in Jossingfjord on record. 
The mixture will give the concrete 
facade a warmer tone and the 
iron in the  mineral will give parts 
of the facade a light texture of 
rust,

Site Plan: 1:2000

PLANS 1:200

Jøssingfjordsenteret

Programskiss (ca.12 dagar)

Perspektiv - Administration

Planerna utvecklades en hel del i denna modell men förändringarna 
hann inte ske förrän efter tävlingen var inlämnad.

Perspektiv från Öst

Denna modell ritades med mycket större precision än den förra.

Perspektiv - Från Väst

Under modellbyggandet testades en idé om att placera alla up-
pgrävda stenar från den externa utställningen och placera dem runt 
byggnaden. Detta skulle skapa en tydlig referens till hur området 
såg ut när det var som mest aktivt som stenbrott. Det skulle också 
förtydliga var byggnadens form inspirerades av. En sten bland 
stenarna.

Ny Modell (ca. 5 dagar)
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Obearbetade Renderingar

Perspektiv från syd.

Obearbetade Renderingar

Perspektiv visar entré.

Obearbetade Renderingar

Perspektiv visar externa utställningen.

Illustrationer (ca. 3 dagar)
Sektionerna

Utöver att förtydliga byggnaden som struktur ville jag att sektion-
erna skulle visa relationen till det dramatiska landskapet.

Tyvärr hann jag inte riktigt få till klart mer än några schematiska 
sektioner till inlämningsdatumet den 3 Mars.

Schematiska Sektioner

Sektionerna blev enkla och visar mest samband mellan våning-
splan. Skalgubbarna gör att man får en tydligare uppfattning om 
byggnadens storlek. Byggnadens relation till utsidan blir också 
tydlig.

Jag tycker inte att dessa sektioner gav en tillräckligt bra bild av 

Sektioner (ca. 1 dag)
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PROJEKT 3-4 st A0:or

Modell som kan delas upp i 3 sektioner
1:100 - 1:50

GÖR EFTER SLUTSEMINARIET

Situatinonsmodell
1:500

PROCESS & 
ANALYS (A3:OR)

elevation

diagram diagram diagram

ny fast liknande bild

text text text 
text text text 
text text text 
text text text 
text text text 
text text text 
text text

diagram

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. 

Referenser

Alla stenblock som grävs upp där 
museet stå placeras runtomkring 
byggnaden. Detta skapar 
en stark referens till platsen 
som stenbrott ur ett historiskt 
perspektiv. Det gör också att 
området runtomkring byggnaden 
blir intressantare och mer 
karekteristiskt.

modellfoton som visar hur man rör sig igenom byggnaden

-1m

platsanalys

längdsektion

teknisk sektion

modellfoton som visar hur man rör sig igenom byggnaden

INTERIÖR

INTERIÖR

Dummy

För att få en bättre uppfattning om vad som behöver göras och vad 
som är viktigt gjordes en snabb presentationsdummy.

Totalt blev det 6 A0:or, 12 st A3:or, och 2 modeller i skala 1:500 och 
1:150.

Schema

För att kunna planera arbetet bättre användes en kalender. Detta 
bara för att få en bättre uppfattning om nödvändig arbetsmängd i 
relation till tid. Tyvärr användes detta system väldigt lite..

Tidsplanering

Jøssingfjord är en plats där mineraler har utvunnits i mer än två tusen år och kopplingen till 
andra världskriget ger Jøssingfjord en tydlig plats i vår 1900-talshistoria. Avsikten med detta 
förlag är att med arkitektur förmedla information och kunskap om denna plats och dess histo-
ria som bland annat stenbrott på ett intressant och annorlunda sätt.

Likt ett övergivet stenblock ligger det nya museet i riktning mot fjorden. 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. 

Entrén är placerad parallellt med entrén på Nedre Helleren Kraftstasjon och är omringad av 
stora stenblock som grävts ut från den nya byggnadens botten. Huvudkonceptet är att skapa 
en intressant rörelse utan återvändgränder. Rörelsen genom museet har formen av en åtta 
där den ena halvan rör sig under den andra. Utställningen börjar på byggnadens insida och 
fortsätter sedan oavbrutet till byggnadens utsida. Denna del är nedgrävd och korsar byg-
gnaden på dess undersida Här finns en del av den permanenta utställningen och avsikten är 
att skapa en upplevelse som påminner om att vara i ett dagbrott. Här placeras stora bergsek-
tioner med olika mineraltyper ut. Varje sektion upplevs som en bergvägg och innehåller lokala 
mineraltyper. Varje mineralsort som återfinns i Jøssingfjord får en egen bergsektion. Avsikten 
är att ge besökare en uppfattning om hur mineralerna förekommer naturligt i en bergvägg. När 
man har avklarat denna del av utställningen så fortsätter man in till byggnaden syvästra kant 
där den temporära utställningen är placerad. Här finns också ett enormt fönster med utsikt 
över fjorden.  När utställningen tar slut rör man sig genom en butik och ett café innan man når 
utgången.

Funktioner som inte är del av utställningen är placerade längst med byggnadens ena sida för 
att ge utställningen en tydlig rörelse. Administration 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 åtkomst till förvaring.

Jøssingfjordsenteret

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. 
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Koncept - RörelseMaterialReferenser

Konceptet använder en åtta som grundidé för hur rörelsen i byggnaden ska ske.

För att göra uppleelsen intressantantare och mer dynamisk skapas en yttre och en 
inre rörelse där ena rör sig under den andra.

Rörelsekoncept anpassas till program och plats.

Like a rolling stone

Like a rolling stone

Sektion

Sektion

Jøssingfjordsenteret

Vinterbild - Entré

Nattbild 

Like a rolling stone

Like a rolling stone

SECTION

Jøssingfjordsenteret

Like a rolling stone

Like a rolling stone

ELEVATION

INTRO

-INTRODUCTION OF THESIS PROJECT.

-SITE PRESENTATION WITH SITE PHOTOS, 
PROGRAM, PLANS, EXISTING BUILDINGS, 
AND OTHER INFO.

-SKETCHES

PROJECT PRESENTATION

-SHOW THE PROJECT AS IT WAS DONE

-ADD SECTIONS, TECH-SECTION, & INTE-
RIORS, ELEVATION BUT DO NOT CHANGE 
THE CONTENSE

PROJECT ANALYSIS

-SHOW THE PROCESS

-SHOW THE PROBLEMS FOUND

-SHOW HOW YOU WILL CONTINUE WORK

Diagram

En serie diagram gjordes som förklarar konceptet med rörelse och 
den externa utställningen.

Layout och Text

Layout gjordes enligt arrangörens specifikation.

Layout, Text & Diagram (ca. 2 dagar)

Mittkritik med Jesús Azpetitia, Robert Petrén och Ori 
Merom

Kritikerna tyckte att konceptet fungerade bra men 
eftersom byggnaden till stor del handlar om rörelse 
och atmosfär så borde dessa delar lyftas fram bättre. 
Detta skulle kunna göras med illustrationer, diagram 
eller sektioner men det viktigaste är att man förstår 
kvaliteterna med rörelsen och upplevelsen. Ett exempel 
som föreslogs var hur den externa utställningen skulle 
kunna upplevas. Man rör sig först ner under byggnaden 
på dess norra och mörkare sida. När man kommer ut på 
andra sida möts man av ett starkt solsken eftersom man 
då befinner sig på byggnadens södra sida. Den sortens 
illustrationer skulle kunna göra konceptet ännu starkare.

Robert tyckte att projektet blev mycket intressantare när 
stenblocks-parken runtomkring byggnaden kom till och 
ville att jag skulle utveckla dem ännu mer. Vissa stenar 
kanske är mycket större än andra osv.

Vi diskuterade även vad slutsatsen kunde bli av proces-
sanalysen. Blir det en dokumentation av en personlig 
arbetsprocess eller en universallösning för hur man 
genomför en tävling? Mitt svar var att min ambition var 
att hitta ett sätt att dokumentera min egen arbetsprocess 
på ett lättöverskådligt sätt. Vilka slutsatser man sedan 
kan dra kommer jag inte att veta förrän processen är 
närmare sitt slut.

Ritningar för slutkritik diskuterades också. Jesús tyckte 
att planerna fungerade bra och inte borde förändras men 
att sektionerna kändes lite konventionella. Rober tyckte 
att jag borde ha planer i 1:50 men Ori tyckte att 1:100 
skulle blir bättre. Alla förordade stora tekniska sektioner 
som visar att projektet är genomförbart. Ori tyckte att 
planerna inte riktigt levde upp till vad illustrationerna 
lovade och att dessa därför skulle modifieras. Planerna 
ska också förmedla byggnadens massiva karaktär. 
Tillsist nämndes också att  närområde även skulle vara 
med i planritningarna.



SITE ANALYSIS                   %
PLATSANALYS

KONCEPT                            % ACTUALIZE                        %
FÖRVERKLIGA     

DRAWINGS                         % MODELS & ILLUSTRATIONS      % PRESENTATION                 %

TIMELINE

Q: Vilka delar var viktigast i detta projekt?

Q: Disponerade du den tillgängliga tiden på ett adekvat sätt?

Q: Hur skulle du utveckla detta projekt om det fanns mer tid?
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PROCESS ANALYSIS
Syftet med denna tabell är att på ett enkelt sätt kunna få en överblick av sin egen 
arbetsprocess och sedan kunna isolera eventuella svagheter. På detta sätt skulle 
eventuella mönster också kunna analyseras.

Questions

PROCESSANALYS
Syftet med denna tabell är att på ett enkelt sätt kunna få en överblick över min 
egen arbetsprocess för att sedan kunna analysera och utvärdera den.
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Explit apid quos dolessit et laborem esedisin 
excea eum restore, inverat volorup tatiam vel 
eatumque molori aut et faccus.

Em que velesed igendent porrovitendi 
optaspe nonsediam que dus verum quatior 
emporehent velic te rem ium natem nimporia-
tur modi tentem quas quam quis pres coraes 
eatem fugitatat ut eatquas et utem ipsandis 
molorat urerror roreper itius.

Explit apid quos dolessit et laborem esedisin 
excea eum restore, inverat volorup tatiam vel 
eatumque molori aut et faccus.

Em que velesed igendent porrovitendi 
optaspe nonsediam que dus verum quatior 
emporehent velic te rem ium natem nimporia-
tur modi tentem quas quam quis pres coraes 
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eatem fugitatat ut eatquas et utem ipsandis 
molorat urerror roreper itius.

Explit apid quos dolessit et laborem esedisin 
excea eum restore, inverat volorup tatiam vel 
eatumque molori aut et faccus.
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optaspe nonsediam que dus verum quatior 
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molorat urerror roreper itius.
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eatem fugitatat ut eatquas et utem ipsandis 
molorat urerror roreper itius.
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eatem fugitatat ut eatquas et utem ipsandis 
molorat urerror roreper itius.
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excea eum restore, inverat volorup tatiam vel 
eatumque molori aut et faccus.

Em que velesed igendent porrovitendi 
optaspe nonsediam que dus verum quatior 
emporehent velic te rem ium natem nimporia-
tur modi tentem quas quam quis pres coraes 
eatem fugitatat ut eatquas et utem ipsandis 
molorat urerror roreper itius.
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emporehent velic te rem ium natem nimporia-
tur modi tentem quas quam quis pres coraes 
eatem fugitatat ut eatquas et utem ipsandis 
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Em que velesed igendent porrovitendi 
optaspe nonsediam que dus verum quatior 
emporehent velic te rem ium natem nimporia-
tur modi tentem quas quam quis pres coraes 
eatem fugitatat ut eatquas et utem ipsandis 
molorat urerror roreper itius.
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Em que velesed igendent porrovitendi 
optaspe nonsediam que dus verum quatior 
emporehent velic te rem ium natem nimporia-
tur modi tentem quas quam quis pres coraes 
eatem fugitatat ut eatquas et utem ipsandis 
molorat urerror roreper itius.

Explit apid quos dolessit et laborem esedisin 
excea eum restore, inverat volorup tatiam vel 
eatumque molori aut et faccus.

Em que velesed igendent porrovitendi 
optaspe nonsediam que dus verum quatior 
emporehent velic te rem ium natem nimporia-
tur modi tentem quas quam quis pres coraes 
eatem fugitatat ut eatquas et utem ipsandis 
molorat urerror roreper itius.

Undelag Koncept Konkretisera

TIMELINE

Första Skiss

Avsikten var att hitta ett enkelt sätt att dokumentera en process. 
Här är en första skiss på en tabell som skulle kunna användas. 
Från början skulle tabellen kombineras med en enkät med frågor 
om processen detta valdes tillslut bort.

Tabell

Tabellen ritades upp och diskuterades på ett seminarium. Slutsats-
en var att tabellen skulle kunna förenklas ännu mer genom att man 
tog bort enkät-delen. Handledaren tyckte också att det var viktigt att 
förtydliga att tabellen är ett personligt verktyg och inte avsett som 
en universallösning.

Tabell 2

Tabellen förenklades och utvecklades ännu mer. Horisontellt visas 
en tidslinje av arbetsprocessen och vertikalt visas viktiga steg i 
varje delmoment.

Processdokumentation
Ljus och volymer

Stor del av konceptet bakom detta projekt handlar om att skapa 
en upplevelse. Med hjälp av karga material, noggrant placerade 
öppningar och varierande rumsformer skapas en atmosfär som ska 
kännas självklar för ett stenbrottsmuseum. Referenser är tagna från 
allt ifrån dagbrott till de grottor som ligger i omkringliggande berg.

Öppningar

De få men noggrant placerade öppningarna gör att utställningen får 
en nästan katedrallik karaktär. Ljuset blir också lättare att kontrol-
lera vilket är väldigt viktigt i utställningarna.

Massiv Interiör

En ide som kom efter första delkritiken var att interiörerna bättre 
skulle motsvara exteriören. Byggnadens utsida var inspirerat av ett 
stenblock i formen önskan var att insidan skulle få samma känsla. I 
tidigare skisser bestod insidan av väggar som placerats in i ett yttre 
skal. Den nya iden var att arbeta med byggnaden som en massiv 
volym på vilken man gröper ut insidan.

Interiörer (skisser)
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Planskiss

Ett utav problemen med tidigare planer var att de inte levde upp till 
vad illustrationerna lovade. Detta är en tidig skiss på hur planerna 
skulle kunna utformas.

I denna del av processen gjordes mycket interiörskisser parallellt 
med planritandet.

Externa Ytor

Även utsidan av byggnaden utvecklades. Stenparken skulle blir en 
viktigare del av byggnaden. Allt från gångar till hemliga trädgårdar 
kommer att hjälpa till att göra museet till mer än bara en byggnad.

Ramper och trappor justerades också enligt norska normer.

Interiörtester

Interiörerna testas i skiss. Vilka typer av rum förmedlar byggnaden 
mening på bästa sätt.

Massiva Rum

Här visas en tidig skiss på hur verkstaden, laboratoriumet och 
caféet utvecklas för att ge interiörerna en stil som tala samma språk 
som resten av byggnaden.

Planer
Ökad Detaljnivå

Den nya skalan som jag ville använda var 1:00 vilket innebar att 
detaljnivån behövde ökas avsevärt. Den nya skalan skulle också 
vara användbar för att testa olika rum för att se att de kommer att 
fungera ordentligt.

Konstruktion

De nya ritningarna skulle vara av en mer teknisk karaktär. Isolering, 
fönstermontering och dörrinfästningar ritades. Jag ansåg att den 
höga detaljenivån var ett bra sätt att testa byggnadens interiörer.

Bärning

Eftersom väggarna är bärande var det nödvändigt att rita 
om övre plan för att det skulle stämma överens med det nya 
entréplanet.

Planer 1:100

Massiva Rum 2

För att väggarna skulle kännas ännu tjockare från utställningen 
veks de in där de tar slut. Nu upplevs de som 900 mm tjocka från 
utställningen.



Modelltest - 1:500

Detta var den första modelltesten i 1:500-modellen. Avsikten är att 
modellen ska kunna placeras i landskapsmodellen i samma skala.

Ljustest

Test med led-lampor.

Fysiska modeller

Lermodell - 1:500

Två modelltester i lera. Tanken var att materialet skulle påminna om 
betongen som den faktiska byggnaden skulle vara byggd i.

Glasyrtester

Olika blandningar av glasyr testades på de två lermodellerna

Inre Bärning?

I det tekniska snittet testade jag att placera bärande väggar på 
insidan av isole ringen istället för på utsidan som i planerna.

Yttre Bärning?

Yttre bärning testades för att jag ansåg att det var mer i samma 
anda som resten av projektet. De inre väggarna var ändå mer up-
pbrutna av väggar och bjälklag medans de yttre ytorna skulle ha en 
mer enhetlig karaktär.

Problemet var att om de bärande väggarna placeras på utsidan av 
byggnaden i ett relativt kallt land som Norge skulle de absorbera för 
mycket kyla och även kunna skadas av fukt osv.

Tekniska Sektioner

Tillbaka till inre bärning men nu med platsgjutet yttre skal

Tillslut bestämde jag mig för att använda inre bärning men nu med 
ett yttre formgjutet skal för att behålla byggnadens monolitiska 
karaktär.

Planerna anpassades också till de nya beslutet om inre bärning.

ARBETSPROCESS
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Layout

Layout på 5 liggande A0:or med arbetsprocessen på stående A3:or 
under projektet. Processen presenteras i kronologiskt ordning.

Modeller

1:150 modell som visar byggnaden och den externa utställningen.

1:500 modell som visar byggnaden i landskapet.

Presentaion

Endast processen kommer att presenteras. Min förhoppning är att 
kunna förmedla de viktigaste idéerna bakom projektet genom pro-
cessen. Denna presentionsretorik föreslogs av Leif Brodersen på 
slutseminariet. Ori Merom hade också haft liknande förslag innan 
slutseminariet.

Presentation

Jøssingfjord är en plats där mineraler har utvunnits i mer än 
två tusen år och kopplingen till andra världskriget ger Jøss-
ingfjord en tydlig plats i vår 1900-talshistoria. Avsikten med 
detta förlag är att med arkitektur förmedla information och 
kunskap om denna plats och dess historia som bland annat 
stenbrott på ett intressant och annorlunda sätt.

Likt ett övergivet stenblock ligger det nya museet i riktning 
mot fjorden. 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. Materia-
let hjälper byggnaden att återspegla det karga landskapet och 
bli en tydligare del av det. 

Entrén är placerad parallellt med entrén på Nedre Helleren 
Kraftstasjon och är omringad av stora stenblock som grävts 
ut från den nya byggnadens botten. Huvudkonceptet är att 
skapa en intressant rörelse utan återvändgränder. Rörelsen 
genom museet har formen av en åtta där den ena halvan 
rör sig under den andra. Utställningen börjar på byggnadens 
insida och fortsätter sedan oavbrutet till byggnadens utsida. 
Denna del är nedgrävd och korsar byggnaden på dess un-

och avsikten är att skapa en upplevelse som påminner om 
att vara i ett dagbrott. Här placeras stora bergsektioner med 
olika mineraltyper ut. Varje sektion upplevs som en bergvägg 
och innehåller lokala mineraltyper. Varje mineralsort som 

att ge besökare en uppfattning om hur mineralerna förekom-
mer naturligt i en bergvägg. När man har avklarat denna del 
av utställningen så fortsätter man in till byggnaden syvästra 

också ett enormt fönster med utsikt över fjorden.  När utställ-
ningen tar slut rör man sig genom en butik och ett café innan 
man når utgången.

Funktioner som inte är del av utställningen är placerade 
längst med byggnadens ena sida för att ge utställningen en 
tydlig rörelse. Administration är placerad på övre plan och 
nås direkt från receptionen. Leveranser till byggnaden sker 

tillgång till en stor varuhiss samt direkt åtkomst till förvaring.

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. 

Material

Alla stenblock som grävs upp där museet stå placeras run-
tomkring byggnaden. Detta skapar en stark referens till plat-
sen som stenbrott ur ett historiskt perspektiv. Det gör också 
att området runtomkring byggnaden blir intressantare och 
mer karekteristiskt.

Rörelse

Konceptet använder en åtta som grundidé för hur 
rörelsen i byggnaden ska ske.

För att göra uppleelsen intressantantare och mer dyna-
misk skapas en yttre och en inre rörelse där ena rör sig 
under den andra.

Rörelsekoncept anpassas till program och plats.
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Til Stavanger

Jøssingfjordcenteret
Ett Stenbrottsmuseum i Södra Norge 

Examensarbete av James Rosen
Handledare Ori Merom
och Robert Petrén

SITUATIONSPLAN 1:1000
JOSSINGFJORDSENTRET

Referenser

‘Byggnadens varma ton bryter av mot de grå om-
kringliggande bergväggarna samtidigt som dess form 
påminner om stenblocken.’

 ‘Man närmar sig museet från nordväst på en slingrig 
väg som rör sig ner i ravinen. Byggnaden kan först ses 
ovanifrån med höga bergväggar på vardera sida och 
havet som öppnar sig i bakgrunden.’

‘Ett mindre skogsparti övergår i ett stenlandskap 
där bruset av en fors kan höras.’

ENTRÉPLAN - 1:100
JOSSINGFJORDSENTRET

Jøssingfjordcenteret
Ett Stenbrottsmuseum i Södra Norge 

Examensarbete av James Rosen
Handledare Ori Merom
och Robert Petrén

Väl inne i museet möts man av den stora karga lobbyn med dub-
bel takhöjd och en nästan en katedral-lik atmosfär. En enkel re-

tillgå. 

En introduktionsutställning leder besökarna förbi auditoriet och 
ner mot biblioteket där en stor glasad öppning ramar in det vack-
ra landskapet i norr.

Fortsätter man sedan ut ansluter en trappa ner till den utgrävda 
externa utställningen. Rampen som också kan användas för att ta 
sig ner gör att den utgrävda delen påminner om ett stenbrott.

Stora bergssektioner som innehåller de olika mineraltyperna som 
utvunnits är uppställda som enorma monoliter. Vatten rinner 
sakta nedför bergväggarna som omringar utställningen och sam-
las upp av en dold dräneringsränna.

Fortsätter man under byggnaden kan man ana solljuset som 
värmer på tunnelns södra sida.

Utställningen fortsätter in i byggnaden till den temporära delen. 

stora öppna utställningsrummet  skapar en stark kontrast till den 
föregående mer slutna delen. På sommaren kan fönstren roteras 
90 grader vilket öppnar upp hela byggnaden.

En stort stenblock i ett atrium avslutar utställningen. Genom 
glasväggar kan man här se arbetet som pågår i verkstaden och i 
laboratoriet. Sedan kan man fortsätta ner till butiken och kafét. 

höga bergväggar som utsikt.

Entréplan Bruttoarea: 1270 m2

Reception/Lobby: 100 m2
Toaletter: 15 m2
Förvaringsskåp, låsbara: 10 m2

Auditorium med 75 platser: 70 m2
Garderob: 4.5 m2
Förvaring: 15 m2
Bibliotek: 90 m2

Introduktionsutställning: 85 m2
Temporär utställning: 250 m2

Workshop: 30 m2
Kontor: 20 m2
Garderob för lab & workshop: 6.5 m2
Laboratorium: 46 m2

Butik: 48 m2
Lager: 7 m2
Kontor: 15 m2

Café: 30 m2
Kyl/Frys: 9.5 m2
Kök: 18 m2
Sittplatser: 80 m2

A
lte

rn
at

iv
 / 

S
te

g

Modell till landskapsmodel

1:500 modellen byggdes först i lera byttes ut mot en kartongmodell. 
Problemet med lermodellen var att den inte skapade en tillräckligt 
stark kontrast till det vita kartongmaterialet som landskapsmodellen 
var byggd i.

1:150 Modell

Denna modell byggdes för att komplettera 1:500 modellen. Inget av 
det omkringliggande landskapet visas.

Närbild 1:150 Modell

Bilden visar caféefönstret samt den nedre utställningen.

Presentationsmodeller

Slutsats

Avsikten med denna grafiska journal var att få en över-
sikt över den egna arbetsprocessen. Med det färdiga 
projektet och journalen som underlag hoppades jag att 
kunna analysera den egna processen och hitta even-
tuella svagheter och negativa mönster. 
 När jag ser tillbaka på den egna processen 
och det färdiga projektet så har jag följande reflektioner:
-Platsanalys och kontextarbete är något jag gärna hade 
investerat mer tid i. Problemet var att jag ville följa täv-
lingens inlämningsdatum. Detta gjorde att jag hade 1.5 
månad att slutföra ett första förslag vilket också gjorde 
att platsanalysen blev begränsad.

-En tydligare underliggande struktur och regelverk som 
styr utformningen hade kunnat skapa en tydligare och 
mindre godtycklig form. Detta gjorde i viss mån men var 
otydligt i presentationen. En sån metod hade även gjort 
projektet intressantare som examensarbete eftersom det 
kunnat bli en intressant undersökning.
-Den höjda detaljnivån i planerna tog alldeles för lång 
tid. Det var ett bra sätt att testa rummen på men att 
arbeta med planerna i 1:200 istället för 1:100 hade varit 
mycket effektivare och lämnat mer tid för viktigare delar.


