THE WHALE

442342

The Whale er tenkt som et utsnitt av Norskehavet strandet i fjæresteinene ytterst i havgapet
ved Andenes. Her inviteres besøkende til å oppleve de stor pattedyrenes naturlige habitat.
Eksponert for naturens krefter, forblåst og bølgeslått, forsiktig tilpasset bergenes naturlige
topografi, tilbyr the Whale en totalopplevelse av Vesterålens dramatiske natur.
En kvadratisk ramme markerer grensen mellom inne og ute, med maksimal eksponering,
både fysisk og visuelt, mellom de to sidene. Et lett, oppspent tak, formet av stykker av
kjedede kurver, skaper en silhuett som av et opprørt hav.
Fra innsiden sildrer lyset gjennom skjøtene i de konvekse kurvene og minner om lysstråler
gjennom en stormende havoverflate – eller lysstråler som bryter gjennom et skydekke.
De menneskeskapte konstruksjonene er gjort så immaterielle som mulig, for å la de
naturlige elementene stå i hovedfokus. Klart, teksturert og matt glass, galvanisert, vevd
eller polert stål og slipt eller matt betong rammer inn de grove bergene, den røffe naturen,
sjøen, tangen, himmelen og skyene.

Bortsett fra en dobbel glassvegg som inneholder alle praktikaliteter – hovedinngang, lobby,
verksted, toaletter, kjøkken og kontorer – er den arkitektoniske organiseringen av rommet
tilpasset den naturlige topografien på stedet. Kulper med polert betong danner platåer som
knyttes sammen av ramper skåret inn i berget.
Dype lineære fundamenter langs byggets ytterkant fungerer som kuldebrobrytere og gjør
det mulig å eksponere de naturlige svabergene som en del av interiøret i museet. Under det
bølgende taket, skjermet for direkte sollys, blir berget til havbunn og luften til vann og man
får en fornemmelse av å vandre gjennom de majestetiske pattedyrenes egen verden.
Fiskestimer, tang og tare, konstellasjoner av skjeletter og utstoppede dyr blander seg med
projeksjon av lyd og bilder på overflatene både under og over de besøkende. Vann i alle
former – gass, flytende eller frosset blir presentert både inne og ute, sammen med naturlige
og kuraterte lukter av havets flora og fauna. Alle sansene, følelsene og intellektet vil bli
engasjert og skjerpet i en opplevelse hvor du som tilskuer blir medskaper sammen med
naturen, biologien og fysikken.
På den ene siden danner arkitekturen et bakteppe for naturen så den kan skinne så fullt
og fritt som mulig. På den annen side representerer formen – fragmentet av et opprørt
hav, strandet på land – en karakteristisk og tydelig ny silhuett på Andenes kystlinje. En
arkitektur, som selv om den ikke ligner på de menneskeskapte bygningene rundt, definitivt
gir en følelse av å være forankret blant de kvasse tindene og havet den er omsluttet av.
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MELLOM HAV OG HIMMEL

Langs kysten er det rik historie knyttet til å bygge mellom land og vann,
bygninger i overgangen mellom disse elementene er startblokker for
sprang ut i det ukjente. The Whale integrerer det eksisterende terrenget i
fortellingen om forholdet mellom menneske, hval og hav.

Å OPPLEVE HAVET FRA OVERFLATEN

For de fleste av oss er det som finnes under havoverflaten hyllet i et
slør av mystikk. Som landdyr kan vi kun med store anstrengelser
bryte overflate-barrieren og ta steget fra å forestille oss livet under
bølgetoppene til selv å observere det.

Å DYKKE NED UNDER

ET UTSNITT AV HAVET

Mange av de besøkende til Andenes kommer for å se stedet som, takket
være Golfstrømmen og kontinentalsokkelen som ligger ualminnelig
nært land, er et ideelt habitat for en rekke hvalarter.

Etter at de besøkende har returnert fra hvalsafari til havs kan de i The
Whale dykke ned i det havet de nylig har utforsket fra overflaten.
Et nytt perspektiv gir kunnskap til forståelse.

FORANKRING I LANDSKAPET

PLASSERING AV FUNKSJONER

MARKERING AV UTSIKTER OG INNGANGER

UNDER HAVOVERFLATEN

BEVARING AV BERGGRUNNEN

VANDRING I ET INNENDØRS LANDSKAP

Om vi skal forstå hvalene bedre, må vi forstå den verdenen de lever i.
Med The Whale ønsker vi å iscenesette steget ned under overflaten,
for å utfylle og gi dybde til den opplevelsen de besøkende får fra
havoverflaten på hvalsafari.
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Bygningens yttergrense er utformet som en gangplatform som markerer en
innside og en utside og knytter sammen et stykke landskap fra Ravnholmen
– via sjøen – og innover bergene på landsiden. Det eksisterende terrenget
bearbeides så lett som mulig for å danne gulvet i The Whale.

Utstillingsområdene har utsikt mot havet og landskapet. Publikum får
oppleve årstider, vær og vind utspille seg mens de vandrer gjennom
utstillingene. De lukkede delene av funksjoner, er samlet mot byen i et
funksjonelt volum som gir enkel adkomst for varelevering og lignende.

Ved å dra nytte av det eksisterende landskapets helning vil The Whale
fremstå som en lav bygning fra byen. Det bølgende taket er løftet
på bestemte steder for å markere innganger og viktige utsikter mot
landskapet. The Whales horisontale bølgende silhuett komplimenterer
fyrhusets vertikalitet.
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Andøya lufthavn

FORBINDELSER TIL BYEN

«The Whale er et hus alle har et forhold til – på folkemunne blir det kjapt omdøpt til Stormen, på grunn av sine karakteristiske bølgetopper, men
også fordi det forteller historier om havet. Havet – som har vært utilgjengelig for alle som ikke skulle jobbe der, men som nå innbyr til ny innsikt
og kunnskap. Å gå inn i «Stormen» i høstmørket, for foredrag og sosiale kvelder i mer eller mindre organisert form, er noe både lokale og turister
setter pris på. Ytterst på en forblåst holme, som sloss mot bølgene, finnes en helt særegen og varm møteplass for folk fra fjern og nær.»

1690 Abraham Storck

1845-50 Peder Balke

HAVET, KUNSTEN OG VITENSKAPEN

Kunsthistorien er full av skildringer fra ville nordnorske hav og
spektakulær natur. Mange av disse stammer fra kunstnere som deltok
på vitenskapelige ekspedisjoner. Det ble vanligere fra siste halvdel av

1869 C.F. Sorensen

Søylepunktene i byggets konstruktive rutenett og markeringen av
inngangen og viktige siktlinjer danner toppunktene i taket som er
formet som et opprørt hav. Publikum inviteres inn under denne
bølgende flaten for å dykke ned i hvalens verden.

Ved å bygge en isolerende ring rundt huset gjør vi det mulig å bevare
og eksponere den eksisterende berggrunnen. I et klimaperspektiv er
det fordelaktig å dra nytte av bergets termiske egenskaper, samtidig
minimeres behovet for å grave på tomten.

De flate partiene forbindes med ramper som danner en kuratert
vandring gjennom utstillingene, samtidig gjør de det innvendige
landskapet tilgjengelig for alle besøkende.

1933 Storm
1:200

1700-tallet. Kunstnerne deltok på ekspedisjonene for å dokumentere
landskap og vitenskapelige funn. Noe som blant annet har resultert i
mange dramatiske naturmalerier vi har latt oss inspirere av.
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«The Whale er ikke bare en turistattraksjon, men et møtepunkt for hvalforskning
i internasjonal sammenheng. Under den skvulpende overflaten finnes fleksible
arealer som enkelt kan forandres fra utstilling til inspirerende rom for konferanser
og foredrag. Andenes blir med nærheten til eggakanten en naturlig møteplass som
tiltrekker seg forskere fra alle verdenshjørner. Når The Whale stiller med laboratorium
til utlåns skjer utviklingen raskt. Et yrende forskningsmiljø etableres, og gir til
lokalmiljøet gjennom store åpne vinduer i praktisk og symbolsk forstand, så alle kan
se hva som foregår i hvalens rike. Forskningsmiljøet gir ikke bare økonomisk verdi
gjennom utleie og besøk, det knyttes også et stort fagmiljø til kommunen. Forskerne
møter et lokalsamfunn som ivrer etter å forstå og integreres mer i internasjonal
hvalforskning. Unge andværinger får inspirasjon til livsvalg, og åpne forelesninger
bidrar til framtidstro for ungdom som ønsker seg inn i marine fag.»
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Bygningens arkitektoniske hovedelement er det innvendige landskapet med platåer og ramper som
leder deg ned det skrånende terrenget mot sjøen. Skråningen og det bølgende taket danner et dynamisk,
tredimensjonalt utstillingsrom. På grunn av høydeforskjellen mellom øverste og nederste del av utstillingen
vil du ikke se hele utstillingen med en gang du trer inn i den, men utforske den gradvis ettersom du beveger
deg nedover. Utstillingen blir som en oppdagelsesreise samtidig som man får oppleve et spektakulært rom
med fantastisk utsikt. Rutenettet i taket med sine søylepunkter gir fleksibilitet til å dele opp rommet på
måter som skaper spennende samspill mellom det rettvinklede rutenettet og svabergets naturlige former.

8.25

Vi ser på denne bygningen som så mye mer enn et museum. The Whale er et hvalsenter med utstillinger,
rom for konferanser, laboratorier, kontorer og forskerboliger. Bygningen henvender seg også mot byen og
tilbyr innsyn til et mangfold av aktiviteter. Vi ser forskere interagere med besøkende og fastboende, og
forskning som formidles i sanntid.
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UTSTILLINGER PÅ PLATÅENE

UTSTILLINGER PÅ BERGET

De flate områdene i utstillingen kan benyttes til utstillinger med både
konvensjonelle utstillingsmøbler, større installasjoner og temporære
vegger – her kan publikum komme nær større og mindre objekter for å
studere dem i detalj.

Svaberget er en forlengelse av havbunnen opp og inn i museet. Over kan
det henges opp større objekter som hvalskjeletter eller modeller, eller
«augmented reality» historier om livet på havbunnen kan projiseres direkte
ned på berget.
FOAJÉ

KONFERANSE
UTSTILLING
A

SAMMENHENGENDE UTSTILLING

ARRANGEMENT

UTSTILLING
B

FOAJÉ
UTSTILLING

FOAJÉ

KAFÉ

FOAJÉ

KAFÉ

KAFÉ

FLEKSIBILITET

Utstillingsrommet og de tilstøtende støttefunksjonene kan inndeles på forskjellige måter
for å tilrettelegge for ulik bruk. Som utgangspunkt har man det sammenhengende, udelte
utstillingsrommet med panoramautsikt til omgivelsene. Utstillingsrommet kan inndeles i soner ved
hjelp av gardiner eller lette veggelementer, eller også være lette sperrer på rampene som begrenser
ferdsel. Inndelinger kan være mer permanente og inngå som deler av faste utstillinger eller de kan
være midlertidige og settes opp i forbindelse med tidsbegrensede arrangementer.
Utstillingen kan deles tematisk på ulike måter for eksempel i en temporær og en permanent del,
eller i flere ulike temporære deler. De fysiske skillene mellom slike deler i rommet kan enten gjøres
ved å dele utstillingssalen i to, eller ved at hvert enkelt platå har et eget tema.

FYSISKE ROMDELERE

Søylene i det konstruktive rutenettet og lysskinnene i taket gir koblingspunkter for tekniske
føringer og fungerer som utgangspunkt for å etablere visuelt lukkede, mørke eller lydtette rom.
Disse kan anvendes som samlingsrom, rom for projisering, til installasjoner eller annet. Undersiden
av taket er lydabsorberende, noe som sammen med lettere romdelere legger til rette for bruk av lyd
i utstillingen.

AKSONOMETRISK ILLSUTRASJON

MULTIMEDIA
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Rutenettet av søyler og lysskinner
er infrastruktur for audiovisuelle
installasjoner.
Med
bruk
av
«augmented reality» projisert på gulv
eller tak og retningsstyrte høytalere
lage installasjoner som dekker mindre
soner.

Utsiktspunkt
i betong
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Sekundærsti
i stein
Steiner i vannet

Hovedadkomst gangvei
Sekundærsti
i stein

Trapper mot
vannet

Sekundærsti
i betong 1,0m

Trapper mot
vannet

Sekundærsti
i betong 1,0m

Eksisterende sti historisk jernbanetrasé
1,5m

Andøymuseet
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Sitteplasser
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Sykelparkering
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Adkomst

Sitteplasser i betong

Johan Hjorts gate
Asfalt 3,5m

Parkering
HC parkering

Hovedinngang - stein

Håndløper corten-stål
Taxi parkering
Hovedsti i betong 1,5m

Gangbro til Ravnholmen
- i Corten-stål

Privat
Steiner i vannet
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Varelevering i armertgrus 3,0m

Eksisterende sti
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Benk i betong
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Utsiktspunkt - Kafé
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EKSISTERENDE SITUASJON

Gangsti langs vannkanten rundt sentrum

EN LANDSKAPSSTRATEGI MED ET VIDERE NEDSLAGSFELT

Det foreslås en rute som kobler museet sammen med Andenes sentrum. Dette skaper en ny sosial
infrastruktur for tettstedet, de som bor her og de som kommer på besøk. Vi foreslår å anlegge attraktive destinasjoner i området nøye utvalgte steder, som kombinerer nye og gamle historier, langs
kystlinjen.

Vårt forslag til strategi for arkitektonisk bearbeiding av naturen rundt The Whale har som grunntanke å styrke
forholdet mellom menneskene og Andenes-landskapet. Dette ønsket gjelder både for lokalbefolkningen og
besøkende. Ved hjelp av så enkle og skånsomme arkitektoniske grep som mulig ønsker vi å legge til rette
for nye aktiviteter og gi folk tilgang til naturkvalitetene som allerede finnes rundt The Whale men som
i dag er utilgjengelige. Strategien har også potensiale for å ha et større nedslagsfelt – ved å videreføre
strategien med presist plasserte inngrep langs kysten rundt sentrumsområdet og inne i Andenes sentrum
kan The Whale bidra til å bringe nye aktiviteter og møteplasser til de fastboende. Samtidig gis besøkende
en mulighet til å oppleve en orkestrert vandring gjennom lokal geologi, økologi, kulturlandskap og en rik
lokal historie; Fra livet i fjæra til byen og det vide utsynet mot storhavet der ute.

NYE INTERVENSJONER
GANGSTIER

Vi forestiller oss et nettverk av
gangstier som glir stillferdig inn
i landskapet. Fra gangbaner og
broer til mer uformelle stier og
tråkk. På denne måten gjør man
mer av naturen tilgjengelig for
flere.

HISTORIE
- INFORMASJONSPUNKT

STEINLEGGING

Innsetting
og
nøysom
plassering av lokale steiner
representerer en tilpasning til
naturen samtidig bidrar det
til å forbinde det formede og
geometriske med den naturlige
topografien.

ENERGI
- AKTIVITET
- OPPDAGELSE
- LEKENHET

Skjul
Mindre bygninger som skjermer mot
været. Tilrettelegger for at man kan
samles mange eller kontemplere alene ved
vannkanten.

Utsiktspunkt
En kan tilrettelegge for ulike utsiktpunkt
på de bratteste stedene langs gangstien
hvor utsikten til himmelen, sjøen og naturen er mest optimal.

Fiskebrygge
Trapper fører en ned det kronglete
berget til fiskebrygger plassert
lengst nede ved vannet.

NORDLYS UTSIKTSPUNKT

PLANTELIV

Det
finnes
en
rekke
plantearter på og ved tomten.
Vegetasjonen varierer mellom
mose, villblomster og gress.
Om sommeren ligger den
lave vegetasjonen som et
velduftende teppe over det
stenete terrenget.

THE WHALE
NORDLYS UTSIKTSPUNKT

GEOLOGI OG LANDSKAP
- STIER OG SITTEPLASSER
GJENSKAPER TERRENGET

Utforskning
Hovedstien glir inn i det eksisterende
landskapet, samtidig som den kobler
museet til vannkanten langs Ravnholmen,
med flere mindre stier og trapper.
LY - INFORMASJONSPUNKT

Midnattsol og nordlys på
Ravnholmen
Det finnes ulike steder langs gangstien
hvor man kan beundre naturen. For
eksempel en plattform i terrenget hvor
en kan legge seg ned for å se opp mot
himmelen.

Lavvannsstier
Steiner og mindre plattformer
som kommer til syne og gjøres tilgjengelig ved fjære sjø. Muliggjør
for flere gangveier og nærkontakt
med vannet underveis.

UTSIKTSPUNKT

Hver og en av de ulike
utsiktspunktene inneholder noe
nytt og eget for de besøkende.
Man inviteres til å lære noe,
oppleve noe, utforske noe eller
bevege seg på ulike måter – ute
i det fri.

MØTEPLASS
ØKOLOGI OG DYRELIV
- FISKEBUER
- LY OG HVILE

RASTEPLASS
- BENKER
- BÅLPLASS
- UTSIKT

Utsiktsplattform - Museet
En ønsker å tilrettelegge for en uteservering i tilknytting til museumscaféen.
Kanskje er man heldig å få øye på en hval
mens man spiser lunsj.

Forbedret fremkommelighet
Håndløpere som gjør det enklere å komme
ned til vannet og oppleve naturen på nært
hold.

Steder for lek
En steinete og morsom avstikker som tilrettelegger for lek i
landskapet.

LEK I LANDSKAPET

KULTUR
- NYE ERFARINGER
- UTFORSKNING

ENERGI
- AKTIVITET
- OPPDAGELSE
- LEKENHET

MELLOM VANN OG LAND
- LYSINSTALLASJONER
- UTKIKKSPLATTFORM

EVENTYR

TAKLANDSKAP

For å få taket til å glitre som
vann benytter vi glassfliser med
tekstur som normal benyttes
på solcellepaneler. Norge er
en viktig produsent av PV,
det kan vurderes å anvende
solcellepaneler på deler av
taket for å redusere byggets
avhengighet
av
eksterne
strømkilder.
Takkanten
er i galvanisert stål for å
harmonisere med teksturene i
omgivelsene.

GANGPLATFORMER
Overgangen mellom betongen
på det laveste nivået i
utstillingsrommet
og
den
utenforliggende gangplatformen
er markert ved et skifte av
betongsstruktur.
Gulvet
innendørs er i polert betong
mens yttergulvet har en røff
overflate. Gangplatformen har
varmeelementer for å være farbar
også om vinteren. Enkelte steder
må det naturlige berget sages
med diamant wire for å sørge for
akseptabel helning med tanke på
universell tilgjengelighet.

INTERIØR

I interiøret kombineres de
eksisterende bergoverflatene
med polert betong og polert
metal som en nøytral bakgrunn
for utstillingene. Formen på
undersiden av taket dannes av
den naturlige krumningen til
den hengende “brynjeflettede”
meshen. Meshen fremstår
som taktil og reflekterende
og fungerer samtidig som en
perforert lydhimling.
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“The Whale gir en inngang til å se havets verdier, utfordringer, historie og mystikk –
gjennom kunnskap, opplevelser, forskning og historiefortelling blir vi innviet i hvalens verden.”

DELVIS SOLCELLER PÅ TAKET.
BIPV (building integrated photovoltaic)

LUFT UTKAST
SNØSMELTING OG OVERVANNHÅNDTERING VIA INNVENDIG NEDLØP

LUFT UTKAST

GLASS: 3-LAGS ENERGIGLASS 0,5 W/(m2K)
ALTERNATIV 4-LAGS GLASS O,3 W/(m2K)

TEKNISKROM

KANAL FOR LUFT
AVKJØLING

VANNBÅRNET
GULVVARME

VANNBÅRNET
GULVVARME

LUFTINNTAK

KANAL FOR LUFT
AVKJØLING

VANNBÅRNET
GULVVARME

ISOLASJON RUNT
YTTERKANTEN

OPSJON:
SJØVANNSVARME-

TERMISK ISOLERT FJELL

ISOLASJON RUNT
YTTERKANTEN

ENERGISTRATEGI PRINSIPPSNITT

BÆREKKRAFT

Strategien for å sikre termisk komfort består i å adskille oppvarming
og kjøling fra luftinntaket. Dette reduserer antallet nødvendige
luftendringer dramatisk og gjør det mulig å transportere varme med
vann, som har over mange ganger så bra varmekapasitet som luft.
Oppvarming og kjøling skjer i vannbaserte sløyfer innebygd i gulvene.
Friskluftinntaket ligger i fasaden til det tekniske området. Den friske
luften fordeles i underjordiske luftekanaler. Avkastluften trekkes ut av
utstillingsområdet gjennom de tekniske rommene.

Dagslys

Dagslysspalter mellom hvert takmodul forsterker følelsen av å være
under havoverflaten. De naturlige dagslysinnslippene skaper et jevnere
lysnivå i utstillingsarealene og reduserer behovet for kunstig belysning
i deler av året.

Kryssfiner bjelkelag , Ø40mm forspent
stålkable.
Kompakt tak med U verdi 0,086 W/(m2K)

DAGSLYSFAKTOR (%)
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BIPV (building integrated photovoltaic)
Solceller

400mm
Stålkanal

Le fra vind
Inngang
N

UTENDØRSKOMFORT - VIND
Stålsøyle med betong fundament

Himling:
Akustisk demping bak metallnetting
Sprinkler og elektrisk føring integrert.

Takutstikket rundt bygningen demper vindbelastningen langs fasadene. Vindskjermingen er særlig effektiv på nordsiden. Om vinteren
beskyttes de besøkende og den nordlige inngangen mot harde vinder

fra sør. Om sommeren kan de besøkende velge å entre bygningen fra
den solfylte sørsiden. I følge en årsstudie av Lawson’s kriterier for
vind og komfort, LDDC, ser man at bygningen reduserer vindpåkjen-

ningene i området. Resultatet er flere timer hvor det er komfortabelt
å oppholde seg utendørs i nærheten av bygningen.

Konstruksjons av fundamenter og dekker

Søyler og platåer

Tak og fasader

3-lags energiglass med krypton
U-veri 0,5 W/(m2K).
Glassflate forbindes til bakenforliggende
søyler mot vindlast.

Friskluft fordeling
Eksponert berg
Polert betong med vannbårnt gulvvarme
Sandblåst betong gangplatå.

400mm Stålkanal

Ø40mm forspente
stålkabler

Kanal for friskluft fordeling

Sansynlig konstant temperatur
i fjell 18 - 19 grader

Bærestruktur

Ø400mm isolert kanal

Vindlast

Snølast

400mm tømmerkassett
i kryssfiner

250 - 425mm Stålsøyler

750 x 750 fundament

Bygget er isolert mot fjell rundt
hele ytterkanten ca. 500mm

PRINSIPPSNITT
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INGENIØRMESSIG TILNÆRMING

At man løser de tekniske aspektene tidlig i designprosessen gir store
fordeler med tanke på gjennomførbarhet og kostnader. I tillegg bidrar
det til å berike prosjektet og sikre det beste arkitektoniske resultatet.
Et integrert ingeniør- og arkitektarbeid er det som skal til for å på best
mulig måte gjøre klientens ønsker byggbare, fleksible, robuste og
effektive.

BYGGSTRATEGI

Tomten byr på ulike logistiske og miljømessige utfordringer med tanke
på bygging. Ekstreme værforhold, tunge snølaster og kraftig vind, gjør
at vi foreslår pre-fabrikkering som hovedprinsipp i byggstrategien.
Dette betyr at så mye av bygningsstrukturen som mulig lages på fabrikk
og fraktes til nærmeste havn på skip. Her lastes bygningsdelene over
på mindre skip, lektere eller lastebiler som står for den siste frakten til
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tomten. Arbeidet på tomten blir mer som å sette sammen et byggesett,
enn det man vanligvis tenker om en byggeprosess. Prefabrikkering
som byggemetode minimerer muligheten for byggefeil, samtidig som
det sikrer kvaliteten og finishen på det endelige resultatet.
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