
SUNNFJORD MUSÉET
MELLOM BYGNING OG LANDSKAP GÅRDSPLASS

Utsikten til Movatnet, fjordlandskapets skala, stedets varierte fauna 
og friluftsmuseets historiske bebyggelse er berikende for stedets 
karakter, og forteller alle ydmykt om samspillet mellom landskap og 
arkitektur. 

Vår ambisjon er å skape et prosjekt som samler alle museene i Sogn 
og Fjordane i én bygning som smelter sammen med områdets natur, 
og fremhever dets arkitektur og historie. Ambisjonen er dermed 
å skape et prosjekt som på en naturlig måte flettes inn områdets 
fantastiske scenografi, og som bygger videre på stedets nærværende 
fortelling.

I dag benyttes området kun av Sunnfjord Museum som, utover en 
stor samling antikvariske hus, ligger i to museumsbygninger. De 

to bygningene huser henholdsvis administrasjon og verksted, men 
er i dag utdaterte og har ikke den nødvendig kapasitet som kreves 
for å samle alle museene i Sogn og Fjordane. De to eksisterende 
bygningene er for små til den fremtidige utvidelse, men står i godt 
skalamessig samspill med områdets øvrige historiske bebyggelse. En 
ny større utvidelse vil derfor uunngåelig kunne skape en skalamessig 
skjevhet, og vil i den forbindelse reise en rekke spørsmål og 
utfordringer.

Hvordan plasserer man en 4700m2 stor utvidelse uten svekke 
landskapets kvaliteter? Hvordan tilpasser man utvidelsen skalamessig 
til husene i friluftsmuseet med en samtidig klar tilstedeværelse og 
tydelighet i museumsanlegget? – Og hvordan bygger man videre på 
stedets historie i tråd med områdets landskap og arkitektur?

Vi foreslår vi en utvidelse som skyter seg inn i bakkelandskapet fra 
de eksisterende bygningenes baksider. Dette enkle grepet muliggjør 
den store utvidelsen gjør at bygningene stadig fremstår i en skala 
som harmonerer med den omkringliggende bebyggelse. Samtidig 
skaper det et samlet museum, og som to knoppskudd stikker det ut 
av skogen for å markere seg mot veien og invitere besøkende inn. 

De to knoppskuddene eller bygningskroppene, er en utbygging av det 
eksisterende verkstedet, og utstillings- og administrasjonsbygningen, 
som forbindes under terreng av fellesmagasinet. Museets arkitektur 
er en viderefortolkning av den tradisjonelle arkitektur hvor 
bygningene integreres i landskapet. De mose- og gresskledde takene 
binder bygningen sammen med det omkringliggende landskapet, 
og gjennom et nedtrappende ytre atrium, og en romslig trapp i 

publikumsarealet trekkes denne forbindelse inn i bygningen. Dette 
skaper en kobling mellom den skogkledde åsen bak bygningen og 
foajéen med sin flotte utsikt over Movatnet og friluftsmuseet.

Den besøkende opplever stedets fortelling fra det øyeblikk bilen er 
parkert. Herfra møtes man av den historiske Trondheimske Postvei 
som innleder turen forbi utstillingsbygningen til friluftmuseet, og 
videre ned til Movatnet og det omkringliggende bakkelandskap. Når 
man vandrer i det opplevelsesrike stiforløpet, blir det nye Sunnfjord 
Museum naturlig startpunkt. Som en avslutning på stienes loop, 
og stedets fortelling ankommer man bygningene fra åssiden hvor 
bygningenes tak danner to terasser med utsikt over det vakre 
landskapet med innsjøen i sentrum.



EKSISTERENDE BYGNINGER UTVIDELSE + FORBINDELSE BYGNINGER I LANDSKAPET RESIRKULERING AV FASADELANDSKAPET I BYGNINGEN

Den eksisterende administrasjonsbygning og 
verkstedsbygning fremstår i skala og materialevalg 
i godt samspill med de antikvariske bygninger på 

museumsområdet.

Vi foreslår en utvidelse fra bygningenes bakside og inn i 
landskapet, som i møtepunktet danner en underjordisk forbindelse. 

Dette viderefører bygningenes opprinnelige skala, optimerer 
anleggets funksjonalitet, og forbedrer den interne sirkulasjon.

Den nye utvidelse skyter seg inn i landskapet samtidig med at bakken blir 
trukket ut og danner taket på bygningene. Dette styrker sammenhengen 

mellom landskap og bygning, og integrerer arkitekturen i landskapet.  

De eksisterende bygningers patinerte trefasader fungerer godt 
sammen med museets antikvariske bygningsmiljø. Vi foreslår å 
gjenbruke og å videreføre deres opprinnelige materialietet i de 

utvidede bygningene. 
Den vertikale kledning og vinduesmønsteret fortsetter de 

omkringliggende trestammenes vertikale struktur. 

I administrasjons-/publikumsbygningen trekkes landskapet inn 
i bygningen. Gjennom bevegelsen fra atriets amfi  og videre 
ned en romslig trapp til lobbyen, skapes en fysisk og visuell 

forbindelse mellom ute og inne.

TAKLANDSKAPET
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Beskrivelse

Hovedinngang
Atriumsinngang
Kaféinngang
Magasinslevering
Verkstedsinngang
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Parkering
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Framtidig  gårdstun
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ADMINISTRASJON MOTTAK + MAGASINER VERKSTEDPUBLIKUM

Både SuM og MiSF’s personale ankommer 
gjennom hovedinngangen (1). I høysesongen 

er resepsjonen (2) permanent bemannet 
av en eller to ansatte. I lavsesongen har 
den nærmeste ansatte oversikt (3) over 

inngangspartiet.

MiSF’s personale og sesongansatte har 
kontorer i første etasje. (4) Her har de god 

kontakt til mottaksområdet (5) og magasinene 
(6).  SuM’s personale har kontorer i andre 

etasje (7) med nærhet til utstillingsarealet (8), 
biblioteket (9), og formidlings- og møtesalen 

(10). I lavsesongen kan den sentrale trapp 
(11) benyttes som et amfi til foredrag og 
undervisning for besøkende grupper og 

skoleklasser.

Mottaket er plassert i første etasje i 
verkstedsbygningen. Her er av- og pålossing (1) 

godt synlig for biler som ankommer museet med 
godstransport, og losseaktiviteten kan foregå 

uten å forstyrre besøksdelen av museet.

 Fra lasterampen kan gjenstander klargjøres 
i fryse- og varmerom (2) og videre blir 

ført inn gjennom innføringsrommet (3) og 
fotoregistreringsrommet (4). Herfra føres de 
gjennom slusen (5) – den eneste adgang til 

de godt sikrede magasinene. Etter slusen kan 
gjenstandene flyttes med gaffeltruck inn i de 

forskjellige magasinene. (7) En hydraulisk heis 
(6) og en trapp forbinder de to etasjene.  

Den underjordiske plassering og den tunge 
bygningsstruktur sikrer et stabilt innendørs 

klima, og muliggjør i høy grad en passiv 
klimaregulering i magasinene. 

Verkstedet beholdes på sin opprinnelig 
plassering, med forbedrede fasiliteter og 

bygningsstruktur, og forhold oppgradert til 
passivhusstandard.

En rampe (1) integrert i landskapet gir tilgang 
til garasjen i andre etasje.  Bortsett fra gjennom 

garasjen (2), er det også adkomstmuligheter 
gjennom inngangen (3), via heisen (4), opp 

til kontorene (5) og verkstedet (6). Dermed er 
verkstedet tilgjengelig for alle. Heisen fungerer 

også som forbindelse mellom mottak og 
magasinene.  

Kontoret (5) er plassert i hjørnet mot vest, 
og har utsikt over friluftsmuseet. Metall og 
treverkstedet (6) ligger mellom kontoret og 

garasjen. Takvinduer sikrer gode lysforhold i 
arbeidstimene. 

Besøkende ankommer museet gjennom 
hovedinngangen (1) på østsiden av bygningen. Etter 
å ha passert butikken (2) og resepsjonen (3) kan de 

velge å legge yttertøyet i garderoben (4), og deretter 
bli i kaféen med utsikt over friluftsmuseet (5), eller 

bevege seg opp den sentrale trappen (6) eller heisen 
(7) til andre etasje. 

På toppen av trappen møter besøkende det utendørs 
atriet (8) med god visuell kontakt til det vakre 

skogslandskapet bak museumsbygningen. Ved 
spesielle anledninger gjøres atriet tilgjengelig og blir 
brukt til forskjellige kulturelle og museumsaktiviteter; 

f.eks. utendørsteater og konserter

På det atriets høyre side kan besøkende enten 
gå inn i formidlings- og møtesalen (9) eller 

utstillingslokalet (10). Takvinduer i utstillingsarealene 
muliggjør en kontrollering av dagslys. Det 

u-formede utstillingslokalet kan sammen med 
multimedierommet (11) benyttes som en stor hall 

eller bli underdelt i flere mindre rom. Etter å ha besøkt 
utstillingen, kan besøkende fortsette oppdagelsene 
av Sunnfjords kulturhistorie i biblioteket (12) eller 
avslutte tilbake i den romslige foajeen og caféen.
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