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tema:  g lobal t  mangfo ld

Globalisering og teknologiens inntog i menneskers virkelighet 
har ført til store omveltninger i samfunnet.

- homogenisering av kulturer
  
      
- tap av særpreg/ mangfold

- endret måte å kommunisere og formidle på, hvordan la det 
introduserte sette seg før man presenterer noe nytt?

s i tuas jon



Påvirker særlig perifere lokalsamfunn, som ikke har like stor 
standhaftighet på grunn av posisjonen utenfor selve utvikling-
sprosessen av nye ideer.
 
- brudd  

- fremmedgjøring av mennesker, degradering av rådende evner 
(det tradisjonelle) 

- kompatibilitet

s i tuas jon



per i fere  samfunn  

-  Is las  de  Chi loé  og  Setesdal

- to steder hvor problemstillingen viser seg i full styrke.

- Begge stedene står for en annerledeshet med unike kulturelle 
uttrykk, som har blitt og blir utsatt for kraftige endringer men 
hele tiden tilpasset situasjonen 

- to ståsteder, trekke paralleller, og eventuelt se på mulighetene 
for samhandling. 

- fokuserer på stedenes helt spesielle kultur for trebruk, utviklet 
gjennom århundrer ut ifra klima og samfunnsforhold. -digital 
revolusjon

 Hvilken rolle kan man, som arkitekt eller arkitektstudent, ha i 
en slik situasjon?

s i tuas jon



I nnb l i kk  i  Ch i loé

- tidligere isolert øygruppe sør i Chile 

- utviklet en helt spesiell kultur og levemåte og en sterk tradis-
jon for trebruk.  

-treets påvirkning og som formgiver for et helt samfunn gjør 
at området er uhyre interessant i relasjon med Norge, som i 
lignende grad er preget av sitt klima og sterke tretradisjon.

- området ble gjenstand for stadig påvirkning utenfra 

-endringene tar aldri fullstendig over for det tradisjonelle, men 
har resultert i en unik blandingskultur. 

s i tuas jon



Innblikk i Setesdal

- Setesdal var som Chiloé begrenset fra kontakt med omver-
denen og innad i dalen, på grunn av naturforhold

- plutselige omskiftinger, økt kontakt med omverdenen. 
  
- omstilling og tempo 

- tregheten og til en viss grad vrangheten, som beskrives av 
mange  som karakteristisk hos en setesdøl har ført til at mye av 
det særegne også er bevart  

s i tuas jon



endringer skjer og vil fortsette å skje

- i  disse situasjonene har endringene gått gjennom et 
stedsegent “filter” (mennesker)

- avhenger av kunnskap -> tradisjonell og moderne

- formidling

s i tuas jon



formidl ingssted

i n t e n s j o n e r

- fysisk ramme for prosjektets innhold

- prosjektet er et formidlingsted for tradisjonell og moderne 
trebruk, og skal danne en møteplass hvor det  tilrettelegges for 
utveksling av kunnskap.  

- supplement  til allerede eksisterende bedrifter og som en ut-
fordring til satte strukturer. 

- “formidlingsforetak” med gjensidig formidling, produksjon og 
eksperimentering

p ros jekt



Samspillet mellom og overføringen av det tradisjonelle og det 
moderne er oppgavens hovedtema. 

Middel og mål:  formidling og diversitet -- grunnlag for videre 
beslutningstaking
   
-hva ligger i ordene i forhold til situasjonen? 

-hvordan kan temaene innlemmes i prosjektets struktur, og 
hvilke romlige kvaliteter kan det materialisere seg gjennom? 

Dette blir prosjektets eksperiment. 

p ros jekt



b r u k e r e  
og  
verktøy

“[...] so are the nuances of voice 
and facial expression by which 
alone a personality is vividly 
made known, and without 
which a face is merely an enig-
matic mask. Only good work-
manship can supply these nu-
ances and without them much 
of design goes for nothing.”

      David Pye, The Nature  
 and Art of workmanship

Til prosjektet:

- personene bak formi-
dlingen
- verktøyets plasskrav, og 
tilgang på materiale
- programbestemmende 



kommunikas jon

“Byklestigen var saa halsbrækkende brat, at den 
ikke engang fortjente navn af ridevei, men maatte 
nærmere betegnes som en slags trappe, eftersom 
opstigningen skede ved hjælp af trin. Høst og vin-
ter var den ofte formedelst svull livsfarlig at pas-
sere.”

               beskrivelse av Byklestigen (bygdevei).                                                                                         
                              Bevilgning, ny veg fra Bykle til Valle, 1876.  
               

Til prosjektet:

- måter å kommunisere på
- endring i medier
- prosjektstruktur (nettverk)



tekn ikker

“Whereas in the early days of civilization highly 
regulated workmanship seemed admirable be-
cause it was rare, difficult and exeptional, that 
situation is now completely reversed...” 

      David Pye, The Nature and Art of workmanship

Til prosjektet:

- dimensjoner
- aktuelle teknikker
- form, sjikt (treets gang) 



møte

“The crossing[of paths] intensifies the sense og 
meeting, opens up new aspects of the place... and 
is often emphasized by particular formal means.”

              Christian Norberg-Schulz, The Concept of dwelling

Til prosjektet:

- møtested
- knutepunkt, tomtevalg
- organisering

  
          



t id  og  rom

“Buildings of this technological age usually de-
liberately aim at ageless perfection, and they do 
not incorporate the dimencion of time, or the una-
voidable and mentally significant processes of ag-
ing...We have a mental need to grasp that we are 
rooted in the continuity of time, and in the man-
made world it is the task of architecture to faciliate 
this experience. ” 

      
                                    Juhani Pallasmaa, Eyes of the skin

Til prosjektet:

- struktur og form
- gradvishet
- bestandighet
- åpen og lukka design



f u n k s j o n a l i t e t  
og  ornament

”The symbolic (has disappeared) Because there 
are no values left, there are no important collec-
tive values to be expressed in terms of space”

          

                          Jean Baudrillard, Mass Identity Architecture

Til prosjektet:

- rasjonalitet i produksjonslokalet
- lysinnslipp og mørke områder 
skaper forskjellige stemninger
- grad av eksponering 



perspekt iver  

”[the modes of knowing consist of] the eye of the 
flesh, which discloses the material, concrete, and 
sensualworld – the world of sensibilia; the eye of 
mind, which discloses the symbolic, conceptual, 
and liguistic world – the world of intelligibilia; 
and the eye of contemplation, which discloses the 
spiritual, trancendent, and transpersonal world 
–the world of transcendelia”     
 
                                               Ken Wilber, Eye to Eye      
                                          – the quest for the New Paradigm

Til prosjektet:
- måter å se/ formidle på, forskjel-
lige synsvinkler
- lagtenkning
- overflatedetaljering (i håndverk-
ernes hender?) 

 



perfeks jon 

“[...] when to stop on the road towards perfect 
work, [where].. sooner may be better than lat-
er[?]” 

     David Pye, The Nature and Art of workmanship

Til prosjektet:
- hvor passer det grove, hvor pas-
ser det raffinerte
- nærhet til materialet, trangt/ 
stort



hvor

- Evje, sør i Setesdal med søsterprosjekt på Islas de Chiloé. 

- Evje er et knutepunkt og en innfallsport til Setesdal 

- mye interessant i forhold til ny trebruk 

p ros jekt



t o m t e v a l g

- Evjemoen, en nedlagt militærleir som er i en omstillingsfase 
med disponible tomter og bygningsmasse. 

- Evjemoen ligger like ved Evje sentrum og har visuell kontakt 
med riksveg 9, som er hovedveien oppover Setesdal. 

- Området er regulert til svært variert virksomhet, noe som kler 
et hybridprosjekt som dette. 

- Tomta tåler mye, både trafikalt og formmessig.      

p ros jekt



horisontalitet bebyggelse i punkt eller 
avlange blokker

kanter i landskapet



hvem/  hva

d r i f t  o g  b r u k e r e

drift    
- Prosjektet vil også bli støttet av diverse organisasjoner i re-
gionen. Produksjonen er der først og fremst i kunnskapsover-
føringens tjeneste.
- råmateriale fra sagbruk
- tilgang på kommunal skog i nærområdet 

nettverk
- nettside med søstervirksomhet på Chiloé 
- prosjektet vil være en introduksjon til “live”-eksempler   
på god trebruk oppover i Setesdal 
- prosjektet vil benytte seg av tilbud i nærheten, for å generere 
aktivitet også i omkringliggende bedrifter

p ros jekt



Berhus Nordisk
 Adel Fasade

Sverre 
Davidsen 
Tradisjon-
slaft 

Evje 
Utvikling AS 
/ Evjemoen 
Næring-
spark AS

overnattingslokalerEvje og 
Hornnes 
kommune

Setesdal Mat 
AS - forsyning 
av mat

Risdal Touring 
-transport av 
besøkende

Viking Adventure
- fritidssysler

undervisningslokaler

tilgang på 
kommunale 
skogsområder

Ungdommens 
kompetansehus

Heimigard - gård 
med bygningsmasse 
fra middelalderen

Bykle gamle kirke

Rygnestadloftet

Bykle nye kirke 
- prekutt limtre-
konstruksjon

Tveitetunet med 
bygninger fra 
1500 tallet

Trebyggeriet 
- bedriften besitter 
ekspertise om 
moderne trebruk

skoleverket 
- skoleelever får 
tilbud om annerledes 
sløydundervisning

Byglandsfjord sag - 
leveranser av råvarer 
til prosjekt

Åraksbø - loft 

Tradisjonssnekkere 
kan fungere som 
gjesteformidlere ute 
i felten

Setesdalmuseet 
- presentasjon 
av dalens arv og 
kulturliv

Søstervirksomhet på 
Islas de Chiloé

Rysstad 

Valle 

Bykle 

Ose 

Bygland 

Byglandsfjord 

Evje

Nasjonale forbindelser 

globalt/ nasjonalt regionalt lokalt



ansatte 
- ansvarlig for besøkende og avtaler 
- ansvarlig for drift og bestillinger
- dataansvarlig  
- faste og innleide håndverkere
- cafébetjening (sesongbetont)

besøkende
- omvisning grupper/ alene
- langtidsbesøkende vil kunne bebytte seg av gjesteatelier.
- privat undervisning og overnatting kan skje i egnete lokaler 
på Evjemoen. 

turister, skoleklasser, studenter, kunstnere, arkitekter, hånd-
verkere, lokalbefolkning

p ros jekt



pros jekt

hvordan

o r g a n i s e r i n g  o g  f o r m  

Prosjektets utforming og organisering er trukket ut fra tankene og inspirasjonen fra temaene 
formidling og diversitet. Eksperimentet var om dette kunne gi et mer reflektert og bredere 
bilde av hva man bruker som formgivende faktorer i et prosjekt. Enkelte deler er brukt mer 
aktivt enn andre, men undersøkelsene har dannet et grunnlag for også videre detaljprosjekter-
ing. 
  
 



550 m2 - 9 m th
400 m2 - 3,6/ 5,1 m th 

1200 m2 - 9 m th
 

  1 etg 337,5 m2

  2 etg 175 m2

lager 60 m2 lager 90 m2

oppdeling og størrelser 

- to verksteddeler, en for mindre 
arbeid og en for mer plasskre-
vende arbeid forbundet av en 
midtdel som har retning ut mot 
elva

- avlangt preg, dels som følge av 
programmet, dels for å svare på 
landskapsforhold og øvrige byg-
ningers preg i området.



sjikt

Overgang fra råvare til ferdig 
produkt. 

- intro for råvarene(dvs lageret) i 
fasaden

- utstillingen innblikk i hva man kan 
se av godt trebruk, tradisjonell og 
moderne, i Setesdal, samt en pre-
sentasjon av bedriftens mål og 
produksjon. Dette foregår i kon-
trollerte soner. 

- Siden kan man komme inn i 
“kjernene” der arbeidsbordene 
er, og kunne ta en kikk på det som 
måtte interesse av maskiner etc. 

- neste sjikt er det ferdige arbei-
det, studentarbeid, arbeid som 
midlertidig står til lagring, model-
ler etc. 



funksjon 

- frie produksjonslinjer og klare 
retninger
- to hovedlinjer langs lengderet-
ningen, videre forbundet  av lin-
jer fra lager, gjennom lokalet og 
ut til utstillingsområdet.  

- besøkendes hovedlinjer trekkes 
gjennom midtdelen og ut fra 
denne kjernen inn i lokalet og vi-
dere ut langs fasaden.

- alle serviceanretninger som re-
sepsjon, toalett, garderober, da-
tarom, og cafe legges inn i en fullt 
klimatisert sone i midtdelen. 



form

Prosjektets idé om overganger og 
møte kan overføres til å handle  
om møtet mellom spenningspunk-
ter. De to forskjellige funksjonene 
som møtes ilegges kvaliteter som 
refererer til bakgrunnsarbeidet

Verksteddelen 
- det rasjonelles  møte med “or-
namentet” som i dette tilfellet er 
lysspillet som oppstår i takkon-
struksjonen over produksjons-
lokalet.
- lys,  åpen, sammensatt og repe-
tetiv karakter 

Den midtre delen 
- mørk og bestandig
-lukkede og massive former 

Et dekke av massivt tre danner  
et overgangsfelt mellom de to 
formene.



pros jekt

planer ,  sn i t t  og  fasader
 



benkeverksted 122.2

maskinsal192.3
grovkutting 122.2

overflatebehandling 99.4

treskjæring etc. 107.6

intro, utstilling

kontor/

resepsjon 37.2

garderobe/wc

 35.5

teknisk 34.3

kjøkken 25.6

maskinsal251.3

benkeverksted 357.2

benkeverksted, overflate 168.2

montering/ laft etc 198.8

c
a
f
é

forplass

lagergrovlager

lager

grovlager

utstilling

utstilling

adkomst lastebil
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0
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47,5 m
15.0 m

36,9 m

AA

D
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C

avfall

spon

plan 1 etg



plan 2 etg

garderober/ 

dusj 27.3

utstilling

teknisk 28.9

åpent ned

åpent ned

åpent ned

åpent ned

datarom 32.2

takterrasse

gjestekontor/ -atelier 

175.4



maskinsal

grovkutt resepsjon

garderober

datarom

maskinsal
disponibelt gulvareal

langsnitt



arbeidsbenker på skinner 

spilevegg som et lag 
utenfor selve konstruks-
joen

traverskran som dekker 
hele produksjonslokalet lydskille mellom maskiner 

og arbeidssone

konstruksjonen forankres 
via en søylefot festet i et 
betongfundament

ventilasjon/avsug

digital prekuttmaskin digital fres

bypass søylekon-
struksjon
c/c - 5m

fagverkskonstruksjon
7˚ helning

 takplater av korrugertstål 

isolasjon og lydabsorbering

vindusfelt sørger for dagslys 

leddport med vindusfelt, 8x5m

takrenne, innvendig nedløp

dreneringslag

70 cm

50 cm

3 m

9 m

6. 4 m

konstruksjonssnitt



utstilling

kontor/resepsjon

datarom

lager

maskinsal

benkeverksted

gjesteatelier

snitt lille verksted

snitt, midtdel



fasade ut mot elva, mot vest



      frontfasade, mot øst












