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Europas første undervannsrestaurant

UNDER
Lindesnes havhotell 

SNØHETTA

Teks t  og  fo to :  Snøhe t ta

'Under ' l igger værutsatt t i l  på norskekystens sydl igste punkt , der stormene fra øst og vest møtes .
Mar ine arter blomstrer her i både salt- og brakkvann, noe som gir en overf lod av biologisk mangfold . 
Restauranten skal også fungere som et marint forskningssenter , og således være en hyllest t i l  den 
vi lde faunaen i s jøen og t i l  den steinete kysten på Norges sydspiss .
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Snøhetta
I 30 år har Snøhetta tegnet noen av verdens mest markante offentlige bygninger og 
kulturinstitusjoner. 

Det startet med det nye biblioteket i Alexandria. Senere fulgte operaen i Oslo og National 
September 11 Memorial Museum Pavilion ved World Trade Center, blant mange andre. 

Blant nyere, ferdigstilte byggverk kan nevnes Calgarys Central Library, Lascaux IV 
Caves Museum Montignac, utvidelse av San Franciscos Museum 
of Modern Art og design av norske pengesedler. 

Siden starten i 1989 har kontoret opprettholdt sin tverrfaglige 
tilnærming, der arkitektur, landskap, interiør, grafisk design og 
produktdesign er integrert i prosjektene.

www.snohetta.com

Adresse:  Terneholmen ved Lindesnes Havhotell, Bålyveien 50, 4521 Lindesnes

Byggherre:  Lindesnes Havhotell

Arkitekt:  Snøhetta

Prosj.ledelse: Submar Group AS

RIB:  Asplan Viak: Ut- og innvendig bæresystem, samt bygningsfysikk og geoteknikk

Marin-teknikk: CoreMarine: Marine operasjoner,  simuleringer og beregninger av bølgekrefter

Entreprenør:  BRG Entreprenør 
grunnarbeider: Brødrene Haddeland AS og Lista Fjellboring AS  
betongarbeider: BRG entreprenør 
undervannsarbeid: O.E. Hagen

Leverandører: betong: Unicon

Ferdigstilt: mars 2019

Areal: totalt ca 520 m2 fordelt på tre etasjer

Konstruksjon: Undervannskonstruksjonen består av et 'betongrør' med et 35 kvm stort, 25 cm 
tykt akvarievindu i enden, ca 7 m under havflaten. Betong skallet har en gjen-
nomgående tykkelse på 40-50 cm. Fundamenter og landgang er også plasstøpt.

Materialer:  Selvkomprimerende lavvarme-betong med sylinderfasthet 45 MP
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ankomst vil restaurantgjestenes inntrykk 
av ruskevær raskt forsvinne når de skys-
ses gjennom den dempede eikekledde 
foajéen og ned den elegante eiketrappen. 
Et mørkt, rått stålgelender med håndløper 
i messing leder ned til et mykere interiør 
der himlingen skifter fra eik til tekstil. 
Den lune, innbydende atmosfæren i 
restauranten skaper en følelse av ærefrykt 
og mystikk.

Som en metafor for reisen ned til det 
indre blir det tekstilkledde interiøret 
mørkere og mer intenst i fargen jo dypere 
man kommer ned under havoverflaten. 
Tekstilkledde akustikk paneler med farger 
som minner om solnedgang i havet led-
sager nedstigningen. Ved inngangen går 
himlingens nøytrale farge over i en dypere 

Den 34 meter lange, skrå, monolittiske 
bygningskroppen bryter overflaten fra sitt 
leie på sjøbunnen fem meter under vann. 
Etter hvert vil den integreres i sitt nye 
marine miljø, den røffe betongoverflaten 
vil fungere som et kunstig rev der rur, 
albueskjell, tang og alger kan vokse og 
trives. Der betongen hviler på den ujevne 
strandlinjen er konstruksjonen en halv 
meter tykk, dimensjonert for å motstå 
belastningene fra bølger, vind, strøm, 
flo og fjære, snø, is og temperatur-
svingninger. 

Det store undervannsvinduet fungerer  
som et nedsenket periskop, med 
panorama utsikt til havbunnens scenarier  
som skifter gjennom døgnet og med 
årstider og værfohold. 

Mellom land og sjø
Dette nye landemerket kan sees som en 
naturlig utvikling av Snøhettas  eksperi-
mentering med grenser. Her introduseres 
uventede kombinasjoner av pronomen 
og preposisjoner; Hva som bestemmer 
en persons fysiske plassering i sitt miljø 
utfordres i denne bygningen, hvor du kan 
befinne deg under vann, over havbunnen 
og mellom land og sjø. Dette gir nye per-
spektiver og måter å se  verden på, både 
over og under vann linjen.

Ned i dypet
Lindesnes er kjent for skiftende vær-
forhold. Her kan det veksle mellom  stille 
og stormfullt flere ganger om dagen. Ved 
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solnedgangsrosa, intens korall, sjøgrønn 
– før den til slutt ender i midnattsblått 
i restauranten. Tekstil panelene bidrar til 
å gi det store rommet en atmosfære av 
diskret eleganse. 

Messaninetasjen og barområdet, der 
bygningen møter sjøen, har et vertikalt 
vindu skåret ut i sideveggen som går fra 
over havoverflaten og ned til sjøbunnen. 
Her ser man samspillet mellom de to 
elementene, den flyktige vannlinjen som 
danser til vindens intensitet. 

Helt nederst, i restauranten med plass 
til 40 personer, ligger 'panorama -øyet', 
et 11 meter bredt, 3,4 meter høyt vindu, 
en visuell portal til sjøen der gjestene 
har nærkontakt med livet i havet. Utsikten 
fra dette vinduet endrer seg gjennom 
dagen og med årstidene, fargene skif-
ter fra vinterens kalde safirblå vann til 
smaragd grønt om sommeren når algene 
blomstrer. 

Et avansert belysningssystem sørger 
for å minimere reflekser i vinduet og 
maksimerer utsikten. De 380 LED-pærene 

Messan inetas jen har  e t  ver t ika l t  v indu i  s ideveggen  
som går f ra over havover f la ten og ned t i l  s jøbunnen

En e ike t rapp leder ned t i l  res tauranten
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Hel t  neders t ,  i  res tauranten ,  l igger  'panorama -øyet '  – e t  1 1  meter  bredt ,  3 ,4 meter  høyt  v indu

Fra messan in-barenSet t  f ra panoramav induet ,  mot server ingsd isken ved kjøkkenet



i himlingspanelene gir spisesalen en 
dempet og behagelig belysning, som 
enkelt kan tilpasses lysforholdene 
utenfor. Når det er mørkt, har sjøbunnen 
kunstig belysning som tiltrekker fisk. 

Materialer
Materialene i interiøret er valgt i henhold 
til bruk og plassering i restauranten. 
Røffere eikepaneler i inngangspartiet og i 
bakkant av bygningen viker plass for sta-
dig mer raffinerte overflater jo nærmere 
man kommer spisesalen. En møbelserie 
ble spesialdesignet for restauranten, der 
en stol er det sentrale møbelet. Den er 

utformet med en kontinuerlig form som 
imiterer forgrening fra trestammen. 

Selve konstruksjonen, et stort betong-
rør, ble støpt på lekter 20 meter unna 
den endelige plasseringen. Begge vindu-
ene ble installert før sjøsetting. 

Selve nedsenkningen foregikk ved at 
den flytende konstruksjonen nennsomt ble 
manørvert i riktig posisjon ved hjelp av 
kran og slepebåter. Etter nedsenking ble 
bygningen boltet fast til en betongsåle 
med solid forankring ned i berggrunnen. 
For å sikre en fullt samvirke mellom 
bolter og betongsåle, ble konstruksjonen 
fylt med vann. Etter at alle boltene var 
strammet til, ble vannet pumpet ut, og 
interiørarbeidene igangsatt.  

10
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Betongskallet: konstruksjonsteknikk

Teks t  og  byggep lass i l l us t ras joner :  Er lend  S t i en  og  Ter je  Raanes ,  Asp lan  Via k

Betongskallet ble støpt på en nedsenket lekter mens den lå t i l  kai ved Lindesnes havhotell ,  ikke 
langt fra s in endel ige plasser ing på Terneholmen . 

Under l igger  på Ter neholmen ved Båly ,  L indesnes

Åt te s tøpeetapper ,  to ta lvo lum 631  m3,  vekt  1599 tonn ink l .  a rmer ing . 
Armer ingen har  katod isk beskyt te lse og nominel l  overdekn ing 50 mm. 
Støpeskjø ter  er  te t te t  med svel lebånd
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fundamenter med undervannsstøp. 
Hovedkonstruksjonen er fastholdt til disse 
fundamentene via en bolteforbindelse.

Det var stor spenning knyttet til selve 
nedsenkningen. Ville alt gå som planlagt 
og passe sammen? Nedsenkningen startet 
med at lekteren ble senket gradvis, inntil 
den slapp konstruksjonen. Videre ble 
konstruksjonen tauet med kranbåt (Uglen) 
til endelig plassering, hvoretter den ble 
forsiktig senket og koblet til fundamen-
tene.

Om ettermiddagen 27. juli 2018 var 
konstruksjonen forankret på  sjøbunnen. 
Deretter begynte arbeidene med de 
innvendige konstruksjonene. Innvendige 
konstruksjoner består av etasjeskillere, 
trapper og vegger i betong samt stål-
søyler og bindingsverksvegger.

Mellom innvendige konstruksjoner og 
utvendige betong er det et 150 mm venti-
lert sjikt med en sorpsjonsavfukter.

Gulv i nedre del/restauranten er et 
flytende betonggulv etablert over et 
drenerende pukklag. Gulvet har innstøpt 
vannbåren varme og er tilsatt titanoksid 
for å få en lysere grå tone. 

Lekteren ble balansert ved bruk 
av ballast-tanker som ble fylt/
tømt med vann underveis i byg-
geprosessen. For å hindre velting 
var det kritisk med god kontroll av 
ballasteringen.

Temperatur og betongresept var 
de viktigste faktorene for å hindre 
opprissing  av betong i det utvendige 
skallet.  Betong skallet har en gjennom-
gående tykkelse på 40-50 cm. Det er 
benyttet selvkomprimerende lavvarme-
betong med sylinderfasthet 45 MPa. 

Den utvendige betongkonstruksjonen 
ble delt opp i åtte støpeetapper, med et 
totalvolum på 631 m3 og vekt 1599 tonn 
inkl. armering.

Armeringen har katodisk beskyttelse, 
dvs. den er påsatt strøm, og nominell 
overdekning 50 mm. Støpeskjøter er tettet 
med svellebånd, og det ble lagt stor vekt 
på godt forarbeid/rengjøring av støpe-
skjøter.

Vinduene er produsert av Reynolds 
Polymer i Houston, Texas. Hovedvinduet 
har målene 10.8 x 3.5 m, og sidevinduet 
er 1.1 x 5.3 m.

Samtidig som den utvendige kon-
struksjonen ble bygget på lekteren, ble 
grunnarbeidene ferdigstilt. Grunnboringer 
fra flåte indikerte en gitt dybde til berg, 
men fundamenterings metoden måtte 
endres da denne dybden viste seg å være 
mye større enn først antatt.

Løsningen ble stålkjernepeler som er 
forankret for strekk inn i godt berg. Ved 
peletopper ble det så etablert betong-

Konst ruks jonen b le tauet  med kranbåt  t i l  ende l ig  p lasser ing ,  hvore t ter 
den b le fo rs ik t ig  senket  og kob le t  t i l  fundamentene

Fundamenter :  S tå lkjer nepe ler  fo rankre t  i  godt  berg .  Ved pe le topper  
er  de t  e tab ler t  be tongfundamenter  med undervannss tøp


