Nasjonal turistveg Jæren

SERVICEBYGG PÅ BORE
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Fra surfestranden Bore. Foto: ESJ
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På Jærstrendene er sanden et hoved
element, og det går lange linjer mellom
himmel og hav og land. I det store, åpne
landskapet var ambisjonene at prosjektet
skulle ta plass uten å ruve. Vi ønsket at
bygget skulle fremheve og ramme inn
naturen omkring, og at det å bevege seg
i og bruke funksjonene skulle forsterke
opplevelsen av stedet.
Servicebygget er lagt til adkomsten til
stranda fra parkeringsplassen, og rommer
funksjoner som utedusj, toaletter, sitte
møbler og avfallshåndtering. Samlingen
av funksjoner som var ønsket, forgrener
seg fra en rampe i vinkler som gir en
viss romlig kompleksitet. Det blir et
arkitekture lement som man kan bruke på
mange måter.
Bortsett fra plasstøpt og bordforskalet
betong, er det få materialer: Innsiden av
toalettene er kledd med aluminiumsplater
både på gulv, tak og vegger. Frostede
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Rampen fra stranden. Foto: ESJ
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Ventebenk, rampe og toalettdel. Foto: ESJ
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Inngangen til toalettene. Foto: ESJ
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Situasjon.
Servicebygget ligger
ved adkomsten til stranda
fra parkeringsplassen

Aluminiumsdører med frostet glass. ESJ
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Rampen fra parkeringsplassen. Foto: TG
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Sett fra sandynene. Foto: ESJ

Fra ba ksiden. Foto: ESJ

Adresse:
Byggherre:
Arkitekt:
RIB:
Entreprenør:
Leverandører:
Ferdigstilt:
Areal:

Borestranda, 4352 Kleppe, Rogaland
Statens vegvesen og Klepp kommune
Lie Øyen arkitekter as
Dr. Tekn. Kristoffer Apeland v/ Snorre Larsen
Entreprenørfirmaet Kvia A/S
betong: Sandnes & Jærbetong AS
mai 2019
150 m 2 bygg + 2000 m 2 parkering

Konstruksjon:
Overflater:

Plasstøpt betong
Bordforskalt betong utvendig, aluminiumsplater innvendig
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Lie Øyen arkitekter
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har tretten ansatte hvorav én kontoransvarlig,
ti sivilarkitekter og to høyt kvalifiserte
snekkere. Oppdragene våre har stort spenn;
boliger i alle prisklasser, kulturprosjekter,
reguleringsplaner, urbanismeprosjekter,
boligområder, hytter, hager og interiør.
Vi er blant Turistvegprosjektets 'unge norske
formgivere', og har nå turistvegprosjekter på
fem veistrekninger i Norge. Noe av kontorets
interesse ligger i nettopp dette spennet
mellom urbanisme og det å beherske
produksjonen av helt små elementer.
www.lieoien.no

glassdører inn til toalettene gjør at det
kommer dagslys inn om dagen, og utsiden
lyses opp om natten.
Parkeringsplassen for over 200 biler er
avgrenset av et kjede av lokal rullestein og
ovale felter beplantet med stedegen sand
hjelme. Feltene o mkranser fundamentrester
fra en g ammel betongm astkonstruksjon
fra andre verdensk rig, som nå i ferd med
å gro sammen med de grønne engene
omkring. Landskapsgrepet og arkitekturen
skal tåle at landskapet endrer seg og at
sanden blåser høyt og lavt.
I prosjektet kan man stå ulike steder i
ly for vind, noen plasser kan man stå i ly
for regn, men man er ikke lukket inne med
mindre man skal bruke toalettet. Det er en
sammensetning av rom med tak og gulv
og vegger, men alle steder er det også
åpent, taket er skjøvet til side for himme
len eller veggene mangler slik at gulv og
tak kan ramme inn horisonten.
Betonggulvet er hevet opp fra grus
plassen og veggene er reist monolittisk
opp fra grusen. Når man er på rampen,
under taket eller langs veggen, dannes det
utsnitt av landskapet omkring som forster
kes av linjene i den enkle g eometrien.

