utsiktspunkt Lysefjorden, Nasjonale turistveger
Utsikt inn i
Lysefjorden sett
gjennom skjæring
i sprøytebetong
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Tanja Lie, Kristoffer Øyen, Tai Grung, Paul-Henri
Henn, Marie Sætre, Mille Mee Herstad, Eva Ellefsen,
Matthias Bergsvik, Magnus Høyem, Mats Odin Rustøy,
Erlend Garnås, Linn Frøkedal, Jacek Kowalczyk.
Andrzej Prymakowski

Lie Øyen arkitekter
har fjorten ansatte hvorav én
kontora nsvarlig, elleve sivilarkitekter
og to høyt kvalifiserte snekkere.
Oppdragene våre har stort spenn;
boliger, kultur, reguler ingsp laner,
urbanisme, hytter, hager og interiør.
Vi er blant Turistvegprosjektets 'unge
norske formgivere' og har turistvegprosjekter på fem veistrekninger. Noe
av kontorets interesse ligger i nettopp
dette spennet mellom urbanisme og
det å beherske produksjonen av helt
små elementer.
www.lieoyen.no
Sett mot veien: En skjæring i sprøytebetong forbinder parkeringsplassen med utsiktspunktet
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Utsiktspunktet Høllesli ligger
mellom fergeleiet Oanes og
broen til tettstedet Forsand, på
vei opp mot utfartsstedet hvor
man går til Preikestolen.
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Fra parkeringsplassen; Sømboret fjell og sprøytebetong. Søppelbeholdere fra JSA

Utsiktspunktet ble plassert her, ettersom
man blir veldig nysgjerrig på utsikten
når man kommer med fergen og kjører
innover langs fjorden. Plassen er etablert
for at man skal kunne parkere trygt og se
utsikten før veien tar deg inn i fjellet og
over på andre siden mot Preikestolhytta.
Tidligere stoppet folk gjerne i veikanten
og klatret over fjellrabben for å kikke ut.
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Parkeringsplassene er lagt i en
sømboret lomme inn i fjellrabben som
skiller veien fra utsikten. Utsiktspunktet
synes ikke fra parkeringsplassen, og
man ankommer via en skjæring igjennom fjellet. Tanken var at utsikten først
er skjult. Skjæringen har triangulerte
sider i en origamigeometri og åpner seg
når man beveger seg gjennom den, til
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Det lyse betongdekket med lokalt tilslag er innfelt i fjellet
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Benk og sittetrinn i grovslipt betong – med utsikt inn mot Lysefjorden

Leverandør
Ferdigstilt:
Areal:

Hølleslivegen 1, 4110 Forsand – v/ Lysefjorden i Ryfylke
Statens vegvesen, Strand kommune
Lie Øyen arkitekter as
Dr. Tekn. Kristoffer Apeland v/ Snorre Larsen
Nordbø Maskin as
Strand Forskaling
Snemyr Betongsprøyting
betong: Sandnes & Jærbetong
april 2020
utsiktspunkt 140 m 2
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Konstruksjon:
Materialer:

Armert og forankret betongdekke, armert sprøytebetong vegger/sider
Grovslipt plasstøpt betong, sprøytebetong, grus og sømboret fjell
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Modell av skjæring og utsiktspunkt

Adresse:
Byggherre:
Arkitekt:
RIB:
Entreprenør:

landskapet og den store, vakre utsikten
inn i Lysefjorden. Preikestolen gjemmer
seg bak andre bratte fjell som stuper ned
i fjorden.
Skjæringen er sikret med sprøyte
betong, og de presise feltene blir uskarpe
som følge av s prøytebetongens materialitet og natur. Dekkene for utsiktspunktet

er stramme flater som er felt inn i
lands kapet og som også tilgjengeliggjør svab ergene som ligger her, høyt
hevet over vannet. En plasstøpt benk og
store trinn er etablert for å sitte på. Ut i
landskapet svinger det seg en håndløper
i syrefast stål, som en kombinert hjelp
og avgrensning for de som kan ta seg litt

lenger ut i ulendt terreng. Der kan man få
utsikt både inn og ut av Lysefjorden mot
broen til Forsand. Blikket trekkes langt inn
i fjorden mot de dramatiske fjellene, og
utsiktspunktet blir en trygg hylle.
Oppdraget om utsiktspunktet på
H øllesli ble tildelt Lie Øyen arkitekter helt
tilbake i 2009. Gjennom en lang prosess

med tålmodige folk i kommunen og
Statens vegv esen, har kontoret stått for
u tarbeidelsen av prosjektet fra regulering
frem til detaljprosjektering og oppfølging. Plasser ing av vinkler, plan, vegger
og dekker er justert, innmålt og tilpasset topografien på stedet gjennom hele
byggep erioden.
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Utsikt ut av Lysefjorden mot Forsand
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