Estetiske retningslinjer for eksteriør- og interiørmessige forhold i bygget
Arktisk kultursenter;
Formål
Hensikten med disse retningslinjene er å ivareta den gode visuelle kvaliteten bygget Arktisk
kultursenter representerer; som et offentlig monumentalbygg (*1) og som et arkitektonisk
åndsverk. (*2)
1. Målgruppe
Målgruppe er Kultur- og idrettsadministrasjonen, fagenhetene Arktisk kultursenter og
kulturskolen, samt leietakere og brukere av kultursenteret.
2. Eksteriørmessige forhold
Generelt:
I utgangspunktet er det ikke anledning til å feste objekter (plakater-oppslag-bannere etc.) på
vegger i glass, tre eller stål. Ei heller på søylene.
Følgende kan allikevel tillates:






Lov- og regelhjemlede oppslag (skilt) i form av standard symbolskilt: (eks.
Parkering for budt – i h.h. til skiltvedtak og med tilpasset størrelse, Røyking
forbudt – maks størrelse 20 x 20 cm)
Bannere på vegg under skiltet Arktisk kultursenter i f. b. med arrangement –
kortvarig oppheng (om lag en uke. Tynne stålstifter kan brukes).
Banner spent mellom søylene kan tillates i f.b. med arrangement – kortvarig
oppheng.
Dekorelementer stående på betonggulvet utenfor hovedinngangspartiet –
kortvarig plassert.

3. Interiørmessige forhold
Generelt:
Det skal utvises stor forsiktighet med h.h. til bruk av festemetoder på innvendige vegger i
bygget. Dette spesifiseres nærmere for hvert plan.
Dobbeltsidig tape kan brukes kun på harde flater som på glass, på dører og på flater i stål,
men ikke på malte vegger da lim blir sittende igjen og er vanskelig å fjerne.
Unngå feste av dekor på foajégulvet da tape/lim setter varige merker.

For plan 3:











Opphengskinner er montert, til bruk, i Galleri Fileen.
Areal er alle rom og korridorer. Det er ikke tillatt å feste noe som helst i taket (les i
profillister og plater).
I de rom (dansestudioer og Magnus Larsensalen) som har grid i taket kan man henge
dekorelementer, samt lys og lydutstyr.
NB. Grunnet lydvegger i alle undervisningsrom (boks i boks-rom) kan man ikke bruke
skruer eller stifter over maks lengde på 28 mm. Dette for å hindre punktering av
veggene. Ved oppheng av t.eks. speil, klokke og brannslukningsapparat) kan det
tillates bruk av stift eller skruer under 28 mms lengde.
Oppheng av ”dekor”/bilder i undervisningsrom kan tillates i form av lette objekter
som foto, tegninger, plakater, postkort o.l. Festes med FIX eller Tack It.
Venteplassen – rød vegg (rom 337) har monterte røde brannmurlister med skruer for
oppheng av oppslag/ bilder etc., i standardrammer, fra kulturskolens virksomhet.
Tre stk. kunstverk er innkjøpt og plassert permanent i Venteplassen – blå vegg, samt
en orienteringstavle for plan 3. Videre er det permanent plassert innkjøpt kunst og
mottatte kunstgaver på spiserommet (rom 323-B) og i korridorer 341 og i
administrasjonsdel av korridor 340.
Oppheng av elevarbeid kan skje i følgende areal/rom: på vegg i korridor 340 fra rom
nr. 316 til rom nr. 312 og fra rom 315 til hjørnet mot korridor 339.
Format på elevarbeidet (bilder etc): Innenfor standard svarte rammer 30 x 40 cm
stående eller 40 x 50 cm liggende. (Samme som på rødveggen i Venteplassen)
Opphengsmetode: brannmurlist, malt i veggens farger, festet til vegg. For oppheng
brukes små messingskruer som festets i lista, tilsvarende som utført på venteplassen
(rom 337)

For plan 2:





Opphengskinner med glidere og kroker er montert i kinofoajé under tak - på vegg
mot utetrapp og vegg i trapperepó (avsats) til Frityren.
Areal er foajeen og hovedinngangen: det kan ikke brukes stifter-spiker-skruer direkte
på eller mellom spilene på veggene i foajeen. De røde veggene med
bygningsintegrert kunst har brannherdet maling. Den svarte «huden» i mellom de
røde spilene tåler ingen belastning.
Oppheng av lette dekorelementer knyttet til arrangement, i korte perioder – en til to
uker, kan tillates i foajeen. Tillatt festemetoder: Tack-It/ Fix, tråd eller bånd fra
rekkverk – bro og trapp. I tillegg kan oppheng av lette elementer festes i
radiatorfestene i vinduene.

For plan 1:




Opphengskinner er montert under tak - på vegg i kinofoajé og adkomst publikumstoaletter.
Areal er videre greenroom (rom 142), sluse (rom 146) og garderobekorridor
(rom143): Her kan det henges plakater og bilder knyttet til avholdte forestillinger.
Opphengsmetode i sluse og korridor skal være som på venteplassen i plan 3.

Vi oppfordrer alle til å vise gode holdninger og ansvar for å ta godt vare på bygg og utstyr.
Arktisk kultursenter har en beregnet levetid på 150 år.
(*1) Plan- og bygningsloven – Skjønnhetsparagrafen om gode visuelle kvaliteter – premiss for bygget.
(*2) Lov om åndsverk.

Retningslinjer administrativt vedtatt 20. oktober 2014 i Virksomheten kultur- og idrett,
Hammerfest kommune.
Saksbehandler Gerd Hagen

