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Kulturminneseksjonen i Forsvarsbygg har utarbeidet 
et skisseprosjekt for et nytt besøkssenter til Møvik fort. 
Prosjektet er utarbeidet av seksjonens egne rådgivere, 
i god dialog med forvaltningen på Møvik og Vest-Agder-
museet.

Hensikten med prosjektet er dels å illustrere en 
bygningsform, planløsning og plassering som kan ivareta 
kanonmuseets krav til moderne servicefasiliteter og 

å få presentert en bygning i det fredete kulturmiljøet som 
vernemyndighetene kan akseptere, og som kan bidra til 
å ytterligere tilgjengeliggjøre dette viktige kulturminne.

Skissene i presentasjonen ble fremlagt for 
Riksantikvaren i mai 2017, og besøkssentrets plassering 
og utforming ble godkjent i et dispensasjonsvedtak datert 
05.10.2017.

Med dette er lagt et godt utgangspunkt for et videre 
arbeid med å realisere et besøkssenter til Møvik fort og 
Kristiansand kanonmuseum. 



TILTENKT PLASSERING

N

Hovedtrekk for utformingen av besøkssenteret

Bygningen har relativt beskjedne dimensjoner, med en 

Ved å gjøre bygningen lukket på sidene og åpen i front, 
så vil den oppleves som diskret i landskapet samtidig 
som den slipper inn adekvat med dagslys og gir godt 
utsyn.

Ved å vippe opp bygningskroppen i bakkant så forhindr-
-

ingen med rekkverk/sikring. I tillegg gir dette mulighet 
for å etablere vinduer i denne fasaden som f.eks. kan gi 
utblikk til kanonen fra seminarrommet.

Vindusfeltene mot nord gir mulighet å kontrollere publi-

Konstruksjonen er tenkt utført i betong og taket lagt 
med sedum, hvilket vil gjøre den mer diskret å se ned 
på fra kanonen og kasematten.

HC-tilkomst er mulig ved å kjøre bilveien helt inn til bun-
keren og så bruke eksisterende sti ned til besøkssen-
teret. Dette kan realiseres med kun noe mindre tilpass-
ing av terrenget. 



PERSPEKTIV



SITUASJONSPLAN

PARKERINGSPLASS

KJØREBAR VEI

EKSISTERENDE GANGSTIER



OPPRISS MOT ØST

PERSPEKTIV MOT SYD



SITUASJONEN SETT FRA PARKERINGEN, 
VED STARTEN AV GANGSTIEN





21 m 6 m

PLANTEGNING



Kulturminneseksjonen er en rådgiverenhet i Forsvarsbygg. 
Vi tilbyr kulturminnefaglige tjenester til både forsvarssektoren 
og til andre oppdragsgivere.

Seksjon kulturminne jobber med en rekke prosjekter innenfor 
et bredt kulturminnefaglig spekter, fra vern og forvalting, til 
rehabilitering og ny bruk.
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