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Beskrivelse av arealbehov 

Rogaland Kunstsenter 

Prioritet Arealtype Kvadratmeter 

1 Visningsrom for utstillinger med mulighet for lettvegger og oppheng 

i tak. Minst 3 m takhøyde, ideelt fra 3,5 m. God belysning i tak.  

Må kunne huse Vestlandsutstillingen, som RKS skal arrangere fra 

og med 100 års jubileet for VU i 2022. 

200 

2 Kontorplasser for tre til fire ansatte. 24 

3 Seminarrom med mulighet for enkel kafédrift. 120 

4 Lager for teknisk utstyr, kontormateriell og utstillingsemballasje 

(kan deles opp i separate rom.) 

36 

5 Bibliotek, inkludert ny litteraturdonasjon på flere hundre bøker. 100 

6 Grovarbeidsrom/verksted med jordet strømuttak, utslagsvask og 

sluk, inkludert lagringsplass for maleutstyr og kjemikalier. 

20 

7 Møterom med tekjøkken og lerret. 20 

Nødvendige 

fasiliteter 

Universell utforming er et sterkt ønske. 

Store vindusflater ut mot gaten, fortrinnsvis på bakkeplan. 

Uteområdet rundt bør muliggjøre at mennesker kan oppholde seg 

utenfor og gi kunstsenteret god synlighet i bybildet. 

Heis mellom evt. etasjer. 

Toalettfasiliteter, ett for personalet og ett eller flere for gjester hvor 

det ene er handikapvennlig. 

Parkeringsplasser, to for personale/styre/samarbeidspartnere og en 

gjesteparkering. 

Avfallsrom/stasjon ute/inne. 

 

 Totalt arealbehov for Rogaland Kunstsenter 520 
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Arealmessig fleksibilitet 
Avhengig av et gitt lokales utforming og potensiale for tilpasning kan det være mulig å skape arealer som tjener 

flere hensikter, eller som kan deles mellom RKS og Studio 17:  

• Bibliotek som også kan fungere som seminarrom 

• Møterom eller seminarrom som kan innlemmes i selve visningsrommet ved behov 

• Visningsrom med en tydelig men fleksibel inndelingsløsning mellom RKS og Studio 17 

• Grovarbeidsrom og møterom som kan deles med Studio 17 

Rogaland Kunstsenters historie og funksjon 
Rogaland Kunstsenter (RKS) er en selvstendig kunstnerstyrt formidlings- og faginstitusjon for visuell kunst i 

regionen. Det er ett av 15 fylkesvis fordelte kunstsentre som er medlemmer av det landsomfattende nettverket 

Kunstsentrene i Norge (KiN). RKS har en sentral rolle som et felles kompetansesenter for fylkets profesjonelle 

kunstnere; et sted hvor kunstpraksis og kunstnerisk utviklingsarbeid står i sentrum. RKS ble stiftet i 1978 og 

fungerer som en motvekt til offentlige museer, kunstforeninger og private gallerier der kunstnerne selv har liten 

innflytelse på den kunstneriske profileringen. RKS produserer sterke kunstprosjekter og viser kunst som har 

påvirkningskraft på kunstfeltet og driver det fremover. Dette bidrar til å kontinuerlig forme og styrke kunstsenterets 

faglige og institusjonelle status. Programmet er et samspill bestående av utstillinger i eget galleri, kunstprosjekter i 

offentlig rom og eksterne samarbeidsprosjekter med andre institusjoner og aktører, både nasjonalt og 

internasjonalt. RKS innehar rollen som rådgiver for kunst i offentlig rom for alle kommunene i regionen. 

Kunstsenteret fungerer som en samlende arena for fagutviklende seminarer og debatter. 

RKS er organisert som en forening med to medlemmer: Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) og 

Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge, Rogaland (NKVN-R). RKS mottar driftsstøtte fra vertskommunen Stavanger 

og Rogaland fylkeskommune.  

Høyeste organ for RKS er representantskapet som i sin tur velger medlemmer til styret i Rogaland kunstsenter. I 

representantskapet sitter 4 billedkunstnere, 4 kunsthåndverkere, 2 representanter fra Stavanger kommune, 2 

representanter fra Rogaland fylkeskommune, og 1 representant for de ansatte. I Styret sitter 2 representanter for 

BKF-R, 2 representanter for NKVN-R, 1 representant for Rogaland fylkeskommune, 1 representant for Stavanger 

kommune og 2 representanter valgt på fritt grunnlag. Alle medlemmer i BKF-R og NKVN-R har møte- og 

stemmerett gjennom sine respektive årsmøter. 

Fra 1981 har Rogaland Kunstsenter hatt virksomhet på Nytorget, først med adresse Nedre Dalgate 4-6, nå 

Nytorget 17, men hele tiden i samme hus: en jugendbygning fra 1906. I 2021 feirer RKS 40 års tilhold på Nytorget, 

og har gjennom disse årene bidratt sterkt til Nytorgets status som kulturtorg. Stavanger kommune, som eier av 

Nytorget 17, foretar mulighetsstudien for relokalisering av RKS. En relokalisering vil medføre økte husleieutgifter 

for kunstsenteret og kostnader tilknyttet selve flytteprosessen. 

Styret 

Nils-Thomas Økland (styreleder), Eirin B. Hansen (nestleder), Linda Rogn, Anette Gellein (vara), Tove Kommedal 

(vara), Fie Von Krogh, Lise Birkeland (vara), Norunn Fresvig (vara), Alf Ingar Svinterud, Fredrik Sele, Ingrid Vikse 

(vara), Asle Rafdal, Lin Veronica Jacobsen (vara). 
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Plassering i Stavanger 
40 år med Rogaland Kunstsenters tilhold i jugendbygget på Nytorget 17, har resultert i en sterk identitetsfølelse 

tilknyttet denne bygningen for regionens profesjonelle kunstmiljø og innbyggerne i bydelen. En flytting av RKS fra 

dette ikoniske bygget må foretas slik at kunstsenterets hensikt og funksjoner ikke blir skadelidende i en ny 

lokasjon. Dette gjelder flere aspekter utover at fasilitetene i selve bygget skal muliggjøre videreføring av dagens 

aktivitet og gi rom for videreutvikling, men også at lokasjonen i seg selv er bevisst vurdert i forhold til hva man 

ønsker av kunstsenteret og dets rolle i forhold til regionens kunstmiljø og generell offentlighet. Dagens plassering 

er del av byens kulturakse hvor flere kulturaktører inngår, og sørger for god fordeling av kulturtilbud i sentrum. En 

alternativ lokasjon må være sentral og synlig nok i bybildet til at kunstsenteret vil fortsatt fremstå som tilgjengelig og 

imøtekommende for både publikum og kunstnerne fra hele fylket som er brukere av kunstsenteret. 

Vestlandsutstillingens styre har nylig vedtatt at Rogaland Kunstsenter skal overta som vertskap for 

Vestlandsutstillingen fra og med jubileumsåret 2022, som markerer 100 år for den anerkjente regionale 

vandreutstillingen. Vestlandsutstillingen er en større gruppeutstilling med kunstverk som speiler den vestlandske 

kunstscenen, og har blitt vist fast i Kunsthall Stavanger/Stavanger kunstforening gjennom svært mange år. RKS 

må være i stand til å huse denne årlige utstillingen i årene fremover, også i en ny lokasjon. 

Ideell plassering i Stavanger sentrum. Rosa felt er 5 minutters gange fra Fisketorget. Grått felt er 10 minutters 

gange fra Fisketorget. Info om gangavstand ifm. planlegging av urbane områder: «The 5-minute walk»: 

https://morphocode.com/the-5-minute-walk/  
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Beskrivelse av arealbehov 

Studio17 

Rom Funksjon/beskrivelse I samarbeid med 
RKS 

Som frittstående 
visningsted  

Modifiserbar arealplan 
utstillingsrom 

Selve visningsrommet. Stort vindu ut 
mot offentlig plass, i grunnetasje, 
tilsvarende det vi har nå (3x4 meter). 
Behov for å kunne sette opp 
lettvegger, skru, og modifisere på 
andre måter. Behov for god og 
kontrollert belysning. Godt isolert. 
Høye vegger minimum 4-5 meter. 

40–50 50–60 

Lager God plass i høyden er et behov. 
Isolert og egnet for oppbevaring av 
kunst (korte perioder) og teknisk 
utstyr (permanent) 

20 20 

Toaletter Universell utforming 10 10 

Kontor Arbeidsrom for styret og kunstnere 
under utstillinger. Mange strømuttak. 
Dagslys.  

 15 

Møterom Møterom for styret, mulighet for stor 
skjerm (projektering på vegg), 
kontrollert lys og dagslys. Kan være 
i sammenheng med kontoret. 

 

 

Frittstående 20 

Med kontor 30 

Grovarbeidsrom Rom for grovarbeid med fasiliteter 
som utslagsvask og strømuttak  

 15 

Total:   70-80 130–150 

Mest viktig 

• Fottrafikk og sentrumsnært  

• Butikkvindu på gatenivå med innsyn til utstillingsrom 

• Modifiserbart utstillingsrom 

Svært ønskelig 

• Universelt utformet toalett 

• Lager med mulighet for enkle kontorfasiliteter 

• Minst 40 kvm utstillingslokaler 

Ønskelig 

• Universelt utformet lokale 

• Eget kontor og/eller møterom 

• Lager på ca.15 kvm  
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Det viktigste for Studio17 som 

visningsrom er at vi kan invitere 

internasjonale kunstnere til å skape 

engasjerende utstillinger i våre lokaler, 

med sentrumsnær beliggenhet slik at 

fottrafikken lar publikum oppdage oss i 

bybildet. I vårt nåværende lokale har vi 

gode erfaringer med at kunstnere utformer 

stedsspesifikke installasjoner og 

utstillinger, som går i dialog med våre 

spennende lokaler. Dette er noe som er 

viktig for oss å fortsette med. Vi er ikke en 

“white cube”, altså et kvadratisk, streit hvitt 

utstillingsrom. Lokalene våre gjenspeiler 

dynamikken som oppstår mellom 

kunstnere og lokalmiljøet vi eksisterer i.  

Et av signaturtrekkene til Studio17 er 

butikkvinduet på bakkeplan. Dette 

elementet er det svært viktig for oss å ha 

med videre, både fordi det har blitt et 

varemerke, men også fordi det har vært 

en redning i uforutsigbare tider (Covid): vi 

har kunnet arrangere vindusutstillinger 

som et alternativ til vanlige utstillinger 

under Covid, når smittesituasjonen ikke 

har tillatt publikum inn i lokalet.  

Planløsning til vårt nåværende rom på Nytorget 17. 

 

Utstillingsrommet må være mulig å modifisere. Lettvegger, boring, hamring og spikring er en del av det å 

installere utstillinger. Et vernet bygg er dermed uaktuelt for oss.  

Studio17 har et sterkt ønske om å sameksistere med Rogaland Kunstsenter. Vi har et spennende samarbeid 

hvor begge aktører bidrar positivt i lokalmiljø og region, og som absolutt er mest synlig gjennom det samspillet som 

vi har i dag. Programmeringen utfyller hverandre, vi deler erfaringer og styrker hverandre, selv om vi har ulik modell 

for drift og metode. Vi samkjører ofte utstillinger, slik at publikummere får mer en én kunstopplevelse i samme 

bygg. I samme lokaler som RKS er det flere fasiliteter som kan deles, som lager, kontor og møterom, men det er 

kritisk viktig at vi ikke deler utstillingsrom. Vi ønsker uansett å ha et toalett som er særskilt tilknyttet Studio17. Hvis 

vi ikke skal sameksistere med RKS vil punktet “toalett” og “lager med mulighet for enkle kontorfasiliteter” flyttes fra 

“mindre viktig” til “svært viktig”. 

Det er viktig for Studio17 å ha godt innsyn fra gateplan da flere av våre utstillingsmodeller har basert seg på 

dette. Funksjonen blir både at man kan arrangere vindusutstillinger (et godt alternativ til vanlig utstilling under 
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smittevern restriksjoner), og at publikum blir invitert inn. Inkluderende element i utstillingene da vi ikke har kunnet 

tilrettelegge for f.eks. rullestolbrukere inne i lokalene.  

Det er viktig for Studio17 at vi ikke er en “white cube”. Rommet på Nytorget 17 har karakter og er et lekent 

element som kunstnerne lar seg inspirere av og går i dialog med rommenes utforming, og det faktum at rommet 

kan deles inn siden lokalet går over to plan (se planløsning for nåværende lokaler).  

Om oss 

Studio17 har vært aktive siden 2013, der det vanligvis har vært ca. to utstillinger i måneden. Både nasjonale og 

internasjonale kunstnere søker i to omganger gjennom vårt Open Call program. Det plukkes ut 12 kunstnere i året 

gjennom dette programmet, der kunstnerne selv installerer utstillingen sin og sitter vakt i galleriet under 

åpningstidene. I tillegg til dette har vi årlig residency (kunstneropphold), workshops, filmvisninger, konserter, 

lesegrupper og boklanseringer.  

Studio17 er kunstnerdrevet og styret byttes ut jevnlig. Dette har vært svært nyttig som networking, og god 

arbeidserfaring for nyutdannede kunstnere som vil etablere seg i Stavanger. Open call-programmet er veldig 

populært og våren 2021 fikk vi inn 190 søknader fra hele verden som kjempet om fem utstillingsplasser. 

Utstillingene skal variere og spenner fra unge kunstnere som leter etter sitt første visningssted, til etablerte 

kunstnere som vil vise nye verk på en ny måte. Det er også et sted kunstnere fra andre steder kan bruke for å 

skape kontakter i regionen. 

For mer informasjon om tidligere utstillinger og prosjekter, besøk hjemmesiden vår  https://s17.no/  

RKS om sameksistensen med Studio 17 
Rogaland Kunstsenter er flerårig vert for Studio 17. Kunstsenterets egen rimelige husleie hos kommunen kommer 

Studio 17 til gode gjennom kraftig redusert husleie for sitt lokale på Nytorget 17. RKS støtter også deler av driften 

ved Studio 17 gjennom tilgjengeliggjøring av materiell tilhørende RKS og tilgang til RKS sine egne lokaler.  

Studio 17 har et utstillingsprogram som baserer seg på mange kortvarige utstillinger, og supplerer dermed RKS sitt 

eget visningsprogram på en god måte ved at RKS på sin side arrangerer færre og mer omfattende utstillinger i 

programmeringen for sitt mye større visningsrom. Samlet utgjør dette en faglig interessant og variert 

kunstopplevelse som sørger for høy aktivitet på huset og engasjement i det lokale kunstmiljøet. 

Øvrige kunstsentres fasiliteter og plassering i Norske 
vertskommuner 
Kunstsentrene i landet har oppussede, ombygde eller helt nybygde lokaler som møter dagens standard for 

formidling av samtidskunst. Visningsrommene på de ulike kunstsentrene varierer i størrelse og utforming, men har 

til felles at de er tilpasset det å vise et mangfold av uttrykk og medier. Flere av kunstsentrene har egne rom for 

visning av videokunst, prosjektrom, kunstbutikk, foajé, seminarrom, lagre, arbeidsrom, kontorer, kjøkken og kafé. 

Noen har uteservering på takterrasse eller ved hovedinngang, og enkelte disponerer også kunstnerleiligheter. 

Kunstsentrene har som hovedregel fasader på gateplan og er svært sentralt og bevisst plassert midt i 

sentrumskjernen. De er alle godt synlige i bybildet, og er i få minutters gangavstand fra vertsbyenes togstasjoner 

og/eller busstasjoner. 
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Agder Kunstsenter 

Agder Kunstsenter (Skippergate 24, 4611 Kristiansand) er i en svært sentral og selvstendig bygning to kvartaler fra 

kommunes «Kulturakse» og «Kunstpassasje» i bykjernen. Lokalisert ved siden av Sørlandets Kunstmuseum. 

Kunstsenteret har to gallerier: et på 73m2 på huset og ett på Lista. Det er et bevaringsverdig bygg på 70m2, med 

gjesteleilighet. 150 m2 totalt. Lagerrom, toaletter, stort møterom på 30m2, i tillegg til to mindre møterom og to 

arbeidsstasjoner, kjøkken, lager. Kjeller med lagringsplass. Totalt for kunstsenteret er arealet på ca. 300 m2, pluss 

Ekserserhusets tidligere gymsal på 360m2. Agder Kunstsenter drifter X-huset/Ekserserhuset for Kristiansand 

kommune. Kunstsenteret er bindeleddet mellom leietakere og kommunen. Her driftes 6 verksteder/atelierer for 

profesjonelle kunstnere.  



 9 

Buskerud Kunstsenter 

Buskerud Kunstsenter (Grønland 60, 3045 Drammen) er svært sentralt plassert i Drammen med store vindusflater 

på gateplan, og er del av Union Scene. Det er 10 minutters gangavstand fra togstasjonen. 

Kunstsenteret har 180 m2 visningsrom på en flate, i tillegg til kunstbutikk, kjøkken, spiserom, lager, foaje, og to 

kontorer. Kunstsenteret låner i tillegg sal hos union scene ved behov. 
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Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter 

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter (Parkgata 21, 2317 Hamar) er i den frittstående og tidligere Norges Bank-

bygningen i sentrum av byen, rett ved togstasjonen. Spektakulære innganger finnes på siden og på hjørnet av 

bygningen, på gateplan. 

Kunstbanken har 8 ulike utstillingsrom med tilsammen 440 m², pluss eget formidlingsrom, prosjektrom, kunstbutikk 

fire kontorer, kjøkken og kafé. 
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Hordaland Kunstsenter 

Hordaland Kunstsenter (Klosteret 17, 

5005 Bergen) holder hus i et 

frittstående tidligere skolebygg på 

gateplan i en svært attraktiv bydel i 

Bergen, 15 minutters gange fra 

togstasjonen. 

Kunstsenteret har visningsrom på 90 

m2 i tillegg til prosjektrom, kjøkken, 

kafé, møterom, resepsjon og 

uteservering. Fem kontorarealer finnes 

i overetasjen. Hele huset er på totalt 

450 m2. Kunstsenteret disponerer 

også en kunstnerleilighet. 
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Møre & Romsdal Kunstsenter 

Møre & Romsdal Kunstsenter (Gørvellplassen 1, 6413 Molde) er lokalisert på Plassen midt i Moldes 

sentrumskjerne, hvor de har galleri i andre etasje i et bygg med store glassflater. 

Møre & Romsdal Kunstsenter har et visningsrom med kommisjonsdel på totalt 126m2, i tillegg til et lager og to 

kontorplasser. De låner møtearealer av andre kunstinstitusjoner ved behov.  
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Nitja Senter for samtidskunst 

Nitja Senter for samtidskunst (Kirkegata 10a, 2000 Lillestrøm) er et flunkende nytt frittstående arkitekttegnet bygg 

sentralt plassert i Lillestrøm, rett ved Lillestrøm stasjon. Det er i Lillestrøms kulturkvartal sammen med 

Lillestrøm Kultursenter, Villa Cara og Unge Viken Teater. Lillestrøm kommune bygger også et større 

multimediebibliotek og ny kulturskole, som skal ferdigstilles der i 2023. Området rundt Nitja består av en 

bypark med klatrestativ, bordtennis- og sjakkbord, hengekøyer og en gresskulptur. Lillestrøms gågate er i 

umiddelbar nærhet. 

Nitja Senter for samtidskunst er helt nytt og har fire etasjer med egen kafé, foajé, kjøkken med oppholdsrom, fire 

kontorrom, prosjektrom, visningsrom på 217 m2, stort møterom, kunstbutikk, kunstlounge, takterrasse med utsikt 

over byen, lager og snekkerverksted. Totalt 1800 m2. 
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Nordnorsk Kunstnersenter 

Nordnorsk kunstnersenter (Torget 20/Fiskergata 5, Svolvær) Har separat lokalitet for kontor og galleri. Galleriet er 

like ved et torg og ved hurtigbåtkaien midt i sentrum. 

Nordnorsk kunstnersenter inneholder et visningsrom på 155 m2 som holder høy standard i tillegg til en blackbox, 

foajé og stor kunstbutikk på rundt 100 m2. Øvrig areal består av kontorer, møterom og kjøkken. 
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Oppland Kunstsenter 

Oppland Kunstsenter (Kirkegata 68, 2609 Lillehammer) Ligger i et modernistisk bygg med store vindusflater i andre 

etasje rett ved siden av togstasjonen i Lillehammer sentrum. Rett over veien finnes Lillehammer kunstmuseum og 

kinoen. Omtales som midt i smørøyet. At folk passerer utenfor er avgjørende for dem. 

Oppland Kunstsenter har to visningsrom på tilsammen 101 m2, foajé på 10 m2, bokhandel og bibliotek, kjøkken, 

verkstedsrom, møterom, kontor, doble toaletter, to lagre i kjeller, Totalt rundt 340 m2, i tillegg til planlagt takterrasse 

på ca 50 m2. 
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Samisk senter for samtidskunst 

Samisk senter for samtidskunst er sentralt plassert i hjertet av Karasjok, i nærheten av byens kirke og grunnskole. 

Befinner seg i et stort anlegg, som er del av en tidligere folkehøyskole. 

Samisk senter for samtidskunst har foajé, kjøkken, butikk, kontorer og et tredelt visningsrom med blackbox på hele 

324 m2. Totalt 500 m2. Ombygd i 2014. 
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Sogn og Fjordane kunstsenterfunksjon 

Sogn og Fjordane kunstsenterfunksjon (Storehagen 1 A, 6800 Førde) holder til i et hypermoderne, frittstående 

bygg med takterasse som hovedsakelig huser Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Veldig sentralt, like i nærheten av 

rutebilstasjonen. 

Sogn og Fjordane Kunstmuseum har regionens kunstsenterfunksjon, og et hypermoderne visningsrom med svært 

god takhøyde. Kunstmuseet har en avtale om visning av en bestemt andel samtidskunstnere, som berører 

kunstsenterfunksjonen. Kunstbutikken til kunstmuseet driftes av kunstenterfunksjonen. Lokalet har fire etasjer på 

tilsammen rundt 700 m2 utstillingsareal, i tillegg til seminarrom, undervisningsrom, lagerplass, resepsjon og kafé. 
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Telemark Kunstsenter 

Telemark Kunstsenter 

(Liegata 8, 3717 Skien) 

holder til i et tidligere 

bankbygg i sentrum av 

Skien, ti minutters gange 

fra togstasjonen og fem 

minutters gange fra 

bussterminalen 

Landmanstorget. 

Staselig, frittliggende 

bygg med tilstøtende 

parkområde. 

Telemark Kunstsenter 

har utstillingslokaler i to 

etasjer på over 200 m2 

tilsammen. Hele bygget er tilpasset innvendig, og rommer også en kunstlab, kontor, møterom og videohvelv. 
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Trøndelag senter for samtidskunst 

Trøndelag senter for samtidskunst (Fjordgata 11, 7010 Trondheim). Lokalet har en fasade bestående utelukkende 

av svært store vindusflater som vender ut mot Fjordgata. 3 minutters gange fra sentralstasjonen. 

Trøndelag senter for samtidskunst har et utsøkt utstillingsrom med store vinduer som ligger i første etasje og har 

en grunnflate på ca. 140 m2. Den ytterste delen av utstillingsrommet har takhøyde på ca. 5 meter, mens den 

innerste delen av rommet har takhøyde på 2,43 meter. Den innerste delen har en skyvedør inn til et 

formidlingsrom. I kjelleren er det innredet et prosjektrom for visning av lyd- og videoverk. Andre etasje og 

mesaninen består av et publikumsareal som brukes til møter, workshops, seminarer og presentasjoner, i tillegg til 

kontorer for de ansatte. 



 20 

Vestfold Kunstsenter 

Vestfold Kunstsenter 

(Øvre Langgate 28, 3110 

Tønsberg) holder til i et 

frittliggende trehus av 

eldre dato med vinduer 

på bakkeplan. 10 

minutters gange fra 

Tønsberg stasjon. Huset 

egner seg ikke som 

kunstsenter. 

Vestfold Kunstsenter har 

et velholdt men noe lite 

visningsrom og en 

kunstbutikk. Bygget er 

uegnet for aktiviteten det 

skal huse. Det har en 

fuktig kjeller og generelt for lite areal. Kunstsenterets styre leter for tiden etter nye lokaler som er større og bedre 

egnet, og med enda bedre beliggenhet som vil gi mer eksponering. 
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Østfold Kunstsenter 

Østfold Kunstsenter (Ferjestedsveien 5B, 1606 Fredrikstad) holder til i en gammel staselig 1800-talls bygning 

sentralt plassert i Fredrikstad med tilstøtende park. Det er 4 min. gange til togstasjonen. 

Østfold Kunstsenters staselige bygning rommer resepsjon, tre gallerirom på 154 m2 med 3,4-3,9 m takhøyde, 

lagre, kunstbutikk, formidlingsrom, Kafé ØKS, to kunstneratelierer og kontorer for administrasjonen. 


