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INNHOLD

38
NYE MULIGHETER 
MED UNIVERSELL 
UTFORMING

13
MAGGIE’S ABERDEEN 
→SIGNALPROSJEKTER

46 
PLANK→SOFA 
→MØBLER

60
KGL. NORSKE AMBASSADE 
LONDON→RESIDENS
→OFFENTLIGE BYGG

80 
KUNSTAKADEMIET 

I TROMSØ→ 
→UNDERVISNINGSBYGG

50
KINO VICTORIA 

→OSLO

10
LEDER/KOLOFON

ARTIKLER

13
SIGNAL-
PROSJEKTER

44
MØBLER

48
BELYSNING
48
BELYSNING

50
KINO

52
KJØPESENTER

54
BOLIGER

60
OFFENTLIGE 
BYGG

75
UNDERVISNINGS-
BYGG

10
Leder→redaktør→

Norske Arkitekter
Tekst→Ole Rikard Høisæther

10
Leder→NILs daglige leder
Prosess og samarbeid
Tekst→Mona Lise Lien

11
Presidenten har ordet→

Historisk veiskille i NIL
Tekst→Siv Senneset

38 
Nye muligheter 
med universell utforming
Tekst→Onny Eikhaug
Victoria Høisæther
Design for alle

40 
Fra yrket til profesjonene
Tekst→Svein Gusrud
Møbeldesigner MNIL
Professor emeritus

42 
Krevende utfordringer 
ved offentlige innkjøp
Tekst→Beate Ellingsen
Interiørarkitekt MNIL

13 
Maggie’s Aberdeen→
Aberdeen 
Snøhetta 

18 
Iduns gate→Oslo
Haptic Architects AS

24 
HUSK OSS TIL LIVET 
– Jødiske skjebner 
1940–1945 
en utstilling i Jødisk 
Museum→Oslo
Frøystad + Klock

32
NOMI→BARNESTOL 
Peter Opsvik AS

35 
HELSFYR 
PANORAMA→OSLO
AS SCENARIO 
Interiørarkitekter MNIL

44 
Drifted→stol, 
Pianissimo→lampe
Beller Design

46 
Bop→stol, Plank→sofa, 
Sayo→stol
Knudsen Berg Hindenes

48 
Bolig→Sandefjord
Plan A Design . 
Arkitektur . Interiør

50 
Kino Victoria→Oslo 
Kino→Oslo
Mellbye Arkitektur Interiør AS

52 
Oasen Storsenter→ 
Bergen
Colours AS

54 
Ombygging leilighet→ 
Gudbrandsgard, Kvitfjell
Beate Ellingsen AS

55 
Leilighet→Vallegata, Oslo
CADI AS

56 
Hytte→Russelv, Lyngen
Torunn Tøllefsen 
Interiørarkitekt AS

59 
Nybygg→ 
Konvallveien, Oslo
Metropolis 
arkitektur & design AS

60 
Kgl. Norske ambassade 
London→residens
ACK Arkitekter AS

62 
Kgl. Norske ambassade 
i Roma→totalrehabilitering
ZINC AS

65 
Modernisering av kontor 
og møteromsfløy→ 
Asker rådhus
Kaels Studio AS

66 
Hamar bibliotek 
og kulturhus
Metropolis 
arkitektur & design AS/
Tone Nærø AS

68 
Litteraturhuset 
i Fredrikstad
Radius design AS

70 
Møtesenter→ 
Kommunenes Hus→Oslo
RATIO arkitekter AS

72 
Tangenten→Nesodden 
kommunesenter→nybygg
Beate Ellingsen AS

75 
Universitetet i Oslo→
Domus Media vestfløyen
Beate Ellingsen AS

76 
Riksfjord skole→Aukra
CADI AS

79 
Totalrehabilitering 
Bjerke videregående 
skole→Oslo
Kristiansen & Bernhardt 
Arkitekter AS

80 
Kunstakademiet i Tromsø
Torunn Tøllefsen 
Interiørarkitekt AS
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103
THON HOTEL OPERA→ 

REHABILITERING 
AV LOBBY OG RESEPSJON→OSLO

→HOTELLER

116
AKER SOLUTIONS→ 
STAVANGER
→KONTORER/ARBEIDSPLASSER 

137 
MUNCH 150→ 

NASJONALGALLERIET/MUNCHMUSEET→OSLO 
→UTSTILLINGER

88 
KROA→ 
HANDELSHØYSKOLEN BI→OSLO
→SERVERINGSSTEDER

107 
MEDICUS AS→TRONDHEIM 

→HELSEBYGG

112
KONTORER 
FOR REKLAMEBYRÅET SMFB→OSLO 
→KONTORER/ARBEIDSPLASSER

83
SERVERINGS-
STEDER
83 
Albert Bistro→ 
Verkstedhallene 
Aker Brygge→Oslo
Metropolis 
arkitektur & design AS

84 
Bergshaven 
Bakeri og Konditori→ 
Tjuvholmen, Oslo
Magenta Interiørarkitekter AS

85 
Festningen 
Restaurant→Oslo
Radius design AS

87 
Maschmanns 
Matmarked→Skøyen, Oslo
Romlaboratoriet AS

88 
Kroa→ 
Handelshøyskolen BI→ 
Oslo
Dis. interiørarkitekter MNIL AS

99
HOTELLER

104
HELSEBYGG

111
KONTORER/
ARBEIDSPLASSER

137
UTSTILLINGER

139
UTDANNINGS-
INSTITUSJONENE

144
PROSJEKT- 
KREDITERINGER

ORGANISASJONS-
STOFF

147

162
Annonsøroversikt

2–7
163–227 
Annonser

139 
KHiB→Avdeling for design
Fagområde møbel- og rom-
design/interiørarkitektur

142
KHiO→Avdeling design
Studieretning interiør- 
arkitektur og møbeldesign

147
Om NIL

147
Hvorfor bruke 
en interiørarkitekt/ 
møbeldesigner MNIL?

148
Medlemsmatrikkel

ANNONSER

99 
Grand Hotell Egersund
Kubik Interiørarkitekter AS

100 
Thon Hotel 
Bergen Airport→ 
totalrehabilitering
Trond Ramsøskar AS 
– Interiørarkitekter MNIL

103 
Thon Hotel Opera→ 
rehabilitering av lobby og 
resepsjon→Oslo
Trond Ramsøskar AS 
– Interiørarkitekter MNIL

104 
Kronstad 
distriktspsykiatrisk senter 
(DPS)→Bergen
Design&innredning

107 
Medicus AS→Trondheim
Margrethe Hopmo 
Interiørarkitekt MNIL

108 
Rusklinikk→Skjerve 
enh. 3→Sykehuset i 
Vestfold→Nøtterøy
Kristiansen & Bernhardt 
arkitektur plan interiør AS

111 
Hovedkontor Carnegie→ 
Aker Brygge→Oslo
IARK AS

112 
Kontorer 
for reklamebyrået SMFB→ 
Oslo
Kaels Studio AS

115 
Arkwright→ 
Aker Brygge→Oslo
Haptic Architects AS

116 
Aker Solutions→ 
Stavanger
AS SCENARIO 
Interiørarkitekter MNIL

119 
Petroleum Geo-Services 
(PGS )→Oslo
IARK AS

120 
Cegal→Stavanger
Rom & Design

122 
IARK→ 
egne Kontorer→Oslo
IARK AS

123 
Nytt kontor→ 
DTZ Realkapital→Oslo
AS SCENARIO 
Interiørarkitekter MNIL

91 
Friday’s→Trondheim
RISS AS

92 
Peppes Pizza→ 
Karl Johans gate, Oslo
RISS AS

95 
Scotsman Bar→Karl 
Johans gate, Oslo
Trond Ramsøskar AS 
– Interiørarkitekter MNIL

96 
Swashbuckler→Oslo
Radius design AS

125 
Red Media 
Consulting→Oslo
Kubik Interiørarkitekter AS

126 
Sparebank 1 Telemark→ 
Skien
IARK AS

129 
Statnett→Oslo
ZINK AS

130 
Kirkegata 17→Oslo
Solheim + Jacobsen 
Arkitekter AS

133 
SCHJØDT AS→OSLO
ZINC AS

134 
Rehabilitering→ 
TGS→Asker
AS SCENARIO 
Interiørarkitekter MNIL

137 
Munch 150→ 
Nasjonalgalleriet/
Munchmuseet→Oslo
Kaels Studio AS

138 
Gnisten→Industrimuseet 
Lysbuen→Notodden
SixSides AS
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Noen vil hevde at prosessen med å sluse 
sammen fire bransjeorganisasjoner til 
en har vært presentert og argumentert 
for med liten grad av kritisk blikk og 
problematiserende argumenter. Det blir ofte 
slik når entusiasmen er stor. Det blir enklere 
å slutte seg til parademarsjen mot det store 
målet enn å stille vanskelige spørsmål. 

Et opplagt hovedanliggende i en 
kritisk drøfting er i hvilken grad de to 
minste organisasjonene NIL og NLA vil bli 
marginalisert i den nye stororganisasjonen 
Norske Arkitekter. NAL og AFAG er mer enn 
fire ganger så store hver for seg som hver 
av de minste interesseorganisasjonene.

Hva er årsaken til at så få har reist 
kritiske spørsmål og debatten nærmest 
har vært fraværende når det gjelder 
denne omfattende fusjonsprosessen? 
Svaret er opplagt. Sjelden har man sett en 
mer velbegrunnet, positiv og prospektiv 

organisasjonsendring som her, i en av 
landets viktigste bransjer når det gjelder 
befolkningens menneskeskapte miljø. 

Den nye organisasjonen vil etter alt 
å dømme bli sterkere, synligere og 
tydeligere, hvilket også betyr større 
legitimitet på samfunnsarenaen og større 
verdi for hvert enkelt medlem.

I fjor var det ti år siden en nærmest 
identisk organisasjonsendring fant sted i 
Sverige. Jacob Sahlqvist er idag ordförande 
i Sveriges Arkitekter, og på spørsmål om det 
ikke var uro blant de mindre gruppene og 
motstand mot sammenslåingen, svarer han:

– Jo, både interiørarkitektene og 
landskapsarkitektene fryktet underlegenhet. 
Ti år senere er all uro gjort til skamme. 
Landskapsarkitektene er gruppen som 
vokser sterkest idag, og alle kjenner at en 
felles organisasjon gir en sterkere stemme 
og innflytelse i samfunnet.

De norske organisasjonene skal 
ha ros for en svært gjennomarbeidet 
prosess. Gjennom to har man år sikret 
medvirkning helt ned til det enkelte medlem 
i hver gruppe. Det forankrer den endelige 
beslutningen med stor grad 
av demokratisk innflytelse. 

Det fagområdet Norske Arkitekter 
samlet kommer til å representere, har 
historisk sett aldri levert kvalitativt og 
kvantitativt på et høyere nivå enn i dag. 
Den internasjonale interessen for hva som 
skapes på arkitekturens område i Norge 
har aldri vært høyere.

Denne utgaven av NILs årbok 
gir gode eksempler på dette.

Ole Rikard Høisæther
Orfeus

Noen hektiske måneder har gått siden jeg 
overtok som daglig leder i organisasjonen. 
Tiden har gått fort, men samtidig oppleves 
det som om jeg har vært her mye lenger 
enn de månedene det dreier seg om. 
Tid er relativt, uten at jeg her og nå skal 
bevege meg ut i filosofiske betraktninger.

Historisk sett har jeg vært utrolig heldig 
med min inntreden i organisasjonen. 
For første gang er alle arkitektforeningene, 
AFAG, NAL, NLA og NIL, nå samstemte 
i at en felles interesseorganisasjon for 
profesjonene er fornuftig og fremtidsrettet. 
Den endelige avgjørelsen tas ved 
uravstemning i høst.

Gjennom samarbeidsprosjektet Norges 
Arkitekter, og dialog med medlemmene 
i denne sammenheng, oppleves et ønske  

og en vilje til å jobbe sammen med 
«de andre arkitektene» som både er 
gledelig og inspirerende. Medlemmenes 
profesjonalitet, tverrfaglige syn og 
ønske om modernisering og fornying av 
interesseorganisasjonen vitner om at man 
har evne til å heve blikket og se utover 
sin egen horisont.

Arbeidet med årboken har vært en 
prosess som viser mye av det samme. 
Mitt møte med medlemmenes ønske om 
å dele de flotte prosjektene de har stått 
for det siste året, og den helhetlige tanken 
bak løsningene. Juryen med ansvar for 
utvalg av prosjekter til årboken – og deres 
profesjonelle holdning til dette arbeidet. 
Redaksjonen og grafisk designers nøyaktige 
og helhjertede innsats for at resultatet 

skal bli best mulig. Våre annonseselgere, 
medlemmer i NIL, som hvert år skaffer 
oss inntekter fra velvillige annonsører, 
slik at vi har økonomi til å utgi årboken.

Alle har hjertet sitt med seg i det de 
leverer. Alle ønsker å bidra til fellesskapet, 
og at resultatet skal bli best mulig. 
Vi ser at samarbeid på tvers av profesjoner 
gir et bedre resultat enn det hver og en 
kan klare på egenhånd.

Årboken du holder i hånden er et produkt 
av en interessant og lærerik prosess 
i samarbeidets ånd, vi håper du er fornøyd. 
God fornøyelse!

Mona Lise Lien
Prosjektleder og daglig leder i NIL

Norske Arkitekter

Prosess og samarbeid

INTERIØR & MØBLER –  
NILs årbok 2014 er utgitt av  
NIL – Norske interiør arkitekters  
og møbeldesigneres landsforening

ISBN 978-82-91194-24-0
ISSN 0803-7582

Prosjektleder→Mona Lise Lien
Redaktør→Orfeus Publishing 
v/Ole Rikard Høisæther, 
Inger Schjoldager
Redaksjonskomité→Fredrik Torsteinsen,
Kaja Kosonen Geiran, Malin Skjelland 
Eriksen, Anne Cecilie Hopstock
Art direction/grafisk design/ 
produksjon→Halvor Bodin
Grafisk design/produksjon→ 
Claudia C. Sandor

Leder annonsesalg/salgskoordinator→  
Steffen Kørner Ludvigsen
Salg→Nurke Brandt, Else Marie Dahll, 
Elisabeth Boe Eng, Tone Grimsrud, 
Sophie Elnan Flatval, Sigrid Aarønæs, 
Brit Ismar

Trykkeri→Livonia Print SIA, Latvia
Papir→300 g/m2 FSC [omslag], 
115 g/m2 G-Print FSC [materie], 
Rainbow Intensive Orange 
80 g/m2 [fargelegg] 
Typografi→Neue Haas Grotesk

Tekstene til de ulike prosjektene 
som presenteres i boken er skrevet 
av de respektive interiørarkitekter 
og møbeldesignere og er redigert 
av redaktøren.

FORKORTELSER
MNIL→ 
Medlem av Norske interiørarkitekters  
og møbeldesigneres landsforening 
MNAL→ 
Medlem av Norske 
arkitekters landsforbund

OMSLAG, side 116 
Arkwright
Haptic Architects AS

Ansvarlig utgiver→ 

Adresse→NIL
Josefines gate 34, 0351 Oslo
Telefon→23 33 24 64
E-post→nil@nil.no
Web→www.nil.no

President→Siv Senneset
Daglig leder→Mona Lise Lien
Mobil→971 76 230
E-post→mona.lise.lien@nil.no
Web→www.nil.no
facebook.com/NILsiden



11INTERIØR & MØBLER  NILs ÅRBOK 2014

LEDER

Fokus på god interiørarkitektur er en 
helhetlig investering for fremtiden. 
NIL arbeider målrettet for å promotere 
interiørarkitektenes og møbeldesignernes 
fagkompetanse.

NILs årbok er, sammen med nettsiden, 
det viktigste virkemiddelet vi har for å vise 
bredden av våre medlemmers produksjon. 
Årboken er møbeldesignernes og 
interiørarkitektenes ansikt utad.

I tillegg til å illustrere bredden og 
mangfoldet av prosjekter, viser årboken det 
ypperste av medlemmenes arbeid. Terskelen 
for å få godkjent prosjekter til årboken 
har gradvis blitt hevet. Alle prosjekter må 
skåre høyt på en rekke kriterier, og en 
faglig vurdering legges til grunn for hvert 
enkelt prosjekt. For medlemmene er det 
svært viktig og stor stas å være med som 
bidragsyter i årboken!

Inspirerende foredrag, som dem vi 
hadde på fagarrangementet i forbindelse 
med landsmøtet i år, er med på å begeistre 
og motivere våre medlemmer til ytterligere 
faglig utvikling, slik at vi i mange år fremover 
skal kunne glede og overraske med 
innovative og gode prosjekter. 

NYTT I ÅR
I år blir det i tillegg utgitt en engelsk versjon 
av årboken. En uavhengig jury har foretatt 
en selektiv utvelgelse blant prosjektene 
i årbøkene fra 2011, 2012, 2013 og 2014. 
Disse prosjektene samles i én bok med 
tekster på engelsk. Vi ser frem mot 
lansering som vil finne sted senere i år.

Det siste året har vært et svært 
spennende og innholdsrikt år på flere måter. 

På landsmøtet i 2013 fikk jeg gleden av 

å bli valgt som president, på høsten fikk vi 
ny daglig leder og administrasjonssekretær. 
Vi har byttet kontor internt i Josefines gate 
og sitter nå i Josefines gate 32, vegg i vegg 
med det hyggelige biblioteket som også er 
åpent og tilgjengelig for alle NIL-medlemmer.

NORGES ARKITEKTER
Til tross for at vi har flyttet over fra 
Josefines gate 34 til 32, har ikke dialogen og 
kontakten med de 3 andre organisasjonene 
i huset avtatt. AFAG, NAL, NIL og NLA 
har kontinuerlig dialog vedrørende 
samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter.

Samarbeidsprosjektet er det viktigste og 
mest ressurskrevende prosjektet for NIL nå.

Prosjektet definerer og former viktige 
forutsetninger og fremtidige vilkår 
for vår profesjon.

I tråd med norsk arkitekturpolitikk 
arkitektur.nå sin visjon for våre bygde 
omgivelser er Norges Arkitekters 
målsetting å styrke arkitektens rolle, 
sikre medlemmenes felles faglige, sosiale og 
økonomiske rammevilkår – samt stimulere 
til en bærekraftig samfunnsutvikling 
gjennom å arbeide for høy kvalitet i våre 
menneskeskapte omgivelser.

Styret i NIL er av den klare oppfatning 
at en felles organisasjon er det beste 
for faget og for utøverne. 

En felles organisasjon vil med helhet 
og sammenheng ivareta våre interesser 
på best mulig måte. På tilsvarende måte 
som vi tilstreber helhet og sammenheng 
i prosjekteringsprosessen av våre fysiske 
omgivelser, vil også organisasjonens tyngde 
og betydning bli styrket med den bredden 
og helheten en medlemsmasse bestående 

av interiørarkitekter, arkitekter 
og landskapsarkitekter vil gi.

Dersom Norges arkitekter blir en realitet 
vil det ikke bety slutten for årboken.

Både NIL og NLAs årbøker er viktige 
identitetsskapende publikasjoner. Årbøkene 
vil bli videreført og videreutviklet som 
Norges Arkitekters interiør- 
og landskapsårbøker. 

På landsmøtet 29. mars 2014 fikk 
NIL-styret bekreftet at medlemmene stiller 
seg bak styrets innstilling. Landsmøtet 
fattet vedtak om, sammen med andre 
arkitektorganisasjoner, å opprette 
Norges Arkitekter fra 1.5.2015. 

Det var en svært konstruktiv og positiv 
dialog på landsmøtet. Det historiske 
vedtaket ble enstemmig vedtatt, 
143 medlemmer stemte for forslaget. 
Ingen stemte imot.

Men vi er ikke kommet i mål ennå, 
AFAG og NAL skal ha saken opp i sine 
øverste besluttende organer i mai. Deretter, 
i august–september, skal alle medlemmer 
i AFAG, NAL, NIL og NLA få muligheten 
til å avgi sin stemme i en uravstemning.

Det kontinuerlige informasjonsarbeidet 
opp mot medlemmene vil fortsette, 
og vi kan bare fastslå at vi går 
en særdeles spennende tid i møte! 

Siv Senneset
President i NIL

HISTORISK VEISKILLE I NIL 
PRESIDENTEN HAR ORDET

Historisk 
veiskille i NIL
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SIGNALPROSJEKTER→UNDERKATEGORI
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SIGNALPROSJEKTER→HELSEBYGG

Skallet og kjernen

MAGGIE’S ABERDEEN→ABERDEEN
SNØHETTA AS

Bjørg Aabø, interiørarkitekt MNIL

KREDITERING→SIDE 144

«In a world of architectural 
commercialism, it has been the most 
meaningful task to seek employment 
with spaces, materials and landscapes 
in the service of psychological 
and emotional healing processes» 

Kjetil Thorsen

Snøhetta ble i 2011 spurt om å tegne det 
nye Maggie’s Cancer Care Center tilknyttet 
Forester Hill Hospital i Aberdeen. Maggies 
er ikke et behandlingssenter, men et sted 
mennesker med en kreftdiagnose og deres 
pårørende kan møtes, få kontakt med 
andre i samme situasjon og motta hjelp 
og veiledning. Senteret er bemannet med 
seks personer og har et varierende antall 
besøkende pr dag.

Senteret er en frittstående paviljong i 
enden av en stor gresslette, The Westburn 
Field. Tomten gir Maggie’s både tilknytning 
og selvstendighet i forhold til sykehuset og 
den gir paviljongen utsikt mot det grønne 
og rikelig med sol fra syd og vest. 

ARKITEKTUR
Prosjektets konsept har tatt utgangspunkt 
i en enkel, sluttet form. Denne danner et 
skall utsatt for tre strategiske kutt som gir 
henholdsvis inngang mot nord, et atrium 
mot sydvest, og en stor lysåpning mot øst. 
Videre har skallet fem perforeringer i ulike 
størrelser som gir overlys til interiøret.

Det hvite skallet danner et stort rom, 
som både omslutter og åpner seg mot 
parken og himmelen. Midt i dette rommet 

har vi plassert en frittstående kjerne av eik 
som deler det store rommet i fire soner:  
Et generøst uterom mot sydvest, et kjøkken 
mot nord, et stort oppholdsrom mot øst og 
et oppholdsrom mot syd. Disse rommene 
utgjør de «sosiale» rommene i huset.  
De har alle et forhold til det omsluttende 
skallet og uterommene. På toppen av 
kjernen er det en mesaninetasje med 
kontorplasser og et møterom med utsikt 
over hele huset. Inne i kjernen ligger 
de mer private terapirommene, tekniske 
rom og toaletter.

Skallet er en primitiv konstruksjon bygget 
i betong. Det består av tre lag: betong, 
isolasjon og gipspuss, som alle er sprøytet 
på og bearbeidet for hånd. Kjernen er en 
stenderverkskonstruksjon kledd med eik.

←
Overlys med ulike kantfarger over velkomstområdet 
gir uventede lysvirkninger til rommet under.
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SIGNALPROSJEKTER→HELSEBYGG

«I just felt the building enveloped me 
in love. It’s bright, it’s light and 
the first thing you do is smile.»

Pasient

INTERIØR 
Interiøret i Maggie’s skapes i møtet mellom 
skallet og kjernen, – i mellomrommene.
Materialmessig har det mykt formede 
skallet en hard betongpuss, mens den 
kantete kjernen er kledd med mykt 
treverk. Dette spennet er i utgangspunktet 
for materialpaletten i alle løse og faste 
innredningselementer.

Maggie’s tilbyr hjelp i en vanskelig 

periode i livet. Det er derfor viktig at 
atmosfæren innvendig har et hjemlig og 
omsluttende preg. Her skal intet klinisk stå 
i fokus. Rommenes ulike soner, legger til 
rette for felleskap, én-til-én samtaler eller tid 
alene. Rause tekopper, peis, bøker og kunst 
gir noe å samles om. Alle løse møbler er 
valgt for å understreke intimitet og trygghet.

Kjernen har en serie nisjer innebygget 
i konstruksjonen. Disse utnyttes til 
sittebenker og bokhyller og har fått 
stoppede puter samt malte og flislagte 
flater i kontrastfarger for å bryte opp 
treverkets dominans.

Langs skallet inne og ute,  
løper en lang, hvitmalt benk i stål som 
fungerer som avlastningsbenk og sitteplass 
og blir et bindeledd mellom interiøret 
og det skjermede uterommet. 

Både ute og innendørs har senteret verk 
av norske kunstnere; Bård Breivik, Kristian 
Blystad, Kjell Nupen og Nico Widerberg er 
representert. I tillegg finnes flere verk 
av lokale kunstnere på veggene inne.

LANDSKAP
Bygningen er plassert på en åpen 
gresslette og ulike gressarter dominerer 
landskapspaletten. Varierte, høytvoksende 

Velkomstområde med trapp til mesanin.

MAGGIE’S ABERDEEN→ABERDEEN
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prydgress er plantet i en avgrensende 
voll mot gress-sletten. Den eksisterende 
trerekken langs Westburn Road er 
komplettert med flere lønnetrær for å skape 
en frodig avgrensing av sletten.

En gruppe nyplantede bøketrær 
markerer inngangen og skaper variasjon 
og kontrast til den eksisterende trerekken. 
Et utendørs teknisk rom er omsluttet 
av en hekk med barlind og rekken med 
utendørs solcellepaneler er integrert i 
landskapsplanens overordnede mønster av 
staudebed og grusstier med sittebenker. 
Vandringer i hagen, i stillhet eller samtale, 
er en del av tilbudet til Maggie’s.

Paviljongen har et integrert og skjermet 
uterom som sitt hjerte. Gulvet i uterommet 
er en blanding av harde og myke flater med 
et sentralt plantet, blomstrende kirsebærtre.

«The design for Maggie’s Aberdeen 
is really striking and encapsulates the 
Maggie's brief in providing a space that 
is homely and full of warmth, whilst 
sparking curiosity and imagination from its 
visitors. This is a building that will first and 
foremost provide the ideal environment for 
people facing cancer in the region to gain 
support, whilst also greatly contributing to 
architecture within the region.»

Laura Lee
CEO Maggie’s

Kjøkken



16 INTERIØR & MØBLER  NILs ÅRBOK 2014

Del av stort oppholdrom med plass til yogagrupper.

Møterom mesanin.

SIGNALPROSJEKTER→HELSEBYGG

MAGGIE’S ABERDEEN→ABERDEEN
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Inngang/velkomstområde.

Stort oppholdsrom med peis.
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SIGNALPROSJEKTER→BOLIGER

IDUNS GATE→OSLO
HAPTIC ARCHITECTS
Nikolai Butenschøn, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 144

Utgangspunktet før ombyggingen, 
var en tradisjonelt 90-talls-oppusset 
leilighet i 4. etasje i en bygård på 
Fredensborg i Oslo. Råloftet over ble 
handlet inn og skulle inkorporeres. 
Ønsket resultat: En stor, luftig, 
kontemporær leilighet  med plass 
til én ny beboer med svært 
mange kjoler og sko.

En kjensgjerning er at det er en dårlig idé 
å jobbe for venner og familie; Enda dårligere 
idé når det er en bestekompis. Oppussing 
er jo kjent for å splitte de mest solide 
av parforhold, ødelegge vennskap 

og velte økonomi. Takket være fabelaktige 
og tålmodige byggherrer, ble dette heldigvis 
et unntak; selv med mye armer og bein, 
entreprenørfadeser, statiske utfordringer, 
budsjettsprekker og tungt tidspress.

Etter mye kos hos kommunale etater, 
kunne vi endelig gyve løs på prosjektet. 
Vi begynte på toppen. Loftet. 

Noen lure grep ble gjort på råloftet for 
å utnytte plassen maksimalt. Så lenge 
det ikke ble til hinder for rømningsvei 
fra naboloftet, kunne vi fjerne halve 
trappehuset, og utvide leiligheten ut på 
trappereposet. Her innlemmet vi dusjen  
på ensuite-badet til master soverom.  

Det ble også prosjektert inn nye takvinduer, 
et romslig takoppløft over soverom mot 
nord-øst, samt en solrik takterrasse mot 
syd-vest, med stort glassfelt mot leiligheten 
som lar fantastisk kveldssol slippe helt ned 
i spisestue og stue under. Det ble nemlig 
valgt å gi rom for en luftigere spisestue 
med dobbelt høyde. 

En smal gangpassasje binder de to 
delene av loftet sammen. (Her er tenkt, 
i nær fremtid, en bokhylle fra gulv i 4. etasje 
– gjennom broen – og til mønet.) 

Master-soverom er enkelt løst, med en 
sentrert, bred skillevegg mellom soverom 
og walk-in-closet, med integrerte skyvedører 

Fra råloft til råflott

Spesiallagde lamper som lyser opp og ned, 
for å unngå å penetrere skråhimling, med 
kondensproblematikken dette medfører.

→
Ståltrapp mellom dragerne.
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på hver side, innebygd nattbordhyller, 
og for strøm- og rørføring. Dette frigjør den 
vakre, originale gavlveggen i pusset tegl. 
Tekstilgulvet gir en lunhet og behag for 
morgengretne fotsåler.

FORBINDELSE UTEN JORDING
Mange lekne trappeløsninger var på 
tegneblokka før endelig avgjørelse ble 
tatt. Alt fra praktiske bokhylle-trapper, 
skulpturelle spiraltrapper, til tette romdeler-
trapper ble skissert og nøye evaluert. Valget 
falt på en åpen, minimalistisk, modulbasert, 
hvitlakkert ståltrapp med eiketrinn – 
nedhengt mellom en drager 

og en vegg mot walk-in-closet. 
Trappen er fritthengende, og blir møtt 
av en lav, skulpturell eike-trapp som 
transformeres til sittebenk for spisebord 
og oppbevaringsmøbel langs hele 
vindusveggen mot kjøkken.

FRA VASKEBOD TIL OVERFLOD
I gamledager, i gamle bygårder, var 
vannklosettet, som kjent, en halv etasje opp 
i trappeoppgangen. Disse blir i dag oftest 
brukt som lager eller vaskebod. Da vi ble 
fortalt at boden tilhørte leiligheten, kom 
idéen raskt opp om å rive veggen mellom 
leilighet og bod, og innlemme den i det 

relativt trange baderommet. Utfordringen 
var hvordan å forbinde nivået som lå over én 
meter opp. Løsningen ble å spørre naboene 
under om vi kunne få presse himlingshøyden 
i boden deres litt ned. Ved å erstatte 
deres stående varmtvannstank med en ny, 
liggende, godtok de snille naboene tiltaket. 
Dermed ble nivåforskjellen ca. 80 cm.

BADEKAR MED STJERNEHIMMEL 
Nivåforskjellen ble utjevnet ved å la 

en smal trapp, trappe opp, via benk foran 
vinduet, og opp til øverste nivå, hvor 
innebygd badekar flankeres av romslig dusj. 

Både for å kunne benytte det 

SIGNALPROSJEKTER→BOLIGER

IDUNSGATE→OSLO

Fra spisestue mot kjøkken. Spesiallaget peis med 
fibersementplater både på hette og bakvegg. 
Lakkerte fronter i lik farge som fibersement.

Spesialbenk i heltre eik, som blir til nederste del av trapp. 
Ståltrapp henger fritt mellom to dragere, og rører ikke 
nedre del av trapp eller gulv.
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øverste nivået med sin pressede 
himlingshøyde, samt for å skape en luftig, 
vertikalforbindelse til loftet, åpnet vi 
også her mellom de to etasjene. 

Ved å benytte enorme fliser på 
100 x 300 cm, kunne vi unngå en eneste 
fug, og skape fornemmelsen av at trapp, 
repos og badekar er hugget ut av 
en monoblokk. 

Her kan man koble av, svøpt i varmt 
vann, med en rødvinstår, stearinlys og ei 
jazz-sviske, og betrakte stjernene gjennom 
takvinduet på loftet. Samtidig kan skuelystne 
se ned fra både bad og master-soverom 
i etasjen over.

PEIS INKLUDERT KJØKKEN
Det opprinnelige kjøkkenet var både 
trangt, ineffektivt og nordvendt. Ved å flytte 
det ut i oppholdsrommet, kunne vi møte 
oppdragsgivers behov for lys, romslighet, 
luftighet og en mer sosial matlaging-sone 
mot spisestue. 

Ønsket om peis ble møtt ved å integrere 
denne i kjøkkenbenken av prefabrikkert 
betong. Ettersom vi ønsket en ærlig, 
ekte gruepeis, måtte bakveggen derfor 
tåle varme. Vi benyttet derfor mørkegrå 
fibersement-plater; også som kledning 
på peishette og bunn. Kjøkkenfronter ble 
spesial-lakkerte for å matche platene og 

oppnå en rolig, monokrom eleganse.
Kjøkkenøya er praktisk og effektiv, med 

sin lille, sosiale barløsning på den ene siden, 
og kjøleskuffer, og oppbevaring på den andre. 

KOMMENTAR FRA BYGGHERRE
Å karre seg opp de fire etasjene i den kjølige 
og grå trappeoppgangen i denne skeive, 
tunge bygården fra det 19. århundre er ikke 
noen stor fornøyelse. Men langt der oppe, 
over skyene, åpenbarer det seg et slags 
paradis som bugner av alt som finnes av 
superlativer. Hver dag når vi kommer hjem 
har vi det som han lille rakkeren 
Jack i Jack og bønnestengelen.

En solrik takterrasse mot syd-vest.
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Det er lyst, det er varmt, det er et fristed 
hvor hjernen fungerer bedre enn noe annet 
sted. Det er et sted man blir glad, man 
slapper av. Og best av alt – det er bare vårt!

I løpet av en oppussingsprosess 
bestående hovedsakelig av motstand har 
Nikki Butenschøn evnet å gå i en taktfast og 
knallhard mars mot målet han hadde inni det 
geniale hodet sitt.

Badet vårt er umulig å skitne til, 
for linjene er så flyktende og rene. Det 
opphøyede badekaret med tilstøtende dusj 
gir oss følelsen av å være på spa 
hver eneste dag.

Og når vi nipper til et glass vin i 
badekaret på kvelden, ser vi stjernene 
blunke til oss gjennom vinduet i skråtaket 
fire meter over oss.

For ikke å snakke om det åpne 
oppholdsrommet med kjøkken og stue og 
spisebord med 5,5 meter fra gulv til himling, 
prydet med et kunstverk av en trapp som 
tar oss opp til loftsetasjen. Vi står opp hver 
morgen og ser utover Grünerløkka, Sagene, 
Torshov og helt opp til Grefsenkollen. Det er 
umulig å stå opp på feil bein her. 

Og nå som solen titter frem kan vi gå 
over mesaninen, åpne foldedøren og sette 

oss på den lune takterrassen 
hvor himmelen er uendelig.

Det gleder oss at andre får se hva som 
er mulig når det kommer til foredling av 
gråstein. Vi er evig takknemlige for at vi 
hørte på Nikki da vi hadde veldig lyst til å ta 
den lille snarveien her og der. 

Det er rett og slett magi!

SIGNALPROSJEKTER→BOLIGER

IDUNSGATE→OSLO

→
Fra ensuite-bad på loft,

ned i badekar på masterbad. 

Masterbad. Ved å fjerne deler av yttervegg mot trappeoppgangen, 
innlemmet vi det gamle vaskerommet som lå en halv trapp opp 
i oppgangen. Da fikk vi plutselig plass til både badekar 
og dusj et halvt nivå over opprinnelig gulv.
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PROSJEKTER→KJØPESENTER

Oasen Storsenter er et kjøpesenter 
beliggende mellom Haugesund og Karmøy. 
Senterets slogan er «litt nærmere» og det 
har siden det ble etablert i 1977 utviklet en 
sterk relasjon til sitt nærmiljø. Da Oasen 
planla å oppgradere sine fellesarealer 
valgte de Colours som samarbeidspartner. 

Målsettingen for prosjektet var å sørge for 
et opplevelsesmessig løft av fellesarealet. 
De ønsket å etablere en tydeligere identitet, 
gjøre det enklere å finne frem på senteret, 
legge til rette for gode sosiale møteplasser, 
utstillingsområder og etablere tydeligere 
kommunikasjon fra senteret til sine kunder. 
Et viktig premiss for designet var at det 
måtte bestå av elementer som enkelt kunne 
tilføres interiøret uten at det krevde for mye 
inngripen i det eksisterende. Samtidig skulle 
løsningen oppleves som et kvalitativt løft, 
og en stemningsmessig endring. 

Vi lot oss raskt inspirere av den flotte 
naturen i Oasens nærmiljø og med tanke på 

deres slagord «litt nærmere» kom vi raskt 
frem til et konsept om å bringe naturen inn 
i fellesarealet. Målet var å knytte senteret 
enda tettere til nærmiljøet, samtidig som 
designløsningene skulle differensiere 
senteret fra konkurrentene og bidra til 
å tiltrekke seg flere kunder fra regionen.

Vi etablerte to indre landemerker, 
«Rasteplassen» og «Treet», for å 
differensiere eksisterende knutepunkt fra 
hverandre og forenkle orienteringen ved 
senteret. «Rasteplassen» er en sosial sone 
med servering og lekesone for de minste. 
«Treet» med en benk under et levende tre, 
en møteplass eller et hvilested med et snev 
av rekreasjon over seg. 

For å gjøre interiøret mer lettleselig har 
vi også utviklet et skilthierarki for å forenkle 
og tydeliggjøre informasjonen. Skilthierarkiet 
består av godt synlige og imøtekommende 
orienteringskart, nedhengte himlingskilt 
om viktige servicefunksjoner. Skiltingen 
er inspirert av tradisjonelle turskilt, men 

produsert på moderne vis: Designet 
er trykket rett på kryssfinér for 
å understreke konseptet. 

Som gjennomgående 
stemningsskapende element i fellesarealet 
utformet vi spilevegger i oljet eik og to 
frodige plantevegger, strategisk plassert 
i det som tidligere var de to mørkeste 
gangsonene i senteret. Spileveggene i 
eik danner også bakteppe for senterets 
kortvarige og langvarige kampanjer for 
slik å understreke kommunikasjonen som 
kommer fra senteret. Her jobbet vi også 
med egnete format og produksjonsmetoder 
på kampanjene for å differensiere 
kampanjene fra hverandre med tanke på 
funksjon og varighet. Planteveggene har 
gitt nytt liv i de tidligere mørke gangsonene 
som sammen med spileveggene sørger 
for en overraskende senteropplevelse. 
Fellesarealet har fått en ny identitet som 
understreker Oasen som et trivelig senter 
opptatt av å gi tilbake til sine kunder.

Naturen flytter inn 

OASEN STORSENTER→BERGEN
COLOURS AS
Merethe Strømmen, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 144

Planteveggene er satt sammen av over 20 ulike plantetyper, og montert direkte på eksisterende vegg. 
Et automatisk vanningssystem sørger for vann og gjødsel ca. 10 ganger for dagen. Dette systemet sørger også for 
en svak behagelig rislende lyd som gir en ekstra rekreasjonseffekt dersom man benytter seg av benkene 
eller stolene som står ved planteveggene.

Skilting ved de indre landemerkene er med å plassere 
dem, og navngi dem, samtidig som der er henvisningskilt til 
omkringliggende butikker. Skiltets formspråk er hentet fra turskilt, 
og navnet på møteplassen, Rasteplassen, henviser også til 
opplevelser fra turer i naturen.
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Lekesone og løsere møblert sone ved rasteplassen.

«Treet». Indre landemerke ved et annet av senterets knutepunkt. 
Et levende tre med en benk, som sprer seg ut i knutepunktets ulike 
retninger. Benkens armer samler retningene og skaper sammen 
med de løst møblerte puffene mindre rom, som muliggjør at flere 
grupper kan sitte under treet samtidig. Dette har blitt en populær 
møteplass for store og små. 
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PROSJEKTER→OFFENTLIGE BYGG

Kulturkapital 
og historiefortelling
Fredriksborg Eiendom og Griff 
Arkitekter bestemte seg i 2010 for å gå 
motstrøms på branntomta ved det gamle 
Blomstertorget i byen. 

I stedet for å bygge kontorbygg, ville 
de satse på kulturkapital, og startet 
planlegningen av nytt Litteraturhus. Ønsket 
var et helårs møtested for hele byen, der 
små og store kulturopplevelser og god 
mat står i sentrum. Huset skulle i hovedsak 
romme Stiftelsen Litteraturhuset med et 
romprogram tilpasset alt fra historiefortelling 
for de minste til konserter og teater, samt 
restaurant Fabel med brasseri, fine dining og 
bok-kafé. I tillegg finnes bokhandel i plan 1, 
samt utleielokaler i øverste etasje. 

Radius design ble engasjert av 

Fredriksborg eiendom for å planlegge og 
utforme forslag til interiør for hele bygget.

Radius design ønsket å skape et miljø 
der «alle kan føle seg hjemme», og at husets 
egenart inviterer til allsidig bruk. Vi ønsket 
at interiøret i Fabels forskjellige avdelinger i 
plan 1 skulle gjenspeile den ærlige, nøkterne 
og ekte måten å bearbeide og servere 
mat på og være en åpen favn videre 
oppover i huset. 

Stiftelsen Litteraturhuset disponerer de 
to midterste etasjene i huset. Her finnes liten 
og stor sal med plass til opptil 500 personer, 
lounger og barer, samt barneverksteder. 

Finérte, plassbygde systemvegger med 
integrerte hyller går gjennom husets tre 
øverste etasjer. Storsal med uttrekksamfi 
tilrettelagt for blackbox og scene, bryllup 

eller bøker, foredrag og fest.
Langbord og direkte kontakt med det 

åpne kjøkkenet skaper et levende miljø 
i brasseriet. I «Fine dining»-avdelingen 
finnes mer intime sittegrupper for et lavere 
støynivå. Kokkenes utfoldelse er synlig 
gjennom en glassrute.

Bar og bok-kaféen skaper overgangen til 
Libris bokhandel og inngangspartiet.

Radius design har utformet alle typer 
avlastningsbord, anretning, samt design 
av tepper i restaurantene. 

I loungen på plan 3 er den store 
bokhyllen hvor byens befolkning har 
plassert bøkene sine.

Det er lagt vekt på en røff og lun 
materialpallett, som kontrast til 
det hvite eksteriøret.

LITTERATURHUSET I FREDRIKSTAD
RADIUS DESIGN AS
Thomas Ness, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 145

→
I loungen på plan 3

er den store bokhyllen 
hvor byens befolkning 

har plassert bøkene sine. 
Det er lagt vekt på 

en røff og lun
materialpalett.

Restaurant Fabel. Kokkenes utfoldelse er synlig gjennom en glassrute.

Langbord og direkte kontakt med det åpne kjøkkenet 
skaper et levende miljø i brasseriet.
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PROSJEKTER→OFFENTLIGE BYGG

Tangenten kommunesenter er et nybygg 
sentralt på Nesodden. Anlegget består 
av kommuneadministrasjon, bibliotek, 
ungdomsskole, helsestasjon, 
kulturskole, kafé m.m.

Det er lagt stor vekt på flerbruk. Senteret 
er et viktig samlingssted for Nesoddens 
befolkning, der biblioteket selvsagt er et 
viktig trekkplaster. 

Huset er godt innpasset i landskapet 
både i utforming og materialer.  
Vi arbeidet tett med Ratio Arkitekter 
med det innvendige konseptet for farger 
og materialer. 

Vi ønsket å skape en følelse av ro og luft 
i interiøret gjennom svake farger. På grunn 
av de mange funksjonene er det et hus som 

syder av mennesker i bevegelse. Det var 
derfor naturlig for oss å velge lavmælte, 
duse farger som gir et varig uttrykk som 
mange kan like. Dette er farger som lever 
sitt eget liv gjennom naturlige skiftninger 
i lys gjennom dagen og årstidene. 

For svaksynte brukere er dette 
hensyntatt med sterkere virkemidler i form 
av skilting, valørkontraster og utsmykking. 
Her har vi i samråd med arkitekt valgt 
mørke kontrastfarger tilpasset prosjektet. 
Gulvmaterialer og generell veggfarge er lyse 
for å transportere lys inn i bygget. 

Det store fellesområdet i inngangspartiet 
rommer resepsjon, PC-søk, bibliotek, 
felles trafikkarealer og kafe. Bibliotekets 
innredningselementer var en sentral del 
av oppdragets detaljutforming.  

Bibliotekets nedre etasje har fokus på barn 
og skolelever. I 2. etg ble det også lagt opp 
til bruk for forskjellige arrangementer, 
noe som fordret at alle møblene skulle 
kunne flyttes rundt. 

Det var ikke engasjert noen driver av 
kafeen når prosjekteringen foregikk, noe 
som var uheldig for detaljprosjekteringen av 
disse arealene – med manglende dialog og 
uttalte behov for kjøkken og servering. 

Kontoret hadde ansvar for alt av fast og 
løs innredning til de ulike delene av bygget. 

Det totale behovet for brukerutstyr ble 
kartlagt gjennom flere brukergrupper. 
Huset har nå vært i bruk i snart ett år og er 
til stor glede for kommunen. 

TANGENTEN→NESODDEN KOMMUNESENTER→NYBYGG
BEATE ELLINGSEN AS
Trine Vibeke Roald og Beate Ellingsen, interiørarkitekter MNIL
KREDITERING→SIDE 145

Farger og lys i bevegelse

↓ →
Bibliotekets innredningselementer 

var en sentral del av oppdragets detaljutforming.

Lavmælte, duse farger
som gir et varig uttrykk
som mange kan like.
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PROSJEKTER→UNDERVISNINGSBYGG

Riksfjord skole er en nybygget barne- 
og ungdomsskole i Aukra kommune 
utenfor Molde.

Bygget er tegnet av Arkitektkontoret BBW. 
Cadi kom inn i prosessen i byggets 
påbegynte byggefase, og formålet var 
først og fremst å bistå kommunen med 
beskrivelse av funksjonelle løsninger for løst 
inventar. Vi gjennomførte brukerprosesser 
med grundig og intensiv involvering fra 
lærerstaben. I det tverrfaglige arbeidet ble 
våre innspill til bygningsmessige endringer 
lyttet til. Vårt engasjement utvidet seg til en 
komplett interiørarkitektoppgave med stor 
innvirkning også på byggets innvendige 
overflater, faste inventar og planløsning. 
Arkitekten hadde beskrevet farger til bygget 

før Cadi kom inn i bildet. Fargepaletten 
bar preg av mange, rene og klare farger. 
Byggets innganger for ulike klassetrinn var 
fargekodet for orientering og tilhørighet 
og fargekodene ble gjentatt på elementer 
i rommene fordelt ved vekselvis bruk på 
inventar, kunst og bygningsoverflater. 
Enkelte justeringer på arkitektens plassering 
av fargeflater ble gjort for i enda større 
grad å skape «nabolag» og tilhørighet til 
soner i bygget. Alle gulv og vegger er holdt i 
varme lyse farger med varmgrå gummigulv, 
lyst terrassogulv i fellesområder og 
lettpigmentert bjerkefinér på veggene. Dette 
skaper en rolig ramme og bakgrunn for de 
ellers sterke trinnfargene. Skolen er planlagt 
med raus arealbruk i fht. antall elever og 
ansatte. Klasserom er innredet med større 

elevbord enn vanlig og frittstående elevskap 
kan benyttes som romdelere. Dette gir 
mer funksjonelle arealer. Fellesarealene 
er imidlertid knappe på grunn av byggets 
mange trafikksoner. Elevenes vrimlearealer 
og områder for gruppearbeid er til en stor 
grad lagt til gangsoner. Det var vanskelig 
å finne standardmøbler som passet inn 
og vi tegnet spesialmøbler for å kunne 
utnytte disse arealene på best mulig måte. 
Debatten om mangel på dagslys i skolene 
er gjort til skamme i dette prosjektet. 
Skolebygget ligger spredt ut i terrenget og i 
motsetning til mange nye skoler hvor areal- 
og volumeffektivitet vinner over behovet for 
dagslys, har Riksfjord skole 2- eller 3-sidig 
dagslysinnfall i alle rom for undervisning 
eller studiearbeid. 

RIKSFJORD SKOLE→AUKRA
CADI AS
Elin Bashevkin, Sara Cavalheiro, 
interiørarkitekter MNIL
KREDITERING→SIDE 145

Dagslys i alle rom

Kantine sett fra mesanin med kunst av Erlend Leirdal 
på foldevegg i bakgrunn.

Møbleringsplan 1. etg.
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Tilpassede elevskap med integrert sofa 
på felles/aktiv-område til ungdomstrinn.

SFO

Sofakrok med kunst av Anne Berntsen på vegg 
på felles/aktiv-område til barnetrinn.

Trapperom fra sentralområde
til administrasjonsområde.

Black Box, drama- og musikkrom.
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Allrom med amfi. Nisjer i dobbelvegg for teknisk sceneskap, ressursstasjon, vannpost og kantinetralle.
Utsmykking er utført av kunstner Marius Martiniussen.

Sittegruppe i hovedvestibylen. Belysning, spiler, slisser i vegg og langstrakte benker taler samme språk. 
Kjennefargen gul drar deg med videre.
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PROSJEKTER→UNDERVISNINGSBYGG

Totalrehabilitering av Bjerke VGS 
i Oslo fra 1960-tallet.

Det er foretatt store og kompliserte 
innvendige endringer som har gjort 
planløsningen mer åpen og oversiktlig. 
Bygget hadde en klasseromstruktur med 
korridorer på ulike plan, uten dagslys. 
Målet har vært å trekke dagslyset inn 
i kjernepartier, skape attraktive møteplasser 
og kontakt mellom arealene. 

Bjerke VGS sin flerkulturelle 
elevsammensetning, geometriske 
korridorstruktur, scener og dansesaler 
og linjefag som «musical», media og 
kommunikasjon gir assosiasjoner til en 
storby med energi, kreativitet og muligheter. 
Derav konseptet «Manhattan», 
New York. Utstyr er på et teknisk 
profesjonelt nivå. Kunstnerisk utsmykking 
i allrommet forsterker konseptet, sammen 
med belysning, fargevalg og møbelformer 
i fellesarealene.

Møteplasser har faste møbler med 
kjennefargen gult, inspirert av gule taxier. 

Møbelformer forsterker bevegelse i rom 
ved å krysse over/under, eller strekkes ut. 
Belysning og ledelinjer i korridorer viser 
retning og lange strekk. Belysningslinjene 
danner kryss for å markere en 
kryssende korridor. 

Det gule signaliserer sosiale treffsteder 
med sittebenker og ressursstasjoner 
for kildesortering. 

Alle møblene er produsert i ikke 
brennbar, robust kompaktlaminat og 
spesialtilpasset hver møteplass. 

Et stort allrom med amfi ligger sentralt 
med tilstøtende kantineutsalg, auditorium 
og blackbox. Løst inventar, spesialdesign og 
belysning er prosjektert i nært samarbeid 
på tvers av faggrupper og i grundige 
brukerprosesser. IARK har også deltatt 
aktivt i kunstkomitéen.

Allrommets vegger har spalter som 
åpner mot bibliotek, mesanin, galleri og 
personalrom. Administrasjonen, som 
tidligere okkuperte fløyen med den flotteste 
utsikten, har gitt plass til allmennheten 
ved at biblioteket med studieplasser og 

læringssenter er plassert her. 
Skolen med A og B bygg er koblet 

sammen med internkorridor. Vertikal 
kommunikasjon foregår i trapperom der 
såret etter heissjakt er byttet ut med en 
«skyskraper», eller «lystårn». Lystårnet er 
laget av glass med foliert mønstring og LED- 
strimler på innsiden. Trapperommet er blitt 
et attraktivt rom man ønsker å bevege seg i.

Administrasjonen er plassert i bygg B 
som har sin egen vestibyle og resepsjon. 
Skolen kan deles inn i ulike soner og være 
åpen for ulike arrangementer på kveldstid 
og når skolen ellers er stengt.

Avdeling for multihandicappede barn 
ligger skjermet fra resten av skolens 
aktiviteter, men har tilgang til skolen 
dersom ønskelig. 

Avdeling for psykisk utviklingshemmede, 
har undervisningsrom integrert i skolen.

Byggets kompliserte romforløp med 
ulike gulvnivåer, krever løftebord og ramper 
ved siden av trapper for å tilfredsstille 
universell utforming.

TOTALREHABILITERING 
BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE→OSLO

KRISTIANSEN & BERNHARDT ARKITEKTER AS
Mette Heimtun, Helena Enoksen, Jeanette Bjune, 

Maria Elisabeth Andreassen, interiørarkitekter MNIL
KREDITERING→SIDE 145

Manhattan på Bjerke

Biblioteksskranke med innleveringsluke 
og hev/senk arbeidsbord. 
Trapp opp til mesanin 
med studieplasser.

Pausemøbler for sosialt samvær og arbeid.

Lesenisje på mesaninetasjen i biblioteket. Tverrgående korridor med dagslysinnfall i hver ende. 
Utstillingsmonter i midtsonen. Pausemøbler for sosialt samvær og elevarbeid.
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PROSJEKTER→SERVERINGSSTEDER

Bergshaven er et tradisjonsrikt og 
veletablert bakeri og konditori med tilhold 
i Grimstad. I januar 2013 åpnet de en 
avdeling på Tjuvholmen i Oslo.

Møtet mellom det lille familiebakeriet og 
det hektiske Oslo-livet er fylt av kontraster. 
Grimstad møter Tjuvholmen. Tradisjon 
møter innovasjon. Ro møter tempo. Hva er 
Sørlandets identitet? Hva er hovedstadens 
identitet? Hva skal være Bergshavens 
identitet? Vi ønsket å skape en vennlig  

og uformell atmosfære med inspirasjon fra 
Sørlandet. Vi benyttet reale materialer, svale 
farger og innredning med god kvalitet for 
å tilnærme oss det rene, vennlige, nordiske 
uttrykket. Menyen ble også spisset i forhold 
til dette. God kaffe, norskbrygget øl, lokalt 
mineralvann, rekesmørbrød på god loff, 
spekemat, sild… eksempelvis. Materialer og 
farger inspirert av Sørlandet. Genuint norsk! 
Ferskt, enkelt.

Planløsningen er formet med tanke på 
at lokalet skal fungere for de som stikker 

innom for en rask kaffe, for de som ønsker 
å kjøpe med seg ferske bakervarer, for de 
som ønsker å sitte ned for en hyggelig lunsj 
og for de som ønsker å senke skuldrene 
med en kald øl etter jobben. Med andre ord; 
interiøret skulle tilpasses mange behov og 
skulle oppleves hyggelig både på kveldstid 
og dagtid, vinter og sommer. Alt skulle inn 
på en liten grunnflate med skrå vegger 
og store vindusflater.

BERGSHAVEN BAKERI OG KONDITORI→TJUVHOLMEN, OSLO
MAGENTA INTERIØRARKITEKTER AS
Marie Brodal Grevstad, Marianne Følkner, interiørarkitekter MNIL
KREDITERING→SIDE 145

Småbytradisjon møter 
storbyinnovasjon

Disk i furu og utsikt mot Tjuvholmen. Spesialbygde sofaer. Grafisk design på menyer 
og telysholdere  tegnet av Me&Du.



85INTERIØR & MØBLER  NILs ÅRBOK 2014

PROSJEKTER→SERVERINGSSTEDER

Etter omfattende renovering og utvikling 
kunne den gamle fengselsbygningen fra 
1836 på Akershus festning åpne sine 
dører som Festningen Restaurant.

Fursetgruppen og Fauna Eiendom ønsket 
å skape et spisested i denne spesielle, 
historiske bygningen med helt unik 
beliggenhet på nedre festningsmur med 
utsikt utover indre del av Oslofjorden og 
adkomst fra Myntgata. Kontakten mellom 
horisont, hav og himmel med et glimt av 
byen i bakgrunnen, rammer det hele inn. 
Restauranten deles inn over tre plan; 
med chambre separée, vinrom, toaletter 

og grovkjøkken på plan 1. Restaurant 
og hovedkjøkken på plan 2, samt 
selskapslokale på loftet. Stort areale 
for uteservering i sommerhalvåret.

Hele bygningen gjennomgikk en 
total oppgradering med tilretteleggelse 
for moderne restaurantdrift. Husets 
opprinnelige arkitektur og dens egenart 
med tunge teglstens-vegger, vinduer med 
dype smyg og gamle tregulv ble hentet frem. 
Rustikke materialoverflater av betongpuss 
og tre, spilehimling i grovt treverk, svartstål-
detaljer og heltre-bordplater uten hvite 
duker, underbygger konseptet. Integrert 
og fritthengende belysning,  

delvis spesialdesignet for restauranten.
Spesialdesign av vinrom i begge 

etasjer med lagringsplass for 5 000 
flasker. Integrert kjølerom for kjøtt, 
restaurantkjøkken med anretning for 
utlevering av mat med frontvegg med 
eget design printet på aluminium. 
Spesialdesignet modulbasert spilehimling 
i tre for godt akustisk klima. 

Ole Roséns subtile skulpturer og 
Benjamin Bergmanns malerier underbygger 
det viktigste for Festningen Restaurant; 
maten og mennesket i sentrum.

FESTNINGEN RESTAURANT→OSLO
RADIUS DESIGN AS

Thomas Ness, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 145

Unik beliggenhet

Restaurantens hovedplan med lysekrone over trapperom.

U-plan: Chambre séparée, med vinrom i bakgrunnen.

Restaurantens hovedplan.
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PROSJEKTER→HOTELLER

Da vi i 2013 fikk interiørarkitektoppdraget 
med å rehabilitere Lobby og Lobbybar 
på Thon Hotel Opera hadde den stått 
nærmest urørt siden åpningen i 2001. 

Vårt arbeid har bestått av rehabilitering 
av Lobby og Lobbybar, inklusive 
ny resepsjonsdisk, conciergedisk 
og businesscorner.

Mens den gamle Lobbyen på mange 
måter vendte seg tilbake i tid, var vårt 
utgangspunkt i designprosessen å vende 
blikket fremover. Moderne, men uten å miste 
følelsen av litt gull og gammeldags glamour 
som man så ofte forbinder med 
opera og ballett.

Lobbyen i Thon Hotel Opera har flott 
takhøyde og store vinduer som går over to 
plan. Det lå et naturlig potensiale i å utnytte 
dette i det nye designet. Ved å kle hele 
endeveggen bak resepsjonen 
med en lysinstallasjon, bestående av 
buede gullaminatplater med skjult 
LED-belysning, fikk lobbyen det 
etterlengtede «featurepreget».

For å spille videre på riktig lyssetting 
ble den nye resepsjonsdisken kledd med 
skårne skiver av bakbelyst hvit Onyx. 
Ved bruk av RGB kan dermed fronten skifte 
farge ved behov. For videre å komplettere 
lyssettingen, ble det spesiallaget 
RGB-LED-lys i messingringer 

hengende i forskjellige høyder fra taket. 
Den samme lyssettingen ble videreført 
under sofaer og i søylene. Resultatet er at 
man kan styre med farget lys i hele lobbyen.

For å samle møbleringen i Lobbyen ble 
det spesialdesignet et stort samlende 
teppe i grønn-, turkis-, og rosatoner. 
Det tradisjonelle mønsteret er vridd 90 
grader for å gi litt dynamikk i sittegruppen. 
Foruten møbler i gull og turkistoner, for å 
binde materialene i lobbyen sammen.

Resultatet er en moderne lobby med de 
tradisjonelle gulldetaljene og gullflatene som 
et konferansehotell med det navnet bør ha.

Gylden lobby 
med moderne detaljer

THON HOTEL OPERA→REHABILITERING AV LOBBY OG RESEPSJON→OSLO
TROND RAMSØSKAR AS – INTERIØRARKITEKTER MNIL

Trond Ramsøskar, Anne Cecilie Thidemansen, interiørarkitekter MNIL
KREDITERING→SIDE 145

←
Oversiktsbilde fra Lobby med 
det spesialdesignede teppet, 
spesialproduserte LED-lysene i taket 
samt lysinstallasjonen bak disken.

Resepsjonsdisk i baklyst Onyx med detaljer i messing og sort granitt.
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PROSJEKTER→HELSEBYGG

Kronstad distriktspsykiatrisk senter 
(DPS) er et nybygg på ca. 11 000 m2 
på Danmarksplass i Bergen.

Det er tegnet av Origo Arkitektgruppe. 
Sykehuset rommer poliklinikker, 
sengeposter, ambulante team, 
døgnbehandlingsplasser og flere skjermede 
hager. Innvendig er det benyttet store 
glassflater, mørke gulv og lyse vegger 
med kontrastfarger. 

Design&innredning hadde ansvaret for 
løst inventar, utsmykking og foliering av 
glassflater. Målet vårt var å skape trygge 
og varme omgivelser som kunne danne en 
god ramme for behandlingen av en sårbar 
pasientgruppe som har behov for å føle seg 
verdsatt. Med utgangspunkt i arkitektens 
materialpalett og byggets grønne soner, 

valgte vi å la oss inspirere av naturen. 
Vi ønsket at sykehuset skulle fremstå 
som en imøtekommende og varm oase 
i et travelt bybilde.

I arbeidet med inventaret kombinerte 
vi krav om universell utformingen med et 
moderne uttrykk som skulle signalisere at 
pasientene ble behandlet som likeverdige. 
Møbler og tekstiler ble holdt i varme 
jordfarger for å skape trygge og lune 
omgivelser. I utsmykkingsarbeidet valgte 
vi å fokusere på bruk av store foto trykket 
på glassplater, hvor motivene var hentet 
fra naturen og lokalmiljøet. Bildene bidro 
til en ro gjennom det nære og kjente, som 
skulle virke beroligende for pasientene. 
I folieringen av glassflatene søkte vi å 
skape skjermede rom som kunne fungere 
i behandlingen av pasienter med angst og 

konsentrasjonsproblemer. Her varierte vi 
tetthetsgrad og motiver etter behov;  
vi benyttet både naturmønster på frostet 
folie og foto trykket på klar folie.

I vårt arbeid hadde vi pasientenes 
behov i fokus. Psykiatriske pasienter er 
i en sårbar situasjon hvor de ofte føler 
seg oversett. Vi ønsket derfor at bygget 
gjennom interiørvalg skulle fremstå som en 
imøtekommende oase hvor de ble behandlet 
som likeverdige og følte seg verdsatt. Valg 
av kvalitet i materialbruk og møbler var viktig 
for å understreke dette. Samtidig ville vi 
gjennom foliering, fargevalg og foto skape 
en trygg og god atmosfære som kunne virke 
beroligende i en vanskelig hverdag, både 
for de som var på kortere opphold 
og for pasienter som skulle ha dette 
som sitt hjem over lengre tid.

KRONSTAD DISTRIKTSPSYKIATRISK SENTER (DPS)→BERGEN
DESIGN&INNREDNING
Heidi Irene Tungodden, Bodil Helvik Forsdal, interiørarkitekter MNIL
KREDITERING→SIDE 146

Trygg og god atmosfære
→

Fellesarealet utenfor gymsal,
bildeterapi og møterom.

Venterom i 3. etasje.
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Ventearealet i hovedinngang er møblert med høye sofaer og romslige stoler.
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PROSJEKTER→KONTORER/ARBEIDSPLASSER

Etter Norwegian Properties (NPRO) 
omfattende rehabilitering av 
bygningsmassen på Aker Brygge 
valgte Carnegie å flytte til nye 
lokaler i Verkstedhallen.

Det gamle Aker Mekaniske Verksted er 
i samarbeid med arkitektene i SPACE Group 
tilrettelagt for moderne kontorlokaler, og 
målsettingen for Carnegie ble å utarbeide  

et forbedret og representativt meglerhus 
som gjenspeiler deres identitet 
og holdninger med stolthet.

Fokuset til IARK ble å skape positive 
assosiasjoner til den nye arbeidsplassen 
og bedriftens mange funksjoner. 
En kombinasjon med estetikk og materialitet 
ble lagt til grunn for et velfungerende 
arbeidsmiljø og en identitetsskapende 
atmosfære. Arealene består av kundeareal 

med resepsjon og møterom, meglersal, 
arbeidsareal i åpen løsning og cellekontorer. 
I tillegg en rekke funksjoner som kantine, 
auditorium, samtalerom og treningsrom. 

Resultatet har blitt et moderne 
meglerhus med en tydelig identitet, løftet 
frem av byggets bakgrunn og omgivelser. 
En arbeidsplass Carnegie stolt kan vise 
frem til sine gjester.

HOVEDKONTOR CARNEGIE→AKER BRYGGE→OSLO
IARK AS

Monica D. Heck, Hanne Margrethe K. Hjermann, 
interiørarkitekter MNIL

KREDITERING→SIDE 146

Moderne meglerhus 
i historisk verkstedsbygg

Resepsjonen representerer flere av materialene som går igjen i interiørets palett og består av spiler i betong, 
stål og eik, og uttrykker seg som stilren og stram. I resepsjonsområde er det lyst og luftig, med utsyn over 
meglersalen og Akershus festning utenfor huset. 

←
Meglersalen sett fra resepsjonområdet. 
De store gamle vinduene og den doble takhøyden skaper 
kontakt mot sjøen og gir volum til et ellers tett møblert areal.

Eksternt møterom med dust og lett interiør. Stolene i de eksterne møterommene er like av utforming, 
men varierer i tekstil, farge og hud. Dette skaper en helhet, men gir hvert rom sin særegenhet. 

«Pipervika», et rom for de uformelle møtene. Folieringen viser et bilde 
fra gamle Pipervika og det gamle skipsverftanlegget. 
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PROSJEKTER→KONTORER/ARBEIDSPLASSER

AS Scenario Interiørarkitekter MNIL 
har vært ansvarlig for interiørprosjektering 
og innredning av kontorbygget.

Bygget består av to bygningskropper 
som tilsammen utgjør ca. 40 000 m2 
Og inneholder; inngangssone, felles 
atrium med kafé, kursavdeling, Iport og 
kantine på plan 1, møteromsområde og 
arbeidsplassarealer på plan 1–8 inkl. 
Bygg A ble prosjektert og innredet for 
Aker Solutions og bygg B ble tilrettelagt 
for mulig eksterne leietakere.

I resepsjon og fellesarealer har vi 
designet spesialelementer i eik, Corian 
og sotet glass som har ulike utrykk, 
men samtidig en tilhørighet til hverandre 
og til byggets overordnede materialer.

Resepsjonsdisk og 
innsjekkingsterminaler er utformet 
med stramme rombeformer.

I det enorme atriet har vi formet 
elementer hovedsakelig i eik som 
frittstående kaffebar, sosiale sittebenker 
og store «telt» i eikekonstruksjon 

og hampetau, som lager «private» 
møterom i det åpne volumet.

Noen enkeltmøbler som barbordene 
i pausesonene, ståbordene i stillerommen, 
samt møtebordene er nå satt i produksjon 
av Svenheim Møbelfabrikk.

Arbeidsarealene med teambaserte 
arbeidsplasser er lyse og luftige og har flott 
utsikt til alle kanter. Det er lagt vekt på en 
utforming som muliggjør både skjerming 
og tilgjengelig teamsamarbeid. Videre 
har vi vært opptatt av å skape rasjonell 
infrastruktur, med god og likefordelt 
tilgjengelighet til stillerom, møterom, 
servicerom og sosiale soner. 

I tillegg til ovenstående har 
Scenario utformet skiltprogram 
og foliering av systemvegger.

Farge og materialkonseptet er lyst 
og nøytralt og underbygger den sterkt 
tilstedeværende profilen til Aker Solutions. 
Logoen i sortblå og oransje har vært et 
førende element, og preger fargevalg  
i både bygningsfaste elementer 
så vel som i møbler, skilt og foliering. 

Vi har forsøkt å skape varierende 
og gjenkjennende atmosfærer 
i de ulike sonene – rene, nærmest 
grafiske arbeidsarealer, profesjonelle 
møteromsområder og lekne fargerike 
sosiale soner. 

Motiver hentet fra olje- og 
gassplattformer og subsea-installasjoner 
er benyttet som foliedekor på glassfronter. 
For å synliggjøre kopirommene i 
kontorlandskapet ble de kledd med 
OSB-plater som en røff kontrast 
til de stramme arbeidsplassene.

Prosjektet hadde et mål om å etablere 
generelle prosjektbaserte arbeidsplasser 
med effektive, fremtidsrettede og fleksible 
løsninger. Overordnet konseptet er derfor 
virksomhetsorientert. I alle arbeidssoner 
har vi hatt fokus på generelle løsninger, 
mens fellessonene er tilrettelagt for mer 
avslappet samhandling. En viktig oppgave 
var å utforme innredningen i det store felles 
atriet slik at dette ble et spennende område 
tilrettelagt for mange typer aktiviteter.

AKER SOLUTIONS→STAVANGER
AS SCENARIO INTERIØRARKITEKTER MNIL
Linda Steen, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 146

Virksomhetsorientering

Atriet

Atriet

Resepsjon
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Resepsjon.
Mot sosiale soner og møterom. 

Møterom 
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PROSJEKTER→UTSTILLINGER

I utstillingen «Gnisten» 
på industrimuseet Lysbuen fortelles 
historien om utviklingen av lysbueovnen 
og produktet mineralgjødsel. 

Med Kristian Birkeland og Sam Eyde 
som hovedrolleinnehavere startet Norsk 
Hydro opp på Notodden i 1905. Dette var 
begynnelsen på et av de viktigste norske 
industrieventyr i forrige århundre. Et 
gammelt råloft over Telemarksgalleriet er 
bygget om og gir ramme for utstillingen. 
Utgangspunktet er gjenstander fra Norsk 
Hydros Bedriftshistoriske samling, men 
historien bak innovasjonsprosessen og 
objektene blir formidlet i en ny kontekst. 

Lokalet er en av Tinfos gamle fabrikker 
som ligger like ved kraftstasjonen som Eyde 
og Birkelands brukte til forsøksfabrikken. 

Sixsides har hatt totalansvar for interiør 
og utstilling, fra idé til åpning, og har 
samarbeidet tett med oppdragsgivere 
og fagpersoner om løsningen.

Loftsrommet ble totalt rehabilitert og 
tilrettelagt for utstillingen. Med fjerning av 
en rekke bæresøyler og med flater holdt i 
dyp grønne og mørke bruntoner, fungerer 
loftet nært en blackbox for en spott-lyssatt 
utstilling. Fortellinger om øyeblikk der 
menneskene som har spilt nøkkelroller i den 
industrielle utviklingen møtes utgjør kjernen 
i utstillingskonseptet. Iscenesatt i 
kronologisk rekkefølge med fire store 
eikebord, danner disse en sentral akse i 
utstillingsrommet. I mellom takstolene er det 
lagt opp til «observatorier» med gjenstander, 
bilder og film. Skilleveggene mellom 
rommets tre soner er tapetsert med 

grafiske motiv. Utover soneinndelingen 
ledes ikke publikum rundt, de kan fritt 
utforske utstillingen etter egen interesse 
og nysgjerrighet.

Loftet er utformet for å danne en 
hensiktsmessig og nøytral ramme om en 
iscenesatt utstillingsfortelling. Samtidig 
har vi ønsket å gjøre loftsrommets 
hovedstruktur leselig og la gjenblivende 
takkonstruksjon være synlig. Utstillingen 
er bygget opp av elementer som står fritt 
fra loftet, slik at løsning er fleksibel. Alle 
møbler og nye elementer er spesialtegnet. 
Det eventyrlige i historien fremheves. 
Fargebruk og motiver er inspirert fra 
Adminiet på Notoddens norske jugendstil, 
Heddal stavkirke og fra Theodor Kittelsens 
illustrasjoner av industrieventyret.

UTSTILLING→GNISTEN→INDUSTRIMUSEET LYSBUEN→NOTODDEN
SIXSIDES AS
Annelise Bothner-By, interiørarkitekt MNIL
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Norsk industrihistorie 
på Notodden

Ved bordene 
kan publikum undersøke 
viktige historiske øyeblikk 
i utviklingen av norsk 
kvelstoffindustri. 

«Bjørnen er løs, bjørnen er løs!», 
Bjarne Hansen, 20. juli 1905. 

Zoetropen presenterer fortellingen 
om hvordan investorene 
ble avledet og underholdt.

Presentasjon om industriutviklingens samfunnsbetydning.
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NIL→ORGANISASJON

NIL er en nasjonal interesseorganisasjon  
for interiørarkitekter og møbeldesignere  
på masternivå.

NILs medlemmer arbeider med utforming 
av rom og roms funksjoner. De omsetter 
brukerbehov til funksjonelle og varige 
interiørløsninger i alle typer bygg; offentlige 
og private rom i nye og eksisterende 
bygninger. De har kompetanse i både å 
bevare og fornye. Et interiør består av både 
materielle og sanselige stimuleringer som 

skaper et kulturuttrykk, identitet  
og en romopplevelse.

Foreningens formål er å ivareta felles 
faglige interesser og bidra til et høyt 
kvalitetsnivå innen norsk interiørarkitektur 
og møbeldesign. Interiørarkitekt MNIL og 
møbeldesigner MNIL er et kvalitetsstempel 
for kompetanse og profesjonalitet. NIL ble 
etablert i 1945. Foreningen har cirka 575 
medlemmer fordelt på ni lokalgrupper.

Interiørarkitekt MNIL starter en behovs-
analyse med blanke ark, og kan på en 
innovativ måte inspirere kunden til å se nye 
vinklinger og muligheter. Interiørarkitekt 
MNILs styrke ligger i å sette seg inn i 
og forstå sluttbrukers behov og ønsker. 
Interiørarkitekt MNIL har oversikt over 
de til enhver tid gjeldende regler og har 
oppdatert materialkunnskap og en god 
produktoversikt. 

Interiørarkitekt MNIL har bred erfaring 
i å vurdere innvendige materialer og 
hvilken fargebruk som er best egnet i det 
enkelte prosjektet og for den aktuelle 
brukergruppen. 

De beste interiørene skapes når interiør-
arkitekten er med fra starten av prosjektet. 
Tidlig interiørplanlegging sikrer at rom og 
møblering sees i sammenheng, og at interiør 
og arkitektur samspiller best mulig innenfor 
totale budsjettrammer.

Interiørarkitekter MNIL driver egne 
interiørarkitektkontorer, egne avdelinger 

innen arkitektkontorer eller er ansatt 
ved arkitektkontorer for å ivareta 
interiørarkitekturen. Flere kommuner 
og statlige etater har ansatt egne 
interiørarkitekter MNIL.

Møbeldesignere formgir møbler for privat 
og offentlig bruk. Møblene produseres av 
både norske og utenlandske produsenter 
eller i designernes egne verksteder. 
Produkter designet av møbeldesignere MNIL 
forhandles både nasjonalt og internasjonalt.

Møbeldesignerne har spesialkunnskap 
om idéutvikling, formgivning, konstruksjon, 
ergonomi og materialkunnskap. De ivaretar 
både fysiske og emosjonelle behov. 
Med denne fagkompetansen skaper de i 
samarbeid med andre eksperter, møbler for 
et internasjonalt marked.

Medlemmer av NIL arbeider i alle 
deler av landet og kan søkes opp i NILs 
medlemsbase på www.nil.no.

HVORFOR BRUKE 
EN INTERIØRARKITEKT/ 
MØBELDESIGNER MNIL?

OM NIL

 → Organisering av rom og funksjoner 
etter analyse av bruksbehov

 → Planløsning og møbleringsplaner 
 → Farge, tekstil- og materialvalg 

i rom og møbler 
 → Belysningsplanlegging
 → Møbel- og komponentvalg
 → Spesialdesign av 

innredningselementer
 → Konseptutvikling
 → Anbudsinnhenting, oppfølging og 

prosjektledelse i interiørprosjekter 

INTERIØRPROSJEKTERING
OMFATTER

Adresse→NIL
Josefines gate 34, 0351 Oslo
Telefon→23 33 24 64
E-post→nil@nil.no
Web→www.nil.no

President→Siv Senneset
Daglig leder→Mona Lise Lien
Mobil→971 76 230
E-post→mona.lise.lien@nil.no
Web→www.nil.no
facebook.com/NILsiden






