INNHOLD

18
GRINILUND KIRKE
→SIGNALPROSJEKTER

51
ADD-ONS TIL ALFDALS
KLASSISKE KROBO-BENK
FOR FJORDFIESTA
→MØBLER

71
NYTT ADMINISTRASJONSBYGG
AKER SOLUTIONS AS→ÅGOTNES
→KONTORER/ARBEIDSPLASSER

42
NORSK MØBELDESIGN
– UTFORDRINGER
OG MULIGHETER
→ARTIKLER

56
INCH
→BEHRENS GATE
→OSLO
→FRISØRSALONG

86
ROALD AMUNDSENS GATE 6
→OSLO
→KONTORER/ARBEIDSPLASSER

10
LEDER/
KOLOFON

38
ARTIKLER

51
MØBLER

58
FORSKNINGSSENTER

67
KONTORER/
ARBEIDSPLASSER

78
KONTORER/
ARBEIDSPLASSER

10
Leder→ redaktør
→Høyt nivå blant
NILs medlemmer
Tekst→Ole Rikard Høisæther
/Inger Schjoldager

38
Maggie’s Aberdeen
Snøhetta AS

50
KIPU FOR LAPALMA
→PUFF
ANDERSSEN & VOLL

58
UNIVERSITETET I OSLO
→MULTILING, SENTER
FOR FLERSPRÅKLIGHET
BEATE ELLINGSEN AS

67
TECHNOPOLIS
→KAI FJELL-HALLEN
→PLAYGROUND AND
LIBRARY→FORNEBU
ZINC AS

78
EIDSIVA BREDBÅND
AS→REHABILITERING
AV KONTORLOKALER
→LILLEHAMMER
ASPLAN VIAK AS

10
Leder→NILs daglige leder
NILs årbok INTERIØR
& MØBLER 2015
Tekst→Mona Lise Lien

40
Regisserte opplevelser
Petter Abrahamsen

68
AFTENPOSTEN
TILBAKE TIL
AKERSGATA→OSLO
IARK AS

80
FELLESAREAL FOR VG
OG AFTENPOSTEN
→OSLO
IARK AS

71
NYTT
ADMINISTRASJONSBYGG
AKER SOLUTIONS AS
→ÅGOTNES
SOL DESIGN

82
FINN→OSLO
ROMLABORATORIET AS

11
Presidenten har ordet
→NIL 70 år
Tekst→Siv Senneset

13
SIGNALPROSJEKTER
13
BLOC UTEMØBELSERIE
FOR VESTRE
ATLE TVEIT DESIGN
18
GRINILUND
KIRKE→BÆRUM
NYFELT OG STRAND AS
27
HiB→HØGSKOLEN
I BERGEN→KRONSTAD
METROPOLIS ARKITEKTUR
OG DESIGN AS
32
KONGENS GATE 1→OSLO
ASPLAN VIAK OSLO

8

39
X-WORKS 2.0

42
Norsk møbeldesign
– utfordringer
og muligheter
Torbjørn Anderssen

46
MØBLER
46
1 O’CLOCK→KLOKKE
KNUDSEN BERG
HINDENES
47
LITTLE WING→
KAFFEBORD
KNUDSEN BERG
HINDENES
48
BONE CHAIR
LARS TORNØE DESIGN/
ATLE TVEIT DESIGN/STEINAR HINDENES DESIGN AS
49
PRINS SOFA
FOR MOKASSER
ATLE TVEIT DESIGN
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51
ADD-ONS
TIL ALFDALS
KLASSISKE
KROBO-BENK
FOR FJORDFIESTA
ANDERSSEN & VOLL
52
TIBU FOR MAGIS
→BARSTOL
ANDERSSEN & VOLL
53
PUBLIC FOR NCP
→STOLSERIE
ANDERSSEN & VOLL
55
BOW FOR
ERIK JØRGENSEN
→SOFA OG STOL
ANDERSSEN & VOLL

56
FRISØRSALONG
56
INCH→BEHRENS GATE
→OSLO
INNE DESIGN

60
OFFENTLIGE BYGG
60
UNIVERSITETET I OSLO
→PROFESSORBOLIGEN
BEATE ELLINGSEN AS

63
KULTURHUS
63
NYTT PRØYSENHUS
→RUDSHØGDA
SNØHETTA AS

64
BEHANDLINGSSENTER
64
TYRILISENTERET
→LILLEHAMMER
RAM ARKITEKTUR AS

72
ANDEBU SPAREBANK
KRISTIANSEN
& BERNHARDT
ARKITEKTUR
PLAN INTERIØR AS
74
ASKER PANORAMA
→COMPASS GROUP
KREO
INTERIØRARKITEKTUR AS
77
D288→RESEPSJON
OG KAFÉ→OSLO
LINK ARKITEKTUR AS,
AVD. LINK INTERIØR

85
RETAIL24→OSLO
KUBIK
INTERIØRARKITEKTER AS
86
ROALD AMUNDSENS
GATE 6→OSLO
METROPOLIS
ARKITEKTUR & DESIGN AS
89
FS4
→SKATTEDIREKTORATET
→OSLO
AS SCENARIO
INTERIØRARKITEKTER MNIL

113
VILLA→VETTRE
→BOLIGER

118
NEDRE MELHUS
OMSORGSSENTER
→HELSEBYGG

131
SKUR 33
→AKERSHUSSTRANDA→OSLO
→SERVERINGSSTEDER

114
PALEET KJØPESENTER
→OSLO
→BUTIKKER

126
SCANDIC ISHAVSHOTEL
→TROMSØ
→HOTELLER

146
SØRLI SKOLE→NITTEDAL
→UNDERVISNINGSBYGG

90
KONTORER/
ARBEIDSPLASSER

100
BOLIGER

114
BUTIKKER

122
HOTELLER

90
SOMMERROGATA 13–15
→OSLO
METROPOLIS
ARKITEKTUR & DESIGN AS

100
LEILIGHET VED SJØEN
METROPOLIS
ARKITEKTUR & DESIGN AS

114
PALEET
KJØPESENTER→OSLO
RISS AS

102
MULTIKOMFORT-HUSET
→LARVIK
NYFELT & STRAND

117
PEPPER
→STRANDGATEN 19
→BERGEN
ERIKSEN SKAJAA
ARKITEKTER AS

122
COMFORT HOTEL
XPRESS CENTRAL
STATION→OSLO
HAEG HOLM
INTERIØRARKITEKTER MNIL

93
SPAREBANK 1
→HAMMERSBORGGATA 9
→OSLO
IARK AS
94
STATKRAFT
→LILLEAKER→OSLO
ROMLABORATORIET AS
97
WÄRTSILÄ NORWAY
→STORD
AS SCENARIO
INTERIØRARKITEKTER MNIL
98
YARA HOUSE→OSLO
IARK AS

104
PENTHOUSE I BYEN
METROPOLIS
ARKITEKTUR & DESIGN AS
106
PRIVATBOLIG→OSLO
AS SCENARIO
INTERIØRARKITEKTER MNIL
108
ROCKA VASKROMSBAD
→BÆRUM
4ROM INTERIØRDESIGN AS
109
SOVEROMSSUITE
→BÆRUM
4ROM INTERIØRDESIGN AS
110
SELVAAG PLUSS
→STOCKHOLM
RISS AS
113
VILLA→VETTRE
KRISTIN JARMUND
ARKITEKTER AS

118
HELSEBYGG
118
NEDRE MELHUS
OMSORGSSENTER
→MELHUS KOMMUNE
RAMBØLL NORGE
AVDELING ARKITEKTUR
OG LANDSKAP
120
PUSTEROMMET
→SYKEHUS
RUNDT OM I NORGE
KAELS STUDIO AS

125
THON HOTEL
ROSENKRANTZ→OSLO
RAMSØSKAR
INTERIØRARKITEKTER AS
126
SCANDIC ISHAVSHOTEL
→TROMSØ
AS SCENARIO
INTERIØRARKITEKTER MNIL

128
SERVERINGSSTEDER
128
TGI FRIDAY’S
→JESSHEIM
STORSENTER
RISS AS
131
SKUR 33
→AKERSHUSSTRANDA
→OSLO
RISS AS
132
ASIA/SPUNTINO
→AKER BRYGGE→OSLO
METROPOLIS
ARKITEKTUR & DESIGN AS

134
SERVERINGSSTEDER
134
SANDEN KAFÉ OG BAR
→BØLGEN KULTURHUS
→LARVIK
ZINC AS
137
EKSPORTFINANS
→OSLO
RADIUS DESIGN
138
GRAFFI GRILL & BAR
→TRONDHEIM
AS SCENARIO
INTERIØRARKITEKTER MNIL
140
PALEET→SEKS ULIKE
MATKONSEPTER→OSLO
RADIUS DESIGN
142
RESTAURANT VAAGHALS
→OSLO
RADIUS DESIGN

145
UNDERVISNINGSBYGG
145
HANDELSHØYSKOLEN
I TRONDHEIM
RAMBØLL NORGE
AVDELING ARKITEKTUR
OG LANDSKAP
146
SØRLI SKOLE→NITTEDAL
CADI AS

148
UTDANNINGSINSTITUSJONENE
148
KHiB→Avdeling for design
Møbel- og romdesign
/interiørarkitektur
150
KHiO→Avdeling design
Studieretning interiør‑
arkitektur og møbeldesign

152–154
PROSJEKTKREDITERINGER
155
ORGANISASJONS
STOFF
155
Om NIL
155
Hvorfor bruke
en interiørarkitekt/
møbeldesigner MNIL?
156
Medlemsmatrikkel

ANNONSER
170
Annonsøroversikt
2–7
171–227
Annonser
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FORORD OG KOLOFON

Høyt nivå blant NILs medlemmer
Interiørarkitektens rolle er viktigere
enn noen gang. Begreper som universell
utforming og bærekraftig utvikling
er ikke bare honnørord for å oppfylle
politiske mål om bedret tilgjengelighet
og universelle klimamål. De er reelle
parametere og et stadig viktigere premiss
for interiørarkitektens oppgaveforståelse.
Samspillet mellom interiørarkitekt, arkitekt
og byggherre skal ha sluttbrukerens
optimale funksjonalitet og trivsel som
målsetting. Dette gjelder like mye i et
regjeringskontor, i skole eller sykehus,
eller for den saks skyld i en pizzarestaurant eller i ens egen stue. Praktiske
og estetiske løsninger skal vektes riktig,

og det er interiørarkitektens ansvar å
unngå faren for ensretting av møblerte
interiører gjennom lekre internasjonale
kontraktsmøbler. De leveres av dyktige
og ivrige selgere som kan ha både
fabrikkbesøk og messeturer til utlandet
i sin tilbudsportefølje. Norske møbel
designere prioriteres når vi skal møblere
våre utenriksstasjoner. Det burde vi også
gjøre når det ligger til rette for det
innenfor landegrensene.
Som redaktører for årboken de siste
fire årene ser vi et større fokus på hvor
møbler og design kommer fra, bevissthet
rundt type materialer og senere gjenvinning.
Det er positivt når gjenbruk blir nevnt.

I år har prosjektene vært anonymisert
ved utvelgelsen til årboken, noe som sikrer
en enda mer rettferdig utvelgelsesprosess,
som igjen kan være med på å heve
kvalitetsnivået på de antatte.
Alle prosjektene blir bedømt kun utfra
det innsendte materialet, derfor oppfordrer
vi NIL-ere for neste år å nøye vurdere
om innsendt tekst og bilder yter ditt
prosjekt rettferdighet.
Ole Rikard Høisæther
Inger Schjoldager
Orfeus

NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2015
Arbeidsprosessen med årets årbok har
om mulig vært enda mer inspirerende enn
med fjorårets. Mange fagpersoner har vært
involvert for å få på plass kriterier som
omfatter alt arbeidet rundt årboken;
fra valg av jurymedlemmer, utvalgskriterier
for prosjekter og signalprosjekter til
kreditering av prosjektene.
Innleverings- og utvalgsprosessen
likner mer på en konkurranse enn noen
gang, og vi håper og tror at leserne
oppfatter at kvaliteten er ytterligere
hevet. I prosjekttekstene er det fokus
på prosessen fra oppstart til ferdig
prosjekt – dokumentert med
begrunnelser og tegninger.
Det ble registrert svært mange gode
prosjekter for vurdering i år. De innleverte
prosjektene holder gjennomgående

INTERIØR & MØBLER –
NILs årbok 2015 er utgitt av
NIL – Norske interiørarkitekters
og møbeldesigneres landsforening
ISBN 978-82-91194-25-7
ISSN 0803-7582
Prosjektleder→Mona Lise Lien
Redaktør→Orfeus Publishing
v/Inger Schjoldager,
Ole Rikard Høisæther
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
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høy kvalitet, men dessverre må det gjøres
et utvalg – og 60 har fått plass i årboken.
Av nyheter i årets årbok kan nevnes at
ett av signalprosjektene anmeldes av en
arkitekturkritiker, og det inngår en artikkel
med brukeropplevelser fra ett av fjorårets
prosjekter. Det er færre sider med annonser
og flere med fagartikler.
Mange har gjennom året gitt
tilbakemeldinger på at NILs årbøker er
det eneste mediet som dokumenterer
utviklingen innen interiørarkitektur og
møbeldesign. 29. mai 2015 er det 70
år siden en gruppe entusiaster stiftet
foreningen, det skal markeres med
jubileumsfest på Ekebergrestauranten
i Oslo. Også for fremtiden er målet
å fortsette dokumenteringen av utvikling
innen fagene – uansett om NIL består

Leder annonsesalg→
Steffen Kørner Ludvigsen
Annonsesalg→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

INTERIØR & MØBLER NILs ÅRBOK 2015

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
RIV→Rådgivende ingeniør VVS
RIE→Rådgivende ingeniør elektro

som egen forening eller en ny, felles
organisasjon opprettes for arkitekter,
landskapsarkitekter, interiørarkitekter
og møbeldesignere.
Med utgangspunkt i årbøkene 2011–2014
lanserte NIL i desember boken Norwegian
Interior Architecture i samarbeid med
Arvinius+Orfeus Publishing. Boken er lansert
internasjonalt, er på 162 sider med tekster
på engelsk og inneholder 30 prosjekter
valgt av en uavhengig jury.
Jeg sender en stor takk til alle som har
bidratt til årboken og håper NILs årbok
INTERIØR & MØBLER 2015 faller i smak!
Mona Lise Lien
Prosjektleder og daglig leder i NIL

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

OMSLAG, se prosjekt side 12–17
Bloc utemøbelserie for Vestre
→Atle Tveit Design
Valg av utemøblering Aker Brygge, Oslo
→LINK Landskap

LEDER

NIL 70 ÅR
PRESIDENTEN HAR ORDET

NIL 70 år
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.
NIL har 70 års-jubileum i 2015, og jeg
finner det naturlig å reflektere over de
endringene som har funnet sted for årboken,
interiørarkitekten, møbeldesigneren
og organisasjonen.
Årboken ble etablert mot slutten
av 1980-årene og er en enestående
dokumentasjon av utviklingen av faget,
gjennom årbøkene kan vi følge utviklingen
helt frem til i dag.
Når vi skuer tilbake og tar inn over oss
utviklingen av årboken, må jeg rette en stor
takk til alle de ressurspersonene som har
bidratt til utviklingen av årboken og ikke
minst alle medlemmer som har bidratt
med flotte prosjekter år etter år.
UTVIKLINGEN AV FAGET
REFLEKTERES I ÅRBOKEN
Endringer og nye roller for interiørarkitekten
og møbeldesigneren vil bli beskrevet i en
artikkelserie i løpet av jubileumsåret. Det er
svært interessant å observere den historiske
utviklingen; hvordan interiørarkitekten har
beveget seg fra å arbeide i stor grad med
private rom og innredning av boliger –
til dagens situasjon der vi tar hånd om store
prosjekteringsoppgaver i offentlige bygg.
I etterkrigstiden arbeidet interiørarkitekten
mye med utstilling og folkeopplysning,
man ønsket å bedre boligforholdene ved
å spre kunnskap om bedre hverdagsliv
med god innredning og kvalitetsprodukter.
I dag møter interiørarkitekten et mangfold
av prosjekteringsoppgaver fra skoler og
barnehager, helsebygg og institusjoner,

restauranter og hotell til kontor og
forretninger. Interiørarkitekten har også fulgt
den revolusjonerende endringen fra papir til
skjerm, fra enkeltmannsforetak til større
og mer tverrfaglige kontorer.
Ikke bare interiørarkitekten har vært
berørt av endringer og utfordringer, også
møbeldesigneren har måttet tilpasse seg en
ny arbeidshverdag slik Torbjørn Anderssen
så godt beskriver det i sin artikkel
i årets årbok:
«Den norske og nordiske møbelbransjen
har vært igjennom en stor endring siden
tusenårsskiftet. I Norge er møbelindustrien
i tilbakegang og tilveksten av nystartede
initiativ er så godt som ikke-eksisterende.
Samtidig ser vi at det vokser fram en ny type
industri i Norden der særlig Danmark leder
an med merker som Hay og Muuto i spissen.
Vilkårene for denne nye industrien har dreid
fra det produksjonsorienterte med lokal
forankring til det kommunikasjonsorienterte
med en global tilnærming til både
produksjon og marked. Grovt sett kan man
si at fokuset har flyttet seg fra hvordan en
ting skal lages til hvordan denne tingen
skal selges. Situasjonen krever at den
klassiske møbeldesigneren tilpasser seg.
Både i forhold til måter å jobbe på og
i forhold til hvilke kategorier designeren kan
og kanskje også må beskjeftige seg med.
Mens den norske industrien
gradvis svekkes, får norske designere
et stadig tydeligere nærvær på den
internasjonale scenen.»
Formgiverens visuelle uttrykk og formspråk
har endret seg både som en konsekvens av
utviklingen av nye materialer, miljøhensyn
og teknologisk nyvinning. Samtidig har
«streken» på det fysiske papiret i stor grad
blitt erstattet av prosjekteringsverktøy
som muliggjør arbeid med høy presisjon
og hastighet. Fargetrender og lyssettingsmetoder har også satt sitt preg på de ulike

epokene dokumentert gjennom
årbokens levetid.
Den grafiske fremstillingen av selve
årboken med tegninger, illustrasjoner og
tekst har også vært i endring, bildekvaliteten
har blitt svært bra og selv annonsene
er historiebærere som gir uttrykk for
utvikling og nyvinning.
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.
NY FELLES ORGANISASJON
Samarbeidsprosjektet har i en årrekke
vært det viktigste og mest ressurskrevende
prosjektet for NIL.
Prosjektet definerer og former viktige
forutsetninger og fremtidige vilkår
for vår profesjon.
En ny felles organisasjon for
møbeldesignere, interiørarkitekter, arkitekter
og landskapsarkitekter vil bety begynnelsen
på en ny epoke for oss som utøvere
og profesjon.
Dersom flertallet av medlemmene
i de tre organisasjonene NIL, NAL og NLA
stemmer for en ny organisasjon vil det
absolutt ikke bety slutten for årboken.
Både NIL og NLAs årbøker er viktige
identitetsskapende publikasjoner.
Årbøkene vil bli videreført og videreutviklet
som den nye organisasjonenes interiørog landskapsårbøker.
Vi kan bare fastslå at vi går en særdeles
spennende tid i møte, det blir opp til
medlemmene å bestemme om neste års
utgivelse av årboken blir i NIL-regi
eller en utgivelse produsert av
en ny felles organisasjon.

Siv Senneset
President i NIL
INTERIØR & MØBLER NILs ÅRBOK 2015
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SIGNALPROSJEKTER→UNDERKATEGORI
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SIGNALPROSJEKTER→MØBLER
←
Bloc solbenk – nytt medlem i familien.

BLOC→UTEMØBELSERIE FOR VESTRE
ATLE TVEIT DESIGN
Prosjektleder→Atle Tveit, møbeldesigner MNIL
Prosjektmedarbeider→Lars Tornøe, møbeldesigner MNIL
KREDITERING→SIDE 152

Merket for god design, jurykjennelse:
Raffinert formspråk. Til tross for begrensninger i materialets
egenskaper har designerne klart å gi Bloc en forfinet og sofistikert
form. En subtil knekk i flatene gir fine skyggevirkninger som
forsterker det moderne uttrykket. Formspråket går igjen i alle
moduler og produkter i samme serie, noe som skaper en helhetlig
profil. Juryen verdsetter de mange kombinasjonsmulighetene,
blant annet at benkene kan monteres rygg mot rygg. Dette
oppleves som nytt og inviterer til å bruke flaten som oppstår til
å sitte på eller som et avlastningsbord. Juryen vil poengtere at
Vestre har en dokumentert miljøprofil. Et eksempel til etterfølgelse.

Bloc
Vestre har siden 1947 utviklet og
produsert by- og gatemøbler til offentlige
og private miljøer. Utgangspunktet for
Bloc-serien var å skape et system for
å bygge benker med ryggstøtte til kobling
i rekker. Det var viktig å implementere
designmessige grep som også kunne
overføres til andre produkter i serien.
De første produktene i serien var benk
med rygg med mulighet for rekkekobling,
samt avfallsbeholder.
Bloc-serien har siden lanseringen stadig økt
i popularitet og har pga. etterspørsel
i markedet blitt utvidet med flere produkter
og varianter. Leveranser til steder som
Operaen i Oslo, Aker Brygge sjøfront,
Bjerkedalen park og nyåpnede University
of Bristol har bidratt til å øke bedriftens
synlighet og omdømme.
Bloc-serien har blitt en kommersiell
suksess og kan derfor anses som svært
viktig for både merkevare, økt omsetning

og arbeidsplasser. De seneste tilskuddene
i Bloc-serien, solbenk og dobbelbenk,
har utelukkende fått positiv omtale –
eksemplifisert med stor begeistring
av både innkjøpere og brukere av
møblene på nye Aker Brygge.
Alle sittemøbler og bord i Bloc-serien
kan leveres rekkekoblet i et ubegrenset
antall. Dette gir muligheten til å beskrive
lange strekk med møbler uten å måtte
sette i gang kostbare og krevende
spesialproduksjoner for hvert prosjekt.
Benk med rygg og solbenk leveres også
i «rygg mot rygg»-versjon («dobbelbenk»),
der en ekstra sitte-/avlastningsflate er tilført
på toppen av ryggene. Det er tilført en
ekstra fasett mellom sidevangene som gjør
disse mer helhetlig og samtidig forebygger
klemfare for barn.
Dette gjør at benkene blir brukt på flere
måter enn tradisjonelle benker; man kan
sitte oppå ryggen eller bruke den til bedre
støtte for arm ved å plassere seg litt på

skrå, eller avlastingsbord for kaffekopp eller
matpakke. Denne fysiske sammenkoblingen
av to benker rygg mot rygg utgjør en helhet
som tilfører et nytt møbel til serien (vanligvis
settes bare to benker med ryggen mot
hverandre). Bloc dobbelbenk oppleves
sådan som en ny type utemøbel.
Solbenkene bidrar til å etablere uformelle
soner i byrommet ved å oppfordre til hvile
og hygge i en avslappet sittestilling, lignende
den man ser ved bruk av «eget» møbel
i en privat setting/sone.
Standard tredetaljer er Linax royal
impregnert skandinavisk furu (upigmentert
eller brun). Andre treslag kan leveres
på forespørsel, som for eksempel
Accoya miljøtre. Oljet eik anbefales
for innendørsbruk.
Bloc-serien ble i april 2015 tildelt
Merket for god design av Norsk designog arkitektursenter.

INTERIØR & MØBLER NILs ÅRBOK 2015
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SIGNALPROSJEKTER→MØBLER

BLOC→UTEMØBELSERIE FOR VESTRE

Bloc-serien brukes i mange forskjellige utgaver. Her fra ny-revitaliserte Aker Brygge, Oslo.
LINK Landskap fikk oppgaven med å gjøre Stranden på Aker Brygge livligere og mer mangfoldig.
De valgte Bloc benker, bord og søppelkasser fra Vestre for å oppnå målsettingen i prosjektet
og lage en gjenkjennelig identitet.
Se også neste oppslag.

→
Bloc dobbeltbenk
– nytt medlem i familien.

Ståldetaljene er varmforzinket (901) og dimensjonert for varig bruk. Man kan velge mellom nesten 200 forskjellige RAL-farger ved pulverlakkering (900).
Den er også tilgjengelig i Cor-Ten-stål (903). Alle skruer og beslag leveres i syrefast eller rustfritt stål.

14
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SIGNALPROSJEKTER→OFFENTLIG BYGG

GRINILUND KIRKE→BÆRUM
NYFELT OG STRAND AS
Prosjektleder→Merete Strand, interiørarkitekt MNIL
Prosjektmedarbeider→Anne-Linn Nyfelt, interiørarkitekt MNIL

→
Kirkerom

KREDITERING→SIDE 152

Geometri
møter liturgi
Etter mange år med manglende
vedlikehold, besluttet Bærum kommune
i samarbeid med Grinilund menighet at
eksisterende kirkerom skulle rives og
erstattes, mens eksisterende menighets
sal skulle rehabiliteres. Grunnet
befolkningsøkning i nærområdet, var
det samtidig behov for et større antall
sitteplasser i kirken. Menighetens visjon
var at dette skulle bli en kirke av vår tid
og innredningen skulle appellere
til det moderne mennesket i en
tradisjonell setting.
I utforming av den nye kirkedelen er det
lagt vekt på en verdig arkitektur i forhold
til omgivelser og bygningens innhold.
Utomhusanlegget er satt i stand for
å tilfredsstille universell utforming.
18
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Ny del er prosjektert og utført etter
TEK 10. Gammel del er oppgradert.
Menigheten ønsket at kirken skal være
en flerbrukskirke som rommer både rene
kirkelige aktiviteter, kulturaktiviteter
i nærmiljøet og barne- og ungdomsarbeid.
Kirken skal kunne brukes av blant annet
skoler, foreninger og lag, speidere,
musikkgrupper og andre grupper
i lokalmiljøet.
«Før rehabiliteringen var tilstanden
til kirken så dårlig at bruken var veldig
begrenset. Nå er bygget mer fleksibelt,
og flere grupper kan bruke bygget samtidig.
Et kor kan for eksempel øve i kirkerommet
samtidig som speiderne er i kjellerrommet»,
forteller Ole-Wilhelm Meyer, leder
i Grinilund menighetsråd.

Nyfelt og Strand AS fikk oppdraget
med å innrede rommene samt å utforme de
liturgiske møblene for kirken. Belysning og
valg av innvendige materialer og overflater
ble utført i samarbeid med Terje Grønmo
arkitekter AS. Konseptet for innredningen
har tatt utgangspunkt i den nøkterne
arkitekturen og det lyse og luftige uttrykket
som finnes der. Interiøret er derfor enkelt,
men opptrer samtidig solid og varig
gjennom bruk av hvitoljet ask, hvitlakkert
stål og messing. Messing ble valgt fordi
materialet tradisjonelt er mye brukt i
kirkerom, men er her benyttet i et moderne
uttrykk. De liturgiske møblene er utformet
i rene, geometriske former og spiller på
kontrastene mellom tungt og lett, tett
og transparent – alt i lyse og delikate
farger i nordisk stil.

INTERIØR & MØBLER NILs ÅRBOK 2015

19

SIGNALPROSJEKTER→UNDERKATEGORI
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Sidealter og sittebenk i ask bretter seg over en murt teglbenk
og innbyr til lystenning eller en stille stund.

710

60

3 345
5 276
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SIGNALPROSJEKTER→OFFENTLIG BYGG

GRINILUND KIRKE→BÆRUM

Menighetens eksisterende dåpsfat i sølv ble benyttet til den nye
døpefonten. Det ble også laget en gulvlysestake i massiv ask
og messing.

Alteret er utført i massiv ask og hvitlakkert stål. Topplaten har form
som en del av en kule og hviler i et kubisk understell. Den tunge
askeformen opptrer svevende mot den hvite bakgrunnen.

Himlingen og enkelte veggpartier
i kirkerommet er kledd med hvitlaserte
furuspiler i kombinasjon med hvitmalte flater
og grå tegl som gir en lun, men samtidig
lys og luftig atmosfære. Linoleumsgulvet
er valgt i en farge som gjør at det trekker
seg tilbake og i stedet løfter frem møblene.
I korpartiet er det lagt hvitpigmentert
askeparkett, og trappetrinnene på den ene
siden fungerer som integrerte kortrabulanter
og gir plass til cirka 20 korister. Trinnene
opp til korpartiet ellers fungerer også som
støtte til kneleputer og har innfelte hylser
til plassering av støtteskranker i messing.
Her kan menigheten selv sette opp ønsket
antall ut ifra anledning, enten det er bryllup,
konfirmasjon eller nattverdsgudstjeneste.
Fra salen og opp til koret finnes det også

en rampe som tilfredsstiller kravet
til universell utforming.
Oppdragsgiveren satte stort fokus på
flerbruk og funksjonelle løsninger, tilpasset
alle de ulike aktivitetene som foregår i kirken
hver eneste uke. Lokalmiljøet skulle også i
større grad få tilgang til arealene for kulturell
aktivitet. Interiøret måtte derfor være mobilt
i form av flyttbare liturgiske møbler
i korområdet og bruk av stoler fremfor
faste benker.
I tillegg til kirkerommet, har bygningen
en rehabilitert menighetssal. Dette er det
første rommet man kommer inn i. Her møtes
man av en askekledd vegg som både er
dekorativ og funksjonell. På fremsiden har
den innfelte messingbokser med integrert
led-belysning der blant annet menighetens

visjon står inngravert. Det var viktig at
menigheten skulle få sette sitt fingeravtrykk
på utsmykkingen, og visjonen understreker
noe av deres identitet og mål som kirke.
På baksiden rommer veggen garderobe
stang, speil og sittebenk. Kortsiden
har integrerte salmebokhyller som
man passerer på vei inn i kirkerommet.
Menighetssalen kan både benyttes som
en forlengelse av kirkerommet for å oppnå
krav til antall sitteplasser eller som eget
rom ved bruk av foldevegg. Rommet har en
enklere møblering enn kirkerommet og kan
tilpasses alt fra babysang til minnesamvær.
Stablebare bord og stoler gir rom for å
møblere på mange ulike måter, og stolene
kan til og med benyttes utendørs til
friluftsmøter og kirkekaffe.
INTERIØR & MØBLER NILs ÅRBOK 2015
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SIGNALPROSJEKTER→ARBEIDSPLASS

KONGENS GATE 1→OSLO
ASPLAN VIAK OSLO
Prosjektleder→Camilla Dahl, interiørarkitekt MNIL,
Prosjektmedarbeider→Myrna Becker, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 152

→
«Garasjen» benyttes til møter, workshops, foredrag, eller for
eksempel bordtennis når anledningen byr seg. Nye utenpåliggende
glassdører har gjort at de gamle portene er bevart samtidig som
kulden og lyd holdes noen lunde ute. Rommet blir svært åpent
og lyst når de gamle portene er foldet til side.
En peisovn sørger for god varme.
↘
Det store møterommet er et tre som kalles «Christianiarommene»,
hvor vi har beholdt de gamle veggene som tidsvitner med alle sår,
kutt og skader de har. Møterommet har tunge tekstiler både for å
mørklegge og som akustiske virkemidler.

Bygningsmassen har et indre gårdsrom som tilbyr fred og ro og er uten en lyd fra byen omkring.
Her setter vi ut utemøbler og spiser lunsjen i solen så fort været tillater det. Den nyetablerte
glassgangen måtte til for universell utforming, vareleveranse og for å binde huset sammen,
men oppleves vel så mye som en skulptur i bygget.

Tverrfaglig
symbiose
Asplan Viak inngikk en leieavtale
med Kongens gate 1 AS i mai 2012,
med beregnet innflytting januar 2014.
Samtidig ble det inngått kontrakt for
prosjektering av eiendommen for den
påkrevde rehabiliteringen for tilpasning
til moderne kontorbruk. Asplan Viak
har deltatt bredt inn i prosjektet med
fagkompetanse innen arkitektur,
interiørarkitektur, landskapsarkitektur,
vann/ventilasjon/sanitærkonstruksjon og
brannsikkerhet. I tillegg er Asplan Viaks
kulturminnekompetanse benyttet som
rådgiver i prosessen.
Kongens gate 1 ligger i Kvadraturens
sydlige del ved Bankplassen, og består
av et firefløyet anlegg i mur rundt et indre
gårdsrom. Anlegget er Christianias eldste
påviste (deler fra 1625), og representerer
en historisk utvikling fra 1600-tallet frem til i
dag. Historien som borgerlig kjøpmannsgård
på 1600-tallet, Waisenhus på 1800-tallet, og
kontor for Mustad fra 1900-tallet er fortsatt
32
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lesbar i bygningene, og skal tas vare på.
Anlegget er under vurdering for automatisk
fredning, og behandles inntil videre som
totalfredet (eksteriør og interiør).
Interiørene er utformet ut i fra et ønske
om å beholde husets egenkarakter og «sjel»,
samt samsvare med fredningen. Samtidig
skal bygget fungere som et moderne
kontorareal og interiøret skal gjenspeile
dette. I fellessoner har vi brukt rene og
ekte materialer som messing, heltre, hud
og ulltekstiler. Disse gir en kvalitetsfølelse
som henger sammen med byggets historie.
Arbeidssoner har moderne kontormøbler
og galvaniserte stålhyller. I alt interiøret
er det lagt vekt på solid kvalitet og
dempede virkemidler.
Vegger i huset er blitt malt i en hvit eller
lys grå fargepalett, med unntak av enkelte
rom hvor vi har latt det originale panelet
få stå med synlige spor fra de ulike tiders
virksomheter. Disse rommene har også vært
utgangspunkt for fargebruk på detaljer som
arbeidslamper og skjermvegger. Det er også

bevart en vegg med bindingsverk som et
tidsvitne i bygget. Dører og listverk er malt
i en mørk gråfarge som en solid kontrast.
Dette passer bedre til det gamle bygget enn
et for helhetlig hvitt uttrykk. Loftsrommet
skiller seg vesentlig ut da det der var
nødvendig å gipse inn alle flater.
All omgjøring er gjort i tett samarbeid
med byantikvaren.
Arkitektonisk sett er Kongens
gate 1 et meget karakteristisk anlegg.
Bygningsmassen har fasade mot både
Kongens gate, Revierstredet og Nedre
Slottsgate. Den er i bare to etasjer, kun
én etasje ved garasjen ut mot nedre
Slottsgate, samtidig som det er uvanlig
bratte tak over det hele. Fasadens enkle,
rustikke preg skiller seg ut sett i forhold til
de omkringliggende bygningene. Innvendig
består bygningen av godt proporsjonerte
rom i ulike størrelser fra de små og intime
til større saler, alle organisert på rekker
langs ytterfasadene og med samlende
korridorer som innbygde svalganger mot
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SIGNALPROSJEKTER→ARBEIDSPLASS

KONGENS GATE 1→OSLO

Toalettkjernen til damer ble plassert i byggets eldste del som en boks i rommet, og herredelen fikk plass i det gamle hvelvet.
Begge er kledd i messing og understreker kontrasten mellom gammelt og nytt, men er via materialiteten på byggets premisser.
Ekte materialer som hud, tre og messing er gjennomgående.

et svært sjenerøst, vakkert og solfylt, indre
hagerom. Anlegget preges av soliditet, ro og
arkitektonisk varighet. Stilmessig fremstår
bygningen ved en sammensetning av ulike
epoker, men med et klart hovedpreg fra
Arnebergs ombygging på 1920-tallet.
Innvendig ser vi en spennvidde fra de
enkle, rene rommene og overflatene til mer
historiske og rustikt utførte romuttrykk. De
mer prominente rommene som inngangshall
og trappehall har fått en nybarokk og
romantisk stil, deler med hvelvformet
himling og rustikk materialbruk; malt,
men grovmønstret puss, mørk marmorstein
og rød tegl.
Siden anlegget er under fredning,
er det å betrakte som allerede fredet.
Fredningsstatusen gav oss mulighet for
å bruke denne statusen for alt det den
var verdt, der vi med hjelp av god støtte
og samarbeid med Byantikvaren kunne
sikte mot arkitektoniske løsninger som var
34
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kvalitetsmessig forsvarlige og relevante
for et bygg av denne art. Takket være
Arnebergs modernisering, med sitt rene
uttrykk og en forenkling av planstrukturen,
dog med noe historiserende elementer,
ble oppgaven for oss nesten hundre år
senere nok en gang å rense bort, nå
etterpåliggende, ikke-relevante lag og slik
komme tilbake til de rene, enkle romlige
grunnformene fra Arnebergs tid. Dette var i
tråd med Byantikvarens direktiv, der alle lag
fra denne tiden og bakover skulle beholdes,
men der vi eventuelt kunne legge til nye
elementer eller lag, dersom eldre lag ikke
ble skadet og nye kunne forstås som såkalt
reversible, altså mulig å fjerne senere.
De elementene som vi i dag har
tilført de historiske lagene er særlig den
frittstående glassgangen som forbinder de
to langfløyene i anlegget, nye glassdører
lagt utenpå de eksisterende garasjedørene
mot Nedre Slottsgate, en ny trapp mellom

andre etasje og loftsetasje i fløyen mot
Revierstredet, en heis mellom alle tre etasjer
på samme sted, nye toalettvolumer artikulert
som messingbekledde «møbelelementer»,
samt addering av en rekke moderne
glassdører i gamle døråpninger for
supplering eller erstatning av eksisterende
dørblad. I tillegg fikk vi anledning til å rive
en skillevegg i garasjen, samt lage noen
nye døråpninger på utvalgte steder i
bygningen, for strategisk, både funksjonelt
og opplevelsesmessig, å «lufte» huset noe.
En viktig faktor i forholdet mellom gamle
og nye lag har også vært å gjenbruke
gamle elementer som innvendige dører
og skifersteinen i hagen, men til dels har
vi også stilmessig ønsket å gjenbruke, der
gulvlister og gerikter er forsøkt gjenopptatt
i tilnærmet, men fortolkende form. Dette er
selvsagt et diskutabelt valg, med hensyn til
en ofte anvendt modernistisk forventning
om historisk tydelig lesbarhet, men vi ser

at for dette bygget føyer en strategi med
mer glidende, ikke lesbare overganger seg
godt inn i tradisjonen for hvordan dette
bygget har fungert gjennom flere hundre
år. Bygget er rett og slett en komplisert og
sammensmeltet struktur der det er naturlig
å bygge videre på denne hybride identiteten.
Også materialvalg og fargepalett er
styrt av en intensjon om i hovedregelen
å ha glidende overganger mellom nytt og
gammelt, i tråd med Arnebergs metode.
De originale tregulvene er anvendt, slipt
og malt i en varm mellomgrå farge. Dører
og gerikter er holdt i en dempet, mørk, varm
gråtone, korresponderende med Arnebergs
steinbruk og rustikke stil. Generelt er
vegger holdt helt hvite, like fullt med enkelte
unntak i spesielle rom. For garasjen ble
det valgt å benytte en slags prosess- eller
«ruinstrategi»; den gamle pussen, med alle
dets skader og historiske utbedringer, ble
beholdt slik den var uten mer opprusting
enn bare en usynlig støvbinding. Her
valgte vi å male den gamle trehimlingen i
en markant okerfarge for visuelt å binde
sammen en svært skakk og sammenlappet
panelstruktur og også for å spille opp mot
det definitivt mer røffe garasjepreget her.
Likeledes valgte vi å anvende de gamle
veggpanelene fra 1800-tallet slik de fremsto
da de ble gravd frem bak en rekke lag med
sponplater og vinyltapeter i tre av rommene
i huset. De gamle panelenes autentiske
karakter, med skader, spikerhull og den
originale fargepaletten har gitt disse tre
rommene en særskilt karakter og betydning,
sentralt plassert i andre etasje ut mot
Bankplassen. Fargene her er sannsynligvis
fra Arnebergs tid.
Den generøse hagen er bygget opp
på ny, med nytt drenslag og gjenoppbygging
av steinsetting i det originale mønsteret fra
Arneberg. Til dette er det addert noe mer
skiferbelegning for større brukskapasitet.
Den historiske brønnen er beholdt.
Beplantning er behersket med mulighet
for noe utvikling over tid langs fasadene.
Den solfylte langfasaden har klatreplanter
som er med på å skape et grønt preg
i hagerommet.
All møblering er tilpasset moderne behov
til komfort og funksjonalitet. I motsetning
til den arkitektoniske transformasjonen
i bygget har møbler en mer frittstående
karakter og kan uten problemer defineres
som kontrasterende i modernistisk forstand.
Like fullt er det søkt å finne en materialog fargepalett som tilpasser seg byggets

rolige karakter. Tekstilene for stolene er
ensfargete, rustikke og i dype, dempete
farger. Ved spesielle fellesrom er det brukt
lys eik og naturbrun hud. Enkelte steder er
det anvendt gardiner av tungt, grovt tekstil,
for å dempe rommene akustisk og visuelt.
Kantinebordene og en del andre faste
innredningselementer er designet av våre
interiørarkitekter i prosjekteringsteamet
og laget på norsk møbelverksted.
FUNKSJONER, PROGRAM
OG BRUKERTILPASNING
For Asplan Viak som prosjekterende var
det viktig å tilføre Kongens gate 1 kvaliteter
tilpasset moderne behov, både tekniske
og funksjonelle. Samtidig var det for oss
viktig å ikke arbeide mot byggets egenart,
men heller i samspill med dets kvaliteter
og potensial.
Ved utforming av funksjonelle kontorer
oppstår gjerne et overordnet spørsmål
om hvorvidt arealene utnyttes effektivt.
I dette prosjektet har vi 2400 kvadratmeter
til rådighet inkludert innvendige vegger.
I tillegg kommer kaldloft for fjernlagring
og tekniske rom. Samlet kan bygget gi cirka
70 arbeidsplasser i tillegg til relativ stor
andel ulike fellesarealer, som delvis kan
gi tilleggsarbeidsplasser. Dette gir grovt
regnet i gjennomsnitt 20 kvadratmeter per
arbeidsplass, hvilket er normal størrelse
ved moderne kontorer i dag.
Utover vurderingen av kvadratmeter pr
arbeidsplass vil det også være en vurdering
hvorvidt arealene blir funksjonelt fleksible
eller generelle nok. Dette er absolutt to
forskjellige ting. Vår erfaring med denne
snart 400 år gamle bygningen er at den
definitivt ikke er fleksibel; veggene er tykke
og rommene er bestemte, det er svært
lite her som kan endres. Derimot erfarer
vi at bygningen har en type generalitet
ved romformene, der hvert rom er svært
anvendelig for mange typer bruk, ved
sin enkle, vakre karakter. Samtidig har
bygningen en romsammensetning, med
ulike romstørrelser, som gir stor bredde i
bruksmuligheter innenfor et helhetlig og
enkelt plangrep. Særlig karakteristisk er
korridorstrukturen rundt hagen, som i et
kloster. I kombinasjon med det parallelle
forbindelsessystemet ved alle dørene på
linje direkte mellom hvert rom, gir dette
svært gode bruksmuligheter i huset.
Romprogrammet for vårt prosjekt er
ordnet i ulike funksjonsgrupper; generelle
arbeidsplasser, stillerom, mindre og større

møterom, seminar-/flerbruksrom, kantine,
samt resepsjon og servicefunksjoner som
toaletter, garderober, lager og kjøkken.
Fellesfunksjonene er plassert strategisk i
bygget for å gi disse en samlende funksjon.
Totalt sett ser vi at vi har strukturert
funksjonene nærmest som i en liten by; det
finnes sosiale knutepunkter og det finnes
stillere soner. Byggets romlige utforming
gir stor variasjon i arbeidshverdagen der
vi ser at vi oppnår en bonus i form av
både kroppslig bevegelse og sanselig
stimulans, hvilket ofte er vanskeligere å
oppnå på en uanstrengt måte i et moderne
kontorlandskap. Særlig den sentralt
plasserte hagen gir et markant tilskudd,
der vi kan ha vinduer åpne uten at vi hører
trafikklyder i det hele tatt, kun sang fra
fuglene i de frodige klatreplantene.
For arbeidsrommene er belysning løst
ved frittstående gulvlamper, med lysretning
både opp og ned. Disse er bevegelsesstyrt,
dimmebare og justerer seg også etter
dagslyset. I tillegg er det bordlamper samt
noen spotter i takskinner. Med dette grepet
ble det mulig å unngå en fastmontert,
generell og ofte grell belysning over det hele
med et, for denne arkitekturen, irrelevant
kontorpreg. I stedet har vi nå oppnådd en
varierbar belysningstopografi med store
forskjeller; mer lys rundt selve arbeidsplassen
og mer dempet i andre deler av rommet, der
møblering og belysning kan flyttes på etter
behov. All belysning er beregnet ut i fra et
energiøkonomiserende perspektiv. I møterom
og de mer spesielle fellesrommene er det
særskilt tilpasset belysning.
Universelt tilpassete løsninger har vært
gjennomført i den grad det har vært mulig.
Siden bygningen har en ikke ubetydelig
variasjon av nivåer, både med mange ulike
gulvplan og med en rekke antikvariske dører
som har til dels svært høye terskler, har
vi måttet finne tillempete løsninger.
Et nødvendig grep var å definere bakporten
som rullestoltilkomst. Ved denne portromsadkomsten fungerer den nye glassgangen
som rampetilgang mellom adkomsten og
de to langfløyene i første etasje. I tillegg
er det støpt ramper over gamle trinn i
langkorridorene i første etasje. Sammen
med en ny heis, samt en oppbrettbar
plattformheis mellom to nivåer i andre etasje,
har vi oppnådd rullestolstilgjengelighet i de
fleste arealene. Dernest var det de høye
dørtersklene som gav bevegelseshinder.
De fleste av disse er tillempet med adderte
kiler i eik, der dette var mulig.
INTERIØR & MØBLER NILs ÅRBOK 2015
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SIGNALPROSJEKTER→ARBEIDSPLASS
Den nye trappen står i klar kontrast til de eldre elementene.
Den fører fra andre etasje opp til stort seminarrom samt
gjestearbeidsplasser og teamworkplasser på loftet.
Enmannskontorer ligger ut mot Revierstredet i første
og andre etasje, og er delt inn med enkle glassvegger.
↘
Ny trapp og heis opp til loft er tydelig markert og lett
gjenkjennelig med en egen mørk blå farge som skiller
seg ut fra resten av omgivelsene.

TEKNISKE LØSNINGER
Anlegget har fått komplett ny infrastruktur;
vannbåren varme fra fjernvarme til nye
radiatorer i hele bygget, nytt ventilasjons
anlegg, nytt fullsprinklet anlegg for vann
tåke, nytt strøm- og IT-nett, nye toaletter/
bøttekott/minikjøkkener og nytt proffkjøkken
for kantinen. Særlig ventilasjonsanlegget
var en stor utfordring med tanke på å få til
skjulte føringsveier. Dette er gjort ved
å trekke føringer horisontalt over loft,
der aggregatene er bygget inn som rom
i rommet, og derfra ned gjennom en rekke
gamle, ubrukbare piper til første etasje.
Her er synlige, spesialutformete
kanalmoduler for inn- og utluft koblet
direkte på pipene i de fleste rommene,
som moderne «ovner». I andre etasje tas
luft direkte fra loft gjennom himlingspunkter.
Det har vært viktig å ikke innføre nye,
moderne bygningsfysiske prinsipper
som ville ha skadet den gamle bygnings
36
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strukturen. Derfor er det ingen dampsperrer
i huset og det er kun etterisolert over
rommene i andre etasje, ovenfra ved nytt,
isolert gulvsjikt på kaldloftene. Der vi har
bygget varmt rom på loft er det tilført
nytt, isolert sjikt innenfor eksisterende
takstruktur, og med lufting imellom.
I prosjektet har vi vært helt avhengige
av god kontakt mellom de formgivende
fagene og de tekniske fagene, siden det
har vært påkrevd jevnlig prosjektering
og problemløsing underveis i riving- og
oppbyggingsfasene. De tekniske løsningene
er definitivt skreddersøm, både for luft,
vanntåkeanlegget, kabelføringer, nye
konstruksjoner og brannløsninger.
PROSESSER OG
OPPFØLGING PÅ BYGGEPLASS
Byggearbeidene har vært organisert som
delte entrepriser styrt av en prosjektledelse
som også var byggherre-representant.

Entreprisestrukturen hadde klart store
fordeler, en totalentreprise ville neppe
fungert her, men samtidig var det også
en krevende prosess der kvaliteter
ble forhandlet frem underveis mellom
prosjektledelsen og vi som prosjekterende,
og ikke minst med innspill og tilpasning
fra leietakers brukerperspektiv. Utførelser
og kostnader ble riktignok definert etter
en først etablert kravspesifikasjon, et
forprosjekt og en målsum. Siden bygningen
ved oppstart på byggeplass var såpass
lite oversiktlig, med en rekke overflater
og elementer som skulle rives før man
kunne sette i gang selve prosjektet, måtte
prosjekteringen følge tett på under hele
rive- og byggeperioden, der løsninger
ble diskutert og kjempet for fortløpende.
Huset krevde slik skreddersøm ved hver
dør, hver vegg, hver gulvlist, gerikt etc.,
der nye flater og elementer måtte avveies
og tilpasses på stedet i hvert enkelt

SIGNALPROSJEKTER→ARBEIDSPLASS

KONGENS GATE 1→OSLO

tilfelle. Elementer som glassgangen, ny
trapp, heis og toalettvolumer var særlig
krevende å tilpasse inn i en svært skjev
bygningsstruktur. Tross løpende, til dels
harde diskusjoner med prosjektledelsen,
ble samspillet mellom arkitekt/interiør
arkitekt og byggeledelse svært viktig og
fungerte bra, ikke minst på grunn av en
svært kompetent og motivert byggeleder.
ERFARINGER OG HELHETSVURDERING
Selv en bygning i fredningsklasse viser
seg å kunne bli brukt godt og effektivt
etter dagens krav. Gjennom moderne, men
skånsomt tilpasset infrastruktur er det mulig
å kunne ha en vital bruk av flere hundre år
gammel arkitektur. Erfaringen ved Kongens
gate 1 underbygger det kjente argumentet
om at det beste vern er gjennom bruk.
Samtidig ser vi at gjenbruk av byens
arkitektur også er en bærekraftig strategi.
Ved energiøkonomiserende strømbruk for

belysning og ved bruk av fjernvarme for
oppvarming, kan bruk av selv et gammelt
bygg forsvares energimessig, også der
man beholder de gamle bygningsfysiske løsningene.
Men den viktigste erfaringen vi gjør
i Kongens gate er å se hvordan gamle
kvaliteter er holdbare som arkitektur og
opplevelsesverdier. Dette er verdier som
det knapt er mulig å finansiere i dag, og
som vi her har fått anledning til å anvende
inn sammen med de nye investeringene.
Slik bruk av ressurser viser at moderne
liv også kan anvende gamle verdier; byene
våre består først og fremst av eldre
arkitektur som skal vare og anvendes lenge.
Vi erfarer at vi i dag har fått en bevissthet
om ressursbruk og bærekraft der vi ser
at verdiforvaltning i kulturell forstand
kan inkluderes.
Materialitet var svært viktig også ved valg av belysning, særlig i
Arnstein Arnebergs gamle hovedtrapperom.
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REGISSERTE OPPLEVELSER
TEKST→PETTER ABRAHAMSEN
Interiørarkitekt MNIL

Balthazar, New York.

Theatercaféen, Oslo.

Regisserte
opplevelser
Design av kommersielle arealer som
restauranter er en nisje i vårt fag, og øker
i omfang. Serveringsbransjen endres
i takt med samfunnet ellers og som igjen
krever en profesjonalisering av våre
tjenester som interiørarkitekter. Det er
en type oppdrag hvor tilbakemeldingen
kommer raskt i form av suksess eller ikke.
Verdiskapningen er motor i denne type
virksomhet. Det er kun noen få mesener
som er villig til å holde liv i restauranter,
ved stadig å tilføre ny kapital ved
stadige driftsunderskudd.
Målet må derfor alltid være å skape design
som virker. Det handler om å skjønne tiden
man lever i og reagere i forhold til den. Man
må utøve en form for markedstenking som
ikke faller naturlig for alle innen vårt fag.
Tradisjonelt har arkitekter solgt personlig stil
og kunden velger den han foretrekker. Dette
kan virke også innen serveringssegmentet,
men i større grad må man legge vekk sin
personlige smak og heller velge ut fra
et analytisk ståsted i forhold til
markedets ønsker.
Restaurantenes uttrykk materialiserer
seg på veldig mange forskjellige nivåer,
fra den enkle hjemmelagde til overdådig
40
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luksus, kjede, fastfood, utendørs og så
videre. Det største markedssegmentet er
det man kan kalle «folk flest», men ikke
alltid det mest spennende fra en designers
ståsted. I takt med generell god økonomi,
stor reisevirksomhet og en stor interesse,
bevissthet og kunnskap for interiør
og opplevelse, krever disse kundene
også kvalitet.
Prosjektene er kompliserte og mange
aktører skal jobbe mot samme mål. Det er
en god anledning for interiørarkitektene til
å opptre som prosjektets «mor», samle og
lede de forskjellige interessene fram mot
det endelige resultatet. Lover og regler,
konsept, uttrykk, material, trender, marked,
samarbeid og økonomi må håndteres.
Det er et tverrfaglig samarbeid som gir
det gode resultatet. Her har vi som
faggruppe store muligheter, uten å bli
rene prosjektledere, men det medfører
stort ansvar og deltagelse. Investering
i en restaurant ligger sjelden under ti
millioner og ofte over 20. Tråkker man
feil kan pengene fort være tapt. Derfor er
det viktig at man forstår og skaffer seg
kunnskap om mekanismene som gir den
gode opplevelsen.

Merkevare defineres enklest som
restaurantens etterlatte inntrykk, opplevelse
hos kunden. Mat og drikke, «feel and
look», opptreden og kommunikasjon
er hovedtemaene som danner en
god opplevelse.
«Feel and look» er vårt naturlige område,
men god kunnskap og interesse for de
andre elementene og hvordan de danner et
helhetlig produkt er en viktig forutsetning for
å lykkes. Alle valg må gjøres ut fra relevans
til valgt målgruppe og anledning.
DESIGN FOR SANSENE
Folk velger restaurant ut fra hvem de er
eller vil være, de må føle seg komfortable.
Det er som med klær, du skal føle deg vel.
Sansene styrer hvor fornøyde de blir med
opplevelsen. I en restaurant bruker man hele
spekteret; smake, lukte, se, høre og føle.
Det betyr ikke at man for eksempel alltid
må ha god lyd. Lyd er et viktig romskapende
middel, men det forteller også om det
uformelle kontra det formelle, stive mot det
løsslupne. Folk søker den gode opplevelsen.
De pirres av detaljer, nysgjerrigheten skal
få sitt. Skjulte lag som ikke åpenbarer seg
ved første øyekast, men gir stadig nye
oppdagelser. Menneskene søker trygghet
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ARTIKLER
←
Marbled Containers – Günzler.Polmar (2014/2015)
Marbled Containers er støpte reproduksjoner av tradisjonelle
keramiske beholderformer. Delelinjene og ujevnhetene fra
støpeformene er beholdt i det endelige objektet, i tillegg til at
marmoreringsteknikken i seg selv er uforutsigbar. Dette gjør hvert
objekt unikt, med tydelige spor etter objektenes tilblivelse, noe
designerne holder fram som essensielt.
Flytelinjene mellom det blå og det hvite forteller om
faseovergangen fra flytende til fast materie og vekker interesse
omkring den egentlige materialiteten.
Victoria Günzler og Sara Wright Polmar har sammen med Sverre
Uhnger initiert designersammenslutningen «Klubben». Siden
oppstarten i 2011, har «Klubben» fungert som en motivator og
et utstillingsvindu for unge designere som gjerne har industriell
produksjon som et mål, men hvor dette ikke er noe absolutt
suksesskriterium for arbeidet som vises.
Foto→Günzler.Polmar

overraskelse blir helt sentrale i denne
strømningen. Nytteverdien blir nærmest
kun et slags innledende argument som skal
sette oss i kontakt med det kommunikative
aspektet i objektene.
Utfordringen ligger i at mulighetene
for skjønnhet, kvalitet og meningsbærende
detaljering som ligger i det kvalifiserte
håndverket, forveksles med slutningen
om at det håndlagde i seg selv er en positiv
størrelse kun i kraft av å være håndlaget.
Åpenbare tegn på det håndlagde lades
med tilsynelatende viktige og uangripelige
egenskaper som «ekthet» og «ærlighet»
og fritar på den måten designeren for en
videre forklaring av designinnholdet
i det håndlagde.
På sitt mest uinteressante resulterer
denne tenkningen i uklare objekter med
rudimentære funksjoner og uraffinerte
uttrykk som holdes tilbake av designerens
egne håndverksfaglige begrensninger.
På sitt beste resulterer håndverks
tilnærmingen i prosesser som til fulle
utnytter friheten det er å ikke forholde seg
til begrensningene i industriell produksjon og
rammene som settes av merkevareinnhold
som ligger utenfor designeren selv: rike
objekter som utvikler håndverket.
En annen tydelig strategi i feltet vårt er
å se på norsk design som en eksporterende
industri i seg selv: en ambisiøs leverandør av
tanker og idéer til de fremste produsentene
i verden. Hvis designerne uansett må ut av
Norge for å finne industrielle partnere, kan
de like gjerne se lengre enn til de opplagte
nærmarkedene i Norden, og fritt oppsøke
den industrien som har mest sammenfall i
tilnærminger og interesser.
Dette kan sees som et tegn på modning
i det norske designfeltet og kanskje også
en forutsetning for en videre faglig utvikling.
Om vi sammenlikner med den franske
designscenen, med sterke internasjonale
profiler som Bouroullec, Sempé eller

Starck, så har heller ikke disse designerne
hovedelen av arbeidet sitt plassert hos
nasjonale produsenter. De representerer
allikevel i høyeste grad fransk designkultur
og er foregangspersoner i det som kan
kalles «French Nouveau» – en designretning
som har hatt massiv global innflytelse.
Et godt eksempel på norske designeres
internasjonale ambisjoner, muligheter
og innflytelse er Daniel Rybakkens
viktige bidrag til den sentrale italienske
lysarmaturprodusenten Luceplan. «Ascent»,
«Compendium» og «Counterbalance» er alle
sammen på kort tid blitt referanseprodukter
med internasjonal anerkjennelse.
Danmark er blitt bransjens kraftsentrum
her i Norden, og det er verdt å merke seg
at norske designere er blant de viktigste
premissleverandørene til de store danske
lokomotivene. Hallgeir Homstvedt for Muuto,
Vera & Kyte og Stokke Austad for Menu,
Lars Beller Fjetland og Thomas Jenkins
for Wrong for Hay, Lars Tornøe og Magnus
Pettersen for New Works.
Det er en klar tendens hos de danske
merkene til å utvide virkeområdene sine.
Hay har gått fra å ha et rent møbelfokus til
også å omfatte belysning, tekstiler, dekketøy
og andre interiørprodukter, mens Muuto og
Menu har gått motsatt vei: fra småprodukter
og over mot møbler og i det senere også
kontraktsmøbler. Praksisen med å favne
om flere kategorier er allerede etablert
hos de førende unge designerne. Det gir
god mening å kunne følge produsentene
sine inn på alle aktuelle produktområder.
Det kan også være enklere for designerne
å selge inn små og relativt rimelige
produkter framfor store, komplekse og
dyre møbler. Mindre produkter byr på mindre
utviklingskostnader og mindre kapitalbinding
for både produsent og forhandler og kan
dermed framstå som mindre risikable
satsinger. Småprodukter kan med andre
ord representere en enklere vei inn i en

bransje som lett kan oppleves som lukket
for unge, uetablerte designere.
Derfor er det viktig at denne
dreiningen i feltet følges opp i de
klassiske møbeldesignutdanningene
ved Kunsthøgskolene i Bergen og Oslo.
Et viktig grep kan være å knytte språket
enda tettere opp til den praktiske
utforskningen. Fagområdet vårt mangler
tydelig fagkritikk og er også gjennomgående
språkfattig. Presseomtalen som blir faget til
del er oftere refererende enn reflekterende.
Det er mye å vinne på å reformulere
i språk det som allerede er formulert
i form. Språket har kraft til å manifestere
den tause kompetansen til møbel
spesialisten og til å gjøre den fagspesifikke kunnskapen om til generelle
verktøy som kan brukes over på
tilstøtende designområder.
Avstanden mellom det ene
håndverksframstilte objektet på den
ene siden og masseproduksjon på
den andre siden kan virke stor på
selve framstillingsplanet. Avstanden er
allikevel ikke så stor når det gjelder selve
designpraksisen. Småskalaproduksjon og
serieproduksjon er låst inne i sine egne
begrensninger når det gjelder tidsbruk og
ressurser. Dette kan tvinge konseptene inn
i standardløsninger og standardprosesser.
Gjennom det kvalifiserte håndverket og
i sann masseproduksjon er designeren
derimot tilnærmet fristilt fra standard, og
dermed fri til å designe ideelle løsninger.
Hvis du kan tenke det, kan du designe
det. Håndverket og masseproduksjonen
kan gjensidig påvirke, informere og løfte
hverandre. Derfor ligger det store
muligheter for designerne i å forene
disse tilsynelatende ytterpunktene
i samme praksis.
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PROSJEKTER→MØBLER
Merket for god design, jurykjennelse:
Sofainnovasjon med tekstil. Sofaen preges av et formmessig
raffinement i kontrastene mellom rene linjer og buede vanger.
Dette gir den et unikt uttrykk som juryen opplever særdeles
vellykket. Sittekomforten er overraskende myk for en slik sofa og
til tross for få moduler gir sofaen mange kombinasjonsmuligheter.
I designprosessen ble det parallelt jobbet med utvikling av et
møbelstoff med elastiske egenskaper av ull, mohair og elastan.
Kvaliteten i møbelstoffet Prinsdal gjorde at behovet for sømmer
ble minimert. Resultatet er et møbel som utfordrer tradisjonelle
tekniske krav til søm, og som reduserer leveringstid og kostnader.
Prins er et vellykket produkt med et moderne
og inviterende uttrykk.

PRINS SOFA FOR MOKASSER
ATLE TVEIT DESIGN
Prosjektleder→Atle Tveit, møbeldesigner MNIL
KREDITERING→SIDE 152

Prins sofa
Prins sofa er en romslig og myk sofa
som passer til både private hjem og
offentlige miljøer. Designet bygger
på en observasjon om at så og si alle
modulsofaer har et strengt rektangulært
og firkantet utseende – flater og volum er
«alltid» bygget opp av «bokser» og satt
sammen til en helhet.
For å bryte opp dette er det tatt inn en
sirkulær form som utgjør en sterk kontrast
til den tradisjonelle flate og firkantete
sofaen. Kurvaturen i armlener og rygg sikrer
et mykt møte med brukeren, både visuelt
og fysisk, samtidig som det tilfører både
karakter og egenart til modellen. Dette
gir grunnlag for en myk og komfortabel
polstring, og utformingen sikrer ekstra
god støtte i korsryggen når man lener

seg tilbake. Videre er det innarbeidet flere
kontrasterende virkemidler – det runde,
myke og fyldige, mot det flate, slanke og
lette (nederste del på sidevanger og rygg).
For å sikre påkrevd nøyaktighet er armlener/
sidevanger og rygger formstøpt.
Prins kan fås som modulsystem og
settes sammen i alle tenkelig størrelser;
eksempelvis som en modulbasert L-sofa
for privatbolig. Den kan fås i to forskjellige
størrelser både som sofa og som stol.
Understellet er laget i formdreiet heltre
ask, og understreker den visuelle karakteren
i sofaen – mykt avrundet ovale ben som
harmoniserer fint med polstringen i sofaen.
Plasseringen av bena følger retningen
til de helstøpte armlenene/ryggene,
og er med på å forsterke sofaens
egenkarakter og særpreg.

Prins bryter med eksisterende
tradisjonelle og lignende sofaer på
markedet, og designet skaper et møbel med
sterk karakter og særpreg samtidig som
nødvendige kvaliteter beholdes (komfort,
mykhet, soliditet, kvalitet, nøyaktighet,
særpreg, eleganse med mer).
Sofaen er trukket i et nyutviklet og
eksklusivt stretch-stoff (Prinsdal) bestående
av ull og mohair, spesialdesignet for sofaen
men også etterspurt på markedet ellers.
Blandingen av ull og mohair gir en vakker
glans og tiltalende taktilitet, og elastisiteten
i stoffet sikrer en tilnærmet sømløs, stram
og nøyaktig passform rundt sofaens
dobbeltkrummede overflater.
Prins ble i april 2015 tildelt Merket
for god design av Norsk designog arkitektursenter.
INTERIØR & MØBLER NILs ÅRBOK 2015
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PROSJEKTER→MØBLER

TIBU FOR MAGIS→BARSTOL
ANDERSSEN & VOLL
Prosjektleder→Espen Voll,
møbeldesigner og interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 152

Tibu
«En enkel form kan ha en kompleks
tanke bak.»
En av våre tilnærminger til design er å
understreke den viktigste funksjonen av
produktet og uttrykke dette på et klart fysisk
vis: Dette er hva jeg er, og dette er hva jeg
vil gjøre for deg. En estetisk drevet designsemantikk om man vil. Det startet med en
doodle. Vi legger mye tillit i presisjonen og
forståelsen som er tilstede i våre skisser.
I samarbeid med Magis ble ideen ytterligere
raffinert. Vi ble motiverte av tanken på å
vise mulighetene for bevegelse - justering
av krakk opp og ned. I dette produktet har
vi gitt hver del samme betydning, og dette
har trolig ført til det organiske, kontinuerlig
flytende språket i linjeføringen. Vi valgte
stål på grunn av den ganske utfordrende
konstruksjonen med fotbrettet som bryter
vekk fra senterstolpen. Setet er mykt
52
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stoppet i alle versjoner. Farge er viktig i å
forene delene og støtte historien i produktet.
Den nye slitesterke overflatebehandlingen
er utviklet spesielt for dette prosjektet.
Dette gjør det mulig for oss å jobbe fritt med
farge også på deler som er utsatt for stor
slitasje. Standardstoffet som dekker setet er
«Steelcut» fra Kvadrat.
Med dette som utgangspunkt, prøvde
vi å matche opp overflatefarger på
ståldetaljene. Farge på en strukturert
overflate oppfører seg annerledes enn farge
på en glatt overflate; og de to kan være
vanskelig å matche. Til slutt måtte vi forlate
alle standard fargekart som NCS og RAL,
og få hjelp av en lokal Veneto-billakkerer
for å tilpasse fargene eksakt. Det har vært
mange krevende tekniske løsninger på
innsiden for å holde utsiden så ren
og avklaret som mulig.

Utløserknappen for høydereguleringen
er integrert i undersiden av setet som et
avlangt og konkavt avtrykk som hånden
naturlig oppsøker. Setene er enten i kald
skum dekket i tekstil eller polyuretan. Basen
og stammen er koblet som balanserende
motstykker. Det ville ikke vært naturlig å ha
tegnet en slik form og et slikt uttrykk til en
barkrakk med en fast høyde. Organiseringen
av delene forteller historien om bevegelse.
Tibu er en frisk nytolkning av produkt
kategorien som faktisk ble introdusert
av Magis med Giovannoni sin Bombo
tilbake i 1997.
→→ Design og konseptutvikling
av høyderegulerbar barstol

PROSJEKTER→FRISØRSALONG

INCH→BEHRENS GATE→OSLO
INNE DESIGN
Prosjektleder→Vigdis Apeland Bergh, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 152

Hexagonale gulvfliser i sort og blått lagt i et
klassisk mønster.

Maskulint uttrykk. VIP-plassen, med klassisk
barberstol bak en halvtransparent glassvegg
og veggfliser i rutemønster.

INCH-logoen er videreført i designet av speil, produkthyller og småbord.

INCH
INCH er, med sine tre frisørsalonger,
et velrenommert frisørkonsept der
hver salong har sin særegen identitet.
Filosofien som ligger til grunn er tanken
om «skreddersydd kvalitet».
I denne fjerde salongen, valgte vi å ta
utgangspunkt i INCH-logoen. Logoen,
som er designet av Commando Group, er
inspirert av en mansjettknapp, og vi fant at
dette ville være et gunstig utgangspunkt for
en salong vi ønsket skulle gi assosiasjoner til
så vel maskulinitet som til 50- og 60-tallet.
Inspirasjon fra 50–60 tallet, og et spill
mellom det røft maskuline og det sofistikerte
elegante: slanke linjer mot det robuste
og tunge. Stedet skal gi assosiasjoner til
kvalitet og tradisjoner, samtidig tydelig
fornemme vår tids formspråk.
INCH-identiteten er også løftet fram ved
en bevisst bruk av tekst på vegger, vinduer
56
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og handleposer. Det er valgt tekst
i form av «statements» som skal
understreke konseptet.
Logoens avrundede form er videreført
i de spesialdesignede møblene; i speil,
produkthyller og småbord. For ytterligere
å lede tankene mot nevnte tidsepoke og
det maskuline, har vi valgt sort klassisk
marmor på barberplasser og til de
små settebordene.
Klippebordet er designet i røft treverk
med steinplate, som står i tydelig kontrast
til de lette og elegante speilene i gull, som
er plassert på steinplaten. VIP-plassen,
med klassisk barberstol, er bak en halv
transparent glassvegg. Stripene i glasset
er med på å skape et stramt, kontorinspirert
og samtidig maskulint uttrykk.
Det er lagt vekt på mest mulig innsyn
fra gaten. Slik oppnår vi at møtet mellom
ute og inne tilfører stedet ønsket vitalitet

og urbanitet. Ved det ene store vinduet mot
gaten er det satt av et salgsområde for
hårprodukter. Her har vi designet et interiør
som gir assosiasjoner til et baderomsmiljø.
Vi oppnår med dette å skape et egnet,
salgsfremmende miljø, der produktene
trer tydelig frem.
Hexagonformede gulvfliser i blått og
sort er lagt i et klassisk mønster som leder
tankene hen til tidligere tiders mønstrede
gulv. Veggflisene er lagt i et rutemønster
som gir assosiasjoner til 50- og 60-tallets
kubistiske formspråk.
Frisørsalonger utsettes for stor slitasje,
det er derfor et bevisst valg å velge
naturlige, slitesterke materialer som tåler
intens bruk over lang tid. Valget av naturlige
kvalitetsmaterialer gjør at slitasje tilfører
innredningen en fin patina over tid.
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Et stort allrom gir plass til kafé med butikk, peis med bakerovn og sceneåpning
for Kaféteateret slik at mange av aktivitetene i huset foregår her.

Møblene fra det gamle Prøysenhuset ble gjenbrukt med nymalte bord i ulike rødfarger.

Del av temporær utstilling ved inngangen til det lille biblioteket.
Den permanente utstillingen åpnes i juli 2015.
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PROSJEKTER→KULTURHUS

NYTT PRØYSENHUS→RUDSHØGDA
SNØHETTA AS
Prosjektleder→Bjørg Aabø, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 152

Plassering og fasadeuttrykk lar bygget føye seg
naturlig inn i kulturlandskap og skog ved Prestvegen.
Prøysentunet er fortsatt hovedattraksjonen.

Karnappet gir nærhet til skogen og Prøysens landskap.

Upretensiøst
mellom grantrærne
Alf Prøysen fra husmannsplassen Prøysen
ved Prestvegen på Ringsaker, er en norsk
kjempe i sin generasjon diktere. Hans
kunstnerskap og diktning er folkeeie med
sin varme menneskelighet og klokskap.
I anledning markeringen av 100-årsdagen
for hans fødsel, 23. juli 2014, samlet et privat
initiativ et spleiselag av lokale bedrifter for
å realisere et nytt Prøysenhus som gave
til Ringsaker kommune. I tillegg til private
penger og innsats har stat og kommune
bidratt med midler til program og innhold.
Snøhetta ble bedt om å tegne huset.
Det er behov for å aktualisere Prøysens
forfatterskap og sangskatter slik at de
gjøres tilgjengelig for nye generasjoner.
Ønsket var et kulturhus som både kan
appellere til voksne og barn og på lenger
sikt være et samlingspunkt for unge

musikere og forfattere som bringer videre
tradisjonen etter Prøysen.
Ideen har vært et hus i Prøysens ånd,
som naturlig føyer seg inn i hans lokale
univers og som står i dialog med det
eksisterende tunet og skogen bak. Et hus
som passer inn og har en forankring, men
i et kontemporært formspråk.
Huset er på 1000 kvadratmeter
og ligger i skogen på sørsiden av
Prestvegen og Prøysentunet. Det
rommer en liten butikk, en kafé med
peis og bakerovn og en terrasse med
utsikt ned til Prøysentunet. I kjernen av
huset ligger en enkel teatersal for cirka
200 personer med en tosidig scene som
muliggjør forestillinger både mot salen og
kaféen. Rundt teatersalen vil en permanent
utstilling komme på plass med tilliggende
smårom for fordypning og lek

og et lite bibliotek med Prøysenbøker
og publikasjoner.
Fra Prestvegen ledes man via en
plankegang mellom grantrærne, til kulturhuset
som ligger stukket inn i skogen. Fasadene er
kledd med jernvitriol-behandlede granspiler
i et ujevnt mønster. Disse gir gløtt inn til den
bakenforliggende røde platefasaden som
eksponeres i fronten ved terrasse og inngang.
Interiørene har et upretensiøst uttrykk, utført
i lyst treverk brutt opp av kontrastfarger i fast
inventar og møbler.
På Prøysens dødsdag, 23. november
2014, ble en folkegave i form av en stjerne
formgitt av en lokal kunstner, tent. Den er
plassert i forhold til tunet og kulturhuset og
markerer og tydeliggjør destinasjonen når
man kjører forbi på E6.
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PROSJEKTER→BEHANDLINGSSTED

TYRILISENTERET→LILLEHAMMER
RAM ARKITEKTUR AS
Prosjektleder→Anne Dahlen, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 152

Det store møterommet ligger over kaféen og har en stor glassvegg
ut mot atriet og den gamle teglsteinfasaden.

26 nybygde leiligheter for Tyrilielevene. Også her er det røff
materialbruk med flere vegger av oljet betong.

Plassbygde bord med integrerte bordlamper og strømuttak langs
den nye glassfasaden som vender ut mot bakgården – til sommeren
blir det en hyggelig og grønn uteplass her.

Mulighetenes sted
Det nye Tyrilisenteret er totalt 4200
kvadratmeter og ligger i sentrum av
Lillehammer. Tyrili tilbyr behandling
og oppfølging til ungdom og voksne
med rusavhengighet.
Tyrilisenteret inneholder leiligheter, kontorer,
møterom, behandlingsrom, kaféareal og
diverse oppholdsrom. I tillegg er også Tyrili
et klatresenter med butikk etablert under
samme tak. Vi hadde både arkitekt- og
interiørarkitektoppdraget, og fikk delta
64
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i hele prosessen fra skisse til detalj
for alle arealene.
Eksisterende bygningsmasse er
sammensatt av en eldre bevaringsverdig
teglbygning datert tilbake til 1800-tallet
og en nyere industrihall.
Ved ombygging av lokalene har det
vært lagt stor vekt på å ta vare på de
gamle og røffe industrilokalenes særpreg,
i kombinasjon med nye og moderne
elementer. Sentralt i bygningsmassen er det
laget et stort atrium med overlys for å bringe

lyset inn i lokalene, og for å fremheve det
verneverdige teglbygget i interiøret. Rundt
det sentrale atriet ligger kaféen som er
Tyrilielevenes samlingssted. Tyrili kaller sine
pasienter elever, fordi de tenker at de er
elever i livets skole mens de er hos Tyrili.
Kaféen er et åpent areal på 45 kvadrat
meter. Rammene er flotte, men røffe
– med innslag av eksisterende råbetong,
teglstein, og store nye glassflater. Her ble
derfor utfordringen å skape et hyggelig og
inspirerende oppholdsrom for elevene.

Utsnitt av den store kaféen som er oppholdsrom og sentrum
for arrangementer på huset.

Atrium med overlys som ligger i hjertet av bygget, hvor også kaféen starter.
Den verneverdige teglfasaden er et flott bakteppe i det store kaférommet.

Klatresenter – deler av hovedveggen plan 1.

Vi valgte å dele inn arealet i soner, med ulik
type møblering. En seks meter lang tosidig
sofabenk deler opp lokalet og bringer inn
mykhet til rommet. Vi valgte også å legge inn
enkelte store tre-elementer for å underdele
rommet, og bringe varme inn i lokalet.
Kafédisken er derfor utformet i eik,
det samme er en stor treramme på motsatt
vegg som har fått motivet og mottoet til
Tyrili – «Mulighetenes sted». Denne har
også funksjon som en sittebenk, samt scene
bakgrunn når det er arrangementer i lokalet.

Fargepaletten er gjennomgående
variert og leken. Det er brukt til dels kraftige
fargetoner i oppholdsarealene, og mer
dempede toner i arbeidssonen
og behandlingsdelen.
Et nybygg på 1700 kvadratmeter over
fire etasjer som inneholder blant annet
26 treningsleiligheter for elevene, er bygd
inntil den eksisterende bygningsmassen.
Til alle valg av materialer og møbler her er
det tatt hensyn til røff bruk.

Det var et tett og godt samarbeid mellom
byggherren, entreprenøren, brukerne og
oss – og dette gjorde at vi sammen fikk
utformet rom og arealer med identitet og
særpreg. Byggherren så også viktigheten
av utsmykking og bevilget derfor en sum til
dette. En minikonkurranse ble gjennomført –
hvor vi inviterte lokale kunstnere til å komme
med forslag til utsmykking av senteret.
Resultatet av dette er til stor glede for
de ansatte, elevene og de besøkende.
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PROSJEKTER→BOLIGER

MULTIKOMFORT-HUSET→LARVIK
NYFELT & STRAND
Prosjektleder→Anne-Linn Nyfelt, interiørarkitekt MNIL
Prosjektmedarbeider→Merete Strand, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 153

Fra inngangssonen kommer man direkte til husets multimediarom
som er et tiltenkt sted for presentasjoner ved omvisning.

Hovedsoverommet har en mosaikkvegg i osp.
Den gamle benken står i fin kontrast til rommet.

Gjenbruk av gammelt spisebord . Åpen hylle i kjøkkenøy med
tilgjengelighet fra spiseplassen.

Multikomfort
i visningshus
Multikomfort-huset på Ringdalskogen
er utviklet av Brødrene Dahl og Optimera.
Multikomfort-standarden stiller høyere krav
til løsninger og utstyr enn dagens TEK10.
Begrepet omfatter energiforbruk, tetthet,
komfort, inneklima, akustikk og dagslys.
Huset er bygget som et visningshus og
er åpent for fagpersoner og håndverkere
innen varme-, VVS- og byggebransjen.
Boligen kan også fungere som inspirasjon
for privatpersoner som ønsker å lære om
gode løsninger for bedre bomiljø.
Nyfelt og Strand fikk i oppdrag å innrede
huset med løst og fast inventar. I oppdraget
102
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inngikk også å fylle skuffer og skap med alt
av nødvendig utstyr og ellers få boligen til
å se bebodd og innbydende ut. Uttrykket
skulle være lunt og hjemmekoselig, men
samtidig stramt og moderne. Huset har
en sterk og karakteristisk arkitektur, og
det var viktig at innredningen skulle føye
seg inn i dette formspråket og heller
opptre tilbaketrukket fremfor å kjempe om
oppmerksomheten. Oppdragsgiverens klare
ønske var at folk skulle få lyst til å ta av seg
skoene, sette seg i godstolen og se for seg
at her kunne de bodd.
Nyfelt og Strand har vektlagt varige og
ærlige materialer og kortreiste produkter,

samtidig som det er spilt på gjenkjennelse
og gjenbruk. Ved å benytte enkelte gamle
møbler, får interiøret en historie og
det oppstår en spennende kontrast
til alt det nye.
Ved gjennomgående bruk av plassbygde
møbler, oppnås store, ryddige grep som
følger og utnytter rommenes form og
størrelser. Møblenes materialer og overflater
henger nøye sammen med husets øvrige
materialbruk og skaper til sammen en
harmonisk helhet.

Fra kjøkkenet kan man åpne opp mot atriet og videre inn mot stuen.

Plassbygd skrivebord og seng i hvitpigmentert bjørk.

Fargene i innredningen gjentas flere steder.
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PROSJEKTER→BUTIKKER

PALEET KJØPESENTER→OSLO
RISS AS
Prosjektleder→Petter Abrahamsen, interiørarkitekt MNIL
Prosjektmedarbeider→Espen Arnesen, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 154

Lysekrone
→
Lyse terrazzo-gulv i kontrast til kobberet
og sedertrekledde vegger.
Søylene er kledd i brunt lær med fransk søm i et spiralmønster.

Elegant rebell
Paleet er et kjøpesenter på Karl Johans
gate midt i Oslo sentrum. Det har vært
kjøpesenter her siden 1985 i et nytt indre
bygg med bevarte originalfasader
fra 1860-tallet.
I 2014 har Paleet gjennomgått en
omfattende ombygging. Målet har
vært å skape et kjøpesenter med sterk
personlighet. Prosjektet søker å gi en
helhetlig opplevelse gjennom eksklusiv
design samtidig med å tilby et stort utvalg av
serveringssteder og høykvalitets shopping.
Prosjektet er et samarbeid mellom Petter
Abrahamsen, Riss AS, Linda Knoph
Vigsnæs, Lysstoff AS og Jarmund/Vigsnæs
AS Arkitekter MNAL, gruppen hadde en
felles visjon for design i utgangspunktet.
Prosjektet søkte å opprettholde det
tidligere kjøpesenterets karakter som var
basert på eksklusive materialer og hyggelig
atmosfære, men transformere dette til en
ny og tidsriktig materialitet. Målet var å
effektivisere og modernisere senteret med
114
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utgangspunkt i den allerede eksisterende
atmosfære uten å kopiere det gamle
uttrykket. Ønsket var å oppgradere sentret
til en eksklusiv shoppingdestinasjon
som føltes varm, intim og innbydende,
men med et røft moderne uttrykk.
Skape en elegant rebell.
Samhandlingen mellom fellesarealene
og butikkenes uttrykk er et viktig element
i designet av et shoppingsenter. Denne
samhandlingen tok form av røffe, urbane
vegger. Butikken tok vare på sin egenart ved
å uttrykke seg gjennom sceniske åpninger
i veggene som ble tatt videre i utformingen
av fellesarealene. Den varme og gyldne
paletten i fellesarealene opprettholder et
nivå av renhet/enkelthet for ikke å oppleves
for dominerende. Dette settes i kontrast
ved taktile kvaliteter med moderne uttrykk
og materialitet som vil eldes med skjønnhet
og verdighet. Materialvalget setter en klar
atmosfære uten å være for dominerende
slik at butikkenes «utstillingsvinduer» får ta
hovedoppmerksomheten. Det lyse terrazzo-

gulvet med gyldne fragmenter spiller på lag
med kobberet og sedertreet på veggene.
Lettheten i gulvene, og det gylne skinnet
blir som en scene som gjør det mulig for
varene og menneskene å bli synliggjort på
best mulig måte. Gjennom hele senteret er
det runde søyler kledd med brunt lær med
fransk søm i et spiralmønster, som lager et
mykt taktilt uttrykk mot den noe hardere
nærliggende paletten av materialer.
De firkantede søylene derimot er kledd med
kobber. Himling består av et transparent
kobberfarget strekkmetall som demper
inntrykket av de åpne tekniske anleggene,
men samtidig gir følelsen av full høyde på
grunn av sin gjennomskinnelighet. Tekniske
installasjoner er synlige men er gjort
spennende gjennom å ha fått rød koloritt.
Den nye lysekronen som henger i
hovedatriet er et sterkt blikkfang som
skaper et variert og endret lysscenario
gjennom dagen. Denne installasjonen er
verdt et besøk i seg selv.
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PROSJEKTER→BUTIKKER
←
Benk laget av eik og Blanco Macael marmor med slipt overflate.

PEPPER→STRANDGATEN 19→BERGEN
ERIKSEN SKAJAA ARKITEKTER AS
Prosjektleder→Eva Maria De Moor, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 154

Kombinert disk og pakkedisk ved inngangen.

Avkledd
Klesbutikken Pepper er en institusjon
i Bergen og har mye av ansvaret for at
Bergen er en så velkledd by. Vegard
Moberg Nilsen, som startet butikken i
1995 har vært en sentral person i byens
klubbmiljø som dj og arrangør. Det er
kanskje nettopp denne koblingen til
musikk og et internasjonalt musikkmiljø
som har gjort butikken så aktuell og synlig.
Ikke minst i takt med den internasjonale
suksessen til hans vennekrets med
bergensartister som Annie, Röyksopp,
og Kings of Convenience. Hele tiden har
Pepper likevel fokusert på seg selv og i
mindre grad på hva konkurrentene gjør,
og satset stadig på nye og mindre kjente
merker. Pepper omtaler kvalitet og etisk
produksjon som bærebjelken i det
de driver med.

Den nye butikken er i et av de eldre og
«finere» butikkstrøkene i Bergen. Da vi
begynte å rive inventaret i den gamle
butikken fant vi frem til husets opprinnelige
murvegg og ikke minst flere vinduer som
hadde vært dekket til som ga sårt tiltrengt
lys til de dype lokalene. Da rommet sto der
avkledd skjønte vi at vi ønsket kontrasten
mellom de gamle veggene og den nye
butikken. Derfor valgte vi i samråd med
Pepper å beholde restene av murveggene
vi fant bak det vi rev.
Den nye butikken er plassert i et slags
kar av glassfiberarmert betong og vi
benyttet en palett av eik, betong og marmor.
At vi endte på den enkle materialpaletten
er et ønske om å skape stor kontrast til
de bakenforliggende veggene, som også
har et stort spekter av farger og teksturer.

Møblene, som er tegnet av Eriksen Skajaa
Arkitekter og bygget av Minde Snekkeri,
er ment å gi assosiasjoner til byggeplass:
En disk og små benker som ligner paller
stablet oppå hverandre, med en bordplate
av Carrera marmor, et klesstativ av to
stokker eik lent mot hverandre, og hyller
som i sin enkelhet er tenkt som stillaser,
men som kan kombineres og settes
sammen på flere måter.
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PROSJEKTER→HOTELLER

COMFORT HOTEL XPRESS CENTRAL STATION→OSLO
HAEG HOLM INTERIØRARKITEKTER MNIL
Prosjektleder→Nina Haeg, interiørarkitekt MNIL
Prosjektmedarbeider→Helene Holm, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 154

Garderobeløsning med knagger og speil.

For businessmenn
og backpackere
Comfort Hotel Xpress Central Station er
et budsjett hotell i Nordic Choice Hotels
og ligger under Comfort kjeden. Hotellet
retter seg mot «den moderne
og prisbevisste på tur!».
Med kombinasjonen av sentrums
beliggenhet, innovativ bruk av teknologi,
høy kvalitet og lav pris, skal hotellet tiltrekke
seg alt fra businessmenn til backpackere.
Innsjekkingen gjøres via mobilen og man
kan på forhånd bestille en frokostpakke til
morgenen etter.
Xpress-hotellene er et relativt nytt brand
i Comfort kjeden og utviklingen av konseptet
ble utarbeidet samtidig med prosjekteringen
av interiørkonseptet og planløsninger. Dette
førte til en ganske kompleks prosess med
mange ulike forslag til løsninger.
Hotellet har 168 rom, fra standardrom
på cirka 11 kvadratmeter til de største på
16–20 kvadratmeter.
I standardrommene er sengen plassert
på tvers av rommet inn mot vinduet. Med
en sengebredde på 140 cm fungerer det
både som et enkeltrom eller dobbeltrom
for veldig nære venner eller kjærester.
Med denne sengeplasseringen blir det mer
gulvareal til opphold; skrivebord, stol, speil
og knaggrekke. Under sengen er det tre
skuffer, én for gjesters oppbevaringsbehov,
én til ekstra dyne og pute og én «Donateskuff» som oppfordrer til gjenvinning av klær
som har blitt pakket, men som man kanskje
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ønsker å donere til et godt formål.
For å få plass til en koffertbenk, ble
resultatet en vegghengt løsning som
kan slås ut ved behov.
Farge- og materialbruken skal gi et
urbant og enkelt, men behagelig og varig
uttrykk. Fargene er derfor holdt i en dempet
tone mot grå, blå og sjøgrønt sammen med
materialer i mørk brunt tre og skinn.
I lobbyen ønsker man å få gjestene til
å sitte, henge, jobbe, slappe av og møtes.
Det har vært viktig med ulike soner, alle
med innbydende møbler.
Lobbyområdets utgangspunkt var
en veldig lav takhøyde med mange
ventilasjonsrør. I stedet for å senke taket
og skjule rørene, hvor resultatet hadde blitt
en enda lavere høyde, ble løsningen å la
alt være åpent og spraymale det hele i en
dempet sortfarge. Med den mørke himlingen
sammen med et ganske mørkt terrazzogulv, forsterkes også intimitetsfølelsen man
ønsker i lobbyen. Flere store tepper myker
opp den ellers litt røffe materialbruken.
Det har vært viktig at materialvalget skal
uttrykke ærlighet og ekthet. Spesialmøblene
som har blitt produsert er hovedsakelig
laget i drivved, beiset gran og varmvalset
sort stål.
Der det har vært mulig er det valgt
bærekraftige og miljøvennlige løsninger og
produkter. Produktene er valgt ut med tanke
på resirkulering og gjenbruksmaterialer,
som for eksempel lamper av bølgepapp og

magasinhylle av gamle sykkelslanger
satt i stålramme.
Når man kommer inn i lobbyen,
møtes man av et eget innsjekkingsbord
med tre «stasjoner» hvor en er tilpasset
rullestolhøyde.
Langs veggen er det en kombinert
hyllevegg og arbeidsbord med skjermer
som ev. kan brukes til minimøter eller annet.
I tillegg, innerst i lokalet, er det en sittetrapp med puter og mulighet for oppkobling
av data, slik at det også er mulighet for
jobb eller avkobling i en mer tilbaketrukket
atmosfære. To store sofagrupper med dype,
gode sofaer og stoler innbyr til henslengt
avslapping, mens en modulsofa plassert
mer i sentrum av lobbyen fungerer som
en ventesone.
Prosjekterende arkitekter i ombyggingen
og rehabilitering av bygget på totalt BTA
5380 kvadratmeter, har vært Mellbye
Arkitektur interiør AS. Arkitektene har
vært husarkitekter for byggherre: Fred
Olsens gate 11, mens HAEG HOLM har
vært ansvarlig for interiørkonseptet for
leietakeren Nordic Choice Hotels. Det
har vært klare avgrensninger for de ulike
ansvarsområdene og der det eventuelt har
påvirket hverandre, har alle parter ønsket
det beste for prosjektet og har funnet
helhetlige løsninger alle er komfortable med.
Skiltprogrammet har vært et samarbeid
med BROSLO, som hovedsakelig arbeider
med gjenbruk av ulike materialer.

Tre-trinn som fungerer som sitteplasser, over henger lamper laget av bølgepapp.

Lobbyen har en avslappet og uformell atmosfære med mange
sittemuligheter i gode, dype sofaer og stoler. Ulike sittesoner gjør
at lobbyen fungerer godt med mange mennesker, samtidig som
det ikke føles tomt med få mennesker.
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PROSJEKTER→SERVERINGSSTEDER

→
Plan 2.
Utsikt mot Oslotrafikken og himmelen over alle bilene.
Flåter av grov treplank i taket, som skaper intimitet
i rommet mot den store glassfasaden.
Eget design av gulvtepper
tilpasset flåtestørrelsene.

RESTAURANT VAAGHALS→OSLO
RADIUS DESIGN
Prosjektleder→Thomas Ness, interiørarkitekt MNIL

↘
Plan 2.
Trapp av strekkmetall og 2"4.
Vinskapet går gjennom begge
etasjer og kan åpnes fra flere sider.
Fondvegg i gammel kubbeteknikk
laget av tømmer og mørtel.

KREDITERING→SIDE 154

Plan 1: Åpen kjøkkenløsning der kokkenes scenario er en viktig del av restaurantopplevelsen.
Serveringsbrett tilpasset bordets størrelse og mulighet til å forsyne seg selv og dele felles måltid.
9 x 178

9 x 178
= 1 606

= 1 606

560= 560
3 x=187
3 x 187

Restaurant

9 x 204 = 1 835
9 x 204 = 1 835

23 x 174 = 4 000

Teknisk rom
Ikke disponibel

WC

Tømmer
og reinsdyrhorn
møter glass og betong
Midt i Oslos nye skyline i Bjørvika med
utsikt mot Operaen, anleggstrafikk
og nyetableringer, ligger Restaurant
Vaaghals, i PWC-byggets plan 1 og 2.
Eierne bak Gamle Raadhus og Gutta på tur
med Arne Brimi og Arne Hjeltnes i spissen,
ønsket å skape et nytt restaurantkonsept i
skjæringspunktet mellom det typisk norske
og det avantgarde rå. Et matkonsept som
favner ekte råvarer fra bygder og fiskevær
i Norge, tilberedt og servert uventet og
radikalt, rammet inn av et interiør som
representerer og har i seg begge deler; det
klassiske i møte med nåtiden; tømmer og
reinsdyrhorn møter glass og betong.
PWC-byggets glassfasade gir
Restaurant Vaaghals en direkte kontakt
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med himmel, hav, trafikk og Opera – en
intens kontakt med et område i Oslo i sterk
utvikling. Restaurantens åpne kjøkken ligger
i plan 1 som et viktig scenario både fra
restauranten og fra gaten. Ulike sittehøyder
skaper variasjoner og valgmuligheter for
gjestene enten de kommer for en lunch
for to, et glass i baren eller festmåltid ved
langbord. På plan 2 ligger egen avdeling for
kurs og konferanse, men den fantastiske
utsikten til fjorden som dekorasjon.
Tømmervegger i gammel kubbeteknikk
gjennom to etasjer skaper kontrast til de
store vindusflatene og trekker linjer bakover
til eldre byggeskikk der trekubber og mørtel
ble brukt som funksjonelt veggmateriale.
Kraftige flåter i taket av simple trematerialer
bryter ned dimensjonene i rommene

WC

WC

Forrom

Trygve Flebu Jørundland
911 23 505
trygve@radiusdesign.no
www.radiusdesign.no

Lager

HCWC

BT

Dato:

18.11.2013
Målestokk:

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
NB: alle mål må kontrolleres på stedet og avvik fra design eller
konsept må kommuniseres direkte til oss

1:50

Tegningsnr.:

A12

Index Dato
Prosjekt:

PWC

Beskrivelse

Sign
Tegning:

Møbleringsplan 1.etg

og gir en følelse av intimitet mot den store
horisonten utenfor vinduene. Det sentrale
trapperommet bygget opp av 2"4-plank og
strekkmetall, står rått og ærlig i kontrast
til de tidløse og mer elegante stolene og
lamper av særegent design.
Spesialdesignete tepper med inspirasjon
fra mose, stein og lav følger formen
på flåtene i taket og definerer soner i
rommene. Maten serveres til felles glede;
et serveringsbrett på ben som står på
bordet, gjør det mulig å ha et felles matfat
stående på bordet under måltidet, slik at
gjestene kan servere seg selv. Valg av
alt fra løse møbler til bestikk, glass og
lysestaker underbygger eiernes evige tro og
forkjærlighet for god kvalitet og godt design.

Kontr.

REV: H
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Aud Max. Skolen største auditorium, med plass til cirka 400 elever. Det ble også her jobbet
med en minimal material- og fargepalett, med særlig vekt på utforming av himling og belysning.
Universell utforming er blant annet ivaretatt ved vekselvis lyse og mørke trappetrinn.
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Hovedinngang med hovedtrapp opp til plan 2
viser den enkle material- og fargepaletten som er valgt innvendig.
Hovedfargen er hvit, med innslag av grønt, blått og brunt.

PROSJEKTER→UNDERVISNINGSBYGG

HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM
RAMBØLL NORGE AVDELING ARKITEKTUR OG LANDSKAP
Prosjektleder→Marianne Nordberg Malvik, interiørarkitekt MNIL
Prosjektmedarbeider→Gerd Solveig Leiros, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 154

Bruken av cortenstål har vært omstridt, men bygget har falt godt
inn i bybildet ettersom platene har rustet og fått sitt rette utseende.
Den stramme fasaden er utgangspunktet for valg av innvendige
materialer og farger.

Lesedisken fungerer som uformelt grupperom, møtepunkt og studieplass.

Byggets interne hovedtrapp er flislagt med grønne flis
i mosaikkmønster. Trappekjernen er et synlig fargepunkt
og fungerer som orienteringspunkt for elever og besøkende.

En enkel fargepalett
Handelshøyskolen i Trondheim er med
sine cirka 1200 studenter blant de aller
største utdanningsstedene i landet
innenfor økonomi og ledelse. Bygget er på
cirka 10 000 kvadratmeter, fordelt på fem
etasjer. Skolen er bygd etter passivhusstandard, og vant årets Eiendomspris i
Trondheim – «Et bygg som løfter området
og engasjerer», var juryens begrunnelse.
Bygget er kompakt med et stort atrium
over tre etasjer midt i volumet. Utvendig har
skolen en svært stram design med fasader
i glass, cortenstål og travertin. Byggets
stramme design er utgangspunkt for
innvendig material- og fargebruk,
samt løs møblering.
Det er valgt få farger i interiøret da
det var ønskelig med et «rent» uttrykk.
Hovedfargen er derfor hvit, med innslag
av grønt. Hovedfokus inne er atriet fra

plan 2 til plan 4. Som kontrast til det
store, hvite rommet valgte vi å flislegge
rømningstrappen fra plan 1 til plan 4 på
utsiden av trappekjernen.
Flisene er lagt som mosaikk i forskjellige
grønntoner, og trappekjernen fremstår
nesten som et tre i hovedrommet, en bjørk
som strekker seg mot himmelen. I tillegg
til å være et fokus i et ellers hvitmalt rom,
fungerer den flislagte trappekjernen også
retningsgivende for besøkende og elever
med orienteringsproblemer, da toaletter
og heis er samlet ved trappen på alle plan.
Materialer er valgt utfra hensyn
til slitasjestyrke, renhold og
universell utforming.
I prosessen samarbeidet vi med flere
andre fag, særlig med RIV og RIE. Vi hadde
ansvar for belysningsplaner i alle hovedrom,
som for eksempel i de største auditoriene.
Vi samarbeidet selvfølgelig også med

bruker og byggherre. Elever og lærere var
svært delaktige i prosessen, og selv om det
kunne være krevende, var det også lærerikt.
Fordi så mange interessegrupper var
involvert, ble det en del endringer i planene
underveis, og selve prosessen varte i over
ett år. Det er viktig i en slik situasjon å holde
hovedkonseptet for interiør intakt.
Vi er derfor fornøyd med at sluttresultatet
er svært likt det vi så for oss i starten.
Tilbakemeldinger etter noen måneders
bruk er positive, både når det gjelder
byggets plass i bybildet og for de
innvendige løsninger.
Vi leverte materialplaner, belysnings
planer, møbleringsplaner og anbudsgrunnlag
for løs møblering. Vi deltok også i endelig
valg av type møbler og kvalitetssikring
av påfølgende leveranser.

INTERIØR & MØBLER NILs ÅRBOK 2015

145

NIL→ORGANISASJON

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→facebook.com/NILsiden

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

stimuleringer som skaper et kulturuttrykk, identitet
og en romopplevelse.

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

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.

HVORFOR BRUKE
EN INTERIØRARKITEKT/
MØBELDESIGNER MNIL?
Interiørarkitekt MNIL

Møbeldesigner MNIL

→→ Jobber profesjonelt med innvendig arkitektur –
med forståelse for bruk og opplevelse av rom
→→ Utformer konsepter utfra et profesjonelt ståsted
som skal representere kundens identitet og behov
→→ Bidrar med teknisk kunnskap for å sikre funksjonelle,
estetiske og holdbare løsninger
→→ Stiller riktige spørsmål til riktig tid basert på faglig innsikt
og prosesskunnskap
→→ Er bindeledd og formidler mellom bruker og byggeprosess
→→ Er kundens uavhengige rådgiver i tråd med NILs etiske regler

→→ Mennesket står sentralt og er utgangspunktet for
en humanistisk tilnærming til form i designprosessen
→→ Har fokus på kvalitet, varighet og miljø
→→ Har sterk formforståelse og ser sammenhenger
mellom mennesket, objekter og rom
→→ Definerer utfordringer, konkretiserer og finner løsninger
gjennom dialog med brukerne
→→ Har verktøy og kunnskap til å gjennomføre gode
designprosesser, fra idé til ferdig produkt
→→ Er kundens uavhengige rådgiver i tråd med NILs etiske regler
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