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INNHOLD

13 
DNO ASA  
→SIGNALPROSJEKTER 

50 
NORSK DESIGN  
OG VEIEN FRA A TIL Å  
→ARTIKLER 

63  
PROTOTYPE-  
KOLLEKSJON→  
SALONESATELLITE 2015→  
MILANO 

72  
BUSINESS CLASS LOUNGE→  
OSLO LUFTHAVN 
→FLYPLASS 

 66 
 LUNDIN NORWAY→ 

 ONS 2014→STAVANGER
 →SHOWROOM/UTSTILLINGER

10
LEDER/ 
KOLOFON

48
FAGARTIKLER

13
SIGNAL-
PROSJEKTER

62
MØBLER

65
BUTIKKER

66
SHOWROOM/
UTSTILLINGER

68
TRAFIKKSKOLER

71
OFFENTLIGE
BYGG

72
FLYPLASS

77
HELSEBYGG

80
KONTORER/
ARBEIDSPLASSER
80 
FORNEBUPORTEN→ 
FELLESAREALER→ 
LYSAKER
ZINC AS

82 
KLUGE→OSLO
IARK AS

84 
LUNDIN 
NORWAY→LYSAKER
IARK AS

87 
LYSAKERBUEN→ 
LYSAKER
ZINC AS

88 
MICROSOFT 
DEVELOPMENT 
CENTER→OSLO
METROPOLIS 
ARKITEKTUR & DESIGN AS

90 
NE(S)T KONTOR- 
FELLESSKAP→ 
STAVANGER
MAGU DESIGN AS

92 
NORDEA-HUSET→ 
OSLO
ZINC AS

10
Leder→redaktør 
→NIL er en sprek 70-åring! 
Tekst→Ole Rikard Høisæther 
/Inger Schjoldager 

10
Leder→NILs daglige leder
NILs årbok INTERIØR  
& MØBLER 2016
Tekst→Mona Lise Lien

11
Presidenten har ordet 
→Mer enn 70 år 
med kvalitet
Tekst→Siv Senneset

48
NORSK MØBELDESIGN→ 
MED BREEAM  
INN I FREMTIDEN
Stine Lanes Jensen
Interiørarkitekt MNIL
ZINC AS

50 
NORSK DESIGN 
OG VEIEN FRA A TIL Å
Mats Linder

54 
INTERIØRARKITEKTUR 
SOM GJENBRUK
Ellen S. Klingenberg
Interiørarkitekt MNIL

59 
UTSTILLINGEN 
«EKSTREM EKSTRØM. 
MØBEL- OG 
INDUSTRI-DESIGN» 
KUNSTINDUSTRIMUSEET 
I OSLO 14.02–8.05.2016
Svein Gusrud
Møbeldesigner MNIL

13 
DNO ASA→ 
NYTT HOVEDKONTOR 
PÅ AKER BRYGGE
IARK AS

18 
FORA FORM→ 
STOCKHOLM  
FURNITURE FAIR
AROS ARKITEKTER AS

25 
VALCHROMAT & BRASS 
SERIES→SERPENTINE 
STEREO, IMPELLER 
BORDSKÅNERE, SWEEP 
BORD-OG VEGGKLOKKER
OSLOFORM AS

30 
HYTTE 
JONSØYA→LILLESAND
BEATE ELLINGSEN AS

37 
BILLY’S BUMBLE 
AND BUMBLE→ 
FRISØRSALONG 
& BARBERER→DE 
GAMLE MEKANISKE 
VERKSTEDHALLENE PÅ 
AKER BRYGGE I OSLO
INNE DESIGN AS

42 
AMERIGO 
BAR & GRILL→OSLO
RISS AS

62 
BOP→VIDEREUTVIKLING 
AV STOL
KNUDSEN BERG 
HINDENES

63 
PROTOTYPE- 
KOLLEKSJON→ 
SALONESATELLITE 
2015→MILANO
MORTEN&JONAS

65 
SMELTERS MATHUS→ 
MATBUTIKK→ 
BÆRUMS VERK 
RADIUS DESIGN

66 
LUNDIN NORWAY→ 
ONS 2014→STAVANGER
KONTUR AS/CTRL+N

68 
DIN TRAFIKKSKOLE→ 
SANDNES
MAGU DESIGN AS

71 
EMBETSBOLIG→BERLIN
DIS. INTERIØRARKITEKTER 
MNIL AS

72 
BUSINESS CLASS 
LOUNGE→ 
OSLO LUFTHAVN
METROPOLIS 
ARKITEKTUR & DESIGN AS

75 
BUSINESS LOUNGE→ 
STAVANGER 
LUFTHAVN→SOLA
METROPOLIS 
ARKITEKTUR & DESIGN AS

77 
BIKUBEN KURS 
OG KONFERANSE- 
SENTER→BERGEN
DESIGN & INNREDNING

78 
SPESDENT 
HEGDEHAUGSVEIEN→ 
OSLO
MAGENTA 
INTERIØRARKITEKTER AS

71  
EMBETSBOLIG→BERLIN 
→OFFENTLIGE BYGG 
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132  
DEG 16 «KJØKKENET»→OSLO 
→SERVERINGSSTEDER  

 141 
 HIOA P46→OSLO 

 →UNDERVISNINGSBYGG

77  
BIKUBEN KURS  
OG KONFERANSESENTER→BERGEN 
→HELSEBYGG 

 87 
 LYSAKERBUEN→ 

 LYSAKER
 →KONTORER/ARBEIDSPLASSER

127  
SCANDIC  
HAVET HOTELL→BODØ  
→HOTELLER 

110  
NYTT OPPHOLDSROM  
I FAMILIEBOLIG  
→BOLIGER 

95
KONTORER/
ARBEIDSPLASSER

109
BOLIGER

120
HOTELLER

141
UNDERVISNINGS- 
BYGG

131
SERVERINGS-
STEDER

148
UTDANNINGS-
INSTITUSJONENE

156–158
PROSJEKT- 
KREDITERINGER

ORGANISASJONS-
STOFF

159

176
Annonsøroversikt

2–7
177–227 
Annonser

148
KHiO→ 
Avdeling design

150 
KHiB→ 
Avdeling for design

153 
HØYSKOLEN 
KRISTIANIA→
Institutt for kreativitet 
og innovasjon

159
Om NIL

159
Hvorfor bruke 
en interiørarkitekt/ 
møbeldesigner MNIL?

160
Medlemsmatrikkel

ANNONSER

109 
2-ROMS BLIR 
3-ROMS→LEILIGHET
CADI AS

110 
NYTT OPPHOLDSROM 
I FAMILIEBOLIG
CADI AS

112 
ENEBOLIG 
RØHRTS VEI→OSLO
ROMLABORATORIET AS

115 
REHABILITERING 
AV ENEBOLIG
RAMSØSKAR  
INTERIØRARKITEKTER AS

116 
LEILIGHET VED 
VANNET→MANDAL
METROPOLIS 
ARKITEKTUR & DESIGN AS

118 
TOTALOMBYGGING 
FROGNERLEILIGHET→ 
OSLO
CADI AS

120 
THON HOTEL 
ROSENKRANTZ→ 
BERGEN
RAMSØSKAR 
INTERIØRARKITEKTER AS

123 
THON CONGRESS 
GARDERMOEN→ 
ULLENSAKER
RAMSØSKAR 
INTERIØRARKITEKTER AS

124 
GRAND HOTELL 
EGERSUND
KUBIK 
INTERIØRARKITEKTER AS

127 
SCANDIC 
HAVET HOTELL→BODØ
AS SCENARIO 
INTERIØRARKITEKTER 
MNIL

128 
SUNDVOLDEN HOTEL→ 
KROKKLEIVA
ROMLABORATORIET AS

141 
HØGSKOLEN I OSLO 
OG AKERSHUS→HIOA 
P46→PILESTREDET 46→ 
OSLO
ZINC AS

142 
HØNEFOSS 
VIDEREGÅENDE SKOLE
CADI AS

144 
UIO→ INSTITUTT FOR 
BIOVITENSKAP→OSLO
BEATE ELLINGSEN AS

146 
SKOGSVÅG SKOLE→ 
UTVIDELSE 
AV EKSISTERENDE 
BARNESKOLE→ 
SKOGSVÅG
OG ARKITEKTER AS

131 
CAFÉ CATHEDRAL→ 
OSLO
METROPOLIS 
ARKITEKTUR & DESIGN AS

132 
DEG 16 «KJØKKENET»→ 
OSLO
RADIUS DESIGN

134 
DER PEPPERN GROR→ 
OSLO
RADIUS DESIGN 

136 
RESTAURANT FJØLA→ 
ØSTBANEHALLEN→ 
OSLO 
METROPOLIS 
ARKITEKTUR & DESIGN AS

138 
SKANSEGATEN 13→ 
MØTEROM→STAVANGER 
MAGU DESIGN AS

95 
NYDALSVEIEN 
28→NÆRINGSBYGG 
FOR AVANTOR→OSLO
METROPOLIS 
ARKITEKTUR & DESIGN AS

96 
POWEROFFICE→BODØ
AS SCENARIO  
INTERIØRARKITEKTER 
MNIL

99 
RIKSTV→OSLO
ZINC AS

100 
AVANCE GAS→OSLO
NYFELT OG STRAND AS

103 
STATKRAFT→ 
TRONDHEIM 
ROMLABORATORIET AS

104 
STRANDEN 11→OSLO
METROPOLIS 
ARKITEKTUR & DESIGN AS

107 
WIMOH→ 
BLOMSTERDALEN
MELLOMROM 
ARKITEKTUR- 
PSYKOLOGI AS
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FORORD OG KOLOFON

Etter feiringen av jubileet i fjor tenkte  
vel de fleste at det var en flott avslutning 
før man fikk en ny tilværelse i den nye 
organisasjonen for alle arkitektfagene 
i Norge. Slik gikk det ikke. Det er synd, 
og gjør det viktigere enn noen gang for 
NIL å fortsette sitt arbeid for å fremme 
betydningen av og posisjonen til norske 

interiørarkitekter og møbeldesignere. 
Vårt forlag har i flere år hatt gleden av  
å forestå redaksjonen for NILs årbok.  
Faget er i tydelig fremgang både 
kvalitetsmessig og når det gjelder 
omdømme. Denne utgaven av årboken  
gir gode eksempler på dette. NILs årbok 
er blitt en institusjon som oppdragsgivere, 

leverandører og interiørarkitektene 
og møbeldesignerne selv venter  
på med spenning. Den er fagets  
fremste utstillingsvindu.

Inger Schjoldager
Ole Rikard Høisæther
Orfeus forlag

Arbeidet med NILs årbok er alltid 
inspirerende. Ikke minst fordi det gir en 
påminnelse om alt det viktige arbeidet som 
foregår blant medlemmene i det daglige – 
og hvilken påvirkning det har på alle som blir 
berørt av resultatet.

Å dokumentere og synliggjøre 
prosessene og bakgrunnen for de valg som 
gjøres underveis i prosjekter er selvfølgelig 
krevende, allikevel er det ett av kriteriene vi 
måler prosjektene opp mot ved vurdering 
om plass i årboken.

De prosjektene som har fått plass i 
årboken du holder mellom hendene har 
vært gjennom en tøff evaluering, før de 
presenteres her. 

Invitasjonen til å registrere prosjekter i 
prosjektdatabasen for årboken inneholder 
klare kriterier, og evalueringen og 
utvelgelsen gjøres av en faglig sterk jury 
over en periode på to uker. Juryeringen 
avsluttes med et felles jurymøte hvor endelig 
valg av prosjekter blir foretatt. 

Med andre ord har de prosjektene du 
kan se og lese om i årboken vært gjennom 
en reell konkurranse. I motsetning til enkelte 
andre medier kan man ikke kjøpe seg plass 
i NILs årbok. Det gjør sitt til at NILs årbøker 
er det eneste mediet som dokumenterer 
utviklingen innen interiørarkitektur og 

møbeldesign ved å vise det ypperste  
som leveres fra våre medlemmer.

KRITERIER SOM LEGGES TIL GRUNN 
FOR VALG AV PROSJEKTER 

 → Prosjektet må være 
ferdigstilt før nyttår

 → Møbler/produkter: Det er åpent 
for innsendelse av møbler/produkter 
som er i skala 1:1 (minimum 
prototype/bilder av denne). 
Møbeldesignere må selv ta ansvar 
for å beskytte produktdesign

 → Vi ønsker fokus på prosessen fra 
oppstart til ferdig prosjekt/produkt 
dokumentert med begrunnelser, 
bilder og tegninger 

 → Stikkord for innhold i beskrivelsen:
 →  Bakgrunn/historie
 → Prosess 
 → Ferdig prosjekt/produkt
 → Samarbeid/grensesnitt mot 

andre prosjekterende
 → Konsept/helhetlig opplevelse
 → Funksjon/vise hvordan 

løsningen er design for alle 
(UU)/brukertilpasning

 → Estetisk uttrykk/
sanseinntrykk/romopplevelse

 → Bærekraft i forhold til levetid, 
materialvalg, produksjon  
og destruksjon

 → Nytenkning

KRITERIER FOR VALG 
AV SIGNALPROSJEKTER

 → Prosjektet/produktet skal utmerke 
seg i forhold til de øvrige utvalgte 
prosjektene og kriteriene ovenfor

 → Det stilles store krav til 
dokumentasjon: Herunder 
plantegninger, snitt, 
evt. detaljer eller skisser

 → Prosessen skal beskrives 
 → Juryen foreslår signalprosjekter
 → Redaksjonen kvalitetssikrer utvalget 

av signalprosjekter opp mot 
prosjektleder og jury

Jeg vil oppfordre alle til å lese tekstene  
i årboken. Bilder er fint, men tekstene gir 
dybde og større forståelse for hvorfor 
resultatet fremstår slik det gjør.

God fornøyelse!

Mona Lise Lien
Prosjektleder og daglig leder i NIL

NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2016

INTERIØR & MØBLER –  
NILs årbok 2016 er utgitt av  
NIL – Norske interiør arkitekters  
og møbeldesigneres landsforening

ISBN 978-82-91194-26-4
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,  
Lotte Sekkelsten Østby (2. år MA KHiB)
Art direction/grafisk design/ 
produksjon→Halvor Bodin
Grafisk design/produksjon→ 
Claudia C. Sandor

Leder annonsesalg→ 
Steffen Kørner Ludvigsen
Koordinator annonsesalg→ 
Claudia C. Sandor
Annonsesalg→Nurke Brandt, Else Marie 
Dahll, Elisabeth Boe Eng, Tone Grimsrud, 
Sophie Elnan Flatval, Sigrid Aarønæs 

Trykkeri→07 Media AS
Papir→300 g/m2 Arctic Volume White 
FSC Mixed Credit [omslag], 
115 g/m2 Arctic Matt FSC Mixed Credit 
[materie], 80 g/m2 Amber Graphic FSC 
Mixed Credit [materie 2] 

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

OMSLAG, se prosjekt side 37–41 
Billy’s Bumble and bumble→ 

→Inne Design 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

NIL er en sprek 70-åring! 
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LEDER

NIL hadde 70-årsjubileum i 2015. Dette 
ble markert med fem artikler utgitt som 
et jubileumshefte. Vi hadde en storslått 
jubileumsfeiring på Ekebergrestauranten  
der NIL utnevnte tre nye æresmedlemmer;  
Anne Lise Aas Rognlien, Trinelise 
og Sven Ivar Dysthe. 

Og som vanlig ble det et år med 
mange flotte interiørarkitekturprosjekter 
gjennomført av våre medlemmer, mange  
av dem presentert her i årboken.

Kvaliteten på prosjektene i årboken 
er svært god, dette blir lagt merke til 
internasjonalt. Høy kvalitet er et resultat 
av målrettet arbeid over lang tid, og dette 
kommer kunder og oppdragsgivere til gode.

For våre oppdragsgivere er fokus på 
god interiørarkitektur og møbeldesign en 
helhetlig investering for fremtiden. Både 
private og offentlige aktører har i 70 år hatt 
gleden av kvalifisert hjelp til å utforme gode 
rom, tilfredsstille funksjonskrav – eller til å 
styrke sine merkevarer.

Under jubileet ble det satt fokus på 
profesjonens voksende innflytelse på 
samfunnet, NILs medlemmer har beveget 
seg fra å arbeide mest med løsninger og 
innredning i private boliger – til i dag også å 
ha ansvar for store prosjekteringsoppgaver 
og interiørarkitektur i offentlige bygg.

MNIL ET KVALITETSSTEMPEL
Medlemmer i NIL benytter tittelen 
interiørarkitekt MNIL eller møbeldesigner 
MNIL, dette er kvalitetsstempel som sikrer 
oppdragsgivere profesjonalitet i alle ledd  
av prosessen.

NIL arbeider målrettet for å promotere 
interiørarkitektenes og møbeldesignernes 
unike 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: Møbler, 
private hjem, institusjoner, spisesteder, 
hoteller, skoler og kontorarbeidsplasser 
som skal imøtekomme ulike behov og et 
mangfold av mennesker over tid. Bærekraft 
er viktig og interiørarkitekten legger til rette 
for fleksible løsninger og rom som varer. 

Når vi ser tilbake og tar inn over 
oss utviklingen av faget gjennom 70 
år, må jeg rette en stor takk til alle de 
ressurspersonene som har bidratt med 
frivillig innsats for organisasjonen, og  
ikke minst alle medlemmer som gjennom  
sitt virke bidrar til annerkjennelse  
og beundring for vårt fag.

VEIEN VIDERE 
De siste syv årene har jeg med ulike 
funksjoner i styret hatt gleden av å være 
med å påvirke og prege NILs utvikling 
– og nå står NIL ved nok et veiskille.

Samarbeidsprosjektet Ny, felles 
organisasjon (tidligere Norges Arkitekter) 
har også i 2015 vært noe av det viktigste 
arbeidet som har vært utført i NILs 
regi. Presidentene og de administrative 
lederne i NAL, NLA og NIL har utgjort 
styringsgruppen og har sammen lagt ned 
mye tid og ressurser for å drive prosessen 
frem. Arbeidet med en ny felles organisasjon 
for alle arkitektfagene har pågått i fire år, 
men nå lar det seg dessverre ikke gjøre å 
fortsette planene for én felles organisasjon.

I mars 2016 behandlet NALs 14 
lokalforeninger, i generalforsamling/
årsmøte utkast til vedtektsendringer som 
skulle legge grunnlaget for å gjøre dem til 
lokalforeninger i Ny, felles organisasjon – 
forutsatt at de påfølgende uravstemningene 
i NAL, NLA og NIL ga nødvendig ⅔ flertall  
av avgitte stemmer i hver av foreningene.

Dessverre fikk ikke arkitektforeningene 
i Oslo og Bergen det nødvendige ⅔ 
flertall for vedtektsendringene i sin 
generalforsamling og på sitt årsmøte.  
Det ble dermed ikke mulig å fortsette 
prosessen slik den var planlagt, da felles 
tverrfaglige lokalforeninger var fundamentet 
for en ny, felles organisasjon.

Det vil derfor ikke bli gjennomført 
uravstemning for alle medlemmer i de tre 
organisasjonene, slik vi har jobbet frem  
mot i snart fire år.

Utfordringen nå blir å sørge for 
at det ressurskrevende arbeidet 
ikke har vært forgjeves, men se på 
hvordan det kan danne grunnlaget for 
spennende samarbeidsformer og gode 
samarbeidsprosjekter mellom de tre 
organisasjonene i årene fremover. Skissene 
for hvordan et godt samarbeid kan utvikles 
er i ferd med å ta form.

Samtidig som NIL ser frem til å fortsette 
det gode samarbeidet med NAL og NLA, har 
vi flere tanker om utviklingen av NIL og vår 
egen profesjon;

For eksempel ble Komiteen for 
dokumentasjon og vitenskapelig omtale 
opprettet i 2015, den skal arbeide for å 
fremme dokumentasjon og vitenskapelig 
omtale av norske interiørarkitekter  
og møbeldesigneres virke.

Vi håper at dette arbeidet, sammen med 
årboken, kan bidra til å øke bevisstheten 
rundt interiørarkitekter og møbeldesigneres 
bidrag til samfunnsutviklingen.

Samtidig ønsker vi at årboken også 
fremover skal være en kilde til inspirasjon 
for dem som ønsker å skape praktiske og 
estetiske rammer for trivsel og gode liv!

 

Siv Senneset
President i NIL

VEIEN VIDERE
PRESIDENTEN HAR ORDET

Mer enn 70 år med kvalitet
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SIGNALPROSJEKTER→UNDERKATEGORI
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SIGNALPROSJEKTER→KONTOR/ARBEIDSPLASS

DNO ASA→NYTT HOVEDKONTOR PÅ AKER BRYGGE
IARK AS

Prosjektleder→Monica D. Heck, interiørarkitekt MNIL
Prosjektmedarbeider→Hildegunn Senneseth, interiørarkitekt MNIL

KREDITERING→SIDE 156

Kraftfull harmoni
Da Terminalbygget på Aker Brygge skulle 
totalrehabiliteres, ble IARK engasjert 
til å skape en visuell identitet i DNOs 
nye lokaler, basert på aktivitetene og 
lokalitetene for selskapets virksomhet. 

DNO er en norsk olje- og gassoperatør  
med fokus på leting, utvikling og produksjon 
i Midtøsten og Nord-Afrika. Aktiviteten er 
hovedsakelig landbasert.

IARKs oppgave var å bidra til økt 
effektivitet, lønnsomhet og medarbeider-
engasjement gjennom å skape rom 
som støtter virksomhetens mål og 
arbeidsprosesser. 

KUN TRE CELLEKONTORER
Ledelsen i DNO ønsket å styrke 
samhandling og kommunikasjonen mellom 
medarbeiderne på tvers i organisasjonen. 
IARK gjennomførte intervjuer med 
representanter for hver avdeling for å 
sikre at alle behov ble ivaretatt. I de gamle 
lokalene hadde alle ansatte cellekontorer. 
Gjennomgangen av mål og fremtidige behov 
konkluderte med åpne løsninger. Nå er det 
kun tre cellekontorer i de 2800 m2 store 
lokalene på Aker Brygge. Medarbeiderne 
har fått faste plasser med en romslig  

privat sfære. Arbeidsstasjonene har 
harmoniske og ergonomiske løsninger. 

Da DNO, i tillegg til utviklingen av 
deres hovedkontor, skulle innrede nye 
lokaler til satellittkontoret i Dubai, var 
analysen gjort og malen lagt. Lokalene 
ble skåret over samme lest som Oslo-
kontoret: Tre cellekontorer og resten 
åpent. Kommunikasjonen mellom IARK 
og oppdragsgiver foregikk hovedsakelig 
gjennom videokonferanser Oslo/Dubai og 
ble utført på rekordtid på seks måneder.

KOMME-HJEM-FØLELSEN
DNOs virksomhet foregår dels i farefulle 
områder preget av konflikt, og arbeidets 
art er påvirket av tyngde, styrke og kraft. 
Det ble viktig for oss at hovedkontoret 
i Oslo skulle uttrykke trygghet og gi en 
slags følelse av «å komme hjem». Det har 
også styrt material- og fargepaletten som 
er valgt. Her var det utenkelig med hvite 
vegger. Harmoniske brunsjatteringer som i 
ørkensand eller kontrasterende blånyanser 
er valgt gjennomgående. 

Tilbakemeldingene fra oppdragsgiver har 
vært utelukkende positive. Våre ansatte er 
stolte av sitt nye kontor, og de som besøker 
oss lar seg imponere, både over helheten  

og over små detaljer. Her er både 
humoristiske innslag som gjenspeiler vår 
uformelle tone, og stramme linjer som 
henspeiler på en maskulin bransje. DNO er 
full av kontraster, og det er det i de flotte, 
nye lokalene våre også, sier Siv Inger Viken, 
Head of Administration & Assistant to 
Managing Director i DNO.

KRAFTFULLE FORMER
Nærheten til operasjonene ute og 
kontrastene mellom Norge og Midtøsten 
gjenspeiles i sterke, maskuline og 
kraftfulle former. IARK har jobbet med 
denne harmoniske fargepalletten og 
kontrasten i formspråket i møbelveggen 
i adkomstsonen. Parallelt med den 
formsterke resepsjonsdisken har IARK 
designet en langsgående vegg på 17 meter 
som symboliserer DNOs operasjoner i 
Midtøsten gjenfortalt med flamme, stein 
og krystallisering. Veggen inneholder på 
den ene siden av inngangsdøren, gasspeis, 
to sitteområder foran resepsjonsdisken, 
hyller for utstilling av for eksempel steiner 
og boreprøver som analyseres, og på den 
andre siden en fullt utstyrt kaffebar til fri 
benyttelse for besøkende og ansatte. 

←
Møbelvegg ved resepsjonen: Parallelt med 
resepsjonsdisken har IARK designet en langsgående 
vegg på 17 meter som gjenspeiler DNOs virke med en 
gasspeis, utstilling, sittenisjer og kaffebar.

Møbelveggen symboliserer DNOs operasjoner 
i Midtøsten gjenfortalt med flamme, stein 
og krystallisering.

Resepsjon: En adskilt sone for kunderelaterte events ble formet i direkte tilknytning til adkomsten 
og management-avdelingen. Dette er de besøkendes første møte med DNO.
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KONTAKT
Ansatte, kunder, leverandører og andre 
besøkende kommer rett inn i et sosialt 
ankomstpunkt med et venteareal og 
resepsjon. Som en nerve er mottaket hos 
DNO plassert åpent mellom atriet i en linje 
ut mot promenadegaten på Aker Brygge. 
En adskilt sone for kunderelaterte events 
er lagt i direkte tilknytning til adkomsten. 
Rommet inviterer til kontakt mellom 
mennesker, og kontakten med Akershus 
festning og Oslofjorden gir et norsk preg 
over førsteinntrykket. 

Underveis i arbeidet utviklet DNO en 
ny grafisk profil i samarbeid med Making 

Waves, hvor også IARK deltok i detaljeringen 
og utformingen. Profilen ble integrert i 
interiørløsningene som ble valgt, og bidro 
således til å synliggjøre selskapets identitet. 
Et gulvteppe i møtesenteret ble  
for eksempel spesialdesignet med  
DNOs profilfarger.

For IARK har det vært viktig at 
arkitekturen og interiøret spiller på lag. 
Kommunikasjonen mellom Ghilardi+Hellsten 
Arkitekter og IARK har gitt en sømløs 
overgang mellom arkitektur og interiør 
takket være gårdeier Norwegian Property.

Prosjektleder arkitekt Silje Kolltveit i 
Ghilardi+Hellsten Arkitekter formulerer 

prosessen med IARK følgende 
«Samarbeidet med IARK var veldig godt i 
hele prosessen. Interiøret de har designet 
for DNO bygger videre på våre intensjoner. 
Planløsningen utnytter byggets potensiale, 
kvalitetene i atriet fremheves og blir et viktig 
element i interiøret. Designets åpenhet, 
enkelthet og fargevalg står i fin dialog til 
byggets arkitektur og materialer.» 

FLEKSIBELT
Arkitektens intensjon i arbeidet med 
Stranden 1 var å skape et moderne og 
bærekraftig kontorbygg med stort fokus på 
energieffektive og miljømessige løsninger. 

Toalettene: Konseptet er også integrert 
i materialbruken i toalettrommene.

Kontor med møteplass Det ble bygget kontor for ledelsen.

Spesialinnredning i styreformannens kontor.Møterommene har utsikt mot Akershus festning og Oslofjorden. 
Kontakten med Akershus festning og Oslofjorden gir et norsk  
preg over inntrykket.
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Det eksisterende atriet ble utvidet 
og endret i form for å gi bedre 
dagslysforhold ned til alle etasjer. Den 
eksisterende fasaden ble skiftet ut med 
en modulbasert dobbeltfasade med 
store glassfelt. Innvendig var det stort 
fokus på prosjektering av miljømessige 
løsninger og lavemmiterende materialer. 
Den eksisterende strukturen ga føringer 
for plassering av kjernefunksjoner 
og tekniske arealer, og dette la opp 
til et organiseringsprinsipp med 
arbeidsplasser i åpent kontorlandskap med 
kommunikasjonsarealer og fellesfunksjon 
plassert rundt atriet.

Konseptet fra arkitekt er videre utviklet 
i planutviklingen av arealet til DNO. 
Adkomsten er felles for besøkende og 
ansatte. Møtesenter er strategisk plassert i 
direkte tilknytning til adkomsten. Ledelsen 
og ansatte er organisatorisk plassert 
rundt atriet med de funksjoner som har 
fremkommet. Det er tilbaketrukket en egen 
personalrestaurant som de ansatte også 
kan ta i bruk utenom vanlig bespisningstid 
til ad-hoc møter, fordypningarbeid, arena 
for allmøter og pauseareal med stor TV og 
lerret. Ledelsen ønsket at dette skulle være 
en restaurant med lounge-uttrykk. Her er 
møbleringen svært fleksibel og rommet 

bærer så absolutt preg av at de økonomiske 
rammene i dette prosjektet har vært rause.

Før rehabiliteringen var DNOs kontorer 
fordelt over to plan i samme bygg. Nå er alle 
samlet på ett plan. Selskapet har oppnådd 
bedre utnyttelse og de har fått et større 
areal enn tidligere. De har dessuten fått 
kontorer som visualiserer deres virksomhet 
innenfor olje og gass på helt andre 
kontinenter enn vårt, og som uttrykker både 
sterke kontraster og harmoni i de valgene 
som er foretatt.

DNO ASA→NYTT HOVEDKONTOR PÅ AKER BRYGGE

SIGNALPROSJEKTER→KONTOR/ARBEIDSPLASS

Lys, transparenthet og kommunikasjon gjennom atriet.

Åpne arbeidssoner: Alle medarbeiderne satt tidligere på cellekontorer. Ledelsen i DNO ønsket en bedre 
samhandling mellom medarbeiderne og kom derfor frem til at deres hovedkontor skulle innredes med åpne 
arbeidsplasser. Alle ansatte har fått fast plass med en romslig privat sfære, og kort vei til et multirom.
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DNO ASA→NYTT HOVEDKONTOR PÅ AKER BRYGGE

SIGNALPROSJEKTER→KONTOR/ARBEIDSPLASS

Personalrestaurant – loungeområde: DNO ønsket at løsningen for bespisningsområdet skulle være mer av en restaurant 
med lounge-image for de ansatte enn en typisk kantine.

En egen personalrestaurant ble etablert som de ansatte 
kan ta i bruk utenom vanlig bespisningstid til ad-hoc møter, 
fordypningarbeid, pauseareal med stor TV og felles møtearena.

Loungeområdet i møtesenteret er et åpent og luftig areal hvor DNOs identitet tydelig fremkommer. 
Gulvteppet er spesialdesignet med DNOs profilfarger.

←
Styrerommet har utsikt over  
Rådhusplassen og Oslofjorden.
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SIGNALPROSJEKTER→UTSTILLING

FORA FORM→STOCKHOLM FURNITURE FAIR
AROS ARKITEKTER AS
Prosjektleder→Bente Helleland, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 156

Fora Form i vinterham
Messestand på 100 m2 for Fora Form ved 
Stockholm Furniture Fair 2015. Aros stod 
for idé, konsept, plan og spesialdesign av 
møbler og materialvalg, samt å utarbeide 
tegningsmateriell for produksjon.

Et av hovedmålene med prosjektet var  
å vise norsk møbeldesign og Fora Forms 
produkter på en ny og stolt måte. Naturen 
på Møre ble dratt inn i prosjektet og ble 
valgt som inspirasjon. Standen ble delt opp 
i soner, men bundet helhetlig sammen med 
gjennomtenkte valg av farger og materialer.

Ønskene fra Fora Form for standen var  
å framheve det norske, bli lagt merke til på 
en positiv måte, tiltrekke seg nye kunder, 
samt inspirere og få oppmerksomhet  
rundt nye produkter. 

Fora Form er en oppdragsgiver som 
har vist tillit og tro på konseptet. Ved 
å vise fram møblene på en stand med 
inspirasjon fra området der de er produsert 
kunne Fora Form enkelt skille seg ut fra 
de andre produsentene. Det er viktig at 
norsk møbelindustri viser stolthet overfor 
produktene sine med eksponering og krever 
derved sin plass innen skandinavisk design. 
En arena som Stockholm Furniture Fair gir 
god og viktig eksponering i så måte.

Grunntanken bak standen var å skape 
et landskap av ulike former – former som 
skulle danne soner og rom der en kunne 
vise ulike typer møbler. Ordet «form» på 
bakveggen ga tydelige assosiasjoner til 
norske fjellformasjoner og skapte samtidig 
avgrensninger og egne rom der man kunne 
vise Fora Form sin styrke. Dette i form av 

konferansebord- og stoler, loungemøbler og 
sittegrupper. Den skrå flaten på bakveggen 
var sammen med det spesialtegnede 
ståbordet med på å skape «stier» og klare 
retninger på standen. Noe som igjen gjorde 
planløsningen av standen ryddig og enkel. 
Med den fjellinspirerte og formsterke logoen 
med Sunnmørsalpene som bakteppe ble alle 
møblene stilt ut i vinterham. 

Det var viktig å vise Fora Forms bredde 
samtidig som standen virket åpen og 
oversiktlig. Sittegrupper ble strategisk 
plassert rundt på standen. Kunder 
kunne sette seg ned med Fora Forms 
representanter i en av de forskjellige, 
avgrensende sonene. Ved konferansebordet 
kunne en samle større grupper for en 
gjennomgang av nyheter. 

→
Fjellinspirert logo skaper egne rom,

langbord med stolen Con som nyhet.
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Hele standen og formene rundt, med  
unntak av møblene og bildet på bakveggen, 
ble utført i hvitt. Det hvite flossteppet 
illustrerte snøen. Med blå og hvit som farge 
på alle lakkerte flater og blåtoner med 
harde, glatte, myke og varme teksturer  
i tekstilene falt møblene naturlig inn som 
en del av vinterlandskapet. Møbler fikk 
samtidig ny oppmerksomhet på grunn av 
utradisjonelle overflatevalg. 

I tillegg til tradisjonell spot-belysning 
på rigger i taket ble det brukt «gardiner» 
som ga assosiasjoner til snøkrystaller 
med blått lys. Dette var med på å forsterke 
vinterstemningen og på samme tid danne 
soner og skillevegger mellom de  
forskjellige møbelgruppene. 

De fire meter høye, spesialdesignede 
bokstavene på standen ble konstruert  
i isopor. Snekkerne gjorde en fantastisk  

jobb med å få et «midlertidig» materiale  
til å se både delikat, solid og varig ut. 

Sterke, store former og flotte møbler 
sammen med detaljer som snøkrystaller, 
eldgamle treski, saueskinn og kvikklunsj 
var med på å skape en rotnorsk 
vinterstemning i Stockholm. 

FORA FORM→STOCKHOLM FURNITURE FAIR

Stolnyhet 2015, Pond.

SIGNALPROSJEKTER→UTSTILLING
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Vinterstemning.

Lun rasteplass.
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FORA FORM→STOCKHOLM FURNITURE FAIR →
Lav sittegruppe.

Stier og klare retninger.

De fire meter høye spesialdesignede bokstavene på standen 
ble konstruert i isopor.

SIGNALPROSJEKTER→UTSTILLING
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SIGNALPROSJEKTER→OFFENTLIG BYGG
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SIGNALPROSJEKTER→MØBLER

Osloform ble etablert 1. januar 2015 og har 
siden dette utviklet produkter for private 
hjem og offentlige rom. Kontoret består av 
Camilla Akersveen, Åsmund Engesland, 
Christopher Konings og Henrik Waarum. 
Foruten å designe og utvikle egne 
produkter, tegner de også utstillinger og 
spesialløsninger. Ambisjonen bak studioet 
er å etablere Osloform som en merkevare 
hvor unike møbler og produkter blir en 
voksende del av sortimentet.

Valchromat & Messing er en hommage til to 
sterke materialer. Det er på mange måter 
to motpoler som man ønsket å forene i en 
serie mindre produkter. Deres ønske om å 
stemme to materialer opp mot hverandre 
og etablere en slags opphøyet visualitet var 
hele tiden en førende faktor i prosessen.  
Det oppleves som det er en vakker, 
eksklusiv og intrikat kombinasjon, og i sin 
sammenheng er det med på å skape nye 
synspunkter på den etablerte estetikken  
i tekniske produkter. 

Serpentine er noe mer enn en stereo 
med et uttrykk og en form som i stor grad 
inviterer til en forenklet brukeropplevelse, 
hvor funksjoner er redusert til det 
nødvendige. Man var på jakt etter en 
møbelkvalitet, noe som skulle kom frem 
gjennom håndverk, materialkvalitet og 
visuell karakter. Valchromaten er nærmest 
marmoraktig i sin overflatestruktur, og det 
er blant annet dette i samspill med 
messing, som gir en ekstra grafisk 
dimensjon til produktene. 

HVORDAN ER PROSJEKTET TILPASSET 
BRUKERE MED ULIK FORUTSETNING  
OG KUNNSKAP? 
Osloform forsøker å strekke seg mot 
det analoge og forståelige i funksjon og 
uttrykk. Det er viktig for dem at produktene 
oppfattes som intuitive og rasjonelle. 
Fra det første kontaktpunktet, til man 
har «lært» det å kjenne bør det være en 
logisk og kort læringskurve. 

Gjennom materialvalg ønsket de også 

å definere funksjonsflater. Messingen er 
kjølig og polert mot den tørre trefiberplaten. 
Det er samtidig et grep hvor de ønsket å 
etablere en visuell dialog mellom bruker  
og de ulike bestanddelene i produktet. 

Spesielt i Serpentine er helhetstanken 
tydelig. Utgangspunktet er jo et allerede 
kjent stereosystem for avspilling av musikk. 
Tilnærmingen til dette segmentet er på 
mange måter i opposisjon til mye av dagens 
eksisterende løsninger. Motivasjonen 
bak prosjektet var å utarbeide en stereo 
som appellerer til et større og mer variert 
publikum, mens det samtidig ivaretar  
høy kvalitet hva angår lydbildet.  
Det siste punktet er viktig, og derfor har 
Osloform valgt å ta i bruk Bang & Olufsen 
i effektforsterkeren. Serpentine lages helt 
og fullt av Osloform på bestilling. 

HVILKE MILJØHENSYN ER DET TATT 
HENSYN TIL I DESIGNFASEN? 
Osloform har et bevisst syn på livssyklus 
i sine produkter. I kolleksjonen er det tatt 

Valchromat
& Brass Series 

VALCHROMAT & BRASS SERIES→SERPENTINE STEREO, 
IMPELLER BORDSKÅNERE, SWEEP BORD- OG VEGGKLOKKER

OSLOFORM AS
Prosjektleder→Camilla Akersveen, interiørarkitekt og møbeldesigner MNIL

KREDITERING→SIDE 156

←
Serpentine Stereo.
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SIGNALPROSJEKTER→MØBLER

i bruk materialer som i stor utstrekning 
er produsert av resirkulerte materialer. 
Valchromat er et materiale som stammer 
fra biprodukter i trevareindustrien. Det 
er oppmalt trefiber, blandet med lim 
og fargepigment. Dermed er det lett å 
vedlikeholde, og materialet tåler å bli 
gammelt uten at det forringes på grunn av 
sin gjennomfargede og solide oppbygning. 

Nesten 90 prosent av all messing er 
resirkulert. Metallet tatt i bruk i produktene 
er et samarbeid med lokale blikkenslagere 
i Oslo og Astrup AS. Det er messing som 
egner seg for CNC-maskinering og er 

derfor tilpasset Olsoforms og industriens 
produksjonsmetoder. Restene fra 
produksjonen sendes til gjenvinning. 

Utgangspunktet for kolleksjonen 
er platematerialer. Både i Valchromat 
og messing er materialet allerede 
ferdig dimensjonert. Dette betyr at 
man sparer ressurser på bearbeidelse i 
produksjonsprosessen. Osloform forsøker 
å ha et nøkternt og bevisst forhold til 
materialutnyttelse og bruker metoder 
for å minimere svinn i prosessen. 

De ulike produktene i kolleksjonen 
kan tas fra hverandre og delene vil kunne 

sorteres. Det har vært høyt fokus på dette 
og de har derfor valgt å bruke deler som 
kan byttes ut og repareres. Messingen 
vedlikeholdes på tradisjonelt vis og 
Valchromat pusses/oljes etter behov. 

FORMUTTRYKK 
Serpentine skiller seg ut og markerer et 
skifte i oppfatningen av hva lyd og tekniske 
produkter tradisjonelt kommuniserer.  
Det er med et kritisk blikk man har gått løs 
på denne sjangeren. Måten man tilfører og 
bidrar til innovasjon er klarest representert 
i gjennom proporsjoner, dimensjon, 

VALCHROMAT & BRASS SERIES→SERPENTINE STEREO, 
IMPELLER BORDSKÅNERE, SWEEP BORD- OG VEGGKLOKKER

Sweep bordklokker.

Sweep veggklokke.
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brukeropplevelse og farge i materialer. 
I designprosessen var det viktig å formgi 

en høykvalitetsstereo både med tanke 
på lyd og visuell formidling. Samtidig var 
det vesentlig å ta stilling til størrelser og 
format i forhold til hva slags segment man 
ønsket å konkurrere i. Et bokhylleformat for 
Serpentine er fordelaktig, og bidrar til en 
opplevelse av fleksibilitet og frihet i forhold 
til bruk og plassering. 

Videre kunne man forenkle tekniske 
funksjoner. Det er dermed snakk om en 
reduksjon, og dette grepet legger sterke 
føringer for det enkle og nesten naive 

uttrykket vi finner i produktserien. Å velge 
bort antall virkemidler i designprosessen er 
interessant, samtidig stiller det også desto 
større krav til et gjennomarbeidet produkt. 
Det er i dette landskapet Osloform ønsker  
å være når de formgir. 

TILGJENGELIGHET
I dag får man kjøpt klokkene Sweep 
flere steder i Oslo, blant annet på 
Kunstindustrimuseet og hos DogA.  
Osloform har arbeidet mye med lokal 
produksjon gjennom attføringsbedrifter 
i Oslo. Denne prosessen er klargjørende 

fordi man tvinges til å tenke igjennom 
hvordan produktet faktisk kan produseres 
til en fornuftig pris. På denne måten 
sørger de også for å beholde rettighetene 
til produktene, selv om det blir mye 
administrering. Modellen er inspirerende 
og forhåpentligvis mer lønnsom sett 
i et lengre perspektiv. 

Valchromat & Brass Series stilles 
ut på SaloneSatellite i Milano 2016,  
hvor Osloform har sin første soloutstilling 
i internasjonal sammenheng.

Serpentine Stereo, bakside.

Impeller bordskånere i ulike størrelser.

SIGNALPROSJEKTER→MØBLER

VALCHROMAT & BRASS SERIES→SERPENTINE STEREO, 
IMPELLER BORDSKÅNERE, SWEEP BORD- OG VEGGKLOKKER
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SIGNALPROSJEKTER→HYTTE

HYTTE JONSØYA→LILLESAND
BEATE ELLINGSEN AS
Prosjektleder→Beate Ellingsen, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 156

Hyttedrømmen på Jonsøya
For byggherre ble barndommen tilbrakt 
på familiens sted på Åkerøya. Da et 
sommerhus på Jonsøya midt i Blindleia 
kom for salg, ble det fristende å anskaffe 
egen hytte. Tomten ligger fantastisk til – 
midt i sundet – men i god avstand fra den 
verste båttrafikken. Den eksisterende 
hytta hadde hverken vann eller kloakk, 
var dårlig vedlikeholdt og ble besluttet 
revet. Byggherre ønsket seg en moderne 
hytte med alle fasiliteter. En hytte de 
kunne benytte større deler av året der de 
fikk føle vær og vind tett på kroppen med 
morgenbad fra tidlig vår og «skjelvekaffe» 
på lune uteplasser. 

Lillesand kommune har en arealbegrensning 
på 120 m2 i dette området og arkitekten 
Janicke Jebsen Vinje klarte å utnytte tomten 
maksimalt. Den nye hytta åpner seg mot 
naturen og havet på tre sider med store 
vindusflater og skyvedører og gir beboerne 
en intens opplevelse av dags- og kveldslys. 
Med de store vindusflatene er denne 

opplevelsen av lys like sterk i godt som 
dårlig vær. Sommernatten er del  
av interiøret.

Byggherre; «Det er som å bo på en båt, 
men man slipper å bli sjøsyk.»

Beate Ellingsen AS fikk oppdraget med 
å innrede hytta. Den er disponert med fokus 
på fellesskap der kjøkken og oppholdsrom 
utgjør ca. halvparten av hyttas grunnflate. 
Dette oppfylte dessuten byggherrens ønske 
om at tiden på Jonsøya skulle benyttes til 
felles kvalitetstid. Et raust sentralt kjøkken 
gjør det lett for flere mennesker å lage  
mat sammen. 

Som en følge av prioritering, er sove-
rommene holdt små og er effektivt innredet 
med tilpassede innredninger der hver minste 
krok er utnyttet. For at disse ikke skulle virke 
trange er det lagt inn store vindusflater også 
her – noe som gjør at rommene virker større 
og naturen kommer nærmere. 

Det var sterkt ønskelig fra byggherre å 
gjøre så små inngrep i naturen som mulig, 
noe som bød på kreative utfordringer når 

det gjaldt utforming. Huset strekker seg 
ut over vannet og lener seg på tilstøtende 
svaberg. Dette medførte en overbygget 
kanal. For å forsterke følelsen av å bo i 
fjæra ytterligere, ble det lagt inn et glassfelt 
i gulvet i stuen over denne. Her får man 
direkte kontakt med livet i fjæra. Om kvelden 
kommer det på utelys på hytteveggene  
og under i kanalen. Skinnet fra vannet 
speiles gjennom glassgulvet opp i taket  
i stuen og skaper en spennende effekt.  
En forbipasserende i kajakk under 
stuegulvet er titt og ofte et frodig tilskudd.

Utvendig er hytta kledd med Kebony 
som får en vakker sølvgrå patina over tid. 
Slik viskes konturene av bygget ut mot 
svabergene rundt og hytta er knapt synlig 
på avstand. Beate Ellingsen AS fortsatte 
denne tankegangen på innsiden av huset 
ved å la farger og materialer underbygge 
lettheten og de duse valørene i landskapet 
rundt. Rommene favner himmelen og havet. 
Gulvet i stuen er i eik, mens i resten av 
bygget er det benyttet en kalkstein.  

→
Tettheten med naturen er slående. Glasset i gulvet 

rett ned i fjæra forsterker følelsen av vandringen over 
på den lille øya. Naturens rike linjespill står i vakker 

kontrast til renheten i den moderne arkitekturen. 
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Fargene inne assosieres umiddelbart  
med sandstrender.

En oppbrutt boflate – knyttet sammen 
ved en svalgang gir direkte nærkontakt 
med naturen – ved forflytning mellom 
oppholdsrom og soverom. Svalgangen, 
som knytter fellesarealet sammen med 
soverommene, ble behandlet som en del 
av interiøret og gir en lys kontrast mot den 
grånende ytterkledningen. Her oppbevares 
mange fritidseffekter.

Det meste av innredningen er spesial-
tilpasset og tegnet ut av Beate Ellingsen 
AS. Det være seg senger og oppbevaring 
på soverom, baderomsinnredning, 

kjøkken med mer. Hver centimeter er 
nøye utnyttet og tilpasset familiens behov 
med gjennomtenkte løsninger. En viktig 
forutsetning var at vedlikehold og renhold 
skulle være enklest mulig. Oppdragsgiver 
ønsket at «Hyttelivet skulle benyttes til 
båtturer, bading, kajakkpadling og andre 
glade fritidssysler». 

Den løse møbleringen bestod i 
hovedsak av gjenbruk fra tidligere hytte 
og det lille som ble nyinnkjøpt ble gjort på 
interiørarkitekts anbefaling. 

Byggherre: «Vi synes vi fikk maksimalt 
ut av det nye bygget. Det å rive et bygg 
og bygge nytt på en naturtomt som vår 

gjorde oss ydmyke – vi måtte bare få dette 
riktig! Derfor brukte vi lang tid også fra 
godkjenning til vi satte i gang.»

I og med at hytta ligger på en øy var det 
en svært krevende logistikk. Byggherren 
fulgte opp byggesaken selv. Arbeidet ble 
lettet av at det i all hovedsak ble benyttet 
lokale håndverksfirmaer. 

Byggherren var svært klar i sine 
ønsker og var hele veien deltagende i den 
kreative prosessen. Med korte og effektive 
kommunikasjonslinjer og et gjensidig 
tillitsforhold mellom arkitekt, byggherre  
og interiørarkitekt bar hele prosjektet preg 
av å være «hands on» i alle ledd.

HYTTE JONSØYA→LILLESAND

SIGNALPROSJEKTER→HYTTE

Hytta strekker seg over på et lite svaberg. Stensettingen med 
stedlig natursten var omfattende og hjalp til å etablere gode, 
funksjonelle utearealer på en vakker måte. En spennende 
«avstikker» for lokale padlere. 

Svalgangen utnyttes for lagring og gir en ekstra 
opplevelses  dimensjon i bevegelsen mellom oppholdsrom  
og soverom. Vinduet inne i soverommet gir et deilig gløtt  
ut mot fjelleformasjonene. 

Enkelte elementer i sort strammer opp og 
forsterker inntrykket av det lyse og luftige.
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Et velutstyrt kjøkken var høyt prioritert. Interiørarkitekten anbefalte 
rolige flater som glir i hverandre for å holde fokus på skiftninger 
og spill i naturen utenfor. 

I små kompakte rom er faste innredninger til nytte 
med oppbevaring under senger og tetthet mot gulvet. 

Integrerte innredninger gir mindre smutthull for støv og smuss. Her finnes ingen regler om å ta av seg 
på bena før man går inn. Ute og inne flyter over i hverandre. Corian på kjøkkenbenken beskytter 
hele innredningen. 
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PROSJEKTER→KONTORER/ARBEIDSPLASSER

Variasjon i gulvbeleggene definerer de forskjellige romsonene på en stillfaren måte. 
Stengulvet korresponderer med skyvedørsflatene der trafikken ut og inn er ekstra aktiv. 
Møblene var arvegods i familien og bringer med seg mange gode minner. 
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SIGNALPROSJEKTER→FRISØRSALONG

BILLY’S BUMBLE AND BUMBLE→FRISØRSALONG & BARBERER 
→DE GAMLE MEKANISKE VERKSTEDHALLENE PÅ AKER BRYGGE I OSLO

INNE DESIGN AS
Prosjektleder→Vigdis Apeland Bergh, interiørarkitekt MNIL

Prosjektmedarbeider→Marte Roverud Fredriksen, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 156

Vill vest på Akers mek.
Bumble and bumble er et amerikansk 
frisørbrand som ble grunnlagt i New York  
i 1977. Brandet er kjent for innovasjon 
og egenprodusert hårproduktserie. 
De har også utdannet noen av de beste 
hårstylistene i verden. «The House of 
Bumble» ligger i Meatpacking District,  
et røft industriområde i New York.

Billy’s Bumble and bumble ønsket å etablere 
sitt første flaggskipkonsept i Europa og  
da spesielt i Norge. Vår oppdragsgiver,  
Ulf Schjerpen sikret seg lokaler i de gamle 
verkstedhallene på Aker Brygge i Oslo.  
Et område som passet perfekt for 
utviklingen av det nye flaggskipkonseptet.
Inne Design ble valgt til å utvikle konseptet, 
basert på brandets vel gjennomtenkte 
filosofi: Godt håndverk, kreativitet, 
individualitet og forankring i New York.  
Dette er nøkkelbegreper merket vil 
assosieres med.

Billy’s Bumble and bumble håndtegner for 
eksempel logoer og etiketter til hvert enkelt 
produkt: «Like individuelle som frisyrene skal 
være» – Bumble and bumbles slagord.

Oppdragsgiveren har lang erfaring 
fra frisørbransjen i Norge – og han 
ønsket en helt særegen stil. De gamle 
verkstedslokalene fra begynnelsen av 
forrige århundre dannet selvsagt grunnlaget, 
men stedet skulle også gi assosiasjoner 
til New York.

I utviklingen av konseptet tok Inne 
Design utgangspunkt i både New York/
Amerika og de historiske verkstedhallene 
på Aker Brygge. De ønsket at stedet 
skulle gi assosiasjoner til den gamle 
amerikanske kulturen, og kombinerte derfor 
«western style»-elementer med de gamle 
industrilokalene til Aker mekaniske verksted.

I spenningsfeltet mellom western-
formspråk og det industrielt forankrede 
formspråket, rikt på stål og røffe overflater, 
fikk interiørarkitektene frem stedets 
særegne identitet. En identitet som både 
favnet beliggenheten og brandets opphav.

Frisørkundene skal oppleve dette 
formspråket, uten at det er påtrengende  
og overtydelig. Arealet er delt inn i to etasjer.  
I første etasje kommer man inn og møter 
salgsområdet for produkter, resepsjonen 

samt en barberavdeling. Salgssone, 
gangsone og barberavdeling er separert 
og markert i flisemønsteret på gulvet. Selve 
mønsteret har et vintagepreg som gir 
assosiasjoner til klassiske barbersalonger.
Flisene leder kunden mot den brede trappen 
og mot klippeavdelingen i andre etasje. 
Trappen eksisterte i lokalene fra tidligere 
og er noe overdimensjonert for arealet. Inne 
Design har utvidet trappens funksjon ved 
å lage sitteplasser som «klatrer» oppover 
trinnene. Man har benyttet stålspiler i 
delvegger. Ideen er å lede tanken til gitteret 
i et tradisjonelt western-fengsel. Et lett 
humoristisk virkemiddel som viste seg å 
fungerer godt som transparent romdeler. 

I andre etasje er samme type spiler brukt 
i vegg og skyvedører mot fellesareal,  
samt som rekkverk. All innredning, møbler 
og detaljer i salongen er designet av Inne 
Design for nettopp dette konseptet.  
Alt er produsert i Oslo og omegn.

Stålet er bearbeidet for hånd,  
for å gi det individuelle og velbrukte 
håndverkspreget. Overflatene skal 
signalisere funksjon og bruksområde.

←
Barber VIP.
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Det røffe treverket i gulvplankene er 
også benyttet til å lage møbler; skap, 
«saloondører», disk og sittebenk. Dette 
er elementer som peker mot «amerikansk 
western style», sammen med brikkene i lær 
som ligger på alle klippebordene.

Teksten på veggene er skrevet for hånd 
og er slik blitt en integrert del av Billy’s 
Bumble and bumble-konseptet med sine 
håndtegnede logoer. Dette gir det ønskede 
moderne uttrykket i perfekt symbiose med 
klassiske materialer og teatralske rekvisitter.

OPPDRAGSGIVER ULF SCHJERPEN
Som distributør av kult-brandet Bumble and 
bumble ønsket vi å bygge en flagship store i 
Norge. Dette for å kunne vise brandets unike 
kultur og businessmodell til både forbrukere 
og frisører.

Bumble and bumble startet som en 
frisørsalong i NYC i 1977, og utviklet seg 
raskt til å bli byens hippeste frisør med 
«alle»de beste hårstylistene i teamet. 
Senere har Bb-teamene regjert backstage 
under New York Fashion Week og er i dag 
ledende innenfor hårstyling i fashion-miljøer 
verden over. 

På 80-tallet startet den produkt-
utviklingen på grunnlag av manglende 
stylingprodukter blant hårstylistene.  
Og i 2004 åpnet de The House of Bumble 
(HOB) i Meatpacking District. 

Målet var å gjenskape noe av den unike 
følelsen man får på HOB i New York da vi 
skulle bygge vår flagship-salong i Norge. 
Da vi først fant de riktige lokalene på Aker 
Brygge var det naturlig å kontakte Vigdis A. 
Bergh i Inne Design, da jeg kjente til flere av 
hennes tidligere arbeider. Ikke at hun hadde 

skapt noe jeg ville kopiere, men mer den 
forståelsen og tilnærmingen til konsepter 
hun har vist gjennom flere prosjekter.

Oppgaven ble å ikke bare gjenskape 
Bumble and bumble-atmosfæren og 
kulturen, men også bringe noe av New York 
og Meatpacking District inn i lokalene.  
Jeg ønsket et sted som skulle se ut som det 
hadde eksistert i 25 år og som ville eldes  
på en fin måte.

Vigdis Apeland Bergh har en utrolig evne 
til å lytte samtidig som hun løfter ideene 
videre. Hun er rå på detaljer og er fantastisk 
å jobbe sammen med. Jeg er takknemlig, 
glad og stolt over resultatet, og de som har 
besøkt oss fra Bb New York sier det lukter 
enda mer Bb-kultur hos oss enn det gjør 
på HOB i NYC. Bedre tilbakemelding kunne 
man ikke få.

Spesiallaget klippebord med åtte klippeplasser.
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SIGNALPROSJEKTER→FRISØRSALONG
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BILLY’S BUMBLE AND BUMBLE→FRISØRSALONG & BARBERER

Gitter i tradisjonell western-fengsel-stil. Et lett humoristisk virkemiddel som fungerer godt 
som transparent romdeler.

Moderne uttrykk. Perfekt symbiose mellom klassiske materialer og teatralske rekvisitter.
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PROSJEKTER→KONTORER/ARBEIDSPLASSER
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←
Inngangsparti og produktutstilling.

SIGNALPROSJEKTER→FRISØRSALONG

BILLY’S BUMBLE AND BUMBLE→FRISØRSALONG & BARBERER

Alt stål er bearbeidet for hånd, for å gi det individuelle 
og velbrukte håndverkspreget.

Trappen eksisterte i lokalene fra tidligere og er noe overdimensjonert 
for arealet. Inne Design har utvidet trappens funksjon ved å lage 
sitteplasser som klatrer oppover trinnene.

Røft og tøft gir assosiasjoner 
til de opprinnelige verkstedshallene 
til Akers mek.

All innredning, møbler og detaljer i salongen 
er designet av Inne Design.

Skap ble utstyrt 
med saloon-dører 
i ekte westernstil.
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SIGNALPROSJEKTER→SERVERINGSSTEDER

AMERIGO BAR & GRILL→OSLO
RISS AS
Prosjektleder→Petter Abrahamsen, interiørarkitekt MNIL
Prosjektmedarbeider→Hans Christian Elverhøi Thomassen, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 156

Amerigo 
– En ny oase i Oslo vest
Solli Plass er chilipepperen  
i Oslogryta, og i løpet av høsten 2015  
fikk den tilskudd av Amerigo Bar & Grill. 
Med sin panamerikanske matprofil har 
byen fått en storstue for smaksopplevelser 
som henter inspirasjon fra hele det 
langstrakte amerikanske kontinentet,  
fra Canada i nord, til Argentina i sør.  
To entusiastiske unge restauratører med 
et serveringskonsept og leiekontrakt 
for et hjørnelokalene i den ærverdige 
Handelsbygningen, var utgangspunktet  
for Riss sin panamerikanske reise. 

AMBISJONEN 
Interiørkonseptet springer ut av ambisjonen 
om å formidle en kontinental stemning som 
er klart amerikansk i uttrykket – amerikansk 
i en bred forstand av begrepet. De subtilt 
avrundede formene som kjennetegner 
amerikansk formgiving, frodigheten i det 
sydamerikanske kulturen og landskapet, og 
de rikt patinerte overflatene og elementene 
som finnes i falmet koloniarkitektur, satt 

grunntonene for arbeidet med å bygge  
et konseptuelt rammeverk for oppgaven. 

Å komme fram til et formspråk som  
stilet til oppgaven innebar å dikte en historie 
og å leve seg inn i den. Historien er ikke 
nødvendigvis strukturert og formulert i ord. 
Den er en verden som like gjerne består 
av bilder, materialer, minner fra filmer og 
reiseopplevelser. Til og med spillelisten som 
tonesetter arbeidet driver konseptet frem. 

Det er komplisert å på en enkel måte 
formidle hele prosessen, men det innebærer 
å ikke ta noe for gitt. Søken etter det 
amerikanske lå som en gjennomgående 
grunntone i alt Riss foretok seg. Det gjorde 
at spørsmål som dukket opp i arbeidet 
kunne være; hvilket dørhåndtak griper man 
på veien inn til et toalett, et sted i Amerika? 
Hva er det som gjør at et amerikansk 
kaffekrus ser ut og kjennes annerledes enn 
et man finner på en restaurant i Europa. 
Et viktig premiss for å komme fram til svar 
ligger i å ha faktiske erfaringer, minner og 
opplevelsene. For å gjenskape den følelsen 

i Oslo krever det kritisk bevisstgjøring 
rundt erfaringene, før arbeidet med å lete 
frem praktisk løsninger er mulig. Kvaliteter 
i lokalet, satt opp mot konseptet i ideen, 
var et kritisk arbeide som handlet om å 
se relasjoner mellom et rom i Oslo og det 
amerikanske kontinentet. Med Amerigo har 
man villet formgi et sted som ikke trengte 
seg på som en fremmed, men som later til  
å springe ut som en naturlig konsekvens  
av lokalets kvaliteter og muligheter.

LØSNINGEN
Gjestearealet i restauranten ligger på 
gateplan med inngang på et hjørne. 
Lokalets grunnriss er en vinkelform med 
rader av store rundbuede vinduer på begge 
ytterveggene mot Solli plass. Takhøyden 
er i overkant av fire meter. De kvalitetene 
gir lokalet et preg som kjennetegner 
kontinentale kafeer og brasserier  
fra århundreskiftet. 

Restauranten, med i overkant av  
100 sitteplasser, er disponert med  

→
Detalj fra spisesalen.

Ulike tresorter i frodige 
tropiske elementer  

komplimenterer avdekkede 
rustikke overflater i lokalet.
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et bar- og lounge-område ved inngangen 
som avløses av spisesalen med åpent 
kjøkken i bakkant. Spisesalen er oppdelt 
i soner ved to sett doble runde sofabåser 
som er hevet 15 centimeter over gulvnivå. 
Sofaene har integrerte plantekasser  
i skroget, hvor det er plantet to  
levende tropiske trær.

Toaletter, grovkjøkken og oppvask er 
lagt til bakre del av lokalet, som en rygg. 
Ved å bruke møblering som romdannende 
elementer beholdt man preget av et stort og 
luftig rom, og allikevel tilrettela for varierte 
spise- og drikkesituasjoner. Spisesalen 
med baren og det åpne frontkjøkkenet i 
bakkant danner et yrende tablå som er 
synlig fra utsiden gjennom de store buede 
vindusåpningene. De øvrige driftsarealene 
ble lagt til kjelleretasjen.

Ventilasjon og teknisk infrastruktur  
ble etablert. Plassering og prinsipper  
for dette var viktige momenter tidlig  
i designprosessen. Installasjonene som  
ble valgt for å imøtekomme krav til 
ventilasjon og avtrekk for kullfyrte griller  
i restaurantkjøkkenet var omfattende.  
Det krevde oppfølging og dialog med de 
teknisk prosjekterende for å tilpasse disse 
fasilitetene på en måte som helst skulle være 
til det gode også for det estetiske uttrykket. 

Det var viktig for Riss, så langt det lot 
seg gjøre, å bevare kvaliteter man så, og 
som det skulle vise seg å finnes flere av i 
lokalet. Ved installasjon av tunge tekniske 
inn retninger utgjør det fagmessig balanse-
kunst å imøtekomme disse hensynene. 

TILPASSET GJENBRUK 
Gjennom handelsbygningens 90-årige 
historie har lokalet rommet mange 
ulike typer virksomheter, alt fra bil- og 
møbelforretning til bokhandel. De ulike 
virksomhetene har medført endringer  
og tilføring av elementer og material-
behandlinger som stadig fantes i rommene.

Tidlig i prosjektet gjorde 
interiørarkitektene undersøkelser av 
materialbehandlingene og elementene 
som avdekket seg bakover og under de 
ulike ombyggingene. Noe av det de fant 
ble med videre som viktige elementer i 
utformingen av interiøret. Under flere lag 
med gulvkledninger avdekket de et intakt 
flisgulv av robuste Mettlachfliser i hvitt og 
svart, antakelig fra 1920-tallet. Mønsteret  
og den særegne patinaen som årene har  
gitt flisgulvet, så de som en gavepakke; 
Dette gulvet kunne jo absolutt ha ligget  
i et brasseri i en storby, et sted i Amerika!  
Etter rensing og reparasjoner har flisene 

blitt det gjennomgående gulvdekket  
i hele restaurantens gjesteområde.

Baksiden av et senere tilført tregulv 
ble kuttet opp til tremmer og montert 
som veggkledning rundt tilførte 
romdelingskonstruksjoner. Lagt på vrangen 
med sammenføyingskramper, og freste 
flenser, ga gulvbreddene en dekorativ 
effekt som har noe tropisk over seg. Riving 
av utlekinger på ytterveggen fremkalte en 
blekturkis overflate hvor konturer av tidligere 
innredning, skader i pussen og bruksslitasje 
gav en særegen virkning, som brakte 
assosiasjoner til Havanna. Selve pussen  
var i svært dårlig forfatning, men  
i samarbeid med prosjektets kompetente  
og villige murer kom man frem til 
reparasjons- og konsolideringsløsninger som 
gjorde det mulig å la de unike veggoverflatene 
bli en del av restaurantens uttrykk.

Leken og utprøvingene med de 
allerede eksisterende kvalitetene i 
rålokalet gikk hånd i hånd med å tegne, 
lete fram, og skaffe til veie materialer og 
innredningselementer. Norskprodusert og 
spesialtegnet innredning står side ved side 
med elementer man like gjerne finner hos 
små håndverksbedrifter i Europa, 
som i byens bruktbutikker. 

SIGNALPROSJEKTER→SERVERINGSSTEDER

AMERIGO BAR & GRILL→OSLO

Detalj fra barområdet.
De spesialtegnede vegglampene har en hylleplate 
i bordhøyde for avlastning av vinflasker i kjøler.

←
Fra spisesalen. 
De store rundbuede vinduene gir 
restauranten et kontinentalt preg. 
Spesialtegnede sofaer i lær gir lunhet, 
de to levende tropiske trærne gir rommet liv 
og skaper dynamiske skyggevirkninger.  
Enkle sjalusier av hjortebånd 
og trespiler gir et kolonialt innslag.

↙
Fra baren. 
Det avdekkede flisgulvet fra 1920-tallet 
er gjennomgående i hele gjestearealet.  
Et senere tilført tregulv lagt med baksiden 
ut ble gjenbrukt som veggkledning 
bak baren. 

Illustrasjonsplan 1:200

3D-skisse av spesialbygget rund 
sofabås med integrert plantekasse.
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SIGNALPROSJEKTER→SERVERINGSSTEDER

AMERIGO BAR & GRILL→OSLO

VEIEN FRA AMBISJON TIL ROM
Amerigo er blant de stadig færre 
kommersielle prosjektene i dagens  
marked hvor det ikke står en total-
leverandør bak innredningen. Det gir 
kvaliteter og muligheter i prosjektet som 
ofte ellers er vanskelig å gjennomføre i en 
innrednings entreprise. Samarbeidet med 
byggentreprenøren var preget av evnen  
og vilje til å tenke og gjøre annerledes.  
De er en avgjørende faktor for å kunne  
gjøre ideer til interiører. 

Prosjektet ble drevet fram gjennom 
tett kontakt med oppdragsgiver. Ved 
engasjerte møter, befaringer og i mange 
tilfeller utprøvinger av løsninger og 
materialbehandlinger på stedet, har Amerigo 
blitt til gjennom en høy grad av personlig 
engasjement både fra oppdragsgiver og 
interiørarkitektens side. I Riss holder man 
det å arbeide tett på byggeprosessen høyt. 
Oppdragsgivers engasjement, entusiasme 
og villighet til å tenke og gjøre annerledes, 
gjør Amerigo til et prosjekt de er særlig 
stolte av å presentere. Resultatet av 
prosessen er et sted som på en tilforlatelig 
måte føyer seg inn i byen og beriker  
Oslos utelivstilbud, og som de håper  
fremstår med lidenskapen som  

De store glassflatene gjør restauranten til et livlig 
tablå mot Solli plass.

Toalettrommene har en frise øverst på veggene kledd med en tropisk tapet. 
Denne er også lagt i himlingen.

→
Fra spisesalen. 

Forskjellig typer belysningsarmaurer er lagt 
i ulike sjikt. Møbelformasjonene danner intime 

soner som er henvendt til det store rommet. 
Møbleringen gir også fleksibilitet til variasjon 

med selskaper eller små intime grupper.

restauranten springer ut av. 
OPPDRAGSGIVERS 
ERFARING 

IDEEN
Det var på et nachspiel at vi kom på 
den fantastiske ideen om å starte 
restaurant. Dette skulle bli en av de 
geniale nachspielideene som faktisk ble 
gjennomført. I vår uvitenhet turte vi å 
gjennomføre og da var det enda godt vi 
havnet hos Riss. Vi tok med oss en bunke 
med inspirasjonsbilder og notater og kastet 
det på pulten til Petter. Vi ville starte en 
amerikanskinspirert restaurant med grill i 
fokus. Inspirasjonen kom fra mange og lange 
reiser i Nord- og Sør-Amerika samt Karibia. 
De viktigste stikkordene var lunt, hjemlig, lav 
terskel, rustikt, Cuba, Argentina, glød, hygge, 
varmt lys. Hans Christian la til urban decay, 
noe vi likte veldig godt. 

PROSESSEN
Prosessen startet med mange og lange 
samtaler med Petter og Hans Christian på 
deres kontor i Pilestredet. Her var alt lov, 
(nesten) ingen forslag var dumme, og ting 
er ikke alltid så nøye. Vi lærte at man ikke 
alltid trengte å elske hvert eneste element i 
restauranten, men at helhetsuttrykket er det 

viktige. På befaring på byggeplassen fant 

Riss elementer som andre ville ha kastet  
rett i containeren, men som har blitt noe av 
det vi er mest stolte av i restauranten.  
Et gammelt tregulv brukt som veggkledning, 
et glemt flisgulv, nakne betongsøyler og 
lappede betongvegger. Sammen klarte vi  
å finne tilbake sjelen som har ligget gjemt  
i det flotte hjørnelokalet på Solli plass. Riss 
tegnet unike møbler med vintage-skinn som 
er med på å panamerikanisere restauranten.

RESULTATET
På Amerigo er det alltid fint vær uansett 
hvor fort snøføyken fyker forbi de store 
vinduene på utsiden. Amerigo er vårt første 
prosjekt, og vi er så stolte og fornøyde over 
å ha skapt dette i samarbeid med Riss. 
Deres erfaring og kunnskap har gitt oss 
selvtillit og kunnskap som vi tar med oss 
videre inn i restaurantverden.

Gustav Eijerstam og Richard Schage
Eiere – Schage og Eijerstam Bespisning AS
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«Norsk design kan bli den nye oljen.» 
Slik lød overskriften til E24 den 20. 
februar 2016. Det var som musikk i en 
møbelelskers ører. Artikkelen trakk 
opp et historisk bakteppe som tok 
sats i møbelindustriens fremvekst på 
Vestlandet i mellomkrigstidens vanskelige, 
økonomiske kår. Med denne artikkelen 
som utgangspunkt ønsker vi å tegne 
et eget bilde av norsk møbelindustris 
utvikling og fremtid. 

ETABLERINGEN AV NORSK 
MØBELINDUSTRI I KORTE TREKK
Helt til 1940 var norsk møbelindustri et 
sørgelig kapittel. Den manglet egenart 
og drev med kopiering. Bare et fåtall 
møbelsnekkerbedrifter brukte anerkjente 
arkitekter til å formgi møbler i tidens smak. 
Omstruktureringen på Statens håndverks- 
og kunstindustriskole i 1940-årene 
resulterte i en nyorientering. Man arbeidet 
aktivt for å utdanne interiørarkitekter og 
møbeldesignere, og ikke som tidligere, 
utelukkende drive etterutdanning av 
møbelsnekkere. Her skapte man  
grunnlaget for den såkalte gullalder-
perioden i norsk møbeldesign. 

Da krigen var over handlet det om  
å produsere mest mulig for å dekke hjemlig 

etterspørsel. Da var hverken import eller 
eksport av noen betydning. Eventyret på 
Vestlandet skjøt fart, og møbelbedrifter 
dukket opp som paddehatter. Omkring 
1950 hadde man dekket de mest prekære 
behovene, og man rettet nå blikket 
utover landets grenser. Mulighetene 
for eksport ble et dagsaktuelt tema, og 
eksportorganisasjoner som Westnofa, 
Norstyle og Norcraft ble etablert. 

IMPORT OG EKSPORT AV MØBLER – 
TALL I PERSPEKTIV
Frem til midten av 1950-tallet var 
mesteparten av norsk møbelproduksjon 
beregnet for hjemmemarkedet. I 1953 
var det i alt hele 1493 møbelbedrifter. 
Flesteparten av disse sysselsatte ganske få 
mennesker. De designmessige kvalitetene 
var med noen hederlige unntak temmelig 
tafatte. Men ting var i forandring. 

Når man studerer tidsskriftet Bonytt 
fra perioden 1957–1960 ser man en 
dreining innen det som kan kategoriseres 
som kvalitetsdesign. Både formgivere og 
produsenter arbeidet i økende utstrekning 
med eksklusive materialer som importert 
teak og palisander, hud og egenutviklede 
møbelstoffer fra bedrifter som Sellgren & 
Co. og Gudbrandsdalens Uldvarefabrik. 

Formgivningen fikk også tydeligere karakter. 
Det resulterte i møbler med sterk visuell 
identitet som virket tiltalende for de som 
ønsket å signalisere at de var opptatt  
av kvalitet. 

Det er et sammensatt bilde, men 
statistikken vi nå viser til sier sitt: I 1955 
eksporterte Norge møbler for 3,62 millioner 
kroner. Tre år senere økte møbeleksporten 
til 12,2 millioner. I 1961 var den kommet opp 
i hele 21,3 millioner, mens vi importerte for 
9,86 millioner. Handelsbalansen var positiv, 
men trenden viste seg å ikke være konstant. 
Første halvår av 1969 var eksporten 50,8 
millioner og importen hele 57 millioner.  
Men det kommende halvåret bød på  
mer motbør; eksport 105,4 millioner 
– import 137,2 millioner. 

Hva skyldes så svingningene? 
Det er ingen fasitsvar, men skandinavisk 
design var mindre attraktiv fordi  
alternativ og enkel livsstil var blitt inn. 
I tillegg var det nye kjøpemønster. Innbo 
kjøptes i nyetablerte møbelvarehus som 
hadde et bredt utvalg norske, men ikke 
minst importerte varer, i stedet for hos 
møbelhandleren i byen. Samtidig steg 
norske industriarbeiderlønninger, hvilket 
i sin tur førte til høyere utsalgspriser og 
mindre eksport. Den overetablerte norske 

Norsk design 
og veien fra a til å
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NORSK DESIGN OG VEIEN FRA A TIL Å

Per Tannum var en uredd gründer-
personlighet. I løpet av noen år etablerte 
han Tannum Møbler, Norway Designs, 
Bonytt, Bruksbo og Bokreditt. Her er han 
sammen med Irans keiserinne Farah Diba 
på omvisning på PLUS, som han for øvrig 
etablerte i 1958.

Rastad & Rellings interiør fra Tidens Møbler  
i KB-hallen i København 1947 fikk gode omtaler.  
→Fra boken Rastad & Relling Tegnekontor/Mats Linder

Sven Ivar Dysthes kontraktmøbler for Dokka Møbler 
ble på 1960-tallet i hovedsak eksportert til Tyskland og USA. 
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møbelindustrien fikk sin første kalddusj. 
Bedrifter gikk konkurs, ble oppkjøpt eller 
slått sammen – én etter én. 

På tross av at våre to største 
designsuksesser – Tripp Trapp og 
Stressless – så dagens lys på 1970-tallet 
var dette tiåret nok så mørkt. Særlig sett 
fra et designperspektiv. Det kan se ut som 
man mistet fotfestet og famlet i blinde, 
og lavkvalitative furumøbler oversvømte 
markedet. Men hva gjorde det nå som 
oljepengene fylte opp norske lommebøker? 

Oppfatningen om hva som er relevant 
møbeldesign ble snudd på hodet da Balans-
konseptet vistes offentlig på Møbelmessen 
i København i 1979. Balans-møblene ble 
samtaleobjekter og viktige eksportprodukter 
for HÅG og Stokke. Det viste seg at 
annerledeshet og originalitet lønte seg. 

På tross av designmessige framganger 
rundt 1980 fortsatte handelsbalansen  
å sprike alt mer. I 1981 var importen av 
møbler og interiørartikler kommet opp i 
950 millioner, mens eksporten i 1981 var  
333 millioner (8,5 millioner mindre enn 1980). 
Så da er spørsmålet hvor vi står i dag?

I perioden 2007 til 2014 gikk vi fra 
rundt 14 000 ansatte i norsk møbel- og 
interiørproduktindustri til i underkant av  
10 000. Det er en reduksjon på cirka  

30 prosent. Ifølge Egil Sundet, bransjesjef 
for møbelindustrien ved Norsk Industri, 
skyldes det finanskrisen i 2008 som førte  
til at mye av produksjon ble flyttet utenlands, 
og da særlig til de baltiske land. Norsk 
Industris tall for den samme perioden viser 
til at omsetningsverdien for norsk møbel-  
og interiørproduktindustri har falt fra rundt  
22 milliarder til omkring 17 milliarder. Da er 
det ikke tatt hensyn til inflasjon. Med andre 
ord så snakker vi om store reduksjoner. 

Utdrag fra notat utarbeidet 
av Egil Sundet (31.03.2016):

Litt om møbeleksporten
Tabellen under viser møbeleksport, og den 
offisielle eksporten er iht denne HS-tariff 
baserte lavere enn den eksport som 
Ekornes alene har i 2015. 

Import av møbler og interiør
Importen av møbler og interiørprodukter 
var i 2014 på 28 mrd. kr, en økning på 8,3 
prosent i 2014 fra året før. I 2015 økte 
importen av møbler med 10,8 prosent til  
13,8 mrd. kr, som er den største gruppen 
innen denne bransjen. 

De største varekategoriene i 2015 er 
kontormøbler 2,7 mrd. kr, møbeldeler 2,6 

mrd. kr og stoppede sittemøbler 2,3 mrd. kr
På tross av Norsk Industris offisielle 

statistikk over import og eksport av møbel- 
og interiørprodukter er unøyaktig sier den 
noe om handelsbalansen. Hva kan vi gjøre 
med det?

NORWAY SAYS – ET VIKTIG LØFT
I år 2000 utstilte fem unge menn under 
navnet Norway Says på SaloneSatellite, 
under Salone Internazionale del Mobile i 
Milano. De lyktes og fikk verdens fremste 
designtidsskrifter til å vende blikket  
mot Norge. 

Wallpaper kåret Torbjørn Anderssens 
skap Meccano 24 som en av utstillingens  
20 «showstoppers». Oppdrag og 
forespørsler fra internasjonale design-
bedrifter som Herman Miller og Cappellini 
strømmet inn. Italienske Saporiti produserte 
Andreas Engesviks avisbord Y3, danske 
Globe Furniture begynte å produsere 
Tore Borgersens stol Dock og svenske 
Swedese produserte Torbjørn Anderssens 
tidsskriftssamler Papermaster. 

L.K. Hjelle begynte sitt samarbeide med 
Norway Says rundt 2003. Bedriften som i 
en periode fokuserte på nok så konservativ 
design fikk et nødvendig løft, og ting 
skjedde raskt. Sofaen Hal ble tildelt Merket 

Fjordfiesta har bygget sin merkevare på Hans 
Brattuds Scandia-stoler og den internasjonale 
interessen for Scandinavian Design. På tross av god 
internasjonal profilering har bedriften aldri klart å 
runde 10 millioner i omsetning. Her fra Stockholm 
Furniture Fair i 2016.
Foto→Mats Linder

Møre Designteam var innovative og hadde stort pågangsmot.  
Deres byggesystem People Are Different vant førstepremie  
i Nordisk Møbelkonkurranse i 1976. Flatpakkemøbler 

reduserer transport-
utgifter og utslipp. Her 

illustrert med Elsa og 
Nordahl Solheims stol 
i elementmøbelserien 
1-2-3 for A/S Trevare, 

cirka 1969. 

En enkel idé og tidløs 
form har gjort Tripp 
Trapp fra 1972 til en 
designklassiker av rang.
Foto→Blomqvist 
Kunsthandel

På 1980-tallet begynte oljen å fylle opp 
statsbudsjettene og Folkevognen ble 
byttet til en Mercedes. Hyttene fikk innlagt 
elektrisitet, toalett og vann. Det var all grunn 
til å smile. Akkurat som modellen da hun 
ble fotografert sittende på Oddvin Rykkens 
Balans Vivid. 

Torstein Flatøys stol i Concorde-serien er 
et eksempel på god, norsk møbelkunst som 
ikke fikk fotfeste i de brede lag.

Norway Says sofa Hal for L.K. Hjelle ble tildelt 
Hedersprisen for god design 2003.
Foto→L.K. Hjelle
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for god design 2003. Året etter fulgte man 
opp med sofaen Break som fikk Forum +1 
prisen. Oppmerksomheten for Norway Says 
resulterte i Wallpaper Design Award (2004), 
Bruno Mathsson-priset (2004) og Torsten 
och Wanja Söderbergs pris (2007). 

Med Norway Says fikk det norske 
formgivnings miljøet en nødvendig 
vitamininnsprøyting. 

NORTHERN LIGHTING 
– ANNERLEDES OG INNOVATIV
Belysningsprodusenten Northern Lighting 
har siden etableringen i 2005 markert 
seg med en sterk identitet og god 
gjenkjennelighet. Enkelte produkter er 
konseptuelt tankegods og nok så unorske. 
Eksempelvis Scheisse som illustrerer en 
lyspære som går i stykker. 

Helt siden starten har Northern Lighting 
hatt en stabil vekst på mellom 20 og 30 
prosent per år. I 2014 bikket de for første 

gang 20 millioner i omsetning. Daglig leder 
Ove Rogne forklarer noe av ideen bak 
firmaet og suksessoppskriften: «Suksess 
er alltid relativt, og går fort over. Vi forsøker 
uansett suksess eller ikke å gjøre ting vi tror 
på, satse på produkter vi liker, og ha det  
gøy samtidig.» 

Northern Lighting vier designeren stor 
plass som en viktig del av bedriftenes 
merkevareprofil. Rogne fremhever at 
designeren er selve kjernen – som 
tankeskaper, formfører og grand master for 
produktet. Han utdyper tanken: «Selskaper 
generelt kunne kanskje i langt større grad 
fremhevet designeren, historien og ideen 
bak produktet, og prosessen frem til endelig 
konsept. Dette gir produktet kvaliteter utover 
funksjon og form – og forklarer og utfyller 
det man ser eller opplever med produktet.»

Northern Lighting deltar flittig på messer 
i London, Milano, Stockholm, Paris og New 
York. De har representanter og agenter i 

en rekke land. I tillegg reiser de for å møte 
kunder og presse rundt om i verden. Vi spør 
Rogne om hva små gründerbedrifter kan 
lære av Northern Lighting. Han svarer kjapt at 
ting tar tid, at man må være et godt team og 
at alt koster penger. «Galskap og fornuft må 
og kan kombineres, og at livet er for kort til å 
krangle og til å ha det kjedelig på jobben.» 

DEN NYE OLJEN?
Spørsmålet er om norsk designmerkevarer 
kan bli den nye oljen, som man nok så 
optimistisk skrev i E24. Med en viss 
risiko for å bli oppfattet som negativ blir 
svaret dessverre nei. I 2014 omsatte 
leverandørindustrien innen olje og gass 
for 527 milliarder NOK. Av den totale 
summen var 195 milliarder internasjonal 
omsetning. Det betyr at 332 milliarder var 
for hjemmemarkedet. 

IKEA som sysselsetter 155 000 
mennesker hadde i regnskapsåret 2015  

ARTIKLER
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Anderssen & Volls Eva for L.K. Hjelle 
knytter på en intelligent og subtil 
måte den velkjente kubbestolen 
til moderne produksjonsteknologi. 
Foto→L.K. Hjelle

Hans Bleken Ruds pendellampe Scheisse som produseres av Northern Lighting 
er leken og har en konseptuell tilnærming som er uvanlig i norsk design. 
Foto→Simen Skyer©Northern Lighting

Ekornes Stressless City er en videreføring av 
bedriftens Stressless Original fra 1970/1971. 
Stressless-konseptet har gjort Ekornes til landets 
største møbelprodusent.
Foto→www.ekornes.no

Olav Eldøys Pond III for Fora 
Form føyer seg inn i tradisjonen 
Scandinavian Design – lys og 
organisk formgivning – en god 
representant for eksportmarkedet. 

Falke Svatuns stol Synnes 
produseres fra 2015 
av danske Menu. 
Foto→Menu
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en omsetning på 31,9 milliarder Euro (cirka 
300 milliarder NOK). Det betyr i realiteten 
at det må etableres to nye IKEA-konsept i 
Norge for å kompensere for olje-  
og gassindustrien. 

I dag er det få store norske møbel-
produsenter igjen. Stokke som har 
omdefinert selskapet fra å være møbel-
produsent til barneutstyrsprodusent solgtes 
i 2013 til den sørkoreanske forretnings-
mannen og dataspillgründeren Kim Jung-
Ju. Fora Form ble i 2013 solgt til svenske 
Lammhult. HÅG er nå en merkevare i 
Scandinavian Business Seating som eies  
og forvaltes av Triton-fondene. Den største 
av de alle, Ekornes, er fortsatt helnorsk. 

Fra før vet vi at risikoen for total utflagging 
av bedrifter er stor. Norske HOV+DOKKA 
er sammen med norske Wingerei og finske 
ASKO blitt oppkjøpt av svenske European 
Furniture Group (EFG). 

Kompetansen hos nyutdannede, norske 

industridesignere har kanskje aldri vært 
bedre enn nå. Det har resultert i at en rekke 
formgivere engasjeres av utenlandske 
designbedrifter. Det er på en måte positivt 
at designerne får internasjonal erfaring. 
Men til slutt står vi igjen med en total 
utflagging – merkevare, produksjon, 
omsetning og intellektuell kapital. 

KONKLUSJON
Lerretet kan oppleves som helsvart.  
I realiteten er det mørkegrått. Men vi 
kan endre på bildet, hvis vi gjør det nå. 

Det er flere faktorer som spiller inn 
før lerretet lysner. Vi må tørre å satse 
på ung design. Lære av galskapen hos 
guttene i Norway Says som ga fingeren 
til norsk designindustri. Vi skal se på 
foregangsbedrifter som HÅG som legger 
ned betydelige ressurser på ethvert produkt. 
Se på Northern Lighting som går utenfor 
boksen. Delta på utstillinger og vise 

det beste av vår designproduksjon. 
Så må vi få større eksperimentvilje 

inn i industrien. La de unge boltre seg 
og få utløp for nye tanker og ideer. 
Under utdannelsesløpet bør studentene 
ha mye arbeidspraksis og utvidede 
etterutdanningsstipend innføres. 
De må inn i industrien fortest mulig. 

I tillegg trenger vi en holdningsendring 
hos det norske folk. Fra nå av skal vi 
fokusere på å konsumere mer norske 
varer. Men det stiller andre krav til 
designindustrien. Det må til høyere kvalitet 
som gjør varene mer attraktive. 

Om ikke det var nok så har vi 
miljøaspektet. I dag er det større fokus på 
kortreist mat. Vi kan regne med at også 
kortreiste varer som interiørprodukter 
vil bli alt mer etterspurt. Vi står overfor 
et valg, som vi ikke kan nøle med eller 
vente med å ta.

Danske SayO produserer
KnudsenBergHindenes
stol SayO Mini Lux.

Peter Opsvik og HÅGs 
Capisco fra 1984 er en 
av 1900-tallets viktigste 
norske designprodukter. 
Bak stolen står årevis 
med utviklingsarbeide 
og investert kapital. 
Foto→HÅG

Anderssen & Volls sofa Oslo har 
et minimalistisk og elegant preg. 
Produsent er danske Muuto,
som representerer en rekke 
norske formgivere.
Foto→Muuto

Fra Kunsthøgskolen i Oslo sin deltakelse 
på Stockholm Furniture Fair i 2016. 
Foto→Mats Linder

Kunst- og Designhøgskolen i Bergen 
deltok på Stockholm Furniture Fair i 2016 
med en rekke prototyper. 
Foto→Mats Linder

Heidi Pettersvolds studentarbeid ble utstilt på Københavnermessen 
omkring 1991. Et spennende møbel med utviklingsmuligheter 
(hvis industrien hadde vært interessert).
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Ingenting varer evig. Heller ikke bygninger, 
og slett ikke hvis ingen tar vare på dem 
og bruker dem. Det sies likevel at 80–90 
prosent av dagens bygningsmasse vil 
fremdeles være i bruk om femti år, og 
kanskje lenger. Mens en bygning kan ha en 
levetid på flere hundre år, varer interiøret 
gjerne i beste fall en generasjon, som oftest 
mye kortere. Siden verdien av en bygning 
ligger i at den brukes, og bruk innebærer 
slitasje i interiøret, vil fornyelse stadig 
være nødvendig. Med tiden endres gjerne 
bruken av bygningen, og det stiller nye krav 
til utformingen av interiøret. Bygningen 
innvendig vil komme til å gjennomgå mange 
små og store forandringer i løpet av sin 
levetid. Tilpasset gjenbruk (på engelsk 
«adaptive reuse») er blitt et samleuttrykk 
for endringer av interiør som følge av 
endret bruk, enten det dreier seg om en 
enkel ominnredning, en mer omfattende 
renovering eller en full ombygging. I alle 
tilfeller er hensynet til den eksisterende 
bygningen en vesentlig faktor i de 
vurderingene som interiørarkitekten  
må gjøre. 

Forut for enhver strategi for gjenbruk 
ligger en vurdering av om noe skal forbli 

urørt eller kanskje avdekkes og bringes 
frem igjen. Hva er det ved dette stedet 
som er verdifullt å ta vare på? Steder og 
rom kan ha verdier som ikke bare knytter 
seg til materielle forhold som dimensjoner, 
overflater og objekter. Verdier finnes også i 
rommets sammenheng med objektene som 
finnes der, om forholdet mellom dem, og hva 
rommet og ting forteller om handlinger og 
liv som har foregått tidligere. Stedet danner 
en helhet av rommets materielle utforming 
og historiefortellingen som vi oppfatter som 
atmosfære, både i det eksisterende og  
i det som har vært der tidligere. Skal noe  
av den atmosfæren finnes igjen i det nye 
som kommer? Kunsten å skape noe nytt i 
gamle rom med en historie verdt å ta vare 
på, er å beherske «the art of relationship», 
som Gordon Cullen skriver om i boken  
The Concise Township, slik at det utløses  
en dramaturgi: «There is an art of 
relationship just as there is an art of 
architecture. Its purpose is to take all the 
elements that go to create the environment, 
[…] and to weave them together in such a 
way that drama is released.»1

Cullens beskrivelse handler om 
arkitektur og uterom, men er like gyldig 

for et interiør, hvor elementene er rom, 
gjenstander og en tidligere historie.  
Å skape rommets «drama» er å balansere 
nye fortellinger og løsninger med det 
tidligere stedets verdi og atmosfære.  
Til det kreves kunnskap om stedets historie, 
innlevelse og egen opplevelse av stedets 
karakter, som kan sette interiørarkitekten 
i stand til å ta bevisste valg av strategi 
for ny design i interiøret.

I et forsøk på å sortere ulike måter å løse 
designoppgaver i eksisterende bygninger 
foreslår Brooker & Stone i boken Rereadings 
tre ulike strategier: «intervention» 
(intervensjon), «insertion» («implantering») 
og «installation» (installasjon). 

Intervention (intervensjon eller inngripen) 
definerer de slik: «Intervention is a process 
that transforms a building; the new and the 
old become intertwined and completely 
dependent upon each other.2» Denne 
strategien karakteriseres ved at byggets 
vesentlige elementer hentes frem, og nye, 
moderne elementer designes og integreres  
i det eksisterende. Det foretas gjerne 
mange, små tiltak flere steder heller enn 
ett stort, nytt grep. Det kan innebære 
både riving, erstatning og nye tilføyelser 

Interiørarkitektur 
som gjenbruk 
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Castelvecchio, Verona. Arkitekt: Carlo Scarpa.
Foto→Ellen S. Klingenberg

Castelvecchio, Verona. 
Fasadedetalj.
Foto→Ellen S. Klingenberg

Castelvecchio, Verona. Inngangsparti.
Foto→Ellen S. Klingenberg

Castelvecchio, Verona. Interiør.
Foto→Ellen S. Klingenberg

Castelvecchio, Verona. Fra utstillingssalene.
Foto→Ellen S. Klingenberg
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i byggets ulike deler. Intervensjonen i de 
bygningsmessige delene er irreversibel;  
det som fjernes og det som legges til veves 
sammen og blir permanent.

Et eksempel på intervensjon er museet 
Castelvecchio i Verona (1957–1964), et 
borganlegg fra 1300-tallet som Napoleon 
omgjorde til militær garnison rundt år 
1800. Senere ble anlegget ombygget som 
museum under Italias fascistregime i 1920-
årene. Museet ble hardt skadet under annen 
verdenskrig, og anlegget var en kompleks 
blanding av historiske lag da Carlo Scarpa 
tok fatt på oppgaven å gjenoppbygge 
museet i 1957. Hans strategi for oppgaven 
ble å søke etter bygningens mening 
gjennom å avdekke de mange lagene av 
historie, tolke dem og tilføre et nytt, integrert 
lag av mening med samtidens arkitektur. 
Grundige studier av stedets historie ga ham 
grunnlag for å rive noen deler, synliggjøre 
andre og sammenføye ny design med de 
eksisterende strukturene. Resultatet ble 
banebrytende i moderne arkitektur og 
kanskje Scarpas viktigste verk som arkitekt. 

Et nærmere og nyere eksempel på 
intervensjon, riktignok i et betydelig mindre 
format og forøvrig uten sammenligning 

med Castelvecchio, er ominnredningen av 
et butikklokale i Handelsbygningen i Oslo 
til Amerigo, amerikansk bar og grill, som 
er presentert annet sted i denne årboken. 
Interiørarkitektene i Riss analyserte de 
eksisterende kvalitetene i lokalet: «Tidlig 
i prosjektet gjorde vi undersøkelser av 
materialbehandlingene og elementene 
som avdekket seg bak, over og under de 
ulike [tidligere] ombyggingene. Noe av 
det vi fant ble med oss videre som viktige 
elementer i utformingen av interiøret.» 
Blant annet fant man under flere lag 
gulvbelegg et flisgulv som passet inn 
i det nye designkonseptet. Gulvet ble 
avdekket og beholdt som gulvbelegg i 
hele restauranten, mens ny design ble 
lagt til og delvis bygget sammen med 
det gamle interiøret for øvrig. «Leken og 
utprøvingen med de allerede eksisterende 
kvalitetene i rålokalet gikk hånd i hånd 
med å tegne, lete fram, og skaffe til veie 
materialer og innredningselementer,» som 
interiørarkitekten beskriver det. Den samme 
tilnærmingen er benyttet i Café Cathedral, 
designet av Metropolis, også vist i årboken.

Insertion («implantering» eller tilføyelse) 
defineres slik: «Insertion […]  

is the introduction of a new element into, 
between or beside an existing structure.3» 

Det nye som settes inn består gjerne av et 
nytt, sterkt designgrep som konfronterer 
det eksisterende rommet og skaper en 
overraskende dialog med det, uten å 
forandre det gamle. Det nye må likevel 
ha en referanse til det eksisterende og 
bygge på kvaliteter som allerede finnes. 
Det nye elementet medvirker gjerne til å 
styrke og forbedre opplevelsen av rom som 
ellers ville være forsømt eller overflødig. 
Storhamarlåven på Hedmarksmuseet, 
designet av Sverre Fehn i 1967, kan stå 
som eksempel på en «implantering». 
Utgangspunktet var her restene av 
Storhamar gård fra 1800-tallet. Den lå på 
ruinene av en bispeborg fra middelalderen 
som ble ødelagt på 1500-tallet. Oppå de 
gamle ruinene av låven «implanterte» Fehn 
en ny bygningsstruktur i betong og limtre 
som svever over, innenfor og mellom de 
gamle murene, som bare så vidt berøres. 
Opplevelsen av de gamle ruinene forsterkes 
av den nye strukturen som tillater oss å 
vandre over de urørte bygningsrestene, 
og som gir hver utstilte gjenstand en 
unik plass og betydning i rommet.  

Café Cathedral. Interiørarkitekt: Metropolis 
arkitektur & design AS.
Foto→Ragnar Hartvig

Castelvecchio, Verona. Interiør.
Foto→Ellen S. Klingenberg

Amerigo Bar & Grill. Interiørarkitekt: Riss AS.
Foto→Petter Abrahamsen/Riss AS

Hedmarksmuseet, Storhamarlåven. 
Arkitekt: Sverre Fehn
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Installation (installasjon eller montering) 
defineres hos Brooker & Stone slik: 
«Installation is a process where the 
elements of remodelling exist independently 
from the building; the two simply touch 
each other.» Her er det snakk om elementer 
av mindre størrelse som plasseres inn 
i eksisterende rom, uten at rommet for 
øvrig endres. Ofte er det midlertidige 
gjenstander eller romelementer som for 
eksempel ved utstillinger. De kan fjernes 
uten å sette nevneverdige spor. Et eksempel 
av en installasjon er «glassburet» i kafeen 
i den franske sal i Nasjonalgalleriet. 
Salen er tilbakeført slik den ble tegnet av 
Arnstein Arneberg i 1924 og omslutter 
glassinstallasjonen fra 2002, designet av 
Kristin Jarmund, som rommer serveringsdisk 
og utstillingsmontre for kaker. Den er 
løsrevet fra rommet og gir et inntrykk av å 
kunne løftes vekk uten å sette spor.

I gjenbruks- eller gjenoppbyggings-
prosjekter de senere årene er flere ulike 
strategier tatt i bruk i ett og samme prosjekt, 
slik som i Neues Museum i Berlin. Museet 
ble bygget i 1859 og ble flere ganger 
ødelagt av kriger, slik at deler av bygget 
lå i ruiner da David Chipperfield i 2003 

fikk oppdraget med å gjenoppbyggingen, 
som ble ferdigstilt i 2009. Her ble ulike 
gjenbruksstrategier vurdert for hvert rom og 
hver bygningsdel; noen rom ble restaurert 
og tilbakeført til opprinnelig tilstand fra 1859, 
andre ble stående urørt med de skader og 
sår de var blitt påført gjennom tidene, og 
i noen rom ble et nytt historisk lag fra vår 
tid «implantert», som i det egyptiske atriet 
som var helt sammenrast. En ny, åpen og 
frittstående struktur av pilarer ble satt inn 
danner et galleri omkring en overbygget 
åpning ned mot underetasjen. Den nye 
strukturen gjør det mulig å oppleve både 
det opprinnelige atriet og krigsødeleggelsen 
som åpnet atriet ned til etasjen under. 
Atter andre rom ble «intervenert» ved at 
nye bygningsstrukturer erstattet de gamle 
og fremsto som nye tolkninger av det som 
hadde vært. Den store trappehallen med 
en moderne trapp nøyaktig der den gamle 
sto, er et eksempel, likeså Sydkuppelsalen 
som var fullstendig ødelagt. Denne salen 
var opprinnelig dekket med storslagne 
veggmalerier helt opp i kuppelen. I dag 
fremstår rommet med en kraftfull ny 
arkitektur, med rene flater i lys tegl hvor 
murverket glir sømløst fra en kvadratisk 

romform over til sirkelformen i den nye 
teglkuppelen som har en stor lysåpning i 
toppen. Lyset som sildrer nedover de ru 
teglflatene på innsiden av kuppelen og 
lander bløtt på den romerske mannsfiguren 
plassert nøyaktig midt i rommet gir en 
kontemplativ virkning av enkelhet, ro og 
likevekt. Salen er blitt tolket på nytt, til en 
motsetning av det opprinnelig storslagne, 
overdekorerte rommet.

Brooker & Stones kategorisering av 
strategier er ikke den eneste metoden 
til analyse av gjenbruksbygg, og den kan 
nok diskuteres, men den kan være én 
måte å finne holdepunkter for å vurdere 
inngrep i eksisterende bygninger, både i 
egne prosjekter og i andres. Opp gjennom 
historien har mange ulike strategier vært 
benyttet ved gjenbruk av bygninger. Om noe 
er verdt å ta vare på og hvordan, var tidligere 
opp til den enkelte eier å avgjøre. Siden 
ideen om å verne kulturminner vokste frem 
med opplysningstiden og interessen vokste 
i løpet av 1800-tallet, har det vært mange 
ulike teorier om hva som var verneverdig og 
hvordan kulturarven skal tas vare på. I Norge 
fikk bygninger et formelt, offentlig vern i 
1920 med Lov om bygningsfredning, den 

Den franske sal, Nasjonalgalleriet.
Arkitekt 1925: Arnstein Arneberg.
Arkitekt glassboks 2002: Kristin Jarmund.
Foto→fra web
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Castelvecchio, Verona. Arkitekt: Carlo Scarpa.
Foto→Ellen S. Klingenberg

Neues Museum, Berlin. Trappehall. 
Arkitekt: David Chipperfield.
Foto→Ellen S. Klingenberg

Neues Museum, Berlin. Sydkuppelsalen.
Foto→Ellen S. Klingenberg
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som senere er blitt til Lov om kulturminner, 
vanligvis kalt Kulturminneloven. I Norge 
finnes det i dag tre kategorier offentlig vern 
av bygninger og interiør, det ene strengere 
enn det andre. Felles for dem er at det er 
lagt restriksjoner på hva en eier kan foreta 
av endringer i dem. 

Den mildeste formen for vern er 
kommunens liste over bygninger og steder 
som anses verneverdige, i Oslo kalt Gul 
liste. At en bygning er oppført på listen 
betyr ikke nødvendigvis at også interiøret 
er verneverdig, men endringer man ønsker 
å foreta i slike bygg må avklares med 
kommunens antikvariske myndighet 
(som er byantikvaren der hvor kommunen 
har en slik stilling). 

Kommunen kan også verne bygninger 
og interiør gjennom å definere dem som 
hensynssoner i en reguleringsplan, i 
henhold til plan- og bygningslovens § 12.7. 
Har bygget eller interiøret slikt vern, må 
man søke kommunen om dispensasjon 
fra reguleringsplanen om man vil foreta 
endringer. 

Det strengeste vernet er fredning etter 
Kulturminneloven. Fredning bestemmes av 
Klima- og miljødepartementet 

v/Riksantikvaren og benyttes til vern av 
viktige kulturminner av nasjonal verdi. 
Formålet med loven er å verne kulturminner 
og kulturmiljøer «både som del av vår 
kulturarv og som ledd i en helhetlig miljø- og 
ressursforvaltning. […]» (§ 1). Og de skal tas 
vare på «som varig grunnlag for nålevende 
og fremtidige generasjoners opplevelse, 
selvforståelse, trivsel og virksomhet. […]» 
(§ 1). I § 15 spesifiseres nærmere hva som 
kan fredes i et byggverk: «Departementet 
kan frede byggverk og anlegg eller deler 
av dem av kulturhistorisk eller arkitektonisk 
verdi. Fredning omfatter fast inventar (skap, 
ovner m.v.) Når særlige grunner tilsier 
det, kan også større løst inventar medtas. 
I slike tilfeller må hver enkelt gjenstand 
særskilt spesifiseres. […].» Alle endringer 
som planlegges i fredete bygg, ut over 
normalt vedlikehold, må godkjennes av 
Riksantikvaren eller fylkeskommunen, 
som har delegert myndighet. (I Oslo, som 
er eget fylke, er byantikvaren delegert 
denne myndigheten). Det er i virkeligheten 
forbausende få av verneverdige bygninger 
i Norge som er fredet, mange av dem har 
intet formelt vern, men har sin skjebne 
overlatt til eieren.

Å ta fatt på å endre i eksisterende 
bygninger er å begynne en spennende 
reise inn i stedets historie. Ansvaret for 
å ivareta eventuelle historiske verdier 
i et gammelt bygg hviler på eieren og 
på interiørarkitekten eller arkitekten 
som planlegger en ombygging eller 
ominnredning. Det krever gode kunnskaper 
og stor dyktighet og kreativitet å veve deler 
som bør vernes sammen med en ny bruk 
og et nåtidig design. En vesentlig del av 
interiørarkitektenes virksomhet vil også i 
fremtiden handle om å tilpasse eksisterende 
bygninger til ny eller oppdatert bruk. 
«Dette er et tema uten fasit», skriver Peter 
Butenschøn4, «Derfor fordrer det stor kløkt 
og sensitivitet, både i argumentasjon og 
utførelse. Det krever ikke minst tydelighet 
og etterrettelighet i valg og prioriteringer 
så vel som i faglig argumentasjon.» I vår tid 
erkjenner vi at fornyelse av bygg og interiør 
handler om både verneverdier og bærekraft. 
Interiørarkitekter og arkitekter har et stort 
ansvar for at denne erkjennelsen resulterer i 
hensiktsmessige, vakre og ikke minst varige 
rom, hvor også verneverdier respekteres. 

NOTER 
1. Cullen, Gordon (2010), The Concise Townscape, 
 Oxon/New York: Routledge, s. 6.
2. Brooker, G og S. Stone (2004), Rereadings London:  
 RIBA Enterprises, s. 81.
3. Ibid. s. 102
4. Butenschøn, Peter, i boken Tid i arkitektur. Om å bygge  
 i fire dimensjoner, (2009). Oslo: Akademisk Publisering. 

Neues Museum, Berlin. 
Det egyptiske atriet, øvre plan.
Foto→Ellen S. Klingenberg

Neues Museum, Berlin. 
Etnografiske samlinger.
Foto→Ellen S. Klingenberg

Neues Museum, Berlin. 
Det egyptiske atriet.
Foto→Ellen S. Klingenberg

Neues Museum, Berlin. 
Det egyptiske atriet slik det så ut i 1862.
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PROSJEKTER→KONTORER/ARBEIDSPLASSER

MICROSOFT DEVELOPMENT CENTER→OSLO
METROPOLIS ARKITEKTUR & DESIGN AS
Prosjektansvarlig→Kari Ihle, interiørarkitekt MNIL
Prosjektleder→Tone Hauge, interiørarkitekt MNIL
Prosjektmedarbeider→Nina Løvhaug Kløverød, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→157

Kulturelt mangfold 
Microsoft er en internasjonal bedrift 
med et sterkt, flerkulturelt arbeidsmiljø, 
også i Norge. Alle kontorer skal etableres 
basert på Microsoft grafiske profil og 
arbeidsplasskonsept. Den internasjonale 
relasjonen og det multikulturelle miljøet  
i Microsoft må ivaretas og underbygges. 

De ansatte i denne type bedrifter tilbringer 
mye tid på jobben, er engasjerte og det gis 
rom for individuelle behov. Metropolis lot 

det etnisk i de ulike kulturene – kombinert 
med lanseringen av Windows 2014 i nytt 
design og farger – inspirere seg til et lekent, 
uformelt og fargesterk uttrykk! Et viktig 
bidrag til kontorets merkevarebygging  
både internt og eksternt.

Lokalene var i utgangspunktet lukkede 
og mørke og hadde en utfordring med dårlig 
akustikk. Enkelte deler av arealene var 
såpass lite attraktive, at de ikke var i bruk. 

Endret arealdisponering og til dels 
omstrukturering, ga effektive, åpne 
løsning som slipper inn mer lys i lokalene. 
Vegger ble kledd med akustiske tapet og 
filt i områder utsatt for dårlig akustikk. 
Multi-, fokus- og telefonrom fikk egen 
identitetsfarge i tråd med konsernprofilen. 
Glassfrontene fikk foliering med ulike, 
etniske mønstre samt tekstdekor med 
historiene om verdens fjell i tråd med valg  
av møteromsnavn. Luft og belysningen  

Resepsjon bygget i gjennomfarget MDF og trefinér. 
All oppbevaring er integrert i bakveggen.
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i lokalet ble grundig oppgradert –  
og variert. Resultatet er lokaler som 
fremstår langt mer effektiv, aktive og 
inspirerende. Tilbakemeldingene er gode 
og bekrefter at lokalene inspirerer til målet 
om økt samarbeid og kommunikasjon på 
tvers av teamene. Løsningene underbygger 
Microsofts arbeidsplasskonsept; individuelle 
arbeidsplasser, kreativt teamarbeid, 
egne fokusrom og rom tilrettelagt for 
videokonferanse/Lync.

Rehabiliteringen ble gjennomført  
med Rambøll som prosjektleder i tett 
tverrfaglig samarbeid mellom Metropolis, 
Dyrvik Arkitekter og Oslo Byggentreprenør. 
I tillegg jobbet Metropolis tett med 
Microsofts brukergruppe og styringsgruppe 
gjennom løpende utvikling og forankring 
av interiørkonsept, utnyttelse av arealene, 
gjenbruk og supplering av møbler og design 
av foliering/utsmykking. 

Samtidig med arbeidsarealene ble  
også kantine og terrasser oppgradert.  
Det samme teamet under Rambølls ledelse, 
fikk i etterkant ansvaret da Microsoft 
Development Center i Tromsø flyttet til  
nye lokaler. Interiørkonseptet ble videreført 
og supplert med fantastiske bilder  
av nordlys fanget gjennom linsen  
til en fotointeressert ansatt.

Sosiale soner gir rom for individuell utfoldelse og uformelle møter. Utradisjonell møblering med sofaer for allmøter – interne møter 
streames ofte fra utlandet. Smårom ble utnyttet til knallgule telefonrom 
inspirert av gamle, tyske kiosker.

Akustisk storbykart.

Akustisk kledning i filt. Minikjøkkenet ble beholdt med ny farge på bakveggen.
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PROSJEKTER→KONTORER/ARBEIDSPLASSER

STRANDEN 11→OSLO
METROPOLIS ARKITEKTUR & DESIGN AS
Prosjektansvarlig→Hanne Cathrine Arvik, interiørarkitekt MNIL
Prosjektleder→Ane Bernthon, interiørarkitekt MNIL
Prosjektmedarbeidere→Tone C. Hauge, Tine Marie Kverum, interiørarkitekter MNIL
KREDITERING→SIDE 157

Sofistikert og elegant 
Forutsetningen for prosjektet var 
å bidra til et «lite ansiktsløft» på 
himling og belysning og resulterte i en 
totalrehabilitering av bygget, utvendig  
og innvendig. En spennende prosess  
med tett involvering med kunde og alle 
involverte fag. Bygget var et klassisk  
Niels Torpbygg, med mye glass og 
gjennomført 80talls stil innvendig 
og utvendig. Nå fremstår bygget i 
«riktig» tidsepoke og med gjennomført 
bygningsdetaljering og høy kvalitet. 

Metropolis fikk i prosessen ansvar for  
å skape en ny og helhetlig identitet for 
bygget, inklusiv grafisk profil. Et viktig 
premiss var valg av varige og solide 
materialer og løsninger som vil gjøre  
bygget attraktivt i mange år frem i tid. 

Interiørarkitektens anbefaling ble 
mørk, patinert sink på fasaden og den 
spesialtegnede spilehimlingen med innfelt 

belysning. Sinken gir bygget en tidløshet  
og understreker dets unike karakter og 
form. Norsk Ottaskifer ble valgt på gulv  
i resepsjon og på takterrassen. Mørkbeiset 
eik i kombinasjon av metall og messing gir 
en fin kontrast mellom det elegante og røffe.

Byggets form er utfordrende med  
buede vegger og få 90 graders vinkler.  
Det ble jobbet mye med planløsningen for  
å skape en god struktur innvendig, forbedre 
arealutnyttelsen og gi rommene  
et roligere uttrykk. 

Med glassfasader og tregulv blir akustikk 
en vesentlig faktor. Det samme er kravene 
til ventilasjon som igjen skaper utfordringer 
for takhøyden. Metropolis hadde et sterkt 
ønske om å opprettholde en slett himling, 
og anbefalte akustikkpuss i alle himlinger; 
en krevende løsning for de utførende, men 
valget ble helt avgjørende for et vellykket 
resultat sett opp mot estetikk og lydkvalitet. 

Det ble i tillegg jobbet bevisst med 
indirekte belysning for å skape oppløft  
og en visuelt høyere takhøyde i etasjene.  
Lys er også brukt for å forsterke det 
sofistikerte uttrykket og skape dynamikk  
og variasjon i de ulike arealene. Belysningen 
er i tillegg et viktig dekorativt element. 

All fast innredning er tegnet av 
Metropolis i samarbeid med møbelsnekker 
Backe Wiig og Reitan. Spileveggen  
i resepsjonsområde gir en unik «tekstur»  
mot glassfasaden og skiferen. 

Man arbeidet mye med å finne de riktige 
kontormøblene som kunne tilfredsstille 
individuelle behov, samt ivareta krav til 
kvalitet og varighet. Spesialdesignede 
tepper og lange gardiner, er med på gi 
rommene den riktige atmosfæren og bidra  
til en «hjemmefølelse» på kontoret.

Stålplater og med innfelt dekorativ logo i patinert messing skaper et elegant utseende på en ellers stram disk. 
Loungestoler i velur, teppe, gardiner og dekorativ belysning skaper stemning og gir lunhet.

Grafisk detaljering og utsmykking 
i patinert messing er gjennom - 
gående i bygget.

Bygg utvendig med ny kledning i patinert zinc 
og spilehimling med innfelt belysning.
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Mørkt eikegulv som tåler slitasje, og kontorfronter med sorte profiler opp mot  
lyse vegger og indirekte belysning skaper en fin kontrast og en lun stemning.  
Minikjøkken er plassert i midten av arealet som et frittstående element med  
dekorativ belysning hengende over.

Alle veggene mellom kontorene ble bygget med tette vegger nede og glass over 
for å gi lys inn i kontorarealet. Arbeidsplassene i sort eik med sort desktop og lave 
oppbevaringsskap gir et sofistikert og maskulint uttrykk.

Spesialtegnet AV-vegg med integrert TV og oppbevaring følger 
bredden av flåten som er nedfelt over møtebordet. Full takhøyde 
ble opprettholdt på hver side for å følge glassfasaden og gi luft 
til rommet.

Styrerommet plassert på toppen av bygget med takterrasse og 
panoramautsikt. Nytt elegant glassrekkverk med skjult innfesting for 

ikke å ta utsyn fungerer optimalt. Møtebord i mørk Fenix laminat og grå 
klassiske Vitrastoler gir det lille ekstra til det elegante møterommet.
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PROSJEKTER→BOLIGER

2-ROMS BLIR 3-ROMS→LEILIGHET
CADI AS

Prosjektansvarlig→Frida Camilla Midttun Finnerud, interiørarkitekt MNIL
Prosjektmedarbeider→Elin Skjeseth Bashevkin, interiørarkitekt MNIL

KREDITERING→SIDE 157

2-roms blir til 3-roms
Kunden ønsket å forbedre planløsningen 
ved å se på mulighetene for en bedre 
sammenheng mellom kjøkken og stue, 
samt skape et ekstra rom med seng  
og to kontorplasser. 

Etter å ha vurdert flere alternativer ble 
løsningen å legge kjøkkenet inn i veggen 
mellom stuen og soverommet. Her var  
det et tilgjengelig soilrør og mulighet for  
å strekke vannrør fra badet over himlingen 
i gangen. For å maksimere arealet i dette 
nye kombinerte oppholdsrommet ble 
kjøkkenet skjøvet inn i soverommet så langt 
det lot seg gjøre slik at man fikk en dyp 
nisje til kjøkkeninnredningen. Underveis 

ble det avdekket en forskjell i gulvnivået på 
soverommet og i stuen. Dette ble løst ved 
å la kjøkkeninnredningens sokkel dekke 
overgangen. For å slippe utfordringen med 
skjøting av eksisterende parkett og for å 
få et mer slitesterkt materiale i forkant av 
kjøkkenet ble det felt ned to store fliser  
av Silestone i samme type som var  
valgt som benkeplate.

Det ble lagt vekt på å utforme 
kjøkkenet som et møbel og som 
en integrert del av stuen. Denne 
kombinasjonen av spesialdesign og 
standard kjøkkeninnredning som skulle 
flettes sammen var helt avhengig av en 
god dialog og oppfølging mellom de ulike 

leverandørene og entreprenøren.  
For å sikre at valnøttoverflaten ble lik  
på de ulike delene ble leveransen splittet 
opp, slik at kjøkkenleverandøren leverte  
alle skap i grått, mens spesialsnekkeren  
leverte omrammingen med integrerte  
hyller og overskap/hylle i valnøtt.  
For å øke romfølelsen ytterligere ble  
det valgt sotet speil på flater mellom 
benkeskap og overskap.

Det gamle kjøkkenet ble omgjort 
til gjesterom og arbeidsrom med en 
skreddersydd løsning for mest mulig 
oppbevaring. For å skape helhet i materialer 
og form ble valnøtt gjentatt i en hylle.

←
Kjøkkenet ble strukket helt opp til himlingen for å utnytte 
all tilgjengelig plass. Sammen med rammen i valnøtt gjør 
dette at rommet virker høyere enn det er. Speil mellom 
benkeskap og overskap skaper en illusjon om større rom. 

Spesialdesignet seng med oppbevaring for maksimal utnyttelse. 
Under et lokk i hjørnet skjuler det seg et ekstra rom til oppbevaring 
av dyner osv.

Utnyttelse av nisjer.

Plan etter.Plan før.
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Nytt linoleumsgulv og kjøkkenfonter i valnøttre.Originalt liggende panel hadde gulnet og ble grånet.  
Ovnen i støpejern kom bedre til sin rett med enkel møblering rundt.

Retro peisestue. Nye møbler og ny belysning, men uttrykket gir fortsatt en 60-talls følelse.
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PROSJEKTER→BOLIGER

REHABILITERING AV ENEBOLIG
RAMSØSKAR INTERIØRARKITEKTER AS

Prosjektansvarlig→Trond Ramsøskar, interiørarkitekt MNIL
Prosjektmedarbeider→Camilla Bentzen, interiørarkitekt MNIL

KREDITERING→SIDE 157

Forandre og bevare
Noen boliger har kvaliteter som gjør at 
rehabilitering må utføres med nennsom 
hånd. Dette huset utmerket seg ved 
arkitektoniske detaljer, materialbruk og 
førsteklasses håndverk. Det var aldri tvil 
om at både teglsteinen, den svevende 
trappen og de opprinnelige veggene  
skulle være med videre. Kvalitet 
forplikter; så enkelt var det. 

I mange av rommene foretok Ramsøskar kun 
justeringer. Panelet er lagt slik man vanligvis 
gjør på yttervegger. Det gir en gedigen og 
flott effekt, men fargen ble grånet litt – den 
var blitt for gul. Panel i tak ble skiftet ut med 
glatte himlinger, og nytt sort linoleumsgulv 
kom på plass. Ønsket var å fornye uten å 
ødelegge det opprinnelige preget. 

Andre steder i huset ble det gjort store 
endringer – blant annet fordi planløsningen 
var for tett og for dårlig tilpasset dagens 
levemåte. For eksempel ble tre små rom 
uten særlig nytteverdi åpnet opp for at 

beboerne skulle få et hensiktsmessig 
kjøkken. Det ble revet vegger for å få  
plass til et romslig og innbydende bad.

Et viktig mål var at de nye elementene  
i interiøret skulle fremheve de gamle.  
Alt skulle spille på lag, og ingenting skulle 
kollidere. Kjøkkenfronter og baderoms-
fronter i valnøttre ble valgt fordi de kler 
boligens arkitektoniske detaljer. Ovnen  
i støpejern er et klenodium som nå kommer 
til sin rett fordi møbleringen rundt den  
er enkel. De vakre beslagene på døren  
til kjølerommet er tatt godt vare på –  
de inngår i boligens utsmykning.

Det nye badet er basert på kontrast-
virkninger. Grov mur kombinert med små 
mosaikkfliser og store lyse flater gjør det 
ulikt de fleste andre bad. De flerfargete 
flisene er som en harmonisk refleks av 
mursteinen, og selv om veggfeltene er svært 
ulike, gir de et enhetlig og dust inntrykk. 
Dette forsterkes ytterligere av speilveggen. 

Gjestetoalettet har et interiør som er 

stramt og frekt på samme tid. Hvitt og sort 
gir et litt strengt uttrykk, og det samme 
gjør de rette og markerte vinklene i speilet, 
vasken og flisene. Overraskelsen er det 
overdådige tapetet som bryter helt med 
resten av interiøret. 

Den store stuen består av to deler 
med helt ulik stil. Peisestuen er retro, 
og her flørter interiørarkitekten med 
60-tallet. Er møblene nye, eller er det 
snakk om resirkulerte praktstykker? Det er 
vanskelig å være sikker. Den andre delen, 
dagligstuen, er moderne og likevel tidløs. 
Helhetsinntrykket er lyst og delikat, men 
turkise kontrastelementer tilfører interiøret 
den nødvendige spenningen.

Belysningen i huset er moderne. Spotlys 
er flittig brukt for å fremheve alle detaljene. 
Lamper og lysekroner er valgt med omhu 
av samme årsak. 

Boligen er et skoleeksempel på at 
klassiske løsninger står seg.

Grov mur i kombinasjon med mosaikkfliser.

Lamper og lysekroner ble valgt med omhu for å gi et moderne,  
men tidløst uttrykk.



124 INTERIØR & MØBLER  NILs ÅRBOK 2016

PROSJEKTER→HOTELLER

GRAND HOTELL EGERSUND
KUBIK INTERIØRARKITEKTER AS MNIL
Prosjektansvarlig→Pia Cecilie Sand, interiørarkitekt MNIL
Prosjektmedarbeider→Hege Liven, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 158

Historisk sus 
med tøffe kontraster
Grand Hotell Egersund er et gammelt 
sjarmerende hotell som har eksistert i 
byen siden 1878. Hotellet ligger idyllisk 
til i sentrum og består av totalt ti hus og 
101 rom som er linket sammen. Kubik 
Interiørarkitekter fikk være med på 
utvidelsen og resultatet gav 21 nye  
rom som sto ferdig høsten 2015. 

Hotellet har alltid vært opptatt av å bevare 
historikken og arkitekturen i byen – derfor 
har innlemmelsene av husene vært med på 
å bevare den unike trehusbebyggelsen og 
historien til de ulike byggene. 

Den siste utvidelsen besto i å innlemme 
ett av byens praktbygg – Nordaashuset, 
som er oppkalt etter mannen som ga byen 
elektrisitet, skipsreder Theodor Nordaas.  
Da huset ble kjøpt opp var det kina-
restaurant i bygget. Veggene ble strippet  
og der fant man lag på lag med tapet,  

og innerst inne gamle sjøkart, som Theodor 
Nordaas brukte som isolasjon i veggene. 
Kartene fikk Kubik restaurert og de er nå 
å finne i korridorer og som utsmykning 
på noen av rommene. Et av de innerste 
tapetene som ble funnet på veggen fikk 
interiørarkitekten reprodusert i samarbeid 
med Historiske Hus og det ble benyttet 
som fondvegger i alle gjesterommene 
i Nordaashuset. Fargen i tapetet ble 
toneangivende for valg av møbler og interiør 
i dette bygget. Tømmervegger ble beholdt 
og eksponert der det lot seg gjøre, og 
står som en tøff kontrast til mer moderne 
elementer, som glass-skyvedører inn til 
badene, og de stramme spesialdesignede 
skrivebordene. Kubik tok ut klassiske lamper 
i svart og messing for å gi rommene et 
eksklusivt preg. 

Det andre bygget som skulle gjøres 
om til hotellrom var Klavitabygget, et lite 

hus med få muligheter og få arkitektoniske 
kvaliteter. Dette bygget ble revet og 
erstattet av et nytt, mer moderne trehus. 
For likevel å bevare litt av historien, kan man 
finne igjen tømmerveggene til Klavitabygget 
i alle gjesterommene i dette huset. 
Fargepaletten er lettere og mer moderne for 
å gjøre et tydelig skille mellom husene når 
du beveger deg igjennom korridoren.

For å kunne komme til de to nye husene 
måtte man innlemme et nyere hus som lå  
i bakgården til hotellet. Her ble det bygget 
en peisestue til bruk for alle gjester. 

Med en byggherre som hadde stor 
sans for å bevare originaliteten til byggene 
og som så verdien av kvalitet i material- 
og møbelvalg. Gjester som tar en tur til 
Egersund kan nyte tilværelsen i komfortable, 
elegante rom som samtidig forteller 
om byens historie.

Hotellrom i Nordaashuset med original 
bevart tømmervegg.

Borgtapeten som er benyttet  
i Nordaashuset ble funnet på veggene 
da de ble revet. Den har interiørarkitekten 
fått reprodusert i originalfargen med 
gullinnslag og utgjør dekoren 
på hotellrommene.

Spesialtilpasset garderobeløsning 
ved inngangen til badet i ett av rommene 
i Nordaashuset. Badene tar opp 
fargepaletten i tapeten.

→
Rommene i andre etasje er utformet som  

duplexer med stor takhøyde og god romfølese.

Lysere farger i nybygget som ble satt opp på tomten 
til et lite hus som måtte rives. Tømmerveggene fra 

dette huset er å finne på rommene i nybygget.
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I et av de store rommene i Nordaashuset er det innfelt en 100 år gammel glødelampe 
for å symbolisere at det var dette huset som først fikk elektrisitet i Egersund.
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PROSJEKTER→SERVERINGSSTEDER

DER PEPPERN GROR→OSLO
RADIUS DESIGN
Prosjektansvarlig→Thomas Ness, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 158

Der peppern gror
På 1970tallet kom familien Sharma 
til Norge fra Punjab, slik de fleste 
arbeidsinnvandrere fra India gjorde på 
den tiden. De kom til et Norge som trengte 
arbeidskraft, og det var få av dem som 
kjente til landet på forhånd, før de stod  
her med sine to kofferter på Fornebu. 

De kom til et Norge der bygårder i Oslo 
fortsatt hadde utedo og oljeeventyret 
fortsatt var en fjern drøm. Med få ressurser 
og enda færre språkkunnskaper tok de  
fatt på utfordringene som stod foran dem  
og skapte seg en fremtid i et nytt land.  
På fabrikker, i butikker, på trykkerier, 

som leger og ingeniører og med egne 
forretninger. Norge trengte dem. De var  
med å bygge det landet vi kjenner i dag.

Oppdragsgiveren ønsket at  
«Der Peppern Gror» skulle bli en hyllest til 
disse menneskene, deres matkultur og den 
innsatsen de alltid har lagt ned for å lykkes!

Interiøret skulle reflektere en stemning, 
gi den samme ambiensen som man kan  
føle i en kafé på en jernbanestasjon eller  
en overfylt gate i Mumbai.

Her var det viktig at alle elementer var 
«ekte»; det vil si at stoler, bord med intarsia, 
anretninger, skap og så videre ble produsert 
i India, etter tegninger fra Radius design, 

eller funnet brukt i India. Så her er praktisk 
talt alle elementer sendt med båt til Oslo.

Oppdragsgiverens egen familiehistorie 
danner rammen om alle dekor og 
småelementer som finnes i mange ulike 
sammenhenger i hele prosjektet.

Farge- og materialpalletten defineres 
også derfor mye ut i fra ønsket om å lage et 
sammensatt uttrykk av alle slags rariteter 
og vakkert «skrot» som har dukket opp 
underveis, og som gjengir litt av stemningen 
man kan oppleve en dag i en indisk by  
på en lokal kafé.

→
Autentiske detaljer. 

Bord med intarsia 
og andre innretninger 

er produsert i India.

En jernbanestasjon i Mumbai?

Oppdragsgivers familiehistorie 
danner rammen for all dekor.
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PROSJEKTER→UNDERVISNINGSBYGG

SKOGSVÅG SKOLE→UTVIDELSE 
AV EKSISTERENDE BARNESKOLE→SKOGSVÅG
OG ARKITEKTER AS
Prosjektansvarlig→Lene Marie Sunde, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 158

Robust materialbruk 
til tøft innemiljø
Som følge av omlegging av skole
strukturen, vedtok Sund kommunestyre 
å utvide Skogsvåg skole – en barneskole 
bygget på 1990tallet sør på Sotra utenfor 
Bergen. Tiltaket i 2014 la opp til å utvide 
skolen til å romme 250 elever med samlet 
areal på nybygget på cirka 1200 m2 BTA. 

Kommunen ønsket å gjennomføre 
byggeprosjektet som totalentreprise.  
Det ble lagt opp til en avgrenset 
tilbudskonkurranse som Straume 
Mesterbygg as vant, med Og Arkitekter 
as som arkitekt og interiørarkitekt. 
Prosjekteringen startet våren 2014 og 
nybygget ble tatt i bruk i august 2015.  
Det rommer to klasser på hvert trinn 
fra 1. til 4. klasse, til sammen 120 elever.  

5., 6. og 7. klasse holder hus i eksisterende 
skolebygg. Av romlige funksjoner er 
det møterom/stillerom for lærerne, 
personalgarderobe, renholdsentral, PPT, 
lager, grov- og fingarderober og wc, samt 
klasserom og grupperom. I underetasjen er 
det tekniske rom. Nybygget er fysisk koblet 
til eksisterende bygg med en glasskorridor. 
Hele prosessen skulle foregå i løpet av 
15 måneder, og løsningene ble foretatt 
fortløpende i samarbeid med entreprenør, 
konsulenter, brukere og byggherre

Planløsningen i nybygget ble stort sett 
løst i konkurranseprosjektet, med unntak av 
mindre justeringer. Arkitekt/interiørarkitekt 
hadde i denne fasen tenkt ut et konsept som 
lå til grunn i hele prosjekteringsfasen, og i 
samarbeid med entreprenør, ventilasjons-

konsulent, elektrokonsulent og maler- og 
gulvlegger ble konseptet fulgt opp. Tanken 
var å spare kostnader ved å kutte ut heis 
og trapp i bygget, og at tilkomst til tekniske 
rom skjer fra utsiden ved utvendige trapper 
laget i naturstein fra tomten. Alle tekniske 
føringer har kort vei opp i hovedetasjen, 
og god takhøyde over himling gir enkle 
føringsveier. I «hoved trafikkårene» som er 
en langsgående og en tversgående korridor, 
er kanalene bygget inn uten at dette går ut 
over lysinnfall fra overlysvinduene.

Ved å sprenge vekk fjellknausen, 
åpnet man opp for utsikt og overblikk fra 
nybygget. Å trekke inn naturen i bygget, 
har vært et viktig poeng i interiøret. Lys, 
luftighet, og stor takhøyde gir gode rom og 
gjør at det er godt å være i læringsarealene. 

Garderobe trinn 3 og 4 med henholdsvis blå og 
grønn fargekoding. Dørene i mørk kontrastfarge.

Trinn 2 har oransje som sin fargekode, og vegger,  
gulv og innredning i garderoben har denne fargen.

Dekoren på veggene er barnas egne tegninger som er et resultat 
av en tegnekonkurranse om utsmykkingen i nybygget. Nederste 
del av veggene og siden på vinduene har kontrastfargete 
laminatplater som øker robustheten og letter orienteringen.



147INTERIØR & MØBLER  NILs ÅRBOK 2016

Fra undervisningsrommene kan man se 
beitende sauer og fugler som flyr, blå 
himmel og fjellknauser med lav vegetasjon. 
Bygget tar inn det omkringliggende 
landskapet samtidig som bygget tar opp 
formene i landskapet og blir en del av det.

Det er lagt vekt på at alle rom og 
funksjoner skal være universelt utformet. 
Fargebruken gir kontraster mellom gulv og 
vegg, og dør og vegg. Gode lysforhold på 
grunn av store vindusflater gir gode rom å 
være i, og gjør det lettere å orientere seg i 
bygget. Hvert trinn har sin egen kulørtone. 
Som eksempel kan nevnes at trinn 1 og SFO 
har gulgrønn som sin farge, og vegger, gulv 
og fingarderober er holdt i denne kulørtonen. 
I klasserommene og grupperommene er 
stolene, noen av bordene, reolene på hjul 

og skapdørene i denne fargen. Trinn 2 har 
oransje farge, trinn 3 har blå og trinn 4 
har grønn. Fargene i garderobene kan ses 
utenfra lekeområdet, og alle innvendige 
glassfelt har folie med tekst i de respektive 
fargene som både markerer glass og hvilket 
trinnareal man trer inn i eller befinner seg 
i. Gulvbelegget er ftalatfritt og homogent 
med VOC-utslipp under målbare nivåer 
godkjent for våtrom. Det består av 59 
prosent råmateriale og er resirkulerbart. 
Veggene består av robuste gipsplater og 
har gode lyd-, brann- og slagegenskaper. 
Disse og himlingsplatene består også 
av resirkulerbare materialer. Møblene 
er produsert i henhold til europeiske 
kvalitetskrav og har fem års garanti.

For at de nye elevene til skolen skulle 
finne seg bedre til rette i et nytt skolebygg, 
ble det arrangert en tegnekonkurranse 
hvor barna fikk i oppgave å tegne dyr, 
mennesker og hus. Et utvalg av tegningene 
ble malt med svart farge på hvite vegger 
i de lange korridorene, og gjør disse 
rommene til utstillingsarealer i tillegg til å 
være trafikkårer. Interiørarkitekten supplerte 
med store fargefelt i trinnarealfargene. 
Arbeidet med malingen var tidkrevende, 
men entreprenør og malerfirmaet «sponset» 
dette for å få fullført utsmykningen. 
Resultatet er både brukere, byggherre  
og de prosjekterende stolte av.

Interiør fra langsgående og tversgående trafikkårer. 
Glassutstikkeren til høyre henger over skrenten.

Det nye tilbygget er plassert 
ytterst på skrenten mot nordvest.
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NIL→ORGANISASJON

Interiørarkitekt MNIL Møbeldesigner MNIL

HVORFOR BRUKE 
EN INTERIØRARKITEKT/ 
MØBELDESIGNER MNIL?

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 600 medlemmer fordelt på ni lokalgrupper.

OM NIL

 → 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

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
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