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«Hvordan kan interiørarkitektur bidra til å sette mennesket i 
fokus og tilrettelegge for sosialt samvær på arbeidsplassen?»

Problemstilling
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Arbeidsplassens utforming og organisering har endret seg gjennom 

historien. Før var det vanlig med et fast system, mens i dagens 

samfunn tilrettelegges det for mer egenstyring, frihet og samhold 

på arbeidsplassen (Arge og De Paoli 2000, 5).

Det har også blitt mer vanlig med hjemmekontor spesielt som følge 

av koronapandemien. Dette har hatt både positive og negative 

sider. Hjemmekontor har blant annet ført til mer ensomhet og lite 

sosialt samvær mellom medarbeiderne. Derfor er det viktig at 

fremtidens arbeidsplasser får et økt fokus på trivsel og det sosiale, 

samt å ha lokaler som tilrettelegger for fleksibilitet. Det å sette 

menneskers ønsker og behov først, er viktig for å skape bedre 

trivsel blant medarbeiderne.

Med utgangspunkt i dette handler prosjektet om hvordan man kan 

forbedre trivselen og det sosiale samværet i kontorlokalet til NEP 

Norway AS i Oslo. 

Bakgrunn
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NEP Norway AS

NEP har i over 30 år vært en internasjonal produksjonspartner 

som leverer tekniske tjenester og medieløsninger. I Norge har de 

kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Hovedkontoret ligger Oslo, 

hvor det er ca.120 medarbeidere totalt. 

Bedriftens kjerneverdier er kvalitet, fellesskap, samt fokus på 

grønn og bærekraftig framtid. De er stolte av å være sertifisert som 

Miljøfyrtårn. 

NEP består av medarbeidere og frilansere fra 18 års alderen og 

oppover. De ønsker en fleksibel og variert arbeidsplass som kan 

passe til både den eldre og yngre generasjonen. Samtidig ønsker 

de at lokalet skal være tilgjengelig for alle uavhengig om man har 

nedsatt funksjonsevne. Arbeidstidene og utstyret de bruker varierer 

i forhold til hva de jobber med.

Bedrift og målgruppe

NEP logo
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Kontorbygget ligger i Økern Torgvei 13 i Oslo og ble bygget 

i 1966. Det er godt vedlikeholdt i senere tid. Bygget består 

av tre etasjer og leies av bedrifter innenfor TV-produksjon. 

NEP holder til i deler av tredje etasje.

Vindusbåndene sørger for mye naturlig lys og vakker utsikt. 

Bygget har utsikt mot Oslofjorden, Holmenkollen og Bjerke 

travbane. Nærområdet består av mye bebyggelse, noe 

grøntareal og litt skog.

Beliggenhet

Kart over Oslo

Illustrasjon av kontorbygget

NEP Norway

Oslofjorden
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2. Konsept

Konseptcollage

Konseptbeskrivelse

Planter

Planteplan



TRIVSEL

Konseptet bygger på utsikten og naturens 
kvaliteter. Det skal være en lun og hyggelig 
arbeidsplass med fokus på mennesket.
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Konseptet «Trivsel» er inspirert av utsikten fra kontorbygget og 

kjerneverdiene til NEP. Utsikten består av fin natur, variert landskap 

og bebyggelse.

Naturen ga inspirasjon til biofilisk design som handler om å ta med 

naturen inn i interiøret. Naturen bidrar positivt til menneskers fysiske 

og mentale helse. Konseptet bygger derfor på ekte planter, farger 

og materialer fra naturen. 

Landskapet utenfor er variert, noe som skal gjenspeile seg i 

utformingen av interiørløsningen. Interiørløsningen er variert, med 

en gjennomgående lun og behagelig fargepalett inspirert av 

naturen. 

Konseptet bygger også på felleskap og fleksible løsninger. Det 

skal være rom for kreativitet og samhandling.   

Konseptbeskrivelse
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Den nye løsningen inneholder ekte grønne planter, hvilket er positivt 

både for den fysiske og mentale helsen til medarbeiderne. Planter 

har ifølge forskning mange gode egenskaper som kan bidra til 

blant annet økt trivsel på arbeidsplassen. 

Monstera, svigermorstunge og gullranke er plantetypene som 

er tiltenkt å ha i kontorlokalet. Disse plantene er lettstelte, og har 

mange gode egenskaper. De tåler ulike mengder sollys, hvilket  

gjør at de kan plasseres forskjellige steder i lokalet. Plantene er 

allergivennlige og skal bidra til å rense luften for skadelige stoffer  

(Røyneberg 2019, 96).

Alle plantene skal bidra til en hyggelig atmosfære i lokalet og 

forbedre luftkvaliteten. Noen av plantene skal også skjerme ulike 

områder. 

Planter

Monstera 
(Monstera deliciosa)

Lettstelt

Lite vann

Halvskygge-skygge

Svigermorstunge
(Sansevieria trifasciata, Moonshine)

Lettstelt

Lite vann

Sol-skygge

Gullranke
(Epipremnum aureum)

Lettstelt

Gjennomsnittlig

Sol-skygge

Bilde av monstera

Bilde av svigermorstunge

Bilde av gullranke
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Planteplan
NB! Ikke i målestokk

Planteplanen beskriver noe av 

beplantningen. Planteplanen 

avklares detaljert med en gartner.

Monstera (potteplanter)
Plasseres i vinduskarmene

Svigermorstunge (plantekasser)
Plantene skal bidra til skjerming

Svigermorstunge (plantekasser)
Plantene skal bidra til skjerming og romdeling

Gullranke (vegghylle)

Gullranke (romdeler)

IKKE PROSJEKTERT 
OMRÅDE

Gullranke (vegghylle)

Svigermorstunge
 (romdeler/skjerming)

Monstera (potteplanter)

3. etg

STUDIO
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3. Planløsning

Eksisterende/ny løsning

Arealdisponering

Møbleringsplan
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NB! Ikke i målestokk
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Eksisterende plan av hele tredje etasje Ny planløsning av NEP sitt lokale

Den eksisterende løsningen består av flere tette vegger, noe som gir mindre lys innslipp. Det er også vanskelig å orientere seg for besøkende og få 
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STUDIO STUDIO
IKKE PROSJEKTERT

OMRÅDE
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Arealdisponering
NB! Ikke i målestokk

Sosiale/kreative områder

Kantine med kjøkken

Arbeidsplasser

Multirom

Møterom/prosjektrom

Toaletter

Oppbevaring/arkiv

3. etg

STUDIO
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Møbleringsplan
NB! Ikke i målestokk

Møterom

Kreativ sone

Hovedinngang, resepsjon

PCR rom

Elektro/datarom

Print/arkiv

Møterom

Midtdeler: multi, sosial sone, møterom

Åpent kontorlandskap

IKKE PROSJEKTERT 
OMRÅDE

Kantine

Kjøkken 
m/lager

Sminke rom

Kommentatorbokser

Lager

Te-kjøkken

Møterom

Plotting

Cellekontor

3. etg

STUDIO
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4. Visualiseringer

Øverste del av bygget

Midterste del av bygget

Nederste del av bygget
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Resepsjonsområdet er plassert ved hovedinngangen. Det skal være et 

område som skal gi et godt første inntrykk og gjenspeile verdiene til NEP. 

Resepsjonsdisken er utformet med plass til to medarbeidere.

Hovedinngang
Visualisering av resepsjonsdisk

Det er oppbevaring i selve resepsjonsdisken, samt skap for oppbevaring 

bak. På veggen bak resepsjonen er det tiltenkt å ha logoen til NEP med lys 

bak. 

17
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Visualisering av resepsjonsområdet

Eikespilene på resepsjonsdisken er de samme som er kledd på 

veggen bak sofagruppen. Sofagruppen skal være en hyggelig 

ventesone for besøkende, samt en fin samlingsplass. Det er også 

plassert en drikkestajon i nærheten av sofagruppen. 

Sofagruppen består av ulike fleksible moduler, hvilket gjør det mulig 

å kunne endre løsning etter behov. Spileveggen med akustisk duk , 

himlingen og teppegulvet skal sørge for god akustikk i området. 

De grønne plantene skal bidra til bedre inneklima og en hyggelig 

atmosfære. 

Visualisering av drikkestasjon

Resepsjonsområde

Plan av øvre del
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Den kreative sonen skal gi rom for at medarbeiderne selv skal 

kunne forme og sette sitt preg på den. Bordene og skilleveggen 

med gullranke er flyttbare. Det skal gi rom for å endre sonene etter 

brukernes behov. På veggen er det en stor whiteboardtavle som 

kan brukes til kreativt arbeid. Det er god kunstig belysning som kan 

dimmes. I himlingen er det gardinskinner med gardiner som har 

akustiske funksjoner og som kan benyttes til skjerming. 

I gang sonen ved den kreative sonen har man mulighet til å sette 

seg ned. Det er også låsbare oppbevaringsmuligheter i de ulike 

gang sonene i lokalet.  

Kreative sone

Visualisering av kreativ sone

Visualisering av gang sone
Plan av øvre del



BAP3100 // Bacheloroppgave Vår 2022 // Kandidat 530

Møterommet er funksjonelt utformet, samtidig som det skal være en behagelig 

og hjemmekoselig atmosfære i rommet. Veggene i rommet består av en blå,  

og en lysere beige fargetone som skal gi en beroligende følelse.

Møterom
Visualisering av møterom

Parketten, pendellampene og potteplantene skal bidra til å gi rommet et lunt 

preg. Tv-skjermen er designet for bedrifter og har ulike fuksjoner. Den kan 

også trekkes ut fra veggen. 

20
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Visualisering av te-kjøkken

Visualisering av avfalsortering ved te-kjøkkenet

Den sosiale sonen med te-kjøkkenet skal være et hyggelig samling-

sted. Det skal være en sone der man skal kunne føle på samhold og  

en tilhørighet i bedriften. Sonen er plassert innerst i rommet slik at 

støy som kan oppstå ikke forstyrrer annet arbeid. 

Bordene og stolene kan lett flyttes på dersom man har behov for 

dette. Det er også muligheter for å bytte møbleringen mellom kreativ 

og sosial sone. Dette bidrar til å skape fleksibilitet og gjør at bedriften 

kan tilpasse sonene etter behov. 

Sosial sone

Plan av øvre del
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Visualisering av plotting rom

Visualisering av møterom

Plotting rommet er utformet for å kunne arbeide i kortere tidsrom.  I 

rommet sitter medarbeiderne tettere og man kan lett samarbeide 

med hverandre. Rommet er plassert ved vindusvegg som sørger 

for naturlig dagslys. Det er også kunstig belysning i taket som kan 

dimmes etter behov. 

Møterommene i midten skal gi muligheten til å samles. De er utformet 

litt forskjellig slik at man kan tilpasse etter behov. Gardinene skal 

bidra til bedre akustikk og skjerming. Farger påvirker humøret til 

mennesker. Det er derfor valgt farger som skal gi positiv energi og 

glede i de ulike rommene.

Plotting/møterom

Plan av øvre del
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Cellekontor

Visualisering av et cellekontor

Oppriss av cellekontorene

Cellekontorene er utformet for å skape god ergonomi. Det skal 

være mulig for medarbeiderne som sitter på cellekontor å forandre 

arbeidsstilling. Cellekontorene har gode oppbevarings muligheter 

og plass til besøkende.

Hev/senk arbeidsbordet er plassert inntil vinduene, noe som gir et 

godt dagslys. Samtidig som det er kunstig belysning i himlingen. 

Arbeidsstolene er fleksible i bruk, og er utstyrt med både armlene og 

nakkestøtte for de som ønsker dette. Potteplantene i vinduskarmene 

skal bidra til god stemning og bedre luftkvalitet.

Cellekontor

Lenestol til besøkende Hev/senk arbeidsbord KontorstolPlan av øvre del
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Visualisering av PCR rom

Visualisering av PCR rom

PCR rommene består av mange skjermer, noe som ofte kan medføre 

støy. Dette er det tatt hensyn til ved å ha teppegulv og himling med 

akustiske egenskaper. Rommene består også av skjerming og 

gardiner som skal virke støydempende. Gardinene er lystette som 

gjør det mulig å stenge for naturlig lys. Downlightsene i himlingen er 

justerbare og kan dimmes etter behov. 

Det er også fokus på ergonomi i rommene og at det ikke skal være 

for mange medarbeidere i hvert rom. Plantene skal bidra til bedre 

inneklima i rommene og skjerming i noen rom. 

PCR arbeidsrom

Plan av midtereste del
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Visualisering av gang sone

Visualisering av møterom

Gangene er brede og skal sørge for et godt trafikkmønster. De ulike 

rommene er godt merket, noe som skal bidra til at det blir lettere 

å finne frem i lokalet. Spileveggene i gangsonene skal dempe 

akustikken samtidig som de skjermer for innsyn. 

Møterommet skal gi medarbeiderne muligheten til å møtes og 

samarbeide. Møterommene i lokalet er ulikt utformet, men alle 

skal bidra til å skape en hyggelig stemning ved bruk av farger og 

materialer fra naturen.

Gang/møterom

STUDIO

Plan av midtereste del
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Støy er en utfordring i åpne kontorlandskap da mange sitter tett. Akustikk-

platene på veggen skal bidra til mindre støy i området. Systemhimlingen, 

skjermveggene og teppegulvet har også akustiske egenskaper. 

Åpent kontorlandskap
Arbeidsplassene har oppbevaring både ved arbeidsbordet og i skap 

som brukes som romdelere i landskapet. Plantene skal bidra til å skjerme 

arbeidsplassene og skape bedre trivsel. 
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Visualisering av åpent kontorlandskap

Oppriss av midtdeler

Arbeidsplassene er plassert ved vindusvegg for å få mest mulig 

naturlig dagslys. Over arbeidsbordene er det pendelamper som skal 

sørge for godt arbeidslys. I himlingen er det også allmennbelysning. 

Det åpne kontorlandskapet har en midtdeler som består av multirom, 

sosial sone og møterom. 

Multirommene er utformet slik at man kan jobbe eller slappe av 

uforstyrret. Den sosiale sonen har dører på begge sider og skal 

være et koselig møtested for de som sitter i det åpne landskapet.  

Midtdeleren gjør det mulig å kunne trekke seg litt unna enten alene 

eller med andre, noe som var et ønske fra medarbeiderne.

Åpent kontorlandskap

Sofamodul Sofabord Møtestol
Plan av nederste del
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Visualisering av drikkestasjon

Visualisering av varm-/salatdisk

Kantinen skal være et fint samlingsted for alle i NEP. Det skal være 

et naturlig trafikkmønster mellom de ulike betjeningsområdene. 

Plantekassene ved drikkestasjonen skal bidra til å skjerme 

spiseplassene, og skjermen for innsyn til oppvask. 

Parketten i kantinen er slitesterk og enkel å rengjøre. Den skal også 

bidra til en lun og hyggelig steming. Ifølge medarbeiderne fungerer  

varm- og salatdisken veldig bra. Derfor er disse ivaretatt i den nye 

løsningen. Disse har også vært til inspirasjon for utformingen av 

plantekassene og den/de nye drikke og oppvask stasjonene.

Kantinen

Plan av nederste del
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Spiseplass

Visualisering av sitteplasser

Oppriss av sitteplasser

Kantinen har ulike sittemuligheter og variasjon i møblering. Det 

finnes blant annet spisesofa med stoler, ulike størrelser og form 

på bordene, samt en sofagruppe innerst i kantinen. Dette gjør at 

medarbeiderne kan velge plass etter behov. 

Spileveggen har hyller med plass til beplantning av gullranke. 

Dette er en dekorativ plante og som har luftrensende egenskap. 

Spileveggen og systemhimlingen skal sørge for god akustikk i 

kantinen. Spottene i himlingen skal sørge for god belysning i kantine 

og pendellampene over bordene skal gi et stemingslys. 

Sitteplasser

Spisestoler Pendellamper SpisebordPlan av nederste del
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Visualisering av sittegruppe

Sittegruppen i hjørnet skal gi medarbeiderne muligheten til å sette seg ned å 

slappe av og nye utsikten. Rustfargen på veggen skal bidra til at menneskene 

blir mer avslappet, og gir påfyll av ny energi. 

Sittegruppe i kantinen
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5. Materialcollage

Bærekraft

Universell utforming



Eik parkett 1 stav, mattlakkert overflate: Kantine, møterom
Sort stål: Detaljer, ben til stoler og bord
Teppeflis 500x500mm, grå/brun: Gangsoner, åpne områder
Tekstil, 93% Ull 7% Polyamid, rust: Stoler plotting/cellekontor
Tekstil, 75% Ull 25% Viskose, lyse brun: Stoler og sofaer
Tekstil, 75% Ull 25% Viskose, mørkebrun: Stoler og sofaer
Tekstil, 100% Trevira, lys: I noen av møterommen
Tekstil, 100% Trevira, beige/brun: I noen av møterommen
Laminat, tre mønster, mørk grå: innredning kantine
Flis 100x300mm, varm grå: kantine
Laminat, tre mønster, eik: Generelt i lokalet
Veggfarge, Lys beige: generelt i lokalet
Veggfarge, Mørk beige: generelt i lokalet
Veggfarge, Blå: møterom, multirom
Veggfarge, Rusty: møterom, multirom, kantine, sosial sone
Veggfarge, Grønn: møterom, multirom, kantine
Laminat, grå: Innredningen på arbeidsplassene
Teppeflis 500x500mm, grå/beige: arbeidsområder
Eik spile: spilevegger generelt i lokalet, resepsjonsdisk
Laminat, grå/beige: benkeplate te-kjøkken, resepsjonsdisk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Trivsel på arbeidsplassen
Materialcollage
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En av kjerneverdiene til NEP er bærekraft. Dette er det tatt hensyn 

til i dette prosjektet. Ordet bærekraft kan inneholde så mangt, men 

i dette prosjektet handler det om fornuftig bruk av ressurser og valg 

av materialer. Materialene som er brukt i dette prosjektet skal være 

slitesterke og langvarige. Det meste av inventar og møblering kan 

splittes slik at om det oppstår skade på en mindre del slipper man 

å bytte hele. 

Løsningen består av fleksible elementer slik at man ved få grep kan 

gjøre endringer. Dette bidrar til at de ansatte kan trives bedre og 

løsningen til kontorlokalet får en langvarig levetid. Et annet fokus i 

prosjektet er resirkulerte og rene materialer. Det vi si at materialene 

enten allerede har vært resirkulert og/eller kan resirkuleres. 

Bærekraft
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Det er viktig å skape gode løsninger som alle kan benytte seg av. I 

dette prosjektet er det tilrettelagt for universell utforming ved blant 

annet å sette inn 10M dører uten dørterskler, eller lave dørterskler. 

Cellekontorene og noen av multirommene er utformet slik at 

det er mulig for en rullestolbruker å snu. Resepsjonsdisken ved 

hovedinngangen er universelt utformet ved at den ene delen har 

en høyde på 750 mm. 

Toalettene ved hovedinngangen er utformet slik at det blir et fullt 

universelt utformet toalett innerst. Ved kantinen er det også valgt en 

ny løsning til det ene toalettet. Det er et lite universelt utformet toalett, 

men det gir større tilgjenlighet for de med nedsatt fuksjonsevne. 

Løsningen inneholder et ryddig trafikkmønster med åpne ganger 

uten hindringer slik at det skal være lett å ferdes. Gangene 

er tilpasset etter brannkravene fra Byggforsk, hvilket gjør det 

trygt for alle å kunne ferdes i lokalet. Det er også tilrettelagt for 

luminanskontraster som f.eks fargene mellom dører og vegger.  

Universell utforming

Plan av toaletter

Plan av midtdeler

Multirom m/sofa

Multirom m/
arbeidsbord

HCWC

10M dør uten 
dørterskel

Sosial sone

Møterom

NB! Ikke i målestokk
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6. Avslutning

Konklusjon

Kildehenvisning

Tusen takk



BAP3100 // Bacheloroppgave Vår 2022 // Kandidat 530 36

I dette prosjektet er det tatt hensyn til både den yngre og den 

eldre generasjonen som jobber i NEP, og at løsningen skal være 

tilgjengelig for alle. Gjennom teori og de ulike forskningsmetodene 

som er brukt i denne oppgaven ble det gjort gode funn på hva som 

kunne bidra til bedre trivsel på arbeidsplassen. 

Utiskten fra kontorlokalet bidrar positivt ifølge medarbeiderne.

Naturen og planter har en stor påvirkningskraft på mennesker 

både når det gjelder den fysiske og mentale helsen. Derfor bygger 

konseptet i prosjektet på naturens farger, materialer, ekte planter 

og at det skal være fleksible løsninger. For å legge tilrette for sosialt 

samvær blant medarbeiderne er det utformet ulike sosiale soner 

rundt i hele lokalet. Disse sonene skal være innbydende og gi rom 

for hyggelige samtaler. 

Medarbeiderne sine ønsker og behov, samt fokus på ergonomi er 

satt høyt i dette prosjektet. Alle disse faktorene og elemetene skal 

bidra til at medarbeiderne vil trives bedre på jobb. 

Konklusjon
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Tusen takk for oppmerksomheten!


