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I prosjektet ”sosialt samvær og bokvalitet for studenter”, er det utformet studentboliger på Tøyen Torg. 
Det er fokus på sosiale fellesområder for å fremme fellesskap og vennskap hos studentene. 
Prosjektet konkretiserer tiltak for ensomme studenter, og setter fokus på viktigheten av deres trivsel i 
bosituasjon og livssituasjon. Ved å skape funksjonelle, mer hjemlige boliger for studenten, basert på 
deres egne ønsker og behov, samt fellesområder som legger til rette for sosiale møter, 
tilrettelegges det for en bedre helsesituasjon hos målgruppen. Samtidig mulighet for å skape
fellesskap og tilknytning til eget hjem. 

Om prosjektet
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Tema, område og bygg
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Studenter og ensomhet
I en undersøkelse kommer det frem at 23 prosent av studente-
ne i undersøkelsen ofte savner noen å være sammen med. 

Ensomhet kan ha store konsekvenser for helsa vår, og henger 
ofte sammen med lidelser som depresjon og angst. I under-
søkelser gjort pekes nære relasjoner ut som selve nøkkelen til 
god psykisk helse og et lykkelig liv. 
Mangelen på sosial støtte kan føre til usunn livsstil, mangel på 
mosjon og økt alkoholforbruk. Det kan også være utslagsgi-
vende på evnen til å søke hjelp i utfordrende livssituasjoner.

Ved å legge til rette for sosiale møter er sjansen for at målgrup-
pen skaper nye relasjoner som  kan føre til større sosial støtte. 
Gjennom relasjoner skapes også fellesskap som er et grunn-
leggende behov hos oss mennesker. Det gir trygghet i at vi har 
noen å betro oss til. 
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Bokvalitet
For studenter

God bokvalitet er komplisert å oppnå. Spesielt i byene oppleves 
det at kvaliteten på boliger er under økonomisk press. 
I psykiatrien angis hjemmemiljøet som et sentralt element for 
menneskers livskvalitet. Håndtering av depresjon og andre 
Sinnlidelser har dokumenterbar korrelasjon med bosituasjonen. 
Det er derfor ønskelig å lage gode miljøer, også for studentene, 
som er i en utforskende og utsatt periode i livet. 

Område
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Jernbanetorget

Carl berner

Grønland
Tøyen

Ensjø

Botanisk hage

Birkelunden

Sofienbergparken

Akerselva

Markveien

Område

Studentboligen ligger veldig sentralt i 
på Tøyen. Det er en bydel med flere 
grønne områder, gode handle-
muligheter, et stort kollektiv transport-
tilbud og fine turområder. 
Rett i nærheten ligger botanisk hage som 
er et nydelig sted å legge turen til. 
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Byggeklosser
Tøyen er et sted med stort mangfold i bakgrunn, 

kultur og livssituasjoner. Konseptet står som en 

ønsket samfunns-situasjon, hvor ulike deler, 

elementer og «klosser» kan skape funksjonelle 

løsninger. Dette konseptet er også utviklet ut fra 

livssituasjonen til studenter. Det er en målgruppe som 

ofte flytter ut fra barndomshjemmet for første gang, 

og skal bygge seg et liv på egenhand. Denne 

utviklingen og arbeidet med å lage seg et eget liv, 

kan sees på som innhenting og stabling av 

byggeklosser; et konstruksjon som blir sterkere og 

større for hver kloss som samles inn. 



9

Kandidat: 1006 Kandidat: 1006

Tøyen torg studentbolig
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Fasadeendringer
Forslag til

Rekkverk: 
perforert metall

Liggende
panel

Fasadefarge
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Fellesområde

BoligLeserom

Fø rs te  e tas je  s tå r  som den  e r  med fo r re tn ings-Fø rs te  e tas je  s tå r  som den  e r  med fo r re tn ings-

loka le r,  bo r t se t t  f ra  en t reen  som e r  g jo r t  s tø r re loka le r,  bo r t se t t  f ra  en t reen  som e r  g jo r t  s tø r re 

ved  å  åpne  vegg me l lom ko r r ido r  og  e t  kon to r ved  å  åpne  vegg me l lom ko r r ido r  og  e t  kon to r 

i  e tas jen .  De  res te rende  e tas jene  i  b lokka  e r i  e tas jen .  De  res te rende  e tas jene  i  b lokka  e r 

nærmes t  iden t i ske ,  og  bes tå r  av  HC -  og  s tan-nærmes t  iden t i ske ,  og  bes tå r  av  HC -  og  s tan-

da rdbo l ige r,   l ese rom,  sos ia l  s tue ,  t r en ings rom dardbo l ige r,   l ese rom,  sos ia l  s tue ,  t r en ings rom 

og  vaske rom,  bo r t se t t  f ra  øve rs te  e tas je  som og  vaske rom,  bo r t se t t  f ra  øve rs te  e tas je  som 

ha r  k jøkken  og  k ino le r re t  i  f e l l esområde . ha r  k jøkken  og  k ino le r re t  i  f e l l esområde . 

Arealdisponering

>>>>Entré

Vaskerom

Liggende
panel
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Typisk planløsning

LeseromStandardbolig HC-bolig

Sosial stueTreningsrom
Ikke i målestokk
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Planløsning
6.etasje med felleskjøkken

Felleskjøkken/sosialt rom

Denne etasjen er utformet likt som de andre, 
bortsett fra felleskjøkken der hvor fellesstua er 
plassert i de resterende etasjene. 

Ikke i målestokk
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Leserom
Det er satt stort fokus på leserommene
i studentboligen. 

Ønsket er at studentene skal ha et sted 
å gjøre arbeidet sitt, og få adskilt 
vv og arbeidsdagen sin. Her 
er det lagt til rette for stille, selvstendig 
arbeid, men det er også rom for lærerikt 
samarbeid med andre studenter. 

Ved bruk av mobile skillevegger og 
stillerom, kan man lage seg akkurat den 
stemningen man ønsker. 

Stillerom med skillevegg i frostet glass. 
Veggen ikke trukket helt opp til himling for 
luft-gjennomstrømming

Åpent område med mulighet for alene-arbeid.
Oppbevaringen for lyd-absorbenter gjør det enkelt 
å skape  sin egen sone.
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Fellesstua skal engasjere 
studentene til å delta i fellesskapet.
Her kan de spille spill, se film eller samles 
over en god samtale.

Fellesstua gir også rom til å invitere 
venner på besøk, noe boligen ikke har like 
stor mulighet til. 

Stue med biljardbord og sittegrupper. 
Her kan naboene samles for spillkvelder
eller et festlig lag. 
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Her kan studentene lage mat sammen, 
Invitere gode venner på middag
eller bare samles for en samtale i 
sofagruppa.

Med kjøkken

Felleskjøkken med spiseplass til mange.

Kjøkken utstyrt med ovn, oppvaskmaskin 
og diverse servise. Mye benkeplass for 
plass til mange kokker. 

Stue i forbindelse med felleskjøkken
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Treningsrommet skal oppmuntre 
studentene til å være i bevegelse, 
noe som er godt for den mentale 
helsen, og samtidig skape 
avbrekk i ofte stillesittende 
hverdager. Det skal også være 
åpent for å komme i kontakt 
med gode naboer. 

Område med ribbevegg. Ringer 
for trening er festet med krok, og 
kan flyttes etter ønske.

Rommet er utstyrt med manualer, 
treningsbenk og yoga-ball.
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Takterrasse
Takterrassen står som et hyggelig og 
trygt uteområde å oppholde seg i. Her 
kan man ta middagen ute, sole seg 
på varme sommerdager eller plante 
og plukke urter i plantekassene
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Private områder
Leilighetene i blokka vil være mer personlige enn den studentboligen vi er vant med....
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Boligene har fokus på funksjonali tet og 
bokvali tet, med gode oppbevaringmulighe-
ter, god bevegelighet og muligheter for å 
innrede etter ønske. Alle boligene har hver 
sin l i l le balkong med store veggåpninger 
for godt dagslys.
Den funksjonelle vegginstallasjonen inne-
har både spisebord og sofabord, men kan 
foldes opp ved ønske om egne møbler i 
boligen. Sengen har store skuffer og hyller 
t i l  oppbevaring, og en sofa som kan dras ut 
etter behov. -Den er også i si t tehøyde for å 
bruke ved spisebord. 
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Standardbolig
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Boligen er delvis universelt utformet.
Kjøkkenet er utstyrt som er standard 
kjøkken, da det ikke sti l les annet enn 
t i lgjengelighetskrav i boligene, men 
badene er universelt utformet. 
Rommet er utstyrt med sengeramme 
med skuffer, og klesskap i høyde for 
rul lestolbrukere
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HC-bolig Universell utforming
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Universell utforming Luminanskontrast

Fargekontrast

God bevegelighet

20 prosent av boligene er delvis universelt 
utformet. Disse boligene har rom for 
snusirkel på 1,5 meter, og er velegnet 
for både rullestolbrukere og svak-
synte. Med kontraster for synshemmede, 
og gode orienteringsmuligheter.

Leserom.
Kontraster i farger, og forskjellige 
materialer gir luminanskontrast.
God bevegelighet i rommet.

Entré

Skinner i himling for dusjforheng. 
Armatur montert i betjeningshøyde
1000 mm

Kjøkkenet i Hc-boligen møter 
tilgjengelighetskrav, og har gode 
kontraster i interiøret

Luminanskontrast

Fargekontrast
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Materialcollage

1. Veggfarge leserom
2. Veggfarge leserom, treningsrom
3. Veggfarge sosial stuer
4. Veggfarge bolig, treningsrom, stillerom, korridor. 
5. Veggfarge bolig, sosial stue.

1

3

4

5

6. Vinylgulv, ledelinjer i gulv, korridor
7. Vinylgulv bolig, sosial stue, treningsrom
8. Heltre, hvitoljet eik plassbyggede møbler. 
9. Vegg til vegg-teppe, leserom
10. Kryssfiner vegg, sosial stue, felleskjøkken

6

7

8

9

1

2

Rombehandling

10
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Materialcollage
interiør

1. Stoff sofa og stoler, sosial stue
2. Stoff sofa, felleskjøkken 
3. Stoff stoler, sosial stue.
4. Transparente gardiner, bolig,sosial stue, felleskjøkken
5. Saccosekker sosial stue, felleskjøkken

2

1

3

4

5


