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FORORD 

Denne oppgaven markerer slutten på en bachelorgrad i interiørarkitektur ved Høyskolen 

Kristiania. Bacheloroppgaven er gjennomført våren 2022, og tilsvarer 22,5 studiepoeng.  

Gjennom studietiden har jeg bygget opp min kompetanse innen interiørarkitektur og den 

kreative designprosessen, samt hatt opplæring i digital tegning i tegneprogrammet Archicad. I 

løpet av disse tre årene har jeg fått forståelse for samfunnsansvaret designere og arkitekter har 

når det kommer til bærekraft. Derfor har en bærekraftig tilnærming til interiørarkitektur blitt 

viktig for meg i løpet av disse årene.  

Disse tre årene har vært hektiske, med mange lange kvelder og netter. Allikevel vil jeg si at 

utholdenheten har vært verdt det. Det har jo ført til all kunnskapen jeg sitter med i dag. I 

tillegg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange andre som har de samme interessene 

som meg.  

Jeg ønsker å takke min veileder Jeremy Williams for god støtte og råd gjennom arbeidet av 

denne oppgaven. Jeg ønsker også å takke venner, familie og kjæreste for god støtte og 

tålmodighet gjennom denne prosessen. En spesiell takk til mine to medstudenter og samboere. 

Det har vært fint å ha folk rundt seg som forstår ditt arbeid, slik at vi kan støtte hverandre i 

utfordringer og prestasjoner.  

En spesiell takk til alle informantene mine som tok seg til å svare på undersøkelsen. Det var 

til stor hjelp for prosjektet. Til slutt ønsker jeg å takke mine kollegaer på BoConcept for å gi 

meg god materialkunnskap.    

 

 

 

  



  527 

 3 

SAMMENDRAG 

Hvordan kan interiørarkitekter bidra til en verden med et større fokus på bærekraftige valg? 

Bakteppet er en verden der menneskeskapte klimaendringer er en trussel for menneskers 

fremtid.  

Mitt bidrag i det foreliggende prosjektet har vært å utforme og designe et nytt bærekraftig 

studenthus for alle studenter i Oslo, med utgangspunkt i den eksisterende bygningen Sagene 

brannstasjon.  

Studenthelseundersøkelser (SHoT) har vist at det allerede før pandemien var høy grad av 

ensomhet blant studentene i Oslo. Derfor har behovet for en sosial møteplass for studenter i 

Oslo trolig økt de siste årene. Jeg fikk bekreftet at det eksisterer et slik behov gjennom en 

spørreundersøkelse blant studenter, og fikk der også viktige innspill til hva de ønsket seg i et 

nytt studenthus.  

Teoriene til Jeremy Williams samt Michael Braungart og William McDonough belyser 

bærekraftige tilnærminger til interiørarkitektur, og har påvirket valgene tatt underveis av 

materialer og produkter. Resultatet er et felles studenthus for alle universiteter og høyskoler i 

Oslo, med fokus på bærekraft. 
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INNLEDNING 

Prosjektet tar for seg transformasjon av Sagene Brannstasjon i bydel Sagene i Oslo til nytt 

studenthus. Bygget er tegnet av arkitekten Baltazar Lange og bygget i 1913. Det har siden 

1914 blitt brukt som brannstasjon, og bygget har blitt renovert flere ganger, sist mellom  

2005 - 2015. Bygningen har enkel jugendstil med symmetriske linjer. Bak det fremskutte 

vognrommet, er det to tilbaketrukne bygningsledd i to etasjer med høye, valmede tak. 

Vinduene er kurvehanbuede med små ruter i øverste del. Fasaden er i en hvit pusset mur, med 

røde taksteiner og porter i mørkt tre.  

Oppgaven inneholder research med ulike forskningsmetoder, forklaring av konseptet, samt en 

teoretisk del som underbygger temaet i oppgaven. 

 

Bakgrunn og formål for prosjektet 

Behovet for en sosial møteplass for studenter i Oslo har økt de siste årene. En slik møteplass, 

der studenter kan møtes fra ulike universiteter og høyskoler eksisterer allerede i andre 

studentbyer, som blant annet Trondheim og Bergen. Undersøkelser fra SHoT og SSB har vist 

at studenter er mer ensomme nå enn tidligere (SHoT; SSBa), noe som kan tyde på at det i 

større grad enn tidligere er viktig å etablere sosiale rom og møtesteder. I en artikkel i 

Universitas som diskuterer studentmiljøet i Oslo, kommenterer intervjuobjektet Tonje Marie 

Ålesund utfordringene med ensomhet og en lite sosial hverdag: «Jeg føler ikke at mulighetene 

har vært der. Jeg var med på hele fadderuken, men resten av året har jeg nesten ikke gått ut» 

(Universitas, 2017). Som et svar på de psykologiske og sosiale problemene mange studenter 

har i Oslo, er det naturlig å utvikle en sosial møteplass som kan bedre livsvilkårene for mange 

i denne gruppen. En møteplass defineres som et «sted, område, punkt, der flere (forskjellige) 

strømninger møtes, krysses» (NAOB). 

Målsettingen med prosjektet er å designe et attraktivt studenthus hvor det er lett å ta steget og 

gå inn døren, samt sikre at studentgjesten forlater stedet med en mer løftet, positiv følelse enn 

da denne personen gikk inn døren. Huset skal dessuten fylles med tilbud og aktiviteter. Mitt 

bidrag vil primært være å designe et bærekraftig lokale, som vil fungere som et godt 

utgangspunkt for sosialt samvær på tvers av studiesteder. 

  

 



  527 

 7 

Problemstilling 

Prosjektet skal omhandle undersøkelser og utarbeiding av et bærekraftig studenthus. Det er 

ønskelig at flest mulig deler av interiørarkitekturen og driften av bygget skal være 

bærekraftig. Både fordi reduksjon i klimautslipp er viktig i alle byggeprosjekter, men også 

fordi bærekraft er en viktig del av de fleste unge menneskers identitet. Stedets attraktivitet blir 

derfor høyst sannsynlig større når det kan appellere til brukernes verdier, i tillegg til øvrige 

tilbud i bygningen.  

Et problem knyttet til bygging av et nytt studenthus er utslipp som følger av produksjon av 

bygningsmaterialer og transport til byggeplassen. «Bygge- og anleggsbransjen står for rundt 

40% av energiforbruket, 36% av CO2-emisjon og er i tillegg ansvarlig for de største natur- og 

landskapsinngrepene.» (Norske arkitekters landsforbund 2021). Disse målingene viser at man 

burde spørre seg selv om vi heller kan bruke de byggene vi allerede har, istedenfor å bygge 

nye bygg, som fører til høye utslipp.  

Gjennom forskning og undersøkelser har det blitt bevist høy ensomhet blant studentene. 23% 

av studentene savner ofte/svært ofte noen å være sammen med (SHoT). Studentbyen trenger 

derfor flere møteplasser for studenter fra ulike fagområder i Oslo. Byen mangler et bygg som 

kan skape det samme samholdet og tilhørigheten som Samfundet i Trondheim, og Kvarteret i 

Bergen gjør.  

Temaet som skal undersøkes blir derfor å lage et samlingspunkt for studentene i Oslo i et 

eksisterende bygg som omgjøres til dette nye bruksområde på en bærekraftig måte. Med 

bakgrunn for dette skal oppgaven besvare følgende problemstilling:  

«Hvordan kan man gjennom interiørarkitektur lage en møteplass som bidrar til å 

samle Oslos studenter, og samtidig ta bærekraftige valg som varer?» 
 

I tilknytning til problemstillingen vil følgende delproblemstillinger belyses: 

- Hvilke ønsker og behov har studenter til innholdet i studenthuset? 

- Hvilke materialer kan jeg velge for å skape et bærekraftig studenthus? 

 

Avgrensninger 

For å unngå at prosjektet skulle bli for omfattende er det gjort en del avgrensninger. 

Brannstasjonen består av fire etasjer, 1. etasje og 2. etasje samt en kjeller og et loft. Det ble 

tatt en beslutning om å ha 1. og 2. etasje, i tillegg til deler av kjelleren som fokusområder. 
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Valgene ble tatt på grunnlag av hvilke områder i bygget som er disponible. Det er heller ikke 

utarbeidet løsninger for uteområdet inklusivt takterrassen. 

Intensjonen var å bruke en større andel gjenbruksmøbler enn det som er mulig med 

nedlastbare objekter til Archicad. Tilgjengelige objekter er i hovedsak ubrukte møbler. Ved en 

eventuell realisering ville jeg valgt mer gjenbruk av møbler enn det som er vist i dette 

prosjektet. Ut fra intensjonen om å begrense transport, er det for det meste valgt nordiske 

produsenter. Her kan det være en usikkerhet om effekten da det innenfor tilgjengelig tid, ikke 

har vært mulig å fastslå produksjonsstedet. Valget blir derfor mer et uttrykk for ambisjon enn 

et tiltak som gir dokumentert effekt på prosjektets klimafotavtrykk.  

Ofte vil designere bli involvert i beslutninger som har innvirkning på miljøet som går utenfor 

materialer og produksjonsspesifikasjoner. For eksempel ventilasjon, isolasjon, lyddesign og 

mekaniske og elektriske installasjoner. Disse elementene er det ikke lagt fokus på i dette 

prosjektet. 

 

Funksjoner som ble utelukket 

Innsamling av brukerbehov fra relevante prosjekter knyttet til fornyelse av velferdsbygg på 

Blindern og pågående programarbeid ved nytt studenthus i St. Olavs gate 23, viser at 

studentene er interessert i flerfunksjonelle bygg som kan brukes både på dagtid og kveldstid. 

Inkludert matservering (Velferdstinget. 2022). 

På grunn av tilgjengelig plass, og inspirasjon fra studenthus i Trondheim og Bergen, har jeg i 

denne studien valgt å legge vekt på enkle sosiale møteplasser som ikke krever omfattende 

arealer til matproduksjon. Det er derfor i hovedsak etablert ulike barkonsepter. Det er ikke 

lagt til rette for andre aktuelle funksjoner som matservering, makerspace, reparasjonsverksted, 

byttebod, podcaststudio eller grupperom. Men barene er utstyrt med bord og sittegrupper som 

kan brukes både på dag- og kveldstid. Enkelte av rommene er også fleksible for annen bruk. 

Det store rommet er åpent og kan brukes til andre arrangementer enn dansesal og 

konsertlokale. 
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TEORI 

 

Bærekraft og grønnere bygg 

“The world will not evolve past its current state of crisis by using the same thinking that 

created the situation” 

         - Albert Einstein 

Klimaendringer 

Drivhuseffekten er en prosess der naturlige drivhusgasser som vanndamp, karbondioksid og 

metan absorberer stråling fra jordoverflaten. Dette er det som gjør at jorda er beboelig, fordi 

det holder den varm. Men gjennom overflødige klimagasser blir denne effekten forsterket. 

Gassene bygger seg opp i atmosfæren, og danner et tykt teppe rundt jorda som gradvis varmer 

den opp. Når det blir for varmt påvirker det klimamønstrene på jorda. Fra 1880 til 2019 er det 

blitt omtrent en grad varmere på jorda i gjennomsnitt (Moxon 2012, 10; Naturvernforbundet).   

I rapporten Climate Change 2014 Synthesis Report Summary for Policymakers viser målinger 

av overflatetemperatur at temperaturen har økt på grunn av menneskeskapte påvirkninger i 

perioden 1951-2010 (Se figur 1).  

Prosessen av ny bygningskonstruksjon krever ofte store mengder materialer og transport. 

Valg og bruk av bærekraftige materialer er derfor essensielt for å få et grønnere bygg og 

begrense eller forhindre klimaforandringer. Disse klimaforandringene blir ofte omtalt som 

global oppvarming. Det har blitt produsert overflødig drivhusgass gjennom aktiviteter som 

fossilt brensel for transport, kutte ned store mengder trær og overproduksjon som fører til mye 

avfall. Som et resultat av blant annet disse aktivitetene har gass som karbondioksid og metan 

forsterket den naturlige drivhuseffekten på planeten.  

Nedenfor vil jeg se litt nærmere på klimabelastningen av ulike typer materialer, avfall og 

transport. 
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Figur 1, FNs klimarapport fra 2014. Kilde: Climate Change 2014 Synthesis Report Summary for 

Policymakers   

 

Vestlige land har opparbeidet seg et bruk- og kast-samfunn, der normen er å kaste ting for så å 

kjøpe nytt. Alt dette avfallet tar opp plass før det brytes ned og slipper ut forurensninger, 

inkludert klimagasser (Moxon 2012, 12).    

Vi må ta tak i disse problemene. Vi må handle for å sikre oss selv og vår fremtid, samt andre 

arter og økosystemet (Moxon 2012, 12).  «Sustainability is meeting the needs of today 

without compromising the ability of future generations to meet their needs” (United nations).  

Nøkkelen til å løse disse problemene er bærekraft. Designere kan gjøre en forskjell gjennom 

designvalgene de tar. Spesielt interiørarkitekter har mulighet til å gjøre en forskjell, da de ofte 

jobber med oppussing og boligprosjekter. Det er også et stort fokus på materialer og 

produkter i interiørarkitektens arbeid, det ligger derfor til grunn et ansvar om å ta bærekraftige 

valg i designprosessen.  

For å unngå høye utslipp, er det bedre å renovere eksisterende bygninger enn å rive dem for så 

å bygge nye. Dessuten kan oppussing føre til at bygget blir attraktivt igjen (Moxon 2012, 12). 

Gjenbruk handler også om møbler. Solide eldre møbler kan ofte få tilbake gammel glans 

gjennom riktig behandling og vedlikehold. 

Plevoets, Bie, og Koenraad Van Cleempoel skriver om å renovere bygninger at dette ikke er 

et nytt fenomen. De skriver videre at bygninger i tidligere tider ble tilpasset nye behov og 

funksjoner, bare bygningen konstruktivt var god nok. Det ble heller ikke stilt noen spørsmål 

eller gjort noen teoretiske refleksjoner. På denne tiden var renoveringen for det meste 

økonomisk motivert. Imidlertid er det i dag sett på som en kreativ og fascinerende utfordring 

for arkitektene og en viktig strategi for å bevare kulturminner (Bie og Cleempoel. 2012., 396).  
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Materialer  

Etter den industrielle revolusjonen fikk vi nye muligheter til å bruke naturkreftene til vår 

fordel. Mennesker hadde nå en makt over naturen som de ikke hadde før. Men en slik type 

makt har ikke bare positive konsekvenser. For etter den industrielle revolusjonen har 

leverandører og produsenter av materialer fokusert på økonomisk vekst, mens de overser de 

bredere spørsmålene og ansvaret for produksjonsprosessen. Det er likevel ikke bare 

produsentenes feil. Forbrukere, inkludert designere er også medskyldige. Vi har kjøpt store 

mengder varer og ønsket billigere produkter. Dette uten å ta hensyn til menneskene som 

produserer dem, i tillegg til at vi aksepterer avfallet som hører med i produksjon og frakt av 

produktene. Som en konsekvens av dette overforbruket, har naturlige begrensede ressurser 

blitt oppbrukt, og den globale atmosfæren har blitt forurenset. 

Som designer kan man ikke løse disse problemene over natten. Alle de negative 

konsekvensene kan føles tyngende og uoverkommelige, men det kan på en annen side føre til 

at man blir tvunget til å komme med nye innovative løsninger. Designere må være påvirkere 

gjennom valgene de tar, slik at vi kan få en mer bærekraftig fremtid (Farrelly, og Brown 

2012, 81-82). 

Et annet viktig poeng med industrialiseringen av produksjonen er giftstoffer som produktene 

og materialene skiller ut. Det har nå i senere tid vist seg at disse stoffene forårsaker høyere 

nivå av sykdom enn forventet. Dette er alvorlige sykdommer som allergi, astma, 

fødselsskader, genetiske mutasjoner og kreft (Farrelly, og Brown 2012, 81-82). 

Nedenfor er det beskrevet egenskapene til noen av materialene som er brukt i dette prosjektet. 

 

Tre 

Tre og andre naturmaterialer som bambus, kork, bomull og ull er gjenvinnbare og del av et 

naturlig kretsløp. Karbon fanges under vekst og slippes ut igjen ved forbrenning, men 

påvirkningen er noenlunde balansert. De har ulike kvaliteter, inkludert styrke og stivhet. Alle 

de nevnte materialene kan resirkuleres og fornyes om kildene håndteres riktig. Tre kan 

bearbeides for å lage finér, kompostblokker og plantematerialer. Det kan også formes ved 

hjelp av dreiebenker, sager, laserskjæring, tredreiing, dampmetoder og ved å skille materialet 

fra hverandre. I likhet med metall har forskjellige tresorter ulike funksjoner og estetiske 

egenskaper. Det kan også påføres ulike lakkeringer for å forandre utseende, samtidig som 

man beskytter materialet. I tillegg kan man slipe materialet for å få et annet uttrykk. En annen 
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mulighet er å male treverket, for å gi det farge og samtidig beskytte det (Farrelly, og Brown 

2012, 148).  

 

Metall 

Metall er et sterkt og lett formbart materiale, selv om egenskapene varierer. Metaller brukes 

svært ofte til struktur og som kledningsmateriale, men det kan også brukes i produktdesign 

som konstruksjonsdeler. Metallet blir da brukt som for eksempel spiker, nagler, hengsler eller 

klemmer. Designere bruker ofte metall til prosjektene sine på grunn av materialets 

funksjonalitet, men også basert på de estetiske kvalitetene. Dette vil variere med fargen og 

teksturen på metallet, som og kan endres med type finish. Det kan også påføres 

overflatetekstur ved å slipe, hamre, polere, oksidere, olje, eller påføre belegg. Dette gir 

designeren mange muligheter til å utforske stiluttrykk (Farrelly, og Brown 2012, 146). 

Metall kan også gjenbrukes, men er ikke i samme grad som treets del av et kretsløp. 

Fremstilling og bearbeiding av metall krever ofte også store mengde energi. I Norge har vi 

vanligvis et overskudd av utslippsfri energi fra vannkraft. Det gir et lavere klimafotavtrykk 

enn land hvor man er avhengig av fossile brensler for å skaffe samme energimengde. 

 

Stein  

Stein er naturlig materiale som inkluderer granitt, marmor, kalkstein og skifer. Det kan brukes 

i form av modulære blokker, plater, belegg og fliser. Da stein er et naturlig materiale, kommer 

det i en rekke farger og utførelser. For eksempel polert, hugget, grovhogget eller slipt. 

Steinflis kan også kombineres med sement eller kompostmateriale for å lage terrazzo. Stein er 

et slitesterkt materiale i høy kvalitet, men det kommer fra begrensede kilder som ikke er 

fornybare (Farrelly, og Brown 2012, 151). 

 

Animalske produkter 

Animalske produkter som lær/skinn, pels, skjell og bein kan også brukes i interiørdesign. 

Skinn kan brukes som møbeltrekk, men også som kledning eller gulvmateriale. Det er også 

mulig å bruke syntetiske etterligninger av de animalske produktene (Farrelly, og Brown 2012, 

152). Skinn har lang levetid hvis det behandles riktig. Til slutt må materialer skiftes ut, men 

det kan forlenge levetiden til benken eller stolene med mange tiår. Ofte kan skinn bli mer 

attraktivt etter bruk (Williams 2011, 94).  
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Teorier 
 

I dette kapittelet belyses relevante teorier for prosjektet, tematikken og problemstillingen. 

Dette innebærer bærekraftsteorier fra Jeremy Williams samt Michael Braungart og William 

McDonough.  

 

Cradle to cradle 

Michael Braungart og William McDonough har skrevet en bok med navnet Cradle to cradle 

(2009). Cradle to cradle kan defineres som design og produksjon av produkter på en slik måte 

at de på slutten av dets levetid  kan resirkuleres, og at produktet kan etterligne naturens 

kretsløp ved at det enten blir resirkulert eller returnert tilbake til naturen. Deres teori går ut på 

at det å redusere vårt forbruk av naturressurser, giftstoffer og produksjon av avfall, ikke 

nødvendigvis endrer noe. De hevder at det bremser prosessen med å bryte ned ressurser og 

undertrykker miljøet. Ettersom påvirkningen er langsommere, blir det vanskeligere å oppdage 

og lettere å akseptere. De hevder også at resirkuleringsprosessen nødvendigvis ikke er 

bærekraftig, ettersom materialene som blir gjenbrukt, blir forurenset gjennom prosessen. Før 

de til slutt ender som avfall.  

De definerer materialer i to kategorier, biologiske materialer og tekniske materialer. Videre 

hevder de at hvis man kan isolere disse to materialkategoriene i to ulike sykluser, så kan man 

unngå forurensning og de kan gjenbrukes i det uendelige. Dette gjelder også selv om de blir 

brukt i samme produkt, så lenge de kan separeres igjen. Braungart og McDonough kaller 

denne prosessen for «up-cycling» (Moxon 2012, 36-37). 

I dette prosjektet kan man bruke Cradle to Cradle tankegangen ved å velge rene materialer, og 

ikke blande dem. For eksempel er den ene salgsdisken laget av ren OSB, og satt sammen av 

tapper i tre. Da kan materialet bli værende i syklusen når disken skulle blitt byttet ut, 

istedenfor at det bare blir kastet (Se tegning IA10 Skjemategning øl bar salgsdisk for flere 

detaljer). Nedenfor er sirkelen illustrert med alle fasene i syklusen (Se figur 2) . 

Når man planlegger designet må man vurdere hva som vil skje med produktet når det ikke 

lenger er brukbart. Da trenger man produksjonsmåter som bruker miljøvennlige og 

energibesparende metoder. Forbrukeren kan da kjøpe dette produktet, som har høy kvalitet og 

er langvarig. Når det har nådd sin levetid, blir den ikke bare kastet. For under produksjonen er 

det lagt stor vekt på at produktet blir laget av nedbrytbare, økologiske og ikke forurensende 

materialer, slik at forbrukeren kan kompostere det. Deretter brytes det ned til sine naturlige 

komponenter, som så blir til næringsstoffer for trær og planter. Disse naturlige materialene 
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kan deretter gjenbrukes til å lage et nytt produkt. Sirkelen illustrerer derfor hvordan hvert 

produkt går gjennom en bærekraftig syklus (C&A). 

 
Figur 2 Kilde: C&A 

   

One room 

«The one room manifesto», tittelen på en bok skrevet av Jeremy Williams (2011), er en 

metafor for at vi kun har en planet å bruke, som vi alle har behov for sammen. Samtidig 

spiller navnet på fagfeltet interiørarkitektur, ved å bruke rommet. Utgangspunktet til 

manifestet er overforbruk og avfall. Når vi skal designe nye interiør, kaster vi det gamle. 

Denne håndteringen av interiøret, gjør at designere bidrar med å forsterke miljøskadene. 

Tilnærmingen gjelder imidlertid ikke bygninger. Vi kaster ikke, eller rydder bort en bygning 

når vi blir lei designet, på samme måte som vi gjør med møbler. Williams konkluderer med at 

om denne teorien med at vi stadig trenger fornyelse er sann, har vi et problem, som vi må 

være kreative for å finne en bærekraftig løsning på (Williams 2011, 78-79). 

Designere må klare å designe nytt uten å produsere avfall. Vi kan ikke fortsette med å hele 

tiden kjøpe nytt og oppgradere interiøret. Men på en annen side kan ikke kommersielle 

aktører beholde utradert interiør. Da vil kundene stoppe å bruke tjenesten, og eieren miste 

inntekten. Vi må derfor prøve å designe interiør som er fleksible, og kan adapters til nye 

brukere uten store endringer (Williams 2011, 79).  

For å gjøre det enklere for designere å ta bærekraftige valg, har Williams laget en oppskrift 

med ti punkter. Han forklarer selv at punktene ikke er endelige. Det vil bli lagt til nytt, justert, 

endret, og forbedret etter nye erfaringer og ettersom flere produsenter tenker mer bærekraftig 
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(Williams 2011, 79). Under blir noen av punktene som er relevant til prosjektet forklart mer 

detaljert. 

1. Use interior design to change values. 

2. Only work on projects where the aim is to build sustainable interiors. 

3. Develop a network of clients, consultants, builders and suppliers who want to 

create sustainable interiors.  

4. Take a holistic approach to the design and project. 

5. Start projects with an analysis of the problem. 

6. Maximise beauty- Minimise waste- Buy less. 

7. Don’t use toxic materials.  

8. Use eco-labeling to decide on which products to use.  

9. Use local products and services where possible. 

10. Divide between surface and infrastructure   

(Williams 2011, 80).  

  

Take a holistic approach to the design and project. 

De tre grunnleggende aspektene ved bærekraft er de miljømessige, økonomiske og sosiale 

verdiene. Disse tre må holdes i balanse for å oppnå maksimal verdi. Braungart og 

McDonoughs har laget et visualiseringsverktøy som lar oss konseptualisere og undersøke et 

designs relasjon til ulike faktorer. Verktøyet lar oss respektere perspektivene til mennesker og 

yrkesgrupper som faller langt ut i en sektor (Braungart og McDonoughs 2009, 150-151). For 

eksempel kan kunden stille spørsmål som har med økonomisk gjennomførbarhet å gjøre, 

designeren kan ha bekymringer om miljø konsekvensene og brukeren kan lure på hvordan det 

påvirker arbeidsforholdet (Williams 2011, 80).  

  

 
Figur 3 (Braungart og McDonough 2009, 150) 
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Økonomi - I dette hjørnet stilles spørsmål ved de økonomiske gevinstene. Dette gjelder i 

større grad kommersielle kunder, og det er deres ansvar å øke aksjonsverdi og øke profitt 

(Braungart og McDonough 2009, 151).  

Økologi - Her skal det stilles rent sosiale spørsmål. For eksempel om mennesker blir 

behandlet med respekt (Braungart og McDonough 2009, 152). 

Egenkapital - Her settes det spørsmål ved eksistensielle problemer. For eksempel om det er 

rettferdig ovenfor kunden å utsette dem for eventuelle giftstoffer, og dermed helserisikoer fra 

materialer og produkter. Vi kan også stille spørsmål om hvordan det kommer til å påvirke 

fremtidige generasjoners helse (Braungart og McDonough 2009, 152). 

Jeremy Williams skriver at resultatet av å gi alle tre sidene like stor verdi, kan gi uventede 

resultater. Der resultatet er løsninger med gevinster i alle de tre sidene i trekanten. Om man 

gir en av sidene for stor verdi, kan det kan påvirke de to andre aspektene negativt. For 

eksempel kan et for stort fokus på miljøspørsmål, føre til at det økonomiske budsjettet kanskje 

ikke strekker til (Williams 2011, 88).    

Trekanten er relevant til dette prosjektet fordi den viser at man ikke kan legge for stor vekt på 

en av sidene i trekanten. Det kunne for eksempel blitt lagt mye vekt på den økonomiske 

gevinsten i prosjektet. Da gjennom å kjøpe inn billigere møbler, som kan ha blitt produsert på 

en ikke bærekraftig måte og med en kvalitet som ikke varer lenge. Samtidig som det kan være 

produsert på en uetisk måte. Det vil si at det er større mulighet for å lykkes med 

problematiseringen i problemstillingen: «og samtidig ta bærekraftige valg som varer?» om 

prosjektet likestiller alle sidene i trekanten.  

 

Maximise beauty- Minimise waste- Buy less. 

Williams forteller at den beste måten å unngå avfall på er å ikke kjøpe. Det er vanskelig å lage 

et interiør uten å kjøpe noe, men det er nesten alltid mulig å kjøpe mindre. Levetiden til et 

produkt avgjør hvor bærekraftig det er. Man kan si at et langvarig produkt er mer bærekraftig, 

fordi man kan fordele energien som brukes til å transportere å lage produktet over lenger tid. 

Om man i motsetning må bruke produkter som ikke er langvarige. Bør man velge produkter 

som produseres med lav energi og ressursinnsats, slik at de lett kan resirkuleres (Williams 

2011, 92). I et barkonsept kan et eksempel på dette være den pågående debatten om engangs 

bestikk og sugerør. Det er produkter som mange av brukerne ønsker seg, men som ikke er et 

langvarig produkt. Det er da nødvendig å velge disse produktene i gjenvinnbare materialer, 

som ikke skader miljøet mer enn nødvendig.   
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Et godt designet møbel kan vare i mange generasjoner, om man velger riktige materialer. 

Dette kan vi se eksempler på med designklassikere som blir arvet i generasjoner. I dette 

prosjektet er det brukt klassiske skinnsofaer fra Fritz Hansen. Det er imidlertid ikke alltid 

mulig å bruke designklassikere, det er da viktig å sørge for at produktet er produsert på en 

bærekraftig måte. I tillegg burde produktet ha lengst mulig levetid. Måter vi kan gjøre dette på 

er å gjenbruke gamle materialer, eller bruke materialer som varer lenge. Noen materialer elder 

bedre enn andre (Williams 2011, 92). Eksempler på slike materialer som er brukt i dette 

prosjektet er lær, tre, og noen typer metall.  

 

Studenter og ensomhet 

SHoT står for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Undersøkelsen blir gjennomført 

hvert år i starten av året. Målet med undersøkelsen er å kartlegge studentenes helse og trivsel i 

bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Dette er Norges største 

studentundersøkelse om temaet. Undersøkelsen er nasjonal og blir utført på oppdrag fra 

studentsamskipnadene SiT i Trondheim og Ålesund, SiO i Oslo og Viken og Sammen på 

Vestlandet. SHoT gir viktig innsikt i hvordan studentene har det og i hvordan velferdstilbudet 

til studenter kan bedres (SHoT). 

Studenter en resurssterk gruppe, som klarer mye og samtidig skal gjøre mye i livet for første 

gang. Mange flytter langt fra hjemstedet, og får selv ansvar for å klare dagligdagse oppgaver. 

I Trondheim, Bergen og mange av de mindre universitetene og høyskolene utgjør innflytterne 

ofte et flertall. Det blir da lettere å finne nye relasjoner fordi det er mange i samme situasjon. 

Oslo har et problem ved at mange av studentene kommer fra Oslo eller nærområdene og 

opprettholder sine nettverk inn i studietiden. Det blir da spesielt vanskelig å være tilflytter og 

finne nye venner og skape et sosialt nettverk. Dette vises i resultatene fra de årlige 

studenthelseundersøkelsene som gjennomføres av Studentsamskipnaden i Oslo i samarbeid 

med utdanningsinstitusjonene (Mo 2018). 

En del av SHoT undersøkelsen går ut på tilfredshet med studentbyen. I Oslo fikk helsetilbud, 

kollektiv transport, kulturtilbud og uteliv høyere poengsum enn landsgjennomsnittet i 2018. 

Derimot viser studentene at de er misfornøyd med boligtilbudet og studentmiljøet. 

Studentmiljøet fikk bare 61 av 100 mulige poeng i undersøkelsen (Mo 2018). 
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I campusundersøkelsen fra 2016 kom det frem at studentene opplever Oslo som stor og 

spredt. De er mer fornøyd med Oslo som by enn som studentby. De ønsker seg et tydeligere 

studentpreg på hovedstaden (SiO). Andre viktige funn fra undersøkelsen er at «Studentenes 

venner består hovedsakelig av personer fra før studietiden. Nesten halvparten av studentene 

har venner fra før studietiden som primære vennekrets» (SiO).  «Et flertall av studentene 

ønsker et nytt samlingssted for studenter» (SiO). 

Mo skriver også om ønsket studentene har om et nytt samlingssted for studentene i Oslo. «Det 

pågår en viktig debatt i studentmiljøene om et felles studenthus i Oslo. Vi er helt avhengige 

av at studentene, på tvers av institusjoner, engasjerer seg i debatten om studenthovedstaden» 

(Mo 2018). Hun forteller videre om at det i Oslos første campusstrategi skrives om en 

byutviklingsstrategi, som har fokus på å knytte koblinger mellom byen, studentmiljøene, 

kunnskapsinstitusjonene og næringsliv. Her kom det også frem et ønske om en felles 

møteplass for studentene (Mo 2018).  

SHoT undersøkelsen samler i tillegg til informasjon om trivsel i studentbyen, inn informasjon 

om blant annet sosiale forhold og psykisk helse og trivsel. I dette avsnittet blir det vist 

resultater fra SHoT 2018 i kategorien sosiale forhold da resultatene fra undersøkelsen i 2022 

ikke er klare enda (SHoT).  

Første kategori i sosiale forhold, handler om nære venner. Her ble studentene spurt om hvor 

mange fortrolige venner de har og hvor bekjentskapene oppstod. 1 av 10 studenter svarer at de 

har ingen eller en venn. Det er flere menn som svarer at de har et svakt sosialt nettverk. Rundt 

21 % har blitt kjent med én fortrolig venn på studiestedet. 31% oppgir å ha fått 2–3 venner og 

17 % over 4. Den neste kategorien er kanskje den mest omtalte, det er kategorien som 

omhandler ensomhet. Her svarer 23 % av studentene at de savner ofte/svært ofte noen å være 

sammen med. 17 % oppgir at de ofte/svært ofte føler seg utenfor. 16 % føler seg ofte/svært 

ofte isolert. Omfanget av ensomhet er størst blant de yngste studentene. Dette gjelder særlig 

de i aldersgruppen 18–20 år som oppgir at de savner noen å være sammen med. Studentene i 

denne aldersgruppen har som beskrevet tidligere, ofte nylig flyttet hjemmefra, og skal gjøre 

ting alene for første gang. Selv om det tidligere i undersøkelsen ble vist at det er flere menn 

som svarer at de har et sosialt nettverk, viser undersøkelsen allikevel at høy grad av ensomhet 

er noe mer vanlig blant kvinner enn blant menn (SHoT). 
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FHI har skrevet en artikkel om Fakta om sosial støtte og ensomhet. I artikkelen beskriver de 

viktigheten av sosiale nettverk, og hva det har å si for helsa vår. «God sosial støtte innebærer 

at en får kjærlighet og omsorg, blir aktet og verdsatt, og at en tilhører et sosialt nettverk og et 

fellesskap med gjensidige forpliktelser. Det motsatte av god sosial støtte er ensomhet» (FHI 

2014). De skriver videre at sosiale nettverk har viktig betydning på helsa vår, og at sosial 

støtte er en stor helsefremmende faktor. I motsetning har lite sosial støtte negative 

konsekvenser på helsa. Mangelen kan øke faren for både fysiske og psykiske lidelser. Figuren 

nedenfor viser sammenhengen mellom sosial støtte og psykiske plager (FHI 2014). 

 
Figur 4 (FHI 2014) 

 

Tilbake til SHoT undersøkelsen vil det nå presenteres resultatene i kategorien Psykisk helse 

og trivsel. Her har studentene svart på hvordan de oppfatter egen livskvalitet og om de har 

noen psykiske symptomplager. Omtrent 4 av 10 studenter oppgir i årets undersøkelse god 

livskvalitet, mens omtrent halvparten vurderer egen livskvalitet som middels eller litt under. 

15 % av studentene sier de har dårlig eller svært dårlig livskvalitet (SHoT).  

Det er ikke noe mulighet i SHoT undersøkelsen å se sammenhengen mellom sosiale forhold 

og psykisk helse. Man kan derfor bare ha en hypotese om at det samme gjelder hos 

studentene, som hos informantene i undersøkelsen FHI presenterer i figur 4. Nemlig at det er 

en viktig sammenheng mellom sosial kontakt og vår psykiske helse.     
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METODEBRUK 

 

«Research is a crucial tool that architects must master in order to effectively address the 

technical, aesthetic and behavioral issues that arise in their work» (Wang og Groat 2013) 

 

Kvantitative metoder 

Befaring 

For å kartlegge den eksisterende situasjonen på brannstasjonen, ønsket jeg å gjennomføre en 

observasjon/befaring. Etter flere forsøk med å få kontakt med brannstasjonen fikk jeg svar om 

at det var veldig travelt på brannstasjonen, og at de av den grunn ikke kunne vise meg rundt 

(Se vedlegg 01). Jeg har derfor ikke fått mulighet til å observere innsiden av bygget. Jeg 

skiftet derfor strategi, og brukte tegninger tilsendt av Plan og bygningsetaten for å tegne opp 

det eksisterende bygget. Disse tegningene ble sendt meg per mail etter en søknad. Det var 

tegninger som ble tegnet i forbindelse med renovering i 2008. Det var noe mangler på 

tegningene. Blant annet at det manglet relevante snitt, og mål på det ene snittet jeg fikk.  

Jeg valgte videre å reise til Trondheim på befaringer i to relevante bygg.  

I Trondheim har studentene det som betegnes Studentersamfundets bygg, et særegent bygg 

med sylindrisk form fra 1929 (Samfundet). Jeg besøkte dette bygget og observerte både det 

interiørarkitektoniske, samt studenters bruk av bygget. Samfundet fremsto som et vellykket 

møtested der alle studenter i Trondheim kan treffes sosialt i tilknytning til byggets flere barer 

og dansegulv. Formålsparagrafen til Samfundet sier «Studentersamfundet skal være det 

naturlige samlingsstedet for studenter i Trondhjem» (Samfundet). 

Videre hadde jeg en befaring på utestedet Ila brannstasjon, som har gått fra å være en 

brannstasjon til et serverings- og arrangementssted (Ila brannstasjon). (Se vedlegg 02) for 

billedmateriale fra begge stedene.  

 

Nettbasert spørreundersøkelse 

Valget med å benytte spørreundersøkelse som metode ble tatt med et ønske om å få innsikt i 

hvilke ønsker og behov studenter har til innholdet i et studenthus i Oslo, samt å kartlegge 

studentenes holdninger til studentbarer og andre sosiale tilbud rettet mot studenter.  

Informantene i spørreundersøkelsen er studenter, som er den brukergruppen som studenthuset 

skal lages til. Som student selv har jeg erfaringer og bakgrunnsinformasjon og jobbet for å 
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designe spørsmålene ut fra et respondent-sentrert perspektiv, som betyr å se for seg hvordan 

studentene vil oppleve spørsmålene og om de er forståelige (Smyth 2016). 

Det ble gjennomført en tostegs brainwriting på Post-it lapper i Miro. Gjennom denne kreative 

prosessen kom jeg frem til åtte ulike bartyper som informantene kunne rangere fra svært 

sannsynlig til svært usannsynlig, med spørsmålet om hvor sannsynlig det hadde vært å besøke 

bartypene i en studentbar. 

Spørreskjemaet starter med bakgrunnsinformasjon i form av alder, hvor lenge man har 

studert, deltakernes studieretning, og om man har erfaring fra andre studiesteder enn Oslo. 

Deretter er det spørsmål knyttet til studenthus. Først blir studentene spurt om de har besøkt 

studenthuset i Trondheim og/eller Bergen og hvis ja, blir de bedt om å beskrive opplevelsen 

av stedene. Videre er det en lengre bolk i spørreskjemaet der det blir brukt en Likert-skala 

(Malt & Grønmo 2022) der respondentene blir bedt om å angi på en femdelt skala hvor 

sannsynlig eller usannsynlig det er at man ville besøkt ulike typer av barer i et potensielt 

studenthus. Informantene ble også bedt om å dele erfaringer fra lokaler de likte spesielt godt, 

samt å angi holdninger til aktiviteter rettet mot studenter. Avslutningsvis ble det spurt om et 

konsert- eller danselokale ville vært mest attraktivt samt et åpent spørsmål om innspill til 

innhold i nytt studenthus. Se vedlagte spørreskjema for detaljer.  

Totalt besvarte 27 studenter spørreskjemaet. Informantene ble rekruttert gjennom snowball 

sampling (Goodman 1961, 148), det vil si at enkelte deltakere i form av studenter først ble 

rekruttert fra den bredere omgangskrets. Disse sa seg villig til å videresende undersøkelsen til 

andre i den aktuelle informantgruppen, det vil si at de sendte det nettbaserte skjemaet til 

medstudenter på sine respektive fag samt til andre bekjente som er studenter i Oslo og i andre 

byer i Norge. Det er usikkert i hvilken grad utvalget er representativt for populasjonen 

studenter i Oslo, men jeg fikk uansett svært relevante grunnlagsdata som kunne utgjøre et av 

flere informasjonsgrunnlag for utarbeidelse av et nytt felles studenthus i Oslo. 

Resultatene viser at deltakerne er godt spredt på ulike fagfelt, og dette var svært positivt med 

tanke på å få innspill fra en variert gruppe studenter. Resultater fra undersøkelsen viser videre 

at over 50% av studentene har studert i 2-3år. Aldersmessig er majoriteten av studentene som 

har besvart undersøkelsen i alderen 21-24 år. Svarene viser at det har vært informanter fra 

ulike universiteter og høyskoler som har besvart undersøkelsen. Selv om ikke alle var 

studenter i Oslo nå, var det likevel relevante data fordi alle kunne vurdere for eksempel 

preferanse for type bar, ønske om et møtested på tvers, eller selv studere i Oslo ved en senere 

anledning. 
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Det var vinbar, ølbar, cocktailbar, brettspillbar og karaokebar som flest studenter svarte det 

var sannsynlig at de hadde besøkt. Derfor er det disse fem bartypene som er blitt valgt til 

studenthuset. Det ble i tillegg spurt om det var størst ønske om et danselokale eller et 

konsertlokale. Det var danselokale som fikk flest stemmer med 59,3%. 

Et annet spørsmål i undersøkelsen var om studentene hadde et ønske om å møte andre som 

studerer noe annet en dem selv annet. Det var 96,3% som svarte at de ønsket disse nye 

bekjentskapene.    

 

Nettbasert research  

Research prosessen startet ved at jeg gjorde et kulturminnesøk på bygningen for å finne 

informasjon om bygget. Videre leste jeg om historien til bygningen, der jeg blant annet fant ut 

at Sagene brannstasjon er Oslos eldste brannstasjon. Selve bygget i Sandakerveien 58 ble 

bygd i 1913, men ble først brukt som fungerende brannstasjon fra 1914. Bygget er tegnet av 

arkitekten Baltazar Lange. Tidligere ble det brukt hester og brannvogner i stasjonen. En annen 

interessant del av historien til bygningen er at det var skuespiller Leif Justers barndomshjem 

fra han var 4 år gammel. Faren hans var brannformann, så familien bodde i andre etasje av 

stasjonen (Oslo Byleksikon).   

Etter innhentingen av historisk og geografisk informasjon sendte jeg en søknad til Oslo plan 

og bygningsetaten for å få tilgang til tegninger av bygget. Tegningene var lesbare 

plantegninger av alle etasjene, i tillegg til et snitt og fasade tegninger. Noen av tegningene 

manglet målsetning. Alle tegningene ble tegnet av RIK Arkitektur AS i 2008 i forbindelse 

med oppgradering av bygningen.      

 

Kvalitative metoder 

Datainnsamling av fotografier 

Grunnet mangelen på befaring av innsiden av bygget, har jeg kun tatt fotografier av utsiden. 

Det er et gjerde rundt bygget som gjør at man ikke kommer nærme bygget på alle kanter, 

utenom den delen som er vendt mot veien. I tillegg er det et skilt der det står «Sagene 

Brannstasjon Ingen gjennomgang». Det var allikevel til god hjelp å se bygningen, for å få en 

forståelse av størrelse og beliggenhet (se vedlegg 03).  

 



  527 

 23 

Kreative metoder 

I tillegg til spørreskjemametode og befaring benyttet jeg kreativitetsmetoder med det formål å 

utforske og utvikle nye tanker og ideer, det er en metode for å tenke på en ny måte og utvikle 

nye ideer og konsepter. Metodene kan i tillegg hjelpe med å bearbeide og evaluere ideer som 

man allerede har. Gjennom kreativitetsmetodene får man satt ideene i systemer, og videre 

skape nye ideer (Lerdahl 2007, 12-13).  

 

Tostegs brainwriting på Post-it lapper 

Brainwriting metoden foregår ved at man skriver ned ideer man har uten å være kritisk til 

dem. Ved å bruke Post-it lapper får man «mobile» ideer som kan flyttes på og sorteres senere 

(Lerdahl 2007, 131-133). Tostegs varianten av brainwriting foregår ved at man velger ut noen 

av ideene fra idésesjonen som man synes er de mest interessante. Deretter skal man utvikle 

disse videre ved å komme med nye ideer som videreutvikler og konkretiserer ideen. En idé fra 

den første fasen kan ofte være litt vag, men man kan gjennom den andre sesjonen få en mer 

konkret idé eller nye varianter (Lerdahl 2007, 133-134).  

Denne metoden ga meg oversikt over mine ideer. Gjennom metoden kunne jeg raskt 

kategorisere ideene og velge ut de jeg ønsket å ta med videre. Det var «bar» som var den 

ideen som virket mest interessant og relevant for mitt prosjekt. Derfor valgte jeg ut den ideen 

og videreutviklet den ved å komme med forslag til ulike type barer. Brainwriting metoden ble 

gjennomført i det digitale programmet Miro. Dette gjorde det enkelt for meg å flytte rundt på 

å sortere de ulike ideene (Se vedlegg 04). De ulike type barene tok jeg med meg videre til den 

nettbaserte spørreundersøkelsen som er forklart over (Se vedlegg 05).  

 

Utprøving av arealdisponering 

I denne metoden tok jeg med meg de fem bartypene som fikk flest stemmer av studentene, og 

prøvde ut ulike arealdisponeringer. Til denne metoden ble også det digitale programmet Miro 

benyttet for å enkelt kunne flytte på de ulike bartypene i bygget. Etter å ha testet ulike 

sammensetninger kom jeg frem til den endelige løsningen. Løsningen ble da at de barene som 

fikk flest stemmer kom i første etasje sammen med danse-/konsertlokale, og de med litt færre 

stemmer i andre etasje (se vedlegg 06 og arealdisponering i heftet for mer informasjon). 
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KONSEPT 

Konseptet fokuserer på å lage en møteplass for studenter i Oslo. Møteplassen er et studenthus 

bestående av fem ulike barer, samt et danse- og konsertlokale. Det positive ved å ha disse 

ulike bartypene under samme tak, er at studenter fra ulike universiteter og høyskoler kan 

variere møteplass og møte nye bekjente. For å gjøre studentbaren mest mulig bærekraftig, har 

jeg lagt vekt på å bruke bærekraftige materialer. 

Studentsamskipnaden SiO har nå kjøpt St. Olavs Gate 23 i Oslo sentrum. Det er altså en ny 

møteplass for studenter under planlegging. 

«Velferdstinget har tidligere gjort et vedtak på at det man ønsker er en felles møteplass for 

studenter på tvers av utdanningsinstitusjonene. Så det skal være et bygg for alle studentene i 

Oslo og omegn, sier Dam.» (Khrono, 2021) 

Videre forteller leder i Velferdstinget at hun håper et slikt sted kan bidra til en mer samlet 

studentby. 

For å få innsikt i hva studenthuset på Sagene burde inneholde, har det blitt tatt inspirasjon fra 

innholdsdebatten gjort av Velferdstinget i forbindelse med det nye studenthuset i Oslo.  

«Velferdstinget i Oslo og Akershus mener at et nytt studenthus i sentrum bør inneholde:  

• Sosiale arenaer. Eksempelvis et eller flere serveringssteder som skal kunne holde 

åpent både på dagtid og kveldstid, med aktivitetstilbud som for eksempel shuffleboard, 

dart og biljard.  

• Et flerfunksjonelt uteområde med uteservering om sommeren.  

• Flerfunksjonelle rom som kan brukes til alt fra filmkveld til debatter og konserter.  

• Åpne arbeidsarealer.  

• Lukkede arbeidsarealer og møterom der noen kan bookes på forhånd.  

• Kontorlandskap og fasiliteter for studentforeninger.  

• Kreativt verksted for studentprosjekter.  

• Aktører som betaler leie for å holde til i bygget, men som også̊ kan bidra med 

studentrettet aktivitet, med kontrakter på maksimalt tre år. Disse aktørene må være 

forberedt på å ikke få fornyet kontrakt dersom studentene ønsker å overta lokalet til 

eget bruk. I vurderinger om hvem som skal få disponere arealer skal 

studentforeningenes behov alltid vektlegges.  

• Andre relevante tjenester der det er rom for det.  

• Arenaer som bidrar til å skape samskapning og styrke innovasjonsgraden blant 

studenter i Oslo ved å knytte til seg relevante arbeidslivsaktører som kan bidra til å nå 

de overordnede målene og bidra til finansiering av det øvrige tilbudet.»  

(Velferdstinget. 2022) 
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I innholdsdebatten kommer det frem at det er ønsket sosiale arenaer med serveringssteder og 

aktivitetstilbud. I mitt forslag om studenthuset på Sagene brannstasjon er det flere slike rom, 

der det ene inneholder shuffleboard og brettspill. Det er riktig nok kun servering av drikke, 

men ved en realisering av prosjektet kunne man sett på muligheten med å samarbeide med 

lokale bedrifter og restauranter. For eksempel Ugress burger noen meter lenger ned i gata. Da 

denne kjeden har mange av de samme fokusområdene som Studentbaren.  

Visjonen om Ugress begynte på Bergsmyrene gård våren 2019 da kokk og tidligere 

BINGN student Edvard Berg, nå daglig leder for Ugress, og arvtaker av gården 

bestemte seg for å samarbeide om å åpne et ‘farm-to-table’ spisested i Oslo. De ble 

enige om at bonden skulle være på gården og produsere råvarene, og kokken skulle 

være i byen og lage maten på kjøkkenet. Ønsket deres var å bruke kun økologisk og 

biodynamisk mat fra Bergsmyrene gård og fra andre venner, for å skape en 

restaurant/cafe med fokus på kortreiste kvalitetsråvarer samtidig som man promoterer 

en mer bærekraftig og miljøbevisst matkultur (Cultra bank 2022). 

Det er ikke noe i veien for at serveringstedene kan holde åpent på dagtid, slik som det er 

beskrevet at er ønskelig i innholdsdebatten. Da kan rommene bli brukt som arbeidsplasser, til 

både gruppearbeid og individuelt arbeid. Det uformelle læringsmiljøet er i dag oftere i en 

sofagruppe eller ved et kafebord, enn i tradisjonelle grupperom og lesesaler.    

 

Målgruppe 

Målgruppen fort dette prosjektet er studenter i Oslo. I Oslo er det største undervisningsstedet 

UIO med 26 550 studenter. Videre kommer OsloMet med 21 300 studenter og 

Handelshøyskolen BI følger tett i tett, med 21 000 studenter i 2020 (SSBb). 

Det er 40 prosent menn og 60 prosent kvinner som studerer. «Andelen studenter bosatt i 

Norge har i 2020 økt i samtlige aldersgrupper sammenlignet med året før. Det vil si at en 

større andel av befolkningen i alderen 19-49 år er studenter i høyere utdanning enn noen gang 

tidligere» (SSBc). I en annen artikkel skriver SSB at 52% av studentene er under 25 år, og at 

flere av studentene som er fylt 30 år er deltidsstudenter som tar videreutdanning (SSBd). 

Målgruppen i dette prosjektet kan derfor defineres som: 

Studenter av alle kjønn i aldersgruppen 18-25år, som har et ønske om å møte andre 

studenter, og som studerer på en av Oslos mange høyskoler og universitet. 
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REDEGJØRELSE FOR KREATIVE VALG 

Materialer og bærekraft 

I prosjektet ble det lagt vekt på å velge materialer som er bærekraftige. Det har vært krevende 

å finne slike møbler som er kompatible med Archicad. Det er derfor bygd noen møbler selv, 

og utenom prøvd å velge møbler med materieller som er mer bærekraftige, og som ikke 

kommer fra steder som krever mye transport. For eksempel kommer mange av møblene fra 

Danmark. Det er også forsøkt å velge bærekraftige materialer på overflatene i rommene, så 

langt det lar seg gjøre.    

 

Farger og lys 

De fysiske og atferdsmessige effektene mellom mennesker og deres fysiske omgivelser kan 

være relativt komplekse. Dette på grunn av forskjellige elementer av lys og farger, som for 

eksempel nyanser, fargetoner, varmt eller kjølig lys, tekstur på materialer og overflater og 

akustiske egenskaper. “Light is the most effective element in creating a sense of mystery and 

awe, and the manipulation of light is a principal agent in the creation of shrines and religious 

buildings.” (W. Popow. 2000).  

Når en person er utsatt for fargen rød kan dramatiske fysiologiske effekter observeres, 

inkludert frigjøring av adrenalin, forhøyet hjertefrekvens og en økning av sult, derav praktisk 

bruk av røde eller rødrutede bordklær på restauranter. Bruk av oransje og røde varme farger i 

interiøret eller bruk av dekorasjon, som stearinlys, med lavt lysutbytte, fører til en forsterket 

intim psykologisk effekt (W. Popow. 2000). 

I et lokalet som skal brukes til bar og danse/ -konsertlokale er det naturlig å tenke svak 

belysning. Det er ikke alltid ønsket at rommet skal ha like sterk belysning som andre 

offentlige rom. Derfor er alle lyskildene montert med demping, slik at man kan variere lys 

mengden utfra hva bygget skal brukes til. Et annet alternativ er å kun skru på noe av 

belysningen, for eksempel kun pendellampene. Det er allikevel viktig at belysningen ikke blir 

for svak for svaksynte gjester.  
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Universell utforming 

Høyland, Karin, og Camilla Ryhl  skriver boken Inkluderende arkitektur at universell 

utforming har blitt et hverdagsbegrep for de fleste arkitekter og designere. Det er ikke noe 

man kan komme utenom i et prosjekt. Mennesker kan bruke og oppleve bygninger og 

omgivelser forskjellig. De mener allikevel at vi må prøve å sette oss inn i ulike menneskers 

opplevelser og bruk for å få løsninger med høyere kvalitet. Dette er løsninger med høye 

bruks- og opplevelseskvaliteter, som kan brukes på likeverdige måter, uavhengig av 

menneskers ulikheter (Høyland og Ryhl 2018, 8) 

For at bygget skulle bli universelt utformet og tilgjengelig for alle var det nødvendig å sette 

inn en heis. Heisen går gjennom alle etasjene, fra kjelleren med toaletter og opp til 2. etasje. 

Heisrommet oppfyller kravene til Tek17 med et snuareal på 1,5m (Byggforsk 2020).  

Danse/ -konsertlokalet har et senket gulv på 660mm, noe som betyr at det er nødvendig med 

en rampe for universell utforming. Om rampen skulle vært rett hadde den gått langt ut i 

rommet, og dermed mistet store gulvareal. Det ble derfor tatt en beslutning om å lage en 

rampe langs veggen i en L -form. Da rampen blir 8m lang er det krav om å ha et hvileplan. 

Planet skal minst være 1,5m langt og 1,5m bred, eller like bred som rampa om den er bredere 

(Byggforsk 2020).  Rampen i studentbaren har et hvileplan med 1,6m lengde og 1,6m bredde. 

På enden av rampen møter den trappen til døren.  

I kjelleren er det to universelt utformede toaletter. Det ene er ment for herrer og det andre for 

damer. Dametoalettet er kun tilgjengelig gjennom dametoalettet, mens herretoalettet er 

tilgjengelig fra gangen. Dette er utført på bakgrunn av teksten til Byggforsk:  

«Dersom det er akseptabelt med unisex-rom, er det nok at ett av dem er universelt 

utformet. Menn kan være mer komfortable med et unisex-rom enn kvinner, og det 

kjønnsbestemte rommet uten universell utforming bør forbeholdes kvinner.» 

(Byggforsk 2016). 

Ifølge Byggforsk skal et universelt utformet toalett ha et areal som tilfredsstiller byggeteknisk 

forskrift med et areal på 2200mm x 2350mm (Byggforsk 2016). De to UU toalettene i dette 

bygget er noe større, da med var plass til det. Begge toalettene er 2515 x 2835. Denne 

størrelsen gjør at toalettene også oppfyller de andre avstandskravene. Det gjør det også mulig 

for folk med større stoler å bruke toalettene (Viser til tekniske planer, der det er plassert 

snusirkler for å vise snuarealet.)  
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KONKLUSJON 

 

Prosjektet har vært å besvare problemstillingen «Hvordan kan man gjennom interiørarkitektur 

lage en møteplass som bidrar til å samle Oslos studenter, og samtidig ta bærekraftige valg 

som varer?» Målsettingen har vært å lage denne møteplassen med sosial interiørarkitektur, 

som har et fokus på bærekraftige valg som varer lenge. Det at et produkt varer lenge, kan 

både bety at produktet holder standarden i flere år. Men også at det følger Braungart og 

McDonoughs teori om den bærekraftige syklusen.  

Gjennom undersøkelser i researchfasen ble kunnskap om hva studentene ønsket i en ny 

studentbar innhentet. Andre relevante resultater ble innhentet gjennom undersøkelsen om 

sosiale forhold og psykisk helse og trivsel fra den nasjonale SHoT undersøkelsen. I tillegg ble 

det hentet inspirasjon fra researchen velferdstinget i Oslo og Akershus har gjennomført i 

forbindelse med det nye studenthuset, som kommer i St. Olavs Gate 23. Ved å se på 

resultatene samlet, ble fokuset å finne en løsning på ensomheten studentene føler på, samt 

ønsket om å møte andre studenter som studerer noe annet enn dem selv. Videre ble det 

gjennom teoriene som er benyttet, vist at bærekraft burde ha en sentral plass i designeres 

prosess og resultat. Konseptet ble derfor et felles studenthus for alle universiteter og 

høyskoler i Oslo, med fokus på bærekraft. 

Løsningene som vist i tegningsmaterialet viser fem ulike barkonsept samt et danse-/konsert 

lokale, med bærekraftige materialer på møbler og overflater. Møblene er valgt med intensjon 

om at de skal være produsert med materialer som er mer bærekraftige, og som ikke kommer 

fra steder som krever mye transport. Det har vært krevende å finne slike møbler som er 

kompatible med Archicad. Derfor har jeg måttet velge de møblene som fungerer best til 

konseptet, for å få fullverdige visualiseringer. Man kan derfor tenke seg at løsningen hadde 

blitt noe annerledes om denne begrensningen ikke hadde vært der.   

Til slutt vil jeg derfor konkludere med at møteplassen som er skapt på Sagene brannstasjon vil 

bidra til å samle Oslos studenter gjennom interiørarkitektur. Lokalet tilbyr ulike bartyper og 

aktiviteter, slik at det dekker en rekke preferanser, og derfor gjør at man selv kan velge det 

stedet man liker best. Dette kan man vurdere utfra om man ønsker å dra på konsert, danse, 

synge karaoke, spille brettspill eller biljard, eller nyte noe godt i glasset på et av 

serveringstedene. Bærekraftsdelen av prosjektet er besvart gjennom bevisste valg av 

materialer og ved å hele veien følge teoriene som er brukt.  
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Designere kan gjøre en forskjell gjennom designvalgene de tar. Dette formulerer Jeremy 

Williams på en bra måte i avslutningskapittelet the beginning i boken The One Room 

Manifesto: «Which ever way you look at it, designing with the principles of sustainability can 

only improve our lives, our environment and the real aesthetics of interior design” (Williams 

2011, 112).   
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Vedlegg 04. Tostegs brainwriting på Post-it lapper 
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Vedlegg 06 utprøving av arealdisponering 
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