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Gjerdrums vei 11 er et næringsbygg i  Nydalen.
Bygget er egentlig planlagt å rives, men i min 
bacheloroppgave ser jeg for meg at bygget bevares
og gjøres om til et faglig senter innen feltet inneklima.

Inneklima er også fokuset for løsningene jeg har designet 
“Hvordan kan interiørarkitekter bruke fagkunnskap 
om inneklima i utformingen av kontorer? er spørsmålet 
jeg har stilt i denne oppgaven. Svarene har jeg funnet vet å 
se etter estetiske muligheter i rammene som hensyn til god 
helse gir oss.
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I 4. etasje er det en takterasse. Inn mot denne er det celle-
kontorer med store vinduer. Hensynet til naturlig ventilasjon tilsier at det skal 
være ledig plass foran vinduet slik at man kommer til og får luftet.
     Jeg utnyttet dette ved å lage vinduer som kunne svinges 180                
                 grader, slik at man kan lett kan tre ut på terassen en solskinnsdag.   
                      På den måten blir takterassen en forlengelse av kontoret, og setter  
                                Gjerdrums vei 11 i kontakt med sine omgivelser.

Gjerdrums vei 11 ble bygget i 
1989 som et av de første 

byggene i den store fornyelsen 
av Nydalen. Drøyt 30 år senere 
skal det rives. Hva kommer til å 
skje med resten av området på 

sikt, dersom dette er den rådende 
holdningen?

Mitt veiledende estetsiske konsept  er den skrå overflaten.
Jeg har formgitt skrå kontorpulter, skillevegger og sofarygger. Den skrå 

formen harmoniserer med det skrå atriet, og er dessuten fordelaktig for å 
begrense depotsteder for støv. 

Materialene er valgt særlig med tanke på å begrense avgassing. 
Overflatene er glatte og lette å rengjøre, og fargene er lyse. Dette 

reflekterer solllys og lager et godt termisk inneklima.


