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PROBLEMSTILLING

Hvordan kan man ved hjelp av Retail design utvikle et samlingssted for surfere i Oslo?
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BAKGRUNN FOR IDEEN

Majoriteten av norske surfere bor i Oslo. Likevel er det ingen felles møtesteder utenfor vannet. I en hektisk Oslo-hverdag 
blir det ofte liten tid til surfing og surfesnakk. På alle surfedestinasjoner rundt om i verden er det enkelt å komme i kontakt 
med andre surfere, noe som bidrar til deling av erfaringer om surfesteder, utstyr og planlegging. Denne type snakk er ofte 
vanskelig for folk som ikke har et surfemiljø rundt seg å oppdrive i Oslo. Å drive aktivt med en idrett som ikke er så høyt 
representert i Oslo kan gjøre det vanskelig å finne folk i miljøet å oppsøke, noe en undersøkelse jeg har gjort viser at mange 
savner.

Brettforbundet omfavner snowboard, skate og surf, og en fellesnevner fra brettforbundet om disse tre idrettene er inklude-
ring, frihet og kreativitet, noe som er sentrale stikkord i min oppgave. Både snowboardere og skatere har samlingssteder i 
Oslo, i form av Tryvann og blant annet Oslo skatehall. Det er også flere sosiale arrangementer for disse idrettene, enn det 
surfing har, noe som er fullt forståelig da man ikke kan surfe i umiddelbar nærhet til Oslo. 
Sosiale relasjoner er svært viktig innenfor idrett, og derfor mener jeg det vil styrke Oslo sin surfcommunity og progresjon i 
idretten, å ha et sted å samles. 
(Peter Gløersen. 21.12.2018)
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KONSEPTET

Jeg vil utvikle et samlingssted for surferene i Oslo, på land. 
Dette samlingsstedet skal være et hus, der surfesnakk og dyrking av interessen skal være sentralt. 
Det skal være alt fra workshops om hvordan produsere sitt eget surfebrett, å se konkurranser 
sammen, til foredrag om hvor man burde legge surfereisen neste gang. 
I kombinasjon med dette, vil det også være en nytt og secondhand butikk. 
For å samle alle funksjonene vil jeg ha en bar & cafe sentralt i bygget, slik at det vil være salg av 
enkel mat og drikke. Inkludert i lokalet vil det også være garderober og oppbevaring. 
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FORKLARING AV KONSEPTET 
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Med denne oppgaven ønsker jeg å utvikle et samlingssted for surfere i Oslo. Majoriteten av norske surfere bor i Oslo, 
byen det enda er liten mulighet til å surfe og oppsøke et surfemiljø i - slik det er nå. 

Konseptet er et samlingssted for alle som surfer eller interesserer seg for surfing. Ideen min har inspirasjon fra en annen 
persons allerede eksisterende ide om en permanent surfebølge i Akerselven, men i denne oppgaven kommer jeg kun til 
å fokusere på surfehuset, da dette er et sterkt nok konsept i seg selv. Likevel inkluderer jeg garderober og oppbevaring 
av surfebrett, tilknyttet en eventuell elvebølge og elvesurfing, for å oppnå en enda større funksjon i huset om den per-
manente surfebølgen blir en realitet. 
(Elin Martinsen 2016)

Plasseringen av huset er i perfekt lokasjon til den eventuelle surfebølgen. Det har vært nødvendig å ta ideen om denne 
bølgen i betraktning for å utvikle mitt konsept om surfehus best mulig og ivareta de viktigste funksjonene, målgruppen 
og bruksområdene for å få best mulig utgangspunkt til surfehuset mitt. 
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SURFING SOM IDRETT OG FORMÅL MED IDEEN
Surfing ble populært tidlig på 50 tallet på Hawaii, og siden har sporten utbredt seg til alle verdensdeler. Den første surferen som 
ble oppdaget i Norge var i 1956 i Lofoten. Til tross for at det har vært ildsjeler som har surfet i Norge lenge, har ikke sporten kom-
met seg ordentlig på kartet før for noen år siden. Vi reiser mer, og nye surfesteder blir lettere oppdaget ved hjelp av alle sosiale 
medier og deling av erfaringer. 
(Wikipedia 2019)

Det kommer an på hvem som ser det, men blant befolkningen som ikke har noe med surfing å gjøre, blir surfing ofte kun sett på 
som en hobby. Mange ser ikke det fullstendige bildet av surfing, og hvorvidt det er en likeverdig idrett sammenlignet med for ek-
sempel langrenn. Dette er nok fordi surfing som en satsende idrett er relativt nytt. I 2016 var det planlagt å få grenen surfing inn i 
de olympiske leker, og under OL 2020 i Tokyo er surfing å se. Miljøet blir større, og surfing tar endelig mer plass i norsk idrett. 

Derfor er også ett av formålene med AKAW å få surfing høyere opp på listen over idretter i Norge. Det skal være mye fokus på 
konkurranser, å følge med på landslagsrekrutering og å støtte opp om det norske surfemiljøet. 

Det er også ønskelig å samarbeide med andre surfesteder i Norge. AKAW som en surfemetropol i Oslo vil ha gode muligheter for 
å styrke andre surfesamfunn rundt i Norge, ved det at det kan være tilgjengelig informasjon og reklame hos AKAW, som blir sett 
av mange. AKAW vil ikke være en trussel for andre surfesteder, ettersom det ikke er noen reell mulighet for bølgesurfing i Oslo, 
heller en styrke ved det at AKAW kan være med på å markedsføre andre surfedestinasjoner og et godt supplement til sporten.   
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Navnet på samlingsstedet er AKAW, et ord som er hentet fra surfeslang. 
Akaw har flere betydninger, og brukes som både et adjektiv og person-
navn. Det er kort, lett å uttale, og retter seg mot en større målgruppe, da 
navnet er internasjonalt. 

På surfespråket betyr det kult eller rått, noe som er ord jeg tar inspirasjon 
fra til mitt konsept. 

Navnet Akaw representerer godhet, beundring og glød av vennskap. Disse 
ordene er også ord jeg synes er viktige å ha i mitt konsept, da dette skal 
være et sosialt og hyggelig sted.  

NAVN, BAKGRUNN OG BETYDNING 
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Plasseringen av AKAW er i et flott murbygg i Nydalen. For å få riktig utrykk på det 
sosiale samlingsstedet er jeg interessert i store vindusflater og en god planløsning, 
noe dette bygget ivaretar. Jeg velger å bruke et allerede eksisterende bygg, da det 
er mer miljøvennlig enn å rive og bygge nytt, noe som sender gode signaler til mål-
gruppen. Det finnes enkelte utfordringer i dette bygget, blant annet en hovedinn-
gang som deles med bygget ved siden av, men disse utfordringene og særpregene 
har vært med på å gjøre oppgaven - med en funksjonell planløsning - spennende 
og lærerik.

PLASSERING OG BELIGGENHET
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OM BYGGET

På lokalets kortsider er det enkelte vinduer som er blitt blendet, da jeg hadde behov 
for veggplassen til innredningen. Dette gjelder vinduene i surfeverkstedet og, da det 
lite gunstig for produksjonen av et surfebrett med en naturlig lyssetting. Lokalet har 
mange vinduer, og ved å beholde de fleste vinduene på langsiden av bygget, blir det 
fortsatt en lys og luftig atmosfære. 

Grunnet restriksjoner på grunn av Covid 19 har jeg ikke kontrollmålt dør og vindus-
høyde, og dermed gått ut ifra standard dørmål. Plantegningene jeg har funnet er noe 
utdaterte, men viser godt hva som er bærende vegger. Jeg har også oppsøkt lokalet, 
og målte takhøyden i deler av lokalet til 3,2 meter. Likevel gir research befaringen min 
av lokalet, samt plantegningene et godt og så nøyaktig som mulig grunnlag. Om jeg 
hadde hatt mulighet ville jeg dratt på befaring flere ganger for å kontrollmåle, men det-
te har ikke latt seg gjøre. 

Jeg har i denne oppgaven heller ikke tatt hensyn til vannløp og rør, da plantegningene 
jeg har funnet alle viser forskjellig, og det ser ulikt ut fra etasje til etasje. 

Bærende vegger innendørs er markert i grått. I denne mellomgangen er det også en 
trapp som forbinder lokalet med andre etasjer. Grunnet restriksjoner til befaring, har 
jeg i denne oppgaven valgt å ikke visualisere trappeoppgangen. 
Jeg har kun tatt for meg første etasje av bygget, og området jeg har arbeidet med er 
308 kvadratmeter. 

 

Opprinnelige vinduer markert i mørk grå

Slik ser løsningen med blendede vinduer ut. 
Veggplassen blir utnyttet på høyre kortvegg, 
og badet som tilhører venstre kortvegg har 
ikke innsyn. 
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NYDALSVEIEN 15

Det planlagte området for surfehuset er markert i 
grønt. Det markerte området er i dag et trenings-
senter og kontorer. Resten av bygget brukes også 
som kontorer, showrooms og lager. Surfehuset vil 
dele en inngang med Oslo Crossfit, men har sin 
egen hovedinngang vendt mot Akerselven.

Denne plantegningen er ikke fra mitt konsept, 
men en allerede plantegning av bygget. Den er 
ikke i samme målestokk som mitt lokale, og er 
kun brukt til illustrasjon på denne siden for å vise 
hvilken del av bygget jeg har valgt å bruke. 

Som tidligere skrevet ligger dette huset i perfekt 
lokasjon til den planlagte surfebølgen. En annen 
viktig grunn til denne plasseringen er også at det 
er et fredelig område, lett å komme seg dit og fine 
parker og natur i umiddelbar nærhet, noe mål-
gruppen vil like. 
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RESEARCH 
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For å få et så realistisk som mulig surfebrettverksted hadde jeg avtalt å dra på befaring til en per-
son som har et eget shaperoom i garasjen sin, men dette lot seg ikke gjennomføre på grunn av re-
striksjoner rundt Covid 19. Likevel har jeg fått tak i mye av materialet jeg trenger gjennom artikler, 
anbefalinger fra shapers og videoer på nett om hvordan bygge sitt eget shape rom. 
(Surfer Today, 2020)

Etter planen skulle jeg ha oppsøkt alle surfebutikkene i Oslo og observert kunder og ansatte. I 
tillegg hadde jeg planlagt å snakke med surfemiljøet på Jæren, samt oppsøke Boretunet, et over-
nattingssted for surfere der. Dette har ikke latt seg gjennomføre grunnet restriksjoner. Derfor har 
jeg benyttet meg mye av egne erfaringer, samt snakket med mennesker rundt meg om hva de er 
opptatte av når det gjelder surfing og alt rundt det. Alle samtaler og essenser jeg har trukket ut av 
de er anonymiserte i denne oppgaven. 

Jeg har lest mye om surfing som idrett, og fulgt nøye med på både det norske surfelandslaget, 
surfnorge.no sine innlegg og brettforbundets eventer om surfing. 
Jeg har også oppsøkt skatemiljøer og observert dem, da det for tiden grunnet restriksjoner om rei-
se, har vært lettere tilgjengelig enn mange surfemiljøer. Skatere og surferehar ofte felles interesser, 
da mange ofte både skater og surfer. 
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Observasjon er en metode jeg har benyttet meg av mye som research til denne 
oppgaven. For å tilpasse mitt konsept best mulig til Oslosurfere, er det viktig å for-
stå hva disse menneskene er opptatt av og hva som må til i et slikt samlingssted 
for at det skal bli vellykket. Surfere er gald i naturen og miljøvennlighet er derfor 
viktig for mange. Derfor kommer jeg til å fokusere mye på miljøvennlighet og dra 
naturen inn i lokalet mitt. Surfere er ofte jordnære og liker at ting er praktisk, av-
slappet og en god atmosfære. 

Observasjon er viktig for å få et bredere inntrykk av målgruppen. Jeg har også 
observert surfere jeg kjenner, inkludert tenkt over mine egne vaner, men for å få et 
best mulig inntrykk av en større målgruppe, har jeg vært rundt i ulike surfemiljøer.
Jeg har oppsøkt surfemiljøet på Stad i Sogn og Fjordane. Her bor og reiser mange 
Oslosurfere, og jeg har fått et bredt innblikk i miljøet og hva som er viktig for surfe-
rene på Stad. Natur, hangouts med andre surfere og en avslappet livsstil er noe av 
det som utmerker seg. Snowboardere og skatere deler ofte samme interesser og 
er i et lignende miljøer, og disse har jeg også observert. Surfere, skatere og snow-
boardere har i hovedsak en ting til felles, nemlig brettet vi står på. 

Ved å gjøre feltarbeid som observatør legger man merke til mye. Man observerer 
hvordan en gruppe oppfører seg, og hva de gjør. Under mitt opphold på Stad fikk 
jeg mange resultater ved observasjon. Etter å ha observert flere ulike surfere, hen-
vendte jeg meg til en person som har bodd der lenge og er en viktig person i mil-
jøet. Dette er en såkalt nøkkelinformant som har god kunnskap om feltet. De kan 
bistå med innsikt om ting som har skjedd før observasjonen startet, og annen dy-
pere informasjon. 
(Hans Erik Næss, Lene Pettersen, 2017, 94)

Surfere i Hoddevik. 
Bakgrunnsbilde funnet på pinterest, senere redigert i photoshop
Fotograf: Trude Molnes Lund

OBSERVASJON SOM METODE 
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KVALITATIV SPØRREUNDERSØKELSE 

En anonym spørreundersøkelse utarbeidet gjennom Surveymonkey viser at undersøkelse takerene er 
positive til prosjektet. Undersøkelsen er postet i en surfegruppe for Oslo surfere, og 45 personer har 
tatt undersøkelsen. Denne gruppen har mange medlemmer, men et mindretall som er aktive og poster 
regelmessig. Hovedpoenget med denne gruppen er at man kan samkjøre til Oslos nærmeste surf spot, 
eller spørre andre om tips og råd angående alt som har med surfing å gjøre. Jeg konkluderte tidlig 
med at dette var det beste stedet å poste undersøkelsen min, da den retter seg direkte til målgruppen 
min - surfere som bor, eller har bodd i Oslo. 

Jeg benyttet meg av kvalitativ metode, da jeg ville ha meninger, synspunkter og utslag på interesse for 
et slikt samlingssted, noe undersøkelsen ga meg svar på. 

Når det gjelder spørreundersøkelse handler det om å finne et passende utvalg av personer som kan 
svare og at undersøkelsen er tilpasset undersøkelsetakerne. Når utvalgsrammen er tilpasset undersø-
kelsetakerne, har man også tilpasset arbeid i forhold til hvor mye tid man har. Derfor valgte jeg kun å 
legge undersøkelsen min ut på ”Surfere i Oslo”, da det ville tatt for mye tid å undersøke i andre surfe-
grupper, der målgruppen ikke er like nær og kanskje vil nøle mer med å besvare undersøkelsen. 
(Anders Olof Larsson, 2017, 133)

        
       85% av alle som tok undersøkelsen savner et bedre sosialt miljø blant surfere i Oslo.
 
         83% har lyst til å sosialisere med andre surfere utenfor vannet. 

       77% har lyst til å møte opp på en eventuell workshop om hvordan shape sitt eget surfebrett. 

         65% sier de ville ha oppsøkt surfemiljøer både på reise, men også i Oslo. 

17



S W

O T

Det finnes ingen lignende samlingssteder 
i Oslo

Undersøkelse viser at Oslosurfere ønsker 
et bedre sosialt miljø

Majoriteten av norske surfere bor i Oslo

Det er ingen surfemuligheter i Oslo

Oslo sin nærmeste surfspot er allerede 
overfylt, og folk er redde for at vi blir for 
mange

Det finnes mange hangoutspots for surfere 
på surfedestinasjoner

Surfebutikker i Oslo med stor tiltro av målgruppen, 
men ved samarbeid og riktig markedsføring kan 
dette også bli en styrke

Folk som heller kun oppsøker surfemiljøer på surfe-
reiser og får nok input der

Bedre utbytte av idretten ved å ha sosialt 
miljø rundt seg

Lettere å dele erfaringer og kunnskap 

Arrangering av turer 

Kurs om surfeetikette slik at surfespotten 
nærmest Oslo blir mer organisert

ESSENS AV SWOT

AKAW vil ikke være en trussel for hverken alle-
rede eksisterende butikker eller surfesteder, heller 
en styrke ved god markedsføring og samarbeid. 
Surfere får bedre progresjon i idretten av å ha et 
sosialt miljø, deling av erfaringer og kurs om for 
eksempel surfeetikette. Ved å ha mange ulike tilbud 
på AKAW vil mange finne en interesse for stedet, 
og Oslo sin surfcommunity blir styrket. 
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MÅLGRUPPE

Målgruppen til dette samlingsstedet er bred. Menneskene som har tatt undersøkelsen min er stort sett mellom 20 og 40 år og bor 
alle i Oslo. Det er vanskelig å definere en bestemt alder og kjønn på målgruppen, da surfing er en sport som mange mennesker i 
ulike livsfaser har dette som interesse. Likevel vil jeg tro at det er flest unge mellom 20 og 30 som vil benytte seg av dette stedet, 
da den eldre målgruppen ofte har andre forpliktelser som familie og mye jobb som kommer foran sosialisering og deltakelse på 
eventer. I tillegg er surfing en idrett der menn er av majoriteten, men surfing blant kvinner blir mer og mer vanlig, og jeg tror dette 
møtestedet vil falle i smak hos alle kjønn. 

Primærmålgruppe:
Unge mellom 20 og 30 år som bor i Oslo. Som det fremkommer av spørreundersøkelsen er disse aktive surfere og generelt inter-
essert i alt som har med surfing å gjøre. De er sosiale, avslappet, sporty og miljøbevisste. 

Sekundærmålgruppe: 
Sekundærmålgruppen er alle surfere som er interessert i å sosialisere, lære mer og være en del av et felleskap, uavhengig alder og 
kjønn. De fleste er norske, men også utenlandske som enten bor eller er på besøk i Oslo faller også under sekundærmålgruppen. 

Illustrasjon utarbeidet av 
kandidat 608 i illustrator 
og photoshop. 19



MÅLGRUPPE MOODBOARD NATURGLAD
SPORTY
AKTIV
SOSIAL 
KREATIV 

1

2

3 4

5

6

7 8
Bilde 1: Kvinne i fjellet. 
Fotograf: Pernille Ski Torp 

Bilde 2: Kvinne med surfebrett. 
Fotograf: Ivrig Camp 

Bilde 3: Fotograf og surfere.
Fotograf: Sigve Brochmann

Bilde 4: Vintersurf.
Fotograf: Surfnorge.no

Bilde 5: Surfere på konkurranse.
Fotograf: Frank Knutsen, Glenn William Imrie & Kristine Tofte

Bilde 6: Skater i rampe.
Fotograf: Ukjent

Bilde 7: Klem og surfebrett. 
Fotograf: Sigve Brochmann

Bilde 8: Kvinne med blå jakke
Fotograf: Carhartt 20



STRATEGISK RETNING 

Hovedmålet er å styrke Oslo sin surfcommunity, ved å lage et lavterskel og spennende møtested med flere funksjoner. For å nå ut til 
målgruppen vil jeg markedsføre samlingsstedet på sosiale medier, arrangere ulike workshops, ha foredrag og ulike eventer, slik som 
fester eller byttedager. Hovedessensen er å skape en avslappet og god atmosfære der surfere eller surfeinteresserte har lyst til å 
være. Det finnes ingen lignende samlingssteder for surfere i Oslo, dermed er konkurransen for akkurat surfe samlingssteder ikke så 
stor. Likevel er god markedsføring og funksjonelle og brukervennlige løsninger viktig, da Oslo stadig er i vekst, og lignende miljøer 
som snowboard og skatere ofte tiltrekker seg surfere og. 

I butikken og baren skal det være enkle betalingssystemer
Et nyskapende, inspirerende og inkluderende miljø
Kvalitetsprodukter og secondhand 
Oslo sitt første offentlige shaperoom(1) 

Åpne soner 
Varer til salgs spredt rundt i lokalet 

21
1. Shaperoom = Surfebrett verksted



MOODBOARD INSPIRASJON 

RUSTIKT

NORDISK møter EKSOTISK 

MILJØVENNLIG 

AVSLAPPET

URBANT  

På AKAW vil det være en kombi-
nasjon av ulike materialer og stilar-
ter. Fargepaletten på veggene og 
mange av materialene er inspirert 
av det nordiske. Likevel har AKAW 
et mer eksotisk uttrykk, da det 
er innslag av interiør fra alle ver-
densdeler. Kombinasjonen av en 
nordisk og stilren fargepallett på 
vegger, og eksotiske innslag som 
bambus skaper en spennende 
kontrast. 

1

2 3

4

5

6

7

1: Gult surfebrett og hvit murvegg.
Munrosurfboards.com

2: Rød murstein.
Wikipedia.org

3: Sittegruppe og surfebrett. 
Mahallati interior. 

4: Grå betong 
Bygg og bevar

5: Kryssfiner vegg og surfebrett.
Mahallati interior 

6: Industrielt rom. 
Fotograf: Donna 17.05.2016

7: Surfer i landskap. 
Fotograf: Trevor Moran - Fanno scores in Norway 22



 
AKAW vil skille seg ut fra andre surfe hangout steder, da det vil være en 
kombinasjon av farger, materialer og innslag fra ulike verdensdeler, noe 
som er uvanlig. Kombinasjonen av kryssfiner, marokkanske gulvtepper, 
bambus og betong gir et særegent og unikt uttrykk. 
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FUNKSJONER IVARETATT PÅ AKAW 

Bar og kafe 
Butikk med kombinasjon av nytt og secondhand 
varer 
Workshop, event og foredrags avdeling
Shape room - surfebrettverksted
Garderober og toalett 
Uteområde

Planløsningen skal være åpen, slik at avdelingene bortsett fra shape 
room glir sammen. Det er ingen grunn til å lukke av butikkdelen under 
eventer, da disse eventene kan påvirke og inspirere kundene til å hand-
le, og man på den måten bidrar til mersalg. 

Workshops vil omfatte mange forskjellige eventer. Kurs om surfe-etikette, 
hvordan shape sitt eget surfebrett og søppelplukking langs Akerselva er 
noen av workshopene jeg ser for meg at vil være populære og viktige. Det 
vil også bli arrangert byttedager som en workshop, der det blir fokus på 
miljøvennlighet og sosial hygge. Det finnes mange flinke naturfotografer i 
Norge som også har en lidenskap for surfing, og under eventer faller også 
fotoutstilling.
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Gode funksjoner for å skape en opplevelse for kunden er viktig. I dagens samfunn forventes 
det mye av retail bransjen, og det er stadig i vekst. Verden blir mindre, vi ser mer enn aldri 
før, og forventigene og samenligning av steder har blitt betydlig større enn bare for noen år 
siden. For å holde på kundene på AKAW og at de skal bli fornøyde, har jeg tenkt mye på at 
de må få det lille ekstra. Det holder ikke med et lokale som er ”OK”. Lokalet må gi kundene 
en opplevelse, og følelsen av at AKAW er helt unikt. 

Hentet fra kandidat 608 sin argumenterende teoretiske tekst:

”I boken ”Å skape opplevelser fra ”OK” til ”WOW” står det skrevet 
 om 3 ulike tiltak for å skape opplevelser, og de lyder følgende:

1- Fornøyelsestilbudet utvides, og ulike tjenester og produkter sam
les til en felles helhet.

2 - Nytte og fornøyelse samles ved ulike innskjøpssituasjoner og/eller kundens fritid, og 
tiden fylles med aktiviteter.

3 - Kunden får noe ekstra som konkurrenten ikke tilbyr. Direkte sitert.”
(Mossberg 2007, 41)

25

HVORDAN SKAPE EN GOD OPPLEVELSE?



 I et surfebrett shape-rom kommer funksjonalitet fremfor design. Produksjonen av et surfebrett krever en 
helt spesiell lyssetting for å definere sidene på brettet, og et velfungerende klimaanlegg er veldig viktig. 
Derfor har jeg valgt blende vinduer i surfebrettverkstedet, slik at det ikke er noe direkte sollys inn i rommet.  
Det er montert lysrør på veggene, 1,4 meter opp fra gulvet. Dette er en høyde de aller fleste surfebrett 
shapers anbefaler, da lyset treffer brettet på riktige steder. I tillegg vil det være helt nødvendig å installere 
et klimaanlegg og luftrensere. Under produksjonen av et surfebrett blir det frigitt mye støv fra materialer 
det er skadelig å puste inn, og derfor er dette rommet i en helt egen sone. Farger i rommet har også mye 
å si. For å unngå forstyrrelser fra elementer rundt brettet, er det anbefalt å ha en fargeskala av enten brun, 
mørk sjøgrønn eller blått. Derfor er stort sett hele rommet i Jotun FUSION, som oppfyller fargekravet godt. 
(Surfer Today, 2020)

For likevel å inkludere verkstedet i resten av huset, er det et stort innendørs vindu fra loungen inn til verk-
stedet. Å se gjennom vinduet hvordan arbeidet med å shape et surfebrett foregår, kan være en opplevelse 
for de besøkende. Om lyset er for sterkt, eller det foregår et event i lounge området, kan man felle ned et 
lerret utenfor vinduet. Denne skjermen vil fungere som en tv ved hjelp av en prosjektor i lounge området. 

SURFEBRETT SHAPEROOM 
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Å være ute og nyte naturen er en stor del av alle surferes liv. Små øyeblikk som å 
kunne sitte rundt et bål på stranden med vennegjengen etter en fin surfsesh(1) og se 
utover åpent hav er noe verdsettes høyt og hører med til surfelivsstilen. AKAW med 
sin flotte beliggenhet mot Akerselven har en unik og annerledes utsikt, og jeg tror 
et flott uteområde vil styrke AKAW mye. Jeg har ikke visualisert uteområdet mer 
enn ved et moodboard, men jeg håper likevel at moodboardet kommuniserer ut-
trykket og stemningen jeg vil frem til. Uteområdet vil bli et sosialt sted, spesielt på 
sommerstid. Da er tanken live-musikk, peisbål på kveldstid og enkel mat & drikke 
servering. Uteområdet er også storartet for eventer i sommerhalvåret. Uteområdet 
befinner seg ved hovedinngangen, altså mellom lokalet og Akerselven.  

1. Surfsesh = en surfeøkt

SOL, UTSIKT TIL ELVESURF OG MUSIKK



MOODBOARD MATERIALER 

Betong på gulv og enkelte 
møbler 

Bar- vask og dørhåndtak av  
sink

Stål på knagger, kleshengere 
og klesstativ 

Bambus på vegger, møbler 
og interiør 

Kassedisk, bardisk, møbler og surfe-
brettstativer av eik 

MDF på surfebrettstativ, senere 
laminert eller malt

Pleixiglass på innendørs 
vindu 

Tekstiler av lin Orginale murvegger enklte 
steder i lokalet 

Kryssfiner på enkelte vegger, 
varebærere og kontor.

Dette er hovedmaterialene 
på AKAW. De står godt i stil 
til hverandre, er praktiske og 
bidrar det naturlige uttrykket 
jeg vil ha. 
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MATERIALER MILJØVENNLIGHET

KRYSSFINER: 

Materialene kryssfiner er laget av er furu, gran eller bjørk, som 
er limt sammen til plater. Tresortene er ikke truede. Limet som 
blir brukt er som oftest fenolhartslim. Kryssfiner er produsert i 
Norden og innenfor EU. Kryssfiner er også godt for inneklimaet, 
da emisjoner som formaldehyd sjeldent avgis fra limet. De fleste 
kryssfinerprodukter tilfredsstiller kravene fra HEA 9. Produksjo-
nen av kryssfiner gir en del avfall, med dette avfallet er godt eg-
net til gjenvinning eller til produksjon av sponplater. 
Klimagassutslippet for kryssfiner varierer noe, men produktet er 
lett å gjenbruke og kan energigjenvinnes. 
Katharina Bramslev, Rolf Hagen, Heather Mason Haupt 2015, 23-24. 

MDF:

MDF plater inneholder en kombinasjon av trefiber og lim, som 
under høyt trykk og temperatur blir formet til plater. Platene kan 
inneholde ulike materialer som voks, jernsulfat, sagflis og løvtre. 
Limet som blir brukt er som oftest fenolhartslim. MDF brukes 
ofte i møbelindustrien, og derfor har jeg laget noen møbler som 
fungerer som varebærere i MDF. MDF produseres i Norden, men 
ikke i Norge. Under prosessen rundt produseringen av MDF bør 
det benyttes beskyttende utstyr som ansiktsmaske, da mye tre-
fiber frigjøres. I bruksfasen bør MDF være forseglet, i form av 
maling eller belegg. Derfor har jeg foliert produkter av MDF i mitt 
lokale.  
MDF er lett å gjenbruke og er fornybart. Det er moderat klimaut-
slipp under produksjon. 
Katharina Bramslev, Rolf Hagen, Heather Mason Haupt 2015, 25-26.

BETONG: 

Betong er en blanding av vann, sement, sand – stein - pukk og tilsetningsstoffer. 
Man kan endre egenskapen til betong ved å tilpasse blandeforholdet for å oppnå 
ulik styrke og bestandighet. Betong produseres i Norge. Da betong er et svært allsi-
dig materiale, øker konstruksjonens styrke og kan enten slipes eller males, fungerer 
det godt å ha som et heldekkende gulv og på enkelte varebærer i mitt lokale. 
Betong har en relativt miljøvennlig produksjon, med moderat klimautslipp. Like-
vel utgjør sementproduksjonen den største delen av klimautslippet. Ved å benytte 
lavkarbonbetong og gjøre endringer i produksjonen, kan CO2 utslippet reduseres 
med inntil en tredjedel. Betong er et svært slitesterkt materiale, og da store deler 
av betongen jeg har anvendt er innendørs, vil ikke frost, eksponering av regn og 
dermed rust, forårsake en nedbrytning i mitt lokale. Likevel har jeg lagt gulvtepper 
der det kan bli vannsøl innendørs, for å forhindre nedbryting av materialet. Betong 
har et lavt kjemikalie innhold, og kan gjenvinnes ved å knuse det og bruke det som 
fyllmateriale. 
Katharina Bramslev, Rolf Hagen, Heather Mason Haupt 2015, 39-40. 

BAMBUS:

Bambus er en svært miljøvennlig og fornybar ressurs. Etter hogst av 
bambus vil roten raskt skyte nye skudd, slik at man ikke trenger å plan-
te nye trær. Bambus vokser av seg selv, og dyrkes økologiske. Bambus 
trenger verken sprøytemidler, kunstgjødsel eller kunstig vanning for å 
vokse, og planten blant annet har naturlige antibakterielle egenskaper.

Miljøvennlighet er en viktig faktor i mitt prosjekt. For uten at valg av 
materialer passer uttrykket jeg ønsker godt, er de også miljøvennlige. 
Derfor har jeg valgt å skrive om hovedmaterialenes egenskaper, for å 
underbygge hvorfor jeg har valgt disse.  

(Grønt Skift 2019)
(Miljøagentene 2020)
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Jotun FUSION 5362

FARGEKART 

Jotun CHI 7236

Primærfarger 
Jotun har anbefalt disse fargene 
sammen, da kombinasjonen av den 
rolige mørkegrønne FUSION mot den 
kritthvite CHI gir en lekker kontrast. 
Disse brukes på vegger. Alle fargene i 
fargekartet tilhører Jotun. 

RETROBLÅ
5159

APRIL GRØNN 
8109

PALMETTO
0125

GREEN TEA
8493

Sekundærfarger

 OLIVE BROWN
1362

DIJON YELLOW
10001

MASALA
10428

VARM SIENNA
1091

MY BERIUT
20116

Dette er bruntoner som stemmer godt overens med 
bruntonene i trevverket som går igjen i lokalet. Ingen 
av disse fargene er brukt direkte, men gir heller en god 
indikasjon på fargeskalaen på trevverket. 

GRÅ HARMONI
1032

REFLEKSJON
1622

DEMPET SAVANNE
10430

Disse fargetonene er brukt for å illustrere fargeskala 
på gulv, møbler og noe stoff. Ingen av disse fargene er 
brukt direkte, men gir heller en god indikasjon på farge-
skalaen som er brukt.  

Disse fargene er ikke brukt direkte på noe inventar, men 
fargetonene går igjen på tekstiler som puter, stoler og gulv-
tepper. 

Det er flere grønne planter i lokalet, og denne fargeskalaen gjen-
gir plantenes farge godt. 

Jotun sin fargepalett gjengir godt fargeskalaen i lokalet mitt, og 
derfor har jeg valgt å gjengi navn og farger fra paletten, selvom 
den bestemte fargen ikke brukes direkte på inventaret. 

Tertiærfarger
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MOODBOARD AKAW LOKALE

Da sonene glir inn i hverandre, har jeg valgt å lage 
ett felles moodboard for hele lokalet. Dette er en 
inspirasjon og formidler uttrykket jeg vil frem til. Det 
er i tillegg mange av de samme materialene som går 
igjen i hele lokalet, og alle rom har en rød tråd, i form 
av farger, materialer, eller møbler. 

1
2

3

4

5
6

7

5: Bambus interiør. 
Erica Chan Coffman  

6: Interiør med stripete gulvteppe og murvegg. 
Urban Outfitters

7: Varebærer klesstativ. 
Fotograf: Mutt studios                                                                                                                                                   

1-2: Butikk interiør fra surfebutikk i Byron Bay, Australia. 
Mahallati interior

3: Turkist interiør.
Lauren Alexis Fisher- via pinterest

4: Surfebrettstativ vegg i butikk. 
Fotograf: Madeleine Elizabeth 31



MOODBOARD AKAW UTEOMRÅDE 

1: Avslappet sofa og rosa surfebrett.
Sfgirlbybay.com 05.04.2017

2: Rustikk bakgård med høstløv.
Aesthetecurator.com 22.06.2019

3: Bohemsk og marokkansk utendørs lounge.
Sfgirlbybay.com 05.04.2017

4: Stoler rundt bord i bakhage. 
Fotograf: Jessie Hagadone - Tiny surf shack Outer banks North Carolina 

5: Urban bakgård med murstein, pall og bålpanne. 
Eranoother - henter 02.05.2019

6: Avslappet lounge blant grønne blader.
Sugar and charm. Oppdatert: 20.04.2020

1

3

2

4

5

6
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Uteområdet på AKAW er frodig. 
Rustikke vegger i kombinasjon 
med grønne trær rammer inne 
uteområdet. Lyslenkene over 
sittegruppene skaper en lun, 
avslappet og god atmosfære. 
Møblenene skal være avslappet 
og secondhand. Uttrykket på 
uteområdet skal være eksotisk, 
med en kominasjon av stilarter fra 
hele verden. Den eksotiske stilen 
i kombinasjon med murvegger og 
Akerselven lager et spennende og 
særegent uttrykk. 



MOODBOARD OG OVERSIKT MØBLER
BUTIKK
HANGOUT OMRÅDE, LOUNGE OG BAR
SURFEBRETT VERKSTED
BAD OG GARDEROBE

Moodboard og oversikt over møbler er slått sammen, da mange av møbelbildene 
også viser stemningen jeg vil formidle. 
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MOODBOARD OG OVERSIKT MØBLER
BUTIKK

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

ANTHONY DICKENS 
TEKIO RICE LAMP

STATIV I STÅL TIL 
VÅTDRAKTER 

SURFEBRETTHYLLE FOLIERT I JOTUN FUSION

BETONG VAREBÆRERE

VAREBÆRERE MED STÅLBEIN 
LAGET AV SURFEBRETT

KRYSSFINER SOM 
VEGGKLEDNING  

LED - LYS SKILT 

SKATEBOARD 
VAREBÆRER I 
EIK 

MAROKKANSK 
GULVTEPPE

1: Kryssfiner. Bilde tatt av kandidat 608 og deretter justert fargeskala i Photoshop.
 
2: Ledlys. Utarbeidet av kandidat 608 i phototshop og illustrator 

3: Sko.
Vans.com

4: Skoeske. Bilde tatt av kandidat 608, redigert i photoshop. 

5: Skateboards fra 3D warehouse. Varebærer utarbeidet i Archicad og rendret av kandidat 608. 

6: Japansk papirlampe                                                                          
Produsent: Anthony Dickens

7, 8 & 9: Utarbeidet og rendret i Achicad ac kandidat 608. Surfebrett fra 3D warehouse. 

10: Marokkansk teppe. 
Carpetrunners.info/ 34



MOODBOARD OG OVERSIKT MØBLER
HANGOUT OMRÅDE
BAR OG LOUNGE

MAROKKANSKE
TEPPER 

MAROKKANSKE 
PUTER

LAMPE
ZIGGY

MAISONS DU 
MONDE

SURFEBILDER 
FRA NORDEN

BAMBUS BAR

PUFF

SOFAER AV LIN 

BAMBUS KRAKKER 
OG BORD

RETRO SOLSTOLER

LYSLENKER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6: Puff i kurvmateriale. 
CB2.com

7: Bambusbar. 
3D warehouse, Archicad rendret

8: Rosa, marokkansk teppe.
Cococarpets.com

9: Blå solstol.
3D warehouse, Archicad rendret

10: Bambus krakk.
Ebay.com

11: Beige avslappet sofa.
Urbanoutfitters

1: Stabel av marokkanske puter. 
Classiccrockery.co.uk                                                                                                                                                                       

2: Lys blå lampe
maisonsdumonde.com

3: Kaktusplante med kurvpotte. 
Fotograf: Lily Ardor 

4: Bord av Eik med stålbein.
3D warehouse, Achicad rendret 

5: Puff med mønster. 
Maisonsdumonde.com                                                                                                                                                                       

13

12: Lyslenke foran hvit murvegg
Ellos.no

13: Surfer i vinterlandskap.
The Journal 
Foto: Mr Kian Bourke-Steer 35

BORD AV EIK

KAKTUS



VEGGHENGTE SURFEBRETT

SURFEBRETT RACK AV MDF 

SURFERELATERTE BILDER

LYSRØR MED BENKEPLATE TIL OPPBEVARING 
LANGS LANGVEGGENE 

ARBEIDSPULT MED OPPBEVARING AV VERKTØY 

HVIT KONTORSTOL 

SKAP TIL OPPBEVARING 
SHAPING STAND 

MOODBOARD OG OVERSIKT MØBLER
SHAPE ROM

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

1: Gult surfebrett.
Joeltudor.com

2: Hvite veggoppheng til surfebrett. 
Rendret veggoppheng Archicad 

3: Shaper under produksjon av surfebrett. 
Stocksy.com
Fotograf og produsent: urs siedentop & co

4: Arbeidsbenk i fargen Jotun FUSION.
Rendret Archicad av kandidat 608.

5: Hvit kontorstol. 
Rendret Archicad av kandidat 608.

6: Shaping stand av stål. 
Shapersupply.com

7: Skap i fargen Jotun FUSION.
Rendret Archicad av kandidat 608.

8: Surfer i solnedgang. 
Fotograf: the hearth links.com 

9: Surfer i stor bølge.
Produsent: Art Brewer 

10: Surfebrett rack med surfebrett.
Rendret Archicad av kandidat 608. 36



ANTHONY DICKENS 
TEKIO RICE LAMP

VEGGER DEKKET I BAMBUS 

SURFEBRETT RACK 
BAMBUS SPEIL 

BAMBUS OG KAKTUS PLANTER

OPPBEVARINGSSKAP 

BAMBUS 
STIGE OG 
KRAKK 

MOODBOARD OG OVERSIKT MØBLER
BAD OG GARDEROBE

1 2

3

5
6

7
1: Interiørbilde med surfebrett og plante.
Kenyahome.com                                                                                                                                                                                                                                         

2: Interiør med bambusspeil og plante.
Trouva.com
Produsent: HKliving

3: Bambusvegg.
Pixers.no

4 - 5: Ulike typer kaktus i hvit og kurvpotte. 
The color kind.com

6: Bambusplante i betongpotte. 
Graciousstyle.com

7: Interiørmiljø med stige og kaktuser. 
Kenayhome.com
Fotograf: Hogares Kenay

8: Oppbevaringsskap i hvitt.
Archicad rendret av kandidat 608.

9: Blått marokkansk teppe. 
Carpet Culture

10: Japansk rislampe. 
Produsent: Anthony Dickens

10

9 MAROKKANSK TEPPE

4
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SORTIMENT 
Det finnes noen fysiske surfebutikker i Oslo. De som finnes 
har et godt utvalg av kvalitetsprodukter og varer, og fører 
flere merker. Utvalget av merker varierer mellom butikkene, 
og på AKAW vil jeg derfor samle disse, samt inkludere nye. 
Surfshop.no har et bredt utvalg varer, men de er primært 
en nettbutikk. 
SrfSnoSk8 har også mange kvalitetsprodukter, men har 
også spesialisert seg på flere typer vannsport, snowboard 
og skating. 
Derfor ser jeg absolutt for meg at en ren surfebutikk kan 
fungere. Likevel vil varene kunne tilpasses flere miljøer, slik 
som skating, da klær og surfcarver skateboards også er en 
del av sortimentet.  

SURFEBRETT, OG BRETTILBEHØR

Channel Islands Surfboards
Future Fins 
Lost Surfboards by Mayhem
McTavish Surfboards 
Rip Curl 
Rusty Surfboards
FCS Surf 
Torq Surfboards 
Northcore
Ocean & Earth 
Dakine 
Sexwax surfebrettvoks

KLÆR OG VÅTDRAKTER

XCEL Wetsuits 
Patagonia
Billabong 
Rip Curl 
Quiksilver & Roxy
Santa Cruz 
Dickies 
Hurley 
Vans
Volcom 
Carharrt
Oneil 
Afends
Rhythm
RVCA

SKATEBOARD

Carver Surfskates 
med tilbehør

TILBEHØR OG SMÅVARER

Bøker
Smykker
Havaianas 
Zink
Dingfix 
Solskjerming 
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VAREPLASSERING 

BUTIKK AVDELING:
I enden av butikken møtes du av et stort surfebrettstativ. Brettene er utstilt med et lite 
mellomrom, slik at man har god oversikt over dem. En stige vil være nødvendig for å 
nå opp til det øverste, og denne finnes ved kassen. 

Langs veggen med vinduer finnes det et bølgeformet klesstativ som strekker seg over 
store deler av veggen og vinduene. Slik får klærne en naturlig lyssetting fra vinduene, 
men det skaper også et blikkfang både ute og innenfra. På den bølgeformede va-
rebæreren vil en del av klærne være secondhand. Varebærere av betong er plassert 
midt i butikken, i et mønster slik at det dannes en naturlig gangsone innom alle butik-
kens varebærere. 

Ved kassen finner man tilbehør til brett, merchandise og tilleggsprodukter som bidrar 
til mersalg. På baksiden av kassen som vender ut mot resten av lokalet, vil det være 
et utvalg surfcarver skateboards. 
  

VARER ELLERS I LOKALET:
Det vil være salg av både nye, men også second hand varer ellers i lokalet og. Bøker, enkelte møbler og 
noen surfebrett som blir brukt som inventar kan også selges ved forespørsel til ansatte. I så fall vil møblene 
og bøkene bli hentet fra et eksternlager i samme bygg. 

Secondhand surfebrett plasseres ellers rundt i lokalet, da butikken ikke er stor nok til å romme utvalget 
både nye brett og secondhand. 
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KOMMUNIKASJONSPLAN 
FREE FLOW LAYOUT 

Med en free flow layout tvinger man ikke kunden til å bevege seg i et 
spesielt mønster, men spiller heller på menneskets naturlige atferd, og 
ved små oppfordringer underveis og plassering av blant annet møbler 
og varebærere blir kunden oppfordret til hvor den skal gå. 
I en free flow layout er det færre regler, og kunden blir mer fri til å gjøre 
som den vil. 
At kunden kan velge et fleksibelt gangmønster er viktig på AKAW, da 
det avhenger hva kunden er ute etter. Om man skal handle, blir kunden 
ved hjelp av plassering av møbler og åpne soner, oppfordret til å gå rett 
frem. Om kunden vil gå via garderoben har man mulighet til det, selv 
om det vil falle seg lite naturlig om kunden kun er ute etter å handle i 
butikken. 

En free flow layout er nødvendig på AKAW, da lokalet dekker mange 
forskjellige funksjoner og tilbyr mange ulike soner med ulike bruksom-
råder. Likevel er det tydelige passasjer til ut og innganger, og sonene i 
lokalet er oversiktlige. 

Det er mye som kan gå galt med en free flow layout, og ved at varebæ-
rere ikke er strategisk plassert kan det fort bli uoversiktlig og skape et 
uegnet gangmønster. Kundene til AKAW er avslappede og hyggelige 
mennesker, og jeg tror en frihet i gangmønsteret er noe som vil gjøre de 
fornøyde og oppfylle deres krav til et godt lokale. Jeg oppfordrer folk 
til å bruke god tid og kose seg på AKAW, i motsetning til å komme seg 
fortest mulig ut. 

Fordeler:
God plass mellom produkter, 
soner og sittegrupper
Skaper et opplevelsesmarked 
Kunden kan gjøre som den vil, 
og enkelt forflytte seg rundt i 
lokalet

Ulemper:
Kunden kan bli forvirret
Lett å glemme det optimale 
mønsteret 
Kan bli mindre plass til å vise 
frem produkter

-

-
-

-
-

-
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VISUELL PROFIL 

LOGO
LABELTAGS
MERCHANDISE
NETTSIDE
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VISUELL PROFIL - LOGO

AKAW
OSLO

Dette er AKAW sin visuelle profil. Jeg har valgt 3 hovedlogoer, til ulikt bruk. 
Det er viktig å være tro til logoen sin for ikke å skape forvirring og mistillit 
blant kundene. Jeg vil at kundene skal se på AKAW med stor tiltro og være 
trygge på AKAW sin profil. 

Selv med 3 ulike logoer som alle har en likhet, føler jeg at jeg er tro mot min 
visuelle profil. AKAW OSLO fonten vil bli brukt mye som skilting i lokalet, da 
den er mer minimalistisk og enklere enn den tegnede logoen. Den tegnede 
logoen forklarer konseptet bedre, da man raskt får et inntrykk av hva AKAW 
inneholder, ved hjelp av surfebrettet, bølgen og bygningene. Denne logoen 
vil også bli brukt mye på merchandise, da det er mer synlig hvor det kom-
mer fra enn bare teksten. 

Ved å beholde samme font og farge på skriften føler jeg alle de tre logoe-
ne kommuniserer tydelig at de er fra samme sted. Det er også tre logoer 
fordi jeg vil nå ut til alle de forskjellige menneskene i målgruppen. Ved å ha 
stramme linjer under ”Oslo” rammer det inn logoen og bryter opp i de myke 
formene og bølgemønsteret på bygningene.  

Font: Arial Black Regular

Logoer utarbeidet i photoshop og illustrator av kandidat 608.
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TAGS PÅ KLÆR OG TILBEHØR

Det brukes egne AKAW tags. Dette bidrar til å styrke den visuelle 
profilen og gir en rød tråd mellom stedet og varene. På merke-
klær vil deres egen tag og AKAW sin tag være festet til varen. 
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MERCHANDISE

Her er noen av merchandise 
plaggene illustert. Det vil være 
et utvalg t - skjorter og hoodies, 
samt hodeplagg. Det vil også 
selges tilbehør som solbriller og 
fannypacks.  

Totebag i økologisk bomull med hovedlogo. 
Denne vil også komme i sort. 
Produksjonsprosessen av økologisk bomull er 
miljøvennlig, da økologisk bomull fremstilles 
uten syntetiske kjemikalier.                                

Miljøvennlige takeaway kaffekopper med logo.
Bretten på lokket er bærekraftig og er laget 
med plantebasert PLA-fôr.
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MERCHANDISE

Et annet utvalg totebags med annet design. Likevel er AKAW OSLO beholdt i samme font, for å være tro mot logo og visuell profil. 
Flere ulike design på de miljøvennlige totebagene håper jeg vil bidra til at målgruppen finner de kule og vil bruke dem. Ved at AKAW 
holder sin merchandise oppdatert og kommer med nye spreke design, vil det signalisere at AKAW er et” levende” sted og dermed 

tiltrekke seg oppmerksomhet.

Jente på skateboard.
Selvtatt bilde, senere redigert i 
photoshop og illustrator. Kandidat 
608

Surfer med hang loose tegn. 
Bilde tatt av kandidat 608. Senere 
redigert i photoshop og illustrator. 
Kandidat 608.

Surfer i bymiljø. 
Bilde av person er funnet på pinterest. Senere redigert av kandidat 
608 i photoshop. 
Foto: Billabong pipe masters pictures - John John Florence.
Bakgrunnsbildet er tatt av kandidat 608 og redigert i photoshop. 
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NETTSIDE

Dette er forsidebildet på nettsiden til AKAW. 
Forsidebildet vil variere, etter hva som er 
aktuelt. Slik ville siden sett ut om det var 
dagen konkurransen om månedens beste 
bilde skulle kåres. I den øverste menyen 
finner man all informasjon om AKAW, samt 
blogg. Språkene man kan velge mellom er 
norsk og engelsk. 

I menyen under finner man hva som skjer 
på AKAW og hva selve lokalet tilbyr. Her er 
det også mulig å melde seg inn som med-
lem, samt kjøpe gavekort. Under kategorien 
butikk får man se merkene AKAW fører og 
varer, men det vil ikke være mulig å handle 
på nett. Det er fordi jeg vil styrke AKAW sin 
retail på stedet, fremfor over nett. 

Mockup av Macbook.
Support.apple.com. Hentet 11.04.2020.

Alt annet er utarbeidet av kandidat 608. Bildet er selvtatt av kandidat 608.
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Om man scroller lenger ned på siden fra 
forsidebildet, vil et utvalg ulike artikler, 
eventer og nyheter dukke opp. Dette kan 
man også finne i menyen visualisert på 
forrige side, så her har kunden valget om 
den vil bla nedover, eller trykke direkte på 
ønsket valg i menyen. Om kunden vel-
ger å bla nedover som illustert på dette 
bildet, får den automatisk med seg mer, 
enn om den skulle gå direkte inn på me-
nyen. Dette er smak og behag, og av-
henger av hva kunden er ute etter å finne 
ut, og derfor er dette en god løsning. Ved 
å trykke på bildene kommer man direkte 
inn på valgt side. 

1. Bilde av shaper under produksjon av surfebrett. 
Fotograf og produsent: urs siedentop & co
Hentet 13.04.2020

Alt annet er utarbeidet og produsert selv. Alle bilder er selvtatt, av kandidat 608 og utarbeidet i photoshop. 

1
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LOJALITETSTILTAK OG EN ENGASJERT MÅLGRUPPE 

Å aktivisere målgruppen til å bidra, være sosiale og å være kreative er noe som er viktig på 
AKAW. Derfor skal det arrangeres konkurranser på sosiale medier som instagram, arrangeres 

søppelplukking langs Akerselven, og øke miljøbevisstheten blant kundene. Det skal arrangeres 
byttedager og innlevering av ødelagt utstyr. 
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LOJALITETSTILTAK 

Sentralt og synlig i lokalet vil det være en 
stor bildevegg. Hver måned vil det holdes en 
uformell konkurranse om hvem som har tatt 
månedens beste bilde. Bildet må inneholde 
noe surfe eller naturrelatert og må legges ut 
på instagram og henges opp på bildeveg-
gen. Ved å bruke hashtagen #surfersofoslo 
og #akawoslo på instagram bidrar dette til at 
AKAW blir synlig på sosiale medier. Premien 
for månedens beste bilde vil kåres med en 
premie, som en gratis eller god rabatt på en 
vare, et gavekort, eller en opplevelse. 

Dette er et tiltak jeg tror vil engasjere mål-
gruppen til å delta, bidra og være synlige på 
AKAW. Det vil også være et felles prosjekt 
mellom AKAW og kundene, noe som skaper 
en god relasjon og et samhold. 

Bildet av telefon er kandidat 608 sitt, illustrasjon 
av hånd utarbeidet i phototshop. Kandidat 608.
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Dette er bildeveggen som vil være iøynefallende når man 
kommer inn gjennom hoveddøren. Ved kontoret på AKAW 
kan kundene få klister til å henge opp bildene sine, samt et 
kritt til å skrive navn på bildet de henger opp. Bildeveggen 
er 3,20 høy og 1,50 bred, så det er plass til mange bilder. 
Her er den visualisert med store bilder. Etter hver måned 
vil ansatte på AKAW ta ned månedens bilder, slik at nye får 
plass.

1 2

3

Bilde 1: Stående surfebrett i vinterlandskap.
Fotografert av kandidat 608.

Bilde 2: Jente ved Hoddevik skilt. 
Bildet tilhører kandidat 608.

Bilde 3: Jente med surfebrett.
Bildet tilhører kandidat 608.
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Bilde 7: Surfer med snøkledd fjell i bakgrunnen.
Fotograf: Chris Burkard

Bilde 8: Skater som trikser. 
Fotograf: Blabado 

Bilde 9: Landskapsbilde av Hoddevik.
Fotograf: Frode Inge Helland
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LOJALITETSTILTAK 

BILDEVEGG

Bilde 4: Surfer i lineup med gylden atmosfære.
Wavesplanet. 

Bilde 5: Landskapsbilde av Lofoten. 
Fotograf: czech_explorer_ 

Bilde 6: Surfer i bølge. 
Oldschool surf and skate. 



Xcel er en av verdens største våtraktprodusenter, og har i over ti år hatt 
miljøperspektiv i sentrum for sin produksjon. Xcel har blitt kåret til man-
ge priser for sine utmerkede våtdrakter for oss i nord, og har vunnet 
”Wetsuit of the Year” hele fire ganger. 

Dermed er dette er våtdrakts merke de fleste av surferene i nord bru-
ker, og jeg har derfor valgt inspirasjon fra Xcel for å utvikle mitt resirku-
leringssystem. Neopren og polyester er viktige materialer i en våtdrakt, 
og i en av Surfshop.no sine artikler står det hvordan Xcel resirkulerer 
disse. Neoprenrester fra våtraktproduksjonen blir resirkulert og brukes i 
andre produkter. Polyestergarn som blir brukt i våtdrakter er resirkulert 
fra gamle plastflasker, og noe som kutter ned på avfall. 
(Surfshop.no. 2020)

Dette er en stor inspirasjon til resirkuleringen av blant annet våtdrakter 
jeg vil lage i mitt samlingssted. Jeg ser for meg å ha en stand sentralt i 
lokalet, der folk som har gamle, ødelagte våtdrakter, eller annet utstyr 
som ikke kan brukes igjen, kan samle sammen dette, og putte de inn 
i resirkuleringsstanden. Av denne resirkuleringen kan man produsere 
nye og andre varer. Neopren kan blant annet brukes til dykkerutstyr, 
isolasjon av drikkevareemballasje, ekstra polstring i sko og musemat-
ter. Ettersom neopren har mange bruksområder og er svært slitesterkt 
materiale, er det flere ting gamle og ubrukelige våtdrakter kan resirku-
leres til. 
(Notmywar.com. 2020)

RESIRKULERINGS - STAND 

Det er et sterk turkist lys på 
innsiden av standen. Dette tror 
jeg kan være ett blikkfang og 
gjøre kundene nysgjerrige. Det 
er et håndtak på høyre side av 
resirkuleringshullet, og det-
te er for de ansatte til å åpne 
opp og tømme standen når 
den er full av resirkuleringsob-
jekter. Videre vil de bli håndtert 
og sendt til resirkulering. 
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Illustrasjon laget av kandidat 608. 



SKILTING PÅ STAND 

Recycle for a better 
enveronment.

Please leave your 
old wetties here, 
and they will be 
prodused to new 

usefull stuff.  

Jeg har valgt å holde ett enkelt språk som retter seg direkte mot målgruppen. Teksten retter 
seg direkte mot dem fordi det er brukt forkortelser som brukes blant surfere, og budskapet er 
enkelt og forståelig. På AKAW sin nettside vil det være mer informasjon om prosessen rundt 

resirkuleringen, og hva man kan ta med til standen. 
Teksten er på engelsk da jeg vil inkludere internasjonale besøkende også. Ettersom språket er 
såpass enkelt, vil jeg gå ut ifra at dette er noe man kan resonere seg frem til selv om man ikke 
er flytende i engelsk. Teksten og informasjon vil finnes på både norsk og engelsk på AKAW sin 

nettside. 

Skilting på engelsk gjelder hele lokalet. På den måten når man flere enn ved å bare ha det på 
norsk. Språket er enkelt, men om man skulle ha problemer med å fortså, vil de ansatte veilede 

og forklare. 
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SKISSER

HÅNDTEGNEDE SKISSER UNDER 
ARBEIDET MED PLANLØSNING
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SKISSER

Her er planløsningen relativt lik som det jeg har nå. Badet har en skråere vegg, men 
ellers er rominndelingen den samme. 

Dette er den endelige planløsningen. Etter arbeidet med skisser var det denne som 
fungerte best og oppfylte kravene om en fin flyt i lokalet best. Jeg mener også dette 
er den smarteste romløsningen i forhold til avdelinger. 

På denne tegningen er surfebrettverkstedet flyttet til midten av lokalet. Dette 
er vanskelig i praksis, da verkstedet ikke har noen tette langvegger i forhold til 
motering av vegglys. I tilegg blir det en lite funksjonell sone mellom inngangen 
til badet og surfebrettverkstedet. 

På denne tegningen er også lyssettingen i surfebrettverkstedet et problem, 
og plassen generelt i lokalet blir ikke utnyttet maksimalt. 
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TEKNISKE TEGNINGER
 
AVDELINGSMØNSTER
BEVEGELSESMØNSTER 
AREALDISPOSISJON MED HOVEDMÅL UTSIDE
AREALDISPOSISJON MED HOVEDMÅL INNSIDE
BELYSNINGSPLAN
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AVDELINGSMØNSTER

Inngang

Gjennomgang & trapp

Bar & hangout

Lounge & hangout

Surfebrett shape rom 

Butikk 

Kontor & resirkulering

Bad & garderobe

1:100Avdelingsmønster
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BEVEGELSESMØNSTER

Primærgangsone

Sekundærgangsone

Tertiærgangsone
1:100

A13

Bevegelsesmønster
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AREALDISPOSISJON UTSIDE MED HOVEDMÅL 

1:100

A14

Arealdisposisjon utside med hovedmål

58

608



AREALDISPOSISJON MED HOVEDMÅL FAST INVENTAR

1:100

A15

Arealdisposisjon hovedmål innside og fast 
inventar
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BELYSNINGSPLAN 

LED-lys klister er brukt i hyller rundt 
i butikken, for å få god belysning på 
produkter. Det er også brukt bak kasse, 
for å få belysning i hyllene, der spotter 
ikke strekker til. I tillegg er det brukt på 
enkelte skilt rundt i lokalet, for å få dem 
mer i øyenfallende. LED- lys er også brukt 
under hyllene i baren.

Spotter blir brukt som hovedbelysning 
gjennom hele lokalet. Disse vil være jus-
terbare, noe som vil være fordelaktig ved 
varierende eventer. 

Ved inngangene og barområdet er det brukt 
stemningsbelysning. Dette er to dekorative 
lyslenker som strekker seg fra vegg til vegg, 
og dekker store deler av området.

Flere steder i lokalet er det brukt store 
pendellamper, enten i grupper eller alene. 
Disse lager en fin stemningsbelysning. 
Spottene inni er justerbare.

Pendellampe, med justerbar spot. 

Stemningsbelysning over bar, 
med justerbare lyspærer. 

Lysrørlampe montert i taket, brukt 
over speil i bad og garderobe.

Taklampe med turkist lys, brukt som 
stemningsbelysning og blikkfang. 

1:100

A16

Belysningsplan med mål
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VISUALISERINGER
PERSPEKTIV FRA INNGANGER
BAR OG HANGOUT OMRÅDE
LOUNGE OG HANGOUT OMRÅDE
KONTOR OG AKAW RECYCLE
BUTIKK 
SURFEBRETTVERKSTED
BAD OG GARDEROBER 
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VISUALISERINGER
INNGANG

Dette er blikkfanget som møter deg når 
du kommer inn hovedinngangen på 
AKAW. Ser man seg til venstre ser man 
baren. Om man ser seg til høyre ser man 
AKAW logoen over den andre inngan-
gen. TV skjermen er strategisk plassert 
i forhold til inngang og sittegrupper, da 
man enkelt kan endre skjermbildet til 
AKAW logo som ønsker velkommen. 
Bildeveggen er også noe av det første 
som møter deg, og dette er et spen-
nende blikkfang, da den hver måned 
har ulike bilder på seg. Glippen mellom 
bildeveggen og kryssfiner veggen gir en 
åpen følelse, da man fort orienterer seg 
om hva som er hvor. 
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Bølge i solnedgang på TVen. 
Fotograf: Mats Slaastad Birkelund



Dette bildet er fra inngangen som de-
les med Oslo Crossfit. Da jeg bruker 
et allerede eksisterende bygg, ville jeg 
ikke endre for mye på utformingen, 
og heller ikke ta valg som går utover 
andre bedrifter, derfor har jeg valgt å 
beholde begge inngangene. Likevel 
vil denne inngangen sin hovedfunk-
sjon være at surfere som har surfet i 
akerselven, kan gå inn gjennom denne 
inngangen, og deretter følge skiltet på 
veggen over kleshengerne, til bad og 
garderober. På den måten unngår man 
også unødvendig vann og søl fra våt-
drakter og surfebrett ellers i lokalet.

VISUALISERINGER
INNGANG
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VISUALISERINGER
BAR OG HANGOUT 

Bilde 1: Surfer i bølge.
Bilde 2: Bølge i solnedgang.
Fotograf: Mats Slaastad Birkelund

AKAW sett fra inngangen ved 
Oslo Crossfit. Lyslenkene i taket 
er med på å skape et spennende 
og lekent blikkfang. Sittebenken 
man skimter i venstre hjørne er en 
fast sittebenk i betong, med puter 
av lin. Det er skuffer i hele ben-
ken, til oppbevaring av eventuelle 
puter og pledd man kan ha i ute-
avdelingen. Uteområdet er foran 
hovedinngangen, mot Akerselven. 
Ved bambusbaren er det montert 
en TV, med godt utsyn fra den 
faste sittebenken. På TV-en vil det 
sendes surfefilmer eller reklame 
for andre surfesteder i Norge. 
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VISUALISERINGER
BAR OG HANGOUT 

AKAW sett fra baren. På utsiden av 
hovedinngangen er det frodige trær, 
som skaper et hyggelig uteområde. 
Det dannes en fin gangsone fra begge 
inngangene. Teppet ved hovedinngan-
gen er med på å ramme den inn, og 
leder kunden. Surfebrett skiltet ved 
inngangen ved Oslo Crossfit inne-
holder informasjon om åpningstider og 
en velkomst til AKAW. 
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VISUALISERINGER
BAR OG HANGOUT 

Baren på AKAW. Baren er utstyrt med en 
vask, kjøleskap, isbitskuff og skuffer til 
oppbevaring. Gamle surfebrett er brukt til 
å lage en hylle over baren. Disse er mon-
tert fast i taket ved hjelp av små stålbein 
festet i brettene. 

Her selges et utvalg kaffe, ulike typer øl, 
vin og mineralvann. Jeg ser også for meg 
et kjøkken på bakrommet, der man kan 
tilberede enkel servering, som salater, 
men dette er ikke visualisert. Det står en 
eske med appelsiner på benken, og disse 
kan kundene forsyne seg av. 

Scenen skimtes så vidt i høyre hjørne. For 
å opprettholde god hygiene og avstand, 
har jeg satt opp en skillevegg mellom sce-
nen og baren. Denne er ikke fullstendig, 
og avskiller uten å ødelegge utsikten til 
scenene fra andre vinkler. 
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VISUALISERINGER
LOUNGE OG HANGOUT 

Dette er lounge området. Her er det plassert en sofa, 
og jeg vil at dette området skal ha en avslappet stem-
ning over seg. Her kan man sitte en gjeng sammen, 
eller så er det perfekt å sitte her hvis det er et fore-
drag, eller vises en film på scenen ovenfor. Det er 
meningen å ha mye gulvplass mellom lounge sonen 
og scenen, da man enkelt kan ta med seg en krakk ut 
på gulvet, hvis det er mange som skal se et foredrag 
samtidig. Den åpne sonen bidrar også til et åpent og 
luftig lokale. Scenen er visualisert på neste side. Jeg 
vil gjerne ha et avslappet og miljøvennlig utrykk, men 
likevel fresht. Derfor har jeg valgt en lekker sofa og 
lampe i kombinasjon med solstolene og den gamle 
vintage stolen. Det marokkanske gulvteppet rammer 
inn sonen. Bildene på den hvite veggen er surfebilder 
fra Lofoten, tatt av en fotograf som er velkjent i det 
norske surfemiljøet.

Bilde 1: Surfer med rosa brett.
Bilde 2: Pumpende bølge i vinterlandskap.
Foto: Mats Slaastad Birkelund

Bilde 3: Surfer i vinterlandskap. 
Foto: Mr Kian Bourke-Steer 
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VISUALISERINGER
LOUNGE OG HANGOUT 

Dette er utsikten fra loungen. Den lille scenen for-
an vinduet til surfebrettverkstedet brukes til eventer, 
foredrag og kan fint brukes til en sittebenk når ikke 
det foregår noe spesielt. Når scenen ikke brukes til 
eventer vil det være lagt ut puter man kan sitte på, 
men det er ikke visualisert her. Et event er visualisert 
på neste side. 

Inn av vinduet skimter man surfebrettverkstedet. 
Dette ville vært mer synlig om lysene i loungen ble 
dempet, men på kveldstid vil det synes godt, da den 
naturlige lyssettingen blir svakere, og man unngår fullt 
så mye gjenskinn i vindusruten. 
 

68



VISUALISERINGER
LOUNGE OG HANGOUT 

Slik kan et event på kveldstid se ut. Den hvite avlange 
boksen over vinduet, inneholder et elektrisk lerret med 
skjult kabelføring, man kan felle ned, og ved hjelp av en 
prosjektor i taket vil man kunne sende filmer og tv på 
denne skjermen. Her vises en surfekonkurranse samti-
dig som en person snakker til en forsamling. Deltaker-
ne på eventet er her visualisert stående, men ettersom 
lokalet er fullt av lette møbler - som bambuskrakker - 
er det tenkt at de kan flytte disse krakkene med seg til 
eventer om de ønsker å sitte. Da AKAW ikke skal fun-
gere som et partysted, har jeg unnlatt å installere lys-
rigger i taket. Lysrigger i taket vil være forstyrrende for 
AKAW sitt daglige uttrykk.

Lyset som treffer foredragsholderen er en LED Slim 
Spot RGB, som er satt opp på et tilhørende stativ. En 
slik lampe kan også festes i tak og vegger, eller stå 
med sin doble bøyle på gulvet. Denne lampen kan flyt-
tes rundt etter der man vil ha den, ha ulik farge på lys 
og kan blinke til musikken. Derfor er disse lampene noe 
jeg vil ha til eventer, og jeg ser for meg at kan bli opp-
bevart på lageret, og hentet frem ved eventer, fester 
eller foredrag. 
(Multisupply 2019)

Bilde på lærret: Surfekonkurranse med publikum
Surfnorge.no
Foto: Andreas Wolden
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VISUALISERINGER
KONTOR OG AKAW RECYCLE

Fra venstre ser man AKAW RECYCLE og en 
person som er i ferd med å legge en ødelagt 
våtdrakt inn i luken. Ovenfor han er kontoret. 
Kontorets funksjon er å planlegge eventer 
på AKAW, samt at kunder kan komme dit for 
tips om surfereiser, utstyr eller bare slå an en 
prat rundt det store bordet. Med tid ser jeg 
for meg at AKAW sitt kontor kan ta mer plass 
innen norsk surfing, og være en slags ho-
vedavdeling for planlegging av konkurranser 
og eventer rundt om i Norge. Kontoret står 
også for videreføringen av resirkuleringen og 
bistår gjerne kundene om informasjon. Ut vin-
duene skimter man Nydalsveien 15 og bygget 
til Screen Media. Døren ved siden av kontoret 
fører inn til bad og garderober. 
Boken som ligger på bordet er en kjent bok 
som heter Surf Travel, og denne kan kundene 
lese i og hente inspirasjon fra. 
 

Bilde 1: Surfer på 80- tallet.
Bildet er repostet utallige ganger, og det er svært vanskelig å finne et kon-
kret opphav. Dette bildet er funnet på instagram. 

Bilde 2: Skater i rampe.
Fotograf: Ukjent

Bilde 3: Illustrasjon av Lofoten.
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1

2

3



VISUALISERINGER
BUTIKK

Dette er butikken sett fra kontoret. Et 
teppe er med på å lede kunden inn i 
butikken. På fremsiden av kassen er det 
et utvalg surfcarver skateboards, skate-
boards som forbedrer surfeteknikken. 
Mellom kassen og prøverommene er det 
en 1 meters veggplass, og her henger 
mindre varer, som utstyr til surfebrett og 
skateboards, samt en stige til å nå varer 
som henger høyt. Disse varene henger 
like ved kassen da dette er varer som 
er små og lette å stjele med seg. En slik 
vareplassering er svært vanlig i surfe og 
skate butikker. Den bølgeformede knag-
grekken langs vinduet bryter opp i det 
stramme utrykket, og skaper både et 
spennende blikkfang inne og fra utsiden. 
På denne knaggrekken henger secon-
dhand klær. Den store surfebretthyllen 
i enden av butikken inneholder alle nye 
brett som er til salgs på AKAW. Second-
hand brett finnes ellers rundt om i loka-
let. Det er lagt inn lysplater i hyllene på 
surfebrettstativet, slik at alle brett får god 
belysning.
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VISUALISERINGER
BUTIKK

Det er lagt inn LED-lys bak våtdrakt skiltet 
på veggen. Dette er for at den sorte skriften 
skal få en kontrast til den mørke veggen og 
at skiltet skaper et blikkfang. Prøveromme-
ne er kvadratiske, og er 1 meter x 1meter, 
og har høye speil på veggen. Varebærerne 
av betong har skuffesystem med push-click 
funksjon, og lagrer ekstra varer. I hyllen bak 
kassen er det montert lysplater, slik at vare-
ne i hyllen kommer godt frem. Dette er små-
varer som pynt, bøker eller merchandise.
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VISUALISERINGER
SHAPE ROM 

Her er surfebrettverkstedet, sett fra vin-
kelen lounge område. Hele rommet er 
malt i Jotuns FUSION. Som tidligere 
nevnt vil for mange farger og mønstre 
være forstyrrende for prosessen med 
å shape et brett, og derfor er det lite 
kontraster i rommet, da både vegger og 
faste møbler er i samme farge. Skapet 
som dekker hele kortveggen til venstre 
rommer utstyr som er nødvendig under 
produksjon av et brett, slik som støvsu-
ger. Skapene over lysrørene langs veg-
gen rommer verktøy. Det er laget en liten 
benkeplate over lysrørene. Disse har to 
funksjoner. Den ene er å lede lyset riktig 
vei, slik at det begrenses mot surfebret-
tet i midten. Den andre funksjonen er at 
det er et lett tilgjengelig sted å legge fra 
seg verktøy i prosessen med brettet.

Bilde1: Blått hav med bølger. 
Kandidat 608.

Bilde 2: Surfer i solnedgang. 
Fotograf: the hearth links.com 

Bilde 3: Illustrasjon til VANS surfekonkurranse.
Produsert av: Ian Jepson

Bilde 4: Surfere på samme bølge. 
Bildet repostet utallige ganger på pinterest, og umulig å finne et opphav, men det er 
tatt i California på 80-tallet. 

Bilde 5: Surfer i sjøgrønn bølge. 
Produsent: Art Brewer 
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VISUALISERINGER
SHAPE ROM 

Verkstedet sett fra arbeidsbenken, like ved 
døren inn. Her er vinduet ut til loungen ikke 
dekket, men lyset utenfra er dempet. Om 
det blir for lyst, kan lerretet felles ned uten-
for vinduet. Her er produksjonen visualisert, 
men i virkeligheten ville det vært mye støv 
og utstyr rundt.
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VISUALISERINGER
BAD OG GARDEROBE 

- Med forbehold om at bølgen blir noe av - 

Badet og garderoben sett fra veggen ved 
vasken. Brettstativet er til oppbevaring av 
kundenes surfebrett, før eller etter de har 
surfet i akerselven. Skapene ved siden av 
er til oppbevaring av eiendeler, og nøkke-
len kan leveres ved kontoret om man ikke 
ønsker å ha den med seg til elvesurfingen. 
Dusjene kan brukes etter elvesurfingen. Det 
er 90 cm mellom døren som går utover, og 
selve dusjen, så dusj - avlukket fungerer 
også som en privat garderobe. Surfebrett 
benken i midten av rommet er til å legge fra 
seg ting på underveis eller sitte på. 
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VISUALISERINGER
BAD OG GARDEROBE 

Dette er badet sett fra foran surfe-
brettstativet. Det er to dusjer og tre 
toaletter. Det høye bambusspeilet 
ved bambusveggen skaper god 
romfølelse. Surfebrettbordet er til å 
kunne legge fra seg ting på mens 
man ordner seg.  
Bambusstigen ved vasken er til å 
henge fra seg håndklær på. Ved 
siden av bambusstigen er døren til 
ut i lokalet. 
Bambusveggene gir fylde til rom-
met, og unngår at det blir et sterilt 
uttrykk. Fargetonene ellers er blått 
og hvitt, noe som er freshe farger 
og bidrar til et hygienisk og desin-
fiserende inntrykk. Blått roer ned, 
og blir sett på som den kaldeste i 
fargespekteret, derfor er den flott i 
kombinasjon med en varmere farge. 
(Tove Steinbo, 2016, 126.)
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VISUALISERINGER
BAD OG GARDEROBE 

Dusj og toalett visualisert. Døren ved bam-
busveggen fører ut til mellomgangen. Det 
vil være naturlig at man kommer inn denne 
døren om man har elvesurfet. Det store 
teppet på gulvet er tynt, og lett å vaske. 
Det ligger oppå et anti-skli teppe. Teppet 
har sin funksjon ved at ikke det skal bli 
unødvendig vannsøl fra dusjene på gulvet, 
i tillegg at det gir rommet fylde. Hygienen 
vil ikke være et problem, da teppet blir 
vasket ofte. Teppet er laget av tynn frotté, 
og tilegner seg en gulvteppe funksjon, da 
antiskli matten under gir det fylde og høy-
de.
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DETALJTEGNINGER

SURFEBRETTSTATIV BUTIKK 
HYLLE BAK KASSE I BUTIKK 
KASSE BUTIKK 
SOFA I BAR OMRÅDET
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Surfebrettstativ i MDF, senere laminert i Jotun 

FUSION 5362

ARBEIDSTEGNING Surfebrettstativ butikk

A17

Arbeidstegning surfebrett stativ butikk
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ARBEIDSTEGNING Hylle bak kasse i butikk

Hylle i eik. Lysplater under hver hylle 
til å lyse opp varer. 

Eik Lysplate

Skuffer med push - 
click demping. 

A18

Arbeidstegning hylle bak kasse butikk
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Eik

Kassen er i eik. AKAW logo i 
sort folie på fremsiden.

På kassesiden som vender inn, er det 
laget et rom oppbevaring av handleposer, 
og en kleshenger rad til å henge bort klær 
kunden eventuelt ikke ønsker likevel. Dette 
vil være tidsbesparende for ansatte, da de 
fort kan rydde bort varer kunden ikke vil 
ha, og skaper er ryddig system. 

ARBEIDSTEGNING Kasse butikk

A19

Arbeidstegning kasse butikk
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ARBEIDSTEGNING Sofabenk

Sofabenk langs to av veggene. Denne benken rommer mange, 
og har behagelige sitteputer i lin. Skuffeseksjoner rommer pledd 
og annet til uteområdet. 

Totalt tre skuffer med push - click funksjon

Betong Lin

A20

Arbeidstegning sofa benk 
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Foto 
Side 16:

Molsnes Lund, Trude. Hentet 25.02.2020. Foto. 
Bakgrunnsbilde funnet på pinterest, senere redigert i photoshop av kandidat 608. 
Trude Molnes Lund. 
https://no.pinterest.com/pin/366058275960146870/

Illustrasjon
Side 19:

Illustrasjon utarbeidet av kandidat 608, i photoshop og illustrator. 

Foto
Side 20: 

Bilde 1: Ski Torp, Pernille. Hentet 01.03.2020. Foto instagram.
Fotograf: Pernille Ski Torp 
https://www.instagram.com/p/B9uBctWFzV_/

Bilde 2: Ivrig Camp. Hentet 01.03.2020. Foto instagram. 
Fotograf: Ivrig Camp 
https://www.instagram.com/p/B2q2y35C_36/

Bilde 3: Brochmann, Sigve. Hentet 01.03.2020. Foto.
Fotograf: Sigve Brochmann 
https://surf-norge.no/konkurranser/cold-as-f-jaeren-boardriders/

Bilde 4: Surfnorge.no. Hentet 01.03.2020. Foto. 
Fotograf: Surfnorge.no 
https://surf-norge.no/tips-og-triks/vinterdrakter-2019/

Bilde 5: Knutsen, Frank, Glenn William Imre & Kristine Tofte. Hentet 01.03.2020. Foto
Fotograf: Frank Knutsen, Glenn William Imrie & Kristine Tofte. Surfnorge.no
https://surf-norge.no/konkurranser/typisk-norsk-surf-norgescup-pa-lista/

Bilde 6: Gq.com. Hentet 01.03.2020. Foto.
Fotograf: Ukjent. Eier Gq.com 
https://www.gq.com/?us_site=y

Bilde 7: Brochmann, Sigve. Hentet 01.03.2020. Foto. 
Fotograf: Sigve Brochmann 
https://surf-norge.no/konkurranser/cold-as-f-jaeren-boardriders/

Bilde: 8 Carhartt. Hentet 01.03.2020. Foto.
Fotograf: Carhartt 
https://www.carhartt-wip.com/en

Foto
Side: 31 

1 og 2: Mahallati interior. Hentet 04.04.2020. Foto. 
https://www.mhllt.com/channel-island-surfshop-byronbay

3: Alexis Fisher, Lauren - via pinterest. Hentet 04.04.2020. Foto. 
https://www.harpersbazaar.com/culture/interiors-entertaining/g5705/beach-house-decor-ideas/?slide=15

4: Elizabeth, Madeleine. Hentet 05.04.2020. Foto. 
Fotograf: Madeleine Elizabeth 
https://vsco.co/madeleinelizabeth/media/5a596fb90609b625063e097d?share=MTUxNTgxMDc0OQ%3D%3D

5: Chan Coffman. Hentet 03.04.2020. Foto.
Fotograf: Erica Chan Coffman  
https://honestlyyum.com/17395/experiencing-leos-oyster-bar/ 

6: Urban Outfitters. Hentet 04.04.2020. Foto. 
https://www.urbanoutfitters.com/shop/4040-locust-offset-stripe-rug?parentid=A_FURN_RUGS#/

7: Mutt Studios. Hentet 04.04.2020. Foto.
Fotograf: Mutt studios  
https://www.archdaily.com/901502/universal-works-x-26-berwick-street-studio-mutt/5b8ff773f197cc30e0000289-universal-
works-x-26-berwick-street-studio-mutt-photo

Foto og illustrasjon
Side 34:

1: Kryssfiner. Bilde tatt av kandidat 608 og deretter justert fargeskala i Photoshop.
 
2: Ledlys. Utarbeidet av kandidat 608 i phototshop og illustrator.  

3: Vans. Hentet 03.04.2020. Foto. 
https://www.vans.com/shop/womens-shoes/checkerboard-old-skool-plat-
form-black-true-white 

4: Skoeske. Bilde tatt av kandidat 608, redigert i photoshop. 

5: Skateboards fra 3D warehouse. Varebærer utarbeidet i Archicad og rendret av kandidat 
608. 

6: Designboom. Hentet 04.03.2020. Foto
Produsent: Anthony Dickens
https://www.designboom.com/design/anthony-dickens-tekio-japanese-paper-lamp/                                                 

7, 8 & 9: Utarbeidet og rendret i Achicad av kandidat 608. Surfebrett fra 3D warehouse. 

10: Carpetrunners. Hentet 01.03.2020. Foto.
https://www.carpetrunners.info/

Foto 
Side 22:

1: Munrosurfboards.com. Hentet 20.03.2020. Foto. 
Munrosurfboards.com
http://www.munrosurfboards.com.au/stock/8-1-round-tail

2: Wikipedia.org. Hentet 19. 02. 2020. Foto. 
https://no.wikipedia.org/wiki/Tegl

3: Mahallati interior. Hentet 25.03.2020. Foto. 
https://www.mhllt.com/channel-island-surfshop-byronbay

4: Byggogbevar.no. Hentet 19.02.2020. Foto. 
https://www.byggogbevar.no/enoek/groenne-materialvalg/konstruksjonsmaterialer/betong

5: Mahallati interior. Hentet 24.03.2020. Foto. 
https://www.mhllt.com/channel-island-surfshop-byronbay

6: Donna. Hentet 24. 03. 2020. 
Fotograf: Donna 17.05.2016 
https://www.instagram.com/p/BFf47ofOS6g/

7: Moran, Trevor. Fanno scores in Norway. Hentet 02.04.2020. Foto. 
Fotograf: Trevor Moran
https://highenoughtoseethesea.tumblr.com/post/158467269336/fanno-scores-in-norway-photo-trevor-moran

Foto
Side 32:

1: Sfgirlbybay.com. Hentet: 03.05.2020. Foto.
Fotografert: 05.04.2017
https://www.sfgirlbybay.com/2017/05/04/surf-shack-hideaway/

2: Aesthetecurator.com. Hentet: 03.05.2020. Foto. 
Fotografert: 22.06.2019
https://aesthetecurator.com/backyard-fire-pit-ideas-with-cozy-sea-
ting-area-backyardideas-backyardfirepitideas.html/%E2%9C%9479-backyard-fi-
re-pit-ideas-with-cozy-seating-area-13#main

3: Sfgirlbybay.com Hentet: 03.05.2020. Foto.
Fotografert: 05.04.2017
https://www.sfgirlbybay.com/2017/05/04/surf-shack-hideaway/

4: Hagadone, Jessie. Tiny surf shack Outer banks North Carolina. Hentet 
03.05.2020. Foto.
Fotograf: Jessie Hagadone 
https://i.pinimg.com/originals/0f/1e/a8/0f1ea8fde4a4e218a6e80f6dd3def121.jpg

5: Eranoother. Hentet: 03.05.2020. Foto. 
Fotografert: 02.05.2019. 
https://no.pinterest.com/pin/116249234119197164/

6: Sugarandcharm. Hentet: 03.05.2020. Foto.
Postet: 20.04.2020.
https://sugarandcharm.com/10-grassless-backyards



Foto og illustrasjon
Side 35:

1: Classiccrockery. Hentet 28.03.2020.Foto. 
https://www.classiccrockery.co.uk/catalogue/vintage-moroccan-berber-floor-cus-
hion/

2: Maisonsdumonde. Hentet 28.03.2020. Foto. 
https://www.maisonsdumonde.com/UK/en/c/lighting-ndfb7ae65fc6656cb5f-
b4080a44281f11f0be08f?sort=popular&page=1

3: Lilyardor. Hentet 28.03.2020. Foto. 
Fotograf: Lily Ardor
https://www.lilyardor.com/cute-cactus-diy-plant/

4: 3D warehouse, Achicad rendret av kandidat 608. 

5: Maisonsdumonde. Hentet 28.03.2020. Foto.                                                                                                                                            
 https://www.maisonsdumonde.com/UK/en/c/seating-n3b91d852a881e-
67c14dc5516b4978b0b4f9c5b9?sort=p
pular&page=3

6: CB2. Hentet 28.03.2020. Foto.
https://www.cb2.com/braided-jute-large-pouf/s185815

7: 3D warehouse, Archicad rendret av kandidat 608.

8: Cococarpets. Hentet 28.03.2020. Foto. 
https://cococarpets.com/collections/carpets/products/cotton-candy-vinta-
ge-boujaad-moroccan-berber-carpet?utm_source=Pinterest&utm_medium=Social

9: 3D warehouse, Archicad rendret av kandidat 608. 

10: Ebay. Hentet 28.03.2020. Foto. 
https://www.ebay.com/itm/254275933746?ul_noapp=true

11: Urbanoutfitters. Hentet 28.03.2020. Foto. 
https://www.urbanoutfitters.com/shop/reema-floor-cushion?category=A-SOFTSE-
AT&color=011&quantity=1&size=ONE%20SIZE&type=REGULAR

12: Ellos. Hentet 25.03.2020. Foto.
https://www.ellos.no/star-trading/partyslynge-hvit-16l-klar/1526525-02-
2?extcmp=01_NO_SEM_G4&LGWCODE=152652502;87173;4797&gclid=EAIaI-
QobChMI_p7-rvL26AIVFaWaCh030wMUEAQYBCABEgJpNvD_BwE&gclsrc=aw.ds

13: The Journal. Hentet 25.03.2020. Foto. 
Foto: Mr Kian Bourke-Steer
https://www.mrporter.com/en-tw/journal/travel/luxury-trips-for-the-adventuro-
us-traveller-413420

Foto og illustrasjon
Side 36:

1: Joeltudor. Hentet: 10.04.2020. Foto. 
https://joeltudor.com/surfboards/

2: Rendret veggoppheng Archicad, av kandidat 608. 

3: Stocksy. Hentet: 10.04.2020. Foto. 
Fotograf og produsent: urs siedentop & co
https://www.stocksy.com/791637/green-lipstick-surfboard

4: Rendret Archicad, av kandidat 608. 

5: Rendret Archicad, av kandidat 608. 

6: Shapersupply. Hentet: 08.04.2020. Foto. 
https://shapersupply.com/products/surfboard-shaping-racks

7: Rendret Archicad, av kandidat 608.

8: The earth links. Hentet: 10.04.2020.
Fotograf: the hearth links.com
https://www.thearthlinks.com/

9: The age. Hentet: 05.04.2020. Foto. 
Produsent: Art Brewer
https://www.theage.com.au/sport/lopez-still-riding-high-20120210-1slx6.html

10: Rendret Archicad, av kandidat 608. 

Foto og illustrasjon
Side 37:

1: Kenyahome. Hentet: 03.04.2020. Foto.                                                                                                                                                                                                                                       
https://kenayhome.com/es/766-taburetes

2: Trouva. Hentet: 01.04.2020. Foto.
Produsent: HKliving
https://www.trouva.com/products/hk-living-natural-bamboo-and-glass-mirror?currency=GBP&utm_source=google&utm_me-
dium=cpc&utm_campaign=2058030176&utm_content=74805248623&utm_term=&targeting=pla-365927488997&de-
vice=m&gclid=Cj0KCQiAkKnyBRDwARIsALtxe7hXPCp1JK7kyE3AiI0J5O260xAdl-xZlIYNd8Rx5dxV8y5rWbiM0VMaAnrtEALw_
wcB

3: Pixers. Hentet: 01.04.2020. Foto. 
https://pixers.no/fototapeter/bambusvegg-7211432

4 og 5: The color kind. Hentet: 01.04.2020. Foto. 
https://www.thecolorkind.com/blog/2019/5/28/color-crush-layered-neutrals-crgka-eeykj

6: Graciousstyle. Hentet: 02.04.2020. Foto. 
https://www.graciousstyle.com/buy/ndigfp126

7: Kenayhome. Hentet: 02.04.2020. Foto. 
Fotograf: Hogares Kenay
https://kenayhome.com/blog/hogares-kenay-summer-house/

8: Archicad rendret, av kandidat 608. 

9: Carpet Culture. Hentet: 21.04.2020. Foto. 
https://www.carpet-culture.com/products/moroccan-blue-color-rug-d-33011?utm_source=Pinterest&utm_medium=Social

Illustrasjon
Side 42, 43 og 44:

Alle illustrasjoner er utarbeidet av kandidat 608.

Unntak er mockups av totebag og kaffekopp. 
Disse er hentet fra:
Mockupworld. Hentet: 01.03.2020. Foto/ Mockup
https://www.mockupworld.co/all-mockups/

 Foto og illustrasjon
Side 45:

1. Hele illustrasjonen er utarbeidet av kandidat: 608.
Bilde av totebag er tatt av kandidat 608. 02.02.2020. 

2. Illustrasjonen er utarbeidet i Photoshop av kandidat 608. 
Bilde av person er funnet på pinterest. Senere redigert av kandidat 608 i photoshop.
Bakgrunnsbildet av bymiljø er tatt av kandidat 608 og redigert i photoshop. 
 
Billabong Pipe Masters. John John Florence. Hentet 03.02.2020. Foto. 
https://no.pinterest.com/pin/824792119239741014/

3. Hele illustrasjonen er utarbeidet av kandidat: 608.
Bilde av totebag er tatt av kandidat 608. 02.02.2020. 

Foto og illustrasjon
Side 46 og 47:

Mockup av Macbook:

Support.apple.com. Hentet 11.04.2020. Foto. 
https://support.apple.com/no-no/HT201300

Bilde nummer 1 side 47:

Stocksy.com. Hentet 13.04.2020. Foto. 
Fotograf og produsent: urs siedentop & co
https://www.stocksy.com/802681/surfboard-shaper-with-tool

Alle andre bilder brukt på illustrasjon av nettside er selvtatt av kandidat 608, og senere 
redigert i Photoshop.
Alle illustrasjoner, som tekst og redigerte bilder er utarbeidet og produsert av kandidat 
608. 
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Foto og illustrasjon
Side 50:

Bilde 1, 2 & 3 tilhører kandidat 608. 

Bilde 4: Wavesplanet. Hentet: 19.02.2020. Foto.
https://wavesplanet.com/factors-to-consider-when-looking-for-a-surf-camp/

Bilde 5: Czech Explorer. Hentet 13.03.2020. Foto. 
Lagt ut: 23.06.2019. Fotograf: czech_explorer_
Instagram: https://www.instagram.com/p/BzCtQIriWVl/

Bilde 6: Oldschool surf and skate. Hentet 13.03.2020. Foto.
https://oldschoolsurfandskate.tumblr.com/

Bilde 7: Fubiz. Hentet 13.03.2020. Foto.
Fotograf: Chris Burkard
http://www.fubiz.net/2015/01/12/extreme-sport-photography-by-chris-burkard/

Bilde 8: Jenkenmmag. Hentet 13.03.2020. Foto. 
Fotograf: Blabado
http://www.jenkemmag.com/home/2014/01/02/signs-you-were-a-late-90s-skater/ 

Bilde 9: Redbull. Hentet 13.03.2020. Foto.
Fotograf: Frode Inge Helland
https://www.redbull.com/at-de/schoensten-straende-europas

Illustrasjon
Side 51:

Illustrasjon utarbeidet av kandidat 608. 

Foto og illustrasjon
Side 49:

Illustrasjon og foto tatt og utarbeidet av kandidat 608. 

REFERANSELISTE FOTO OG ILLUSTRASJON



REFERANSELISTE FOTO OG ILLUSTRASJON - VISUALISERINGER
Foto og illustrasjon
Side 62:

Bilde på TV skjermen er skjermbilde fra serien Surfers of  Lototen som sendes på Surfnorge.no
Surfnorge. Hentet 06.03.2020. Film.
Fotograf: Mats Slaastad Birkelund. 25.04.2019.  
https://surf-norge.no/kultur/surfers-of-lofoten-episode-1/    
                                                                                                      
Resten av illustrasjonen med untakk av bildeveggen (vist til tidligere) er utarbeidet av kandidat 
608.

Illustrasjon
Side 63:

Visualisering utarbeidet av kandidat 608.

Foto og illustrasjon
Side 64:

Bilde på TV skjermer er skjermbilder fra serien Surfers of  Lototen som sendes på Surfnorge.no
Surfnorge. Hentet 06.03.2020. Film.
Fotograf: Mats Slaastad Birkelund. 25.04.2019.  
https://surf-norge.no/kultur/surfers-of-lofoten-episode-1/    
                                                                                                      
Illustrasjon utarbeidet av kandidat 608.

Foto og illustrasjon
Side 65:

Surfebrettet er kandidat 608 sitt eget bilde. 
Utarbeidet: 14.04.2020.  
                                                                                                      
Iillustrasjonen er utarbeidet av kandidat 608.

Illustrasjon
Side 66:

Bildet på TV skjerm er utarbeidet i photoshop av kandidat 608.
                                                                                                      
Iillustrasjonen er utarbeidet av kandidat 608.

Foto og illustrasjon
Side 67:

Bilder på hvit vegg er hentet fra: Surfnorge.no 
Surfnorge. Hentet 15.04.2020. Foto
Fotograf: Mats Slaastad Birkelund
https://surf-norge.no/videosurf/surfers-of-lofoten/

Bilde på bambusvegg: 
The Journal. Hentet 01.04.2020. Foto.
Fotograf: Mr Kian Bourke-Steer
https://www.mrporter.com/en-tw/journal/travel/luxury-trips-for-the-adventurous-traveller-413420

Illustrasjon utarbeidet av kandidat 608.

Foto og illustrasjon
Side 68:

Illustrasjon utarbeidet av kandidat 608. 

Foto og illustrasjon
Side 69:

Bilde på lærret: Surfnorge.no
Surfnorge. Hentet:10.04.2020.
Foto: Andreas Wolden
https://surf-norge.no/konkurranser/norgescup-stopp-2-surf-og-torr-fisk/

Illustrasjon utarbeidet av kandidat 608. 

Foto og illustrasjon
Side 70:

Bilde 1:
Bildet er repostet utallige ganger, og det er svært vanskelig å finne et konkret opphav. Dette bildet 
er funnet på instagram. 
Instagram. Hentet 09.02.2020. Foto.
The real 60s bazaar. 
https://www.instagram.com/thereal60sbazaar/

Bilde 2: Gq.com. Hentet 01.03.2020. Foto.
Fotograf: Ukjent. Eier Gq.com 
https://www.gq.com/?us_site=y

Bilde 3: Utarbeidet grafisk av kandidat 608.

Illustrasjon utarbeidet ev kandidat 608. 

Illustrasjon
Side 71:

Illustrasjon utarbeidet av kandidat 608. 

Illustrasjon
Side 72:

Illustrasjon utarbeidet av kandidat 608. 

Illustrasjon
Side 73:

Bilde 1: Kandidat 608 sitt bilde. 
Fotografert: 06.08.2018.

Bilde 2: The earth links. Hentet: 10.04.2020.
Fotograf: the hearth links.com
https://www.thearthlinks.com/

Bilde 3: Abduzeedo. Hentet 02.03.2020.
Produsert av: Ian Jepson
https://abduzeedo.com/vans-surf-pro-classic-illustration

Bilde 4: Bildet repostet utallige ganger på pinterest, og umulig å finne et opphav, men det er tatt i 
California på 80-tallet. 
Hentet: 05.04.2020. Foto.
https://no.pinterest.com/pin/214906213459393113/

Bilde 5: The age. Hentet: 05.04.2020. Foto. 
Produsent: Art Brewer
https://www.theage.com.au/sport/lopez-still-riding-high-20120210-1slx6.html

Illustrasjon utarbeidet av kandidat 608. 

Illustrasjon
Side 74:

Illustrasjon utarbeidet av kandidat 608. 

Illustrasjon
Side 75:

Illustrasjon utarbeidet av kandidat 608. 

Illustrasjon
Side 76:

Illustrasjon utarbeidet av kandidat 608. 

Illustrasjon
Side 77:

Illustrasjon utarbeidet av kandidat 608. 
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Grunnet Covid 19 har jeg vært nødt til å løse mye annerledes enn jeg hadde sett for meg. Blant dette er 
tekniske tegninger og detaljtegninger fra ArchiCAD sentralt. Grunnet for lite kapasitet på min mac har 
kvaliteten blitt betraktelig dårligere på disse tegningene, enn om jeg hadde hatt tilgang på en mac på 

skolen med bedre kapasitet samt service senteret på Fjerdingen. I en vanskelig tid med mye restriksjo-
ner, er dette det beste resultatet jeg har fått til på egenhånd med tekniske problemer. 

UTFORDRINGER GRUNNET COVID-19
TEKNISKE PROBLEMER



ETTERORD
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Den 22.04.2020 kom det ut en artikkel på Brettforbundet.no om at Norges Idrettsforbund, 
etter innspill fra Brettforbundet, har inkludert blant annet elvebølgen i Nydalen i idrettens 
felles innspill til kulturdepartementes spillemiddelordning. I den anleding har jeg vært i 

kontakt med Brettforbundet og skal i nær fremtid få vise mitt konsept til dem. Dette vil gi 
meg et godt innspill og gode innfallsvinkler fra mennesker som virkelig jobber for å få til 

denne bølgen, for å videre kunne utvikle konseptet mitt om det blir aktuelt.
 

(Sondre Hylland, 2020)

Brettforbundet. 2020. << Et stort steg for Wavepool og Elvebølge i Norge!>> 
Oppdatert 22.04.2020.
https://www.brettforbundet.no/artikler/et-stort-steg-for-wavepool-og-elvebolge-i-norge
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