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BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Det bygges flere og flere nye bygg, mens mange bygg blir stående tomme og forfaller. Dette 
har vekket en interesse og et ønske om å bruke et av disse historiske byggene som står tomme, 
og gi det et nytt liv og funksjon. Dette skal belyses igjennom denne bachelor oppgaven med et 
fokus på rehabilitering. Oppgaven tar for seg en fiktiv rehabilitering av det tidligere deichmanske 
hovedbilioteket. 

Det valgte bygget er det gamle Deichmanske bibliotek, beliggende på Hammersborg i Oslo. 
Deichmanske bibliotek åpnet i 1785 og er det eldste offentlige biblioteket i Norge. Det er opp-
kalt etter Carl Deichmann som testamenterte sin boksamling på over 6000 bind til offentlig 
bruk. Han hadde et ønske om et offentlig bibliotek i Oslo og delte i testamentet hvor han mente 
biblioteket skulle ligge og hvordan det burde drives (Ringdal 1985, 23). Umiddelbart etter bi-
bliotekets åpning av biblioteket 1785 begynte utlånet til Oslos borgereog rommer hele 12.500 
kvadratmeter med sine 7 etasjer. Fra Deichmanske bibliotek åpnet i 1785 har studenter alltid 
brukt biblioteket, og med et ønske om å gjenbruke et historiske bygg og skape et coworkig sted 
for studenter faller valget naturlig på det gamle Deichmanske bibliotek. 
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PROBLEMSTILLING

”Hvordan kan interiørarkitektur med fokus på
farge og bærekraftig design skape gode 
coworking rom ved rehabilitering av 
det gamle Deichmanske bibliotek?”
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NYTT MATERIALE PRODUKSJON FRAKT
BRUKEN AV PRODUKTET AVFALL

GJENVINNINGBÆREKRAFTIGE INNKJØP

DEN BÆREKRAFTIGE LIVSSYKLUSEN

Byggebransjen har en stor påvirkning på miljøet og interiørarkitektur spiller en stor rolle innenfor 
byggebransjen. Gjennom å designe interiørløsninger bidrar designere til økt forbruk. Vi som designere 
kan være med på å gjøre en positiv forskjell for miljøet gjennom våre designvalg. Da vi som designere 
har et ansvar for å velge bærekraftige løsninger og materialer, samt ta i betrakning dens påvirkning på 
miljøet. Det må også tas i betraktning hvor lenge designløsningen vil være i bruk og hva som vil skje 
med etterbruken av materialene i prosjektet.

Dette kan gjøres gjennom å forstå livssyklusen til prosjektet og dens materialer. Mye av påvirk-
ningen på miljøet fra prosjektet skjer etter det er ferdigstilt, og det blir tatt i bruk. Kjemikaler vil 
bli brukt til å vaske, materialer blir ødelagt og må byttes ut, og interiøret blir utdatert. Det er 
derfor det er viktig at vi som designere forstår livssyklusen av et prosjekt

Den bærekraftige livssyklusen som illustrert under innebærer materialet fra start til slutt i et 
prosjekt, og skaper en «løkke». Her blir materialene gjenbruk eller resirkulert etter dens bruk, 
mens i en livssyklusen som ikke er bærekraftig blir en lineær modell hvor materialene ender 
som søppel. 
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BÆREKRAFT OG MATERIALVALG

Rehabilitering handler om å gjebruke eksisterende 
bygninger. Det lønner seg og rehabilitere for å holde 
klimagassutslippene lave. Dette på bakgrunn av gjen-
bruk av bygningsmasse som gjerne representere høyt 
klimagassutslipp som grunn, fundamenter og bæren-
dekonstruksjoner som oftest består av betong og stål 
med høyt klimagassutslipp. Dette viser at det er svært 
gunstig for klima å rehabilitere fremfor å bygge nytt. 

REHABILITERING BJØRK FINER RESIRKULERT PLAST

Videre er skrivebord, små bord og benkeplater fra 
Norwegian trash som er laget av 100 prosent resirku-
lert plastsøppel som plastflasker, plast poster, yoghurt 
beger osv. Det er ingen giftig VOC-gass utslipp og kan 
resirkuleres igjen etter bruk. Bordplatene i resirkulert 
plast er slitesterke og består av et hardt og slitesterkt 
materiale.

Bjørk finer er det andre slitesterke tresorten som er tatt 
i bruk i løsningen. Finer er brukt for å lage møbler, samt 
som lettvegger er dekt i bjørk finer. Treverket brukt føl-
ger den bærekraftige livssyklusen ved at et tre gror, blir 
hugget, deretter produserer til en gjenstand og tilslutt 
når levetiden til gjenstanden er over. Kan det bli brukt 
som drivstoff, ved eller komposteres. 
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LOKASJON

Byggets plassering Kollektivtransport

TINGHUSET REGJERINGSKVARTALET
YOUNGSTORGET

PILESTREDET

A
kergata

G
rubbegata

Y-BLOKKA
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SITUASJONSKART

ARNE GARBORGS PLASS 4, 0179 OSLO

Det Deichmanske-bibliotek i Oslo, belligende Arne Garborgs plass 4. Har sentrale 
beliggenhet med kort gangavstand til sentrum, butikk og kollektivtransport, som 
gjør det ypperlig til bruken som et coworking sted .Byggets sentrale plassering gjør 
det lett tilgjenglig. 

Sentral beliggenhet

Kollektiv transport

Korte gåavstander

A
kergata

Y-BLOKKA
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HISTORISK TIDSLINJE

1780

1780: Carl Deichman død 

Testamerte sin boksamling  på over 6000 

bind til offentlig bruk w

1800 1850

1820: Bibiloteket får rivaler 

Leiebiblioteket og  

Universitetsbiblioteket

1900 

Det gamle Deichmanske bibliotek 

1914: Milepæle 
Bibliotekets filial, Grunerløkka 
åpner. Landets første  
folkebiblioteksbygning

Biblioteket på flyttefot 

12.januar 1785: Deichmanske biblioteket 

åpner dørene, Rådhusgate 15 

Bibliotekets oppstart

1898: Haakon Nyhuus ny sjef av  

bibloteket og innfører endringer  

etter ammerikanske forbilder

1790: Bibliotekets  

første glansperiode

1803: Biblioteket slås 

sammen med Katedralskolen,  

Departementsgården

1840: Bibloteket stengt og 

bøker pakket ned

1845: Deichmanske åpner igjen 

og flytter til Borgergården, 

Kongesgate 22

1858: Bybrann i  

Christiania 

1884: flytter til  

Kristans IV`s gate 8-10

1840: Biblioteket skilles fra 

Katedralskolen og utlånet  

stopper opp

1823 - 1879: bibliote- 

ket flytter 6 ganger

1875: Arbeidere og tjenestefolk  
brukte biblioteket mer  

1834: Stilles spørsmål til 

bibliotekets status  ? 

1800- tallet: Studenter og  
embetsmenn er brukergruppen

1879: Studenter og lærere  
var fortsatt den største  
brukerne 

1898: ombygging i  

Kristian IVs gate

1908: Ny lesesal i 
Kristian IVs gate

1910: Bibliotekets 

første filial 

1920: Hammborg eiendom 
regulert til biblioteket

1922: Byggearbeidet 
starter

1924: Byggestopp
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2021 2020 2000 1950 

12.januar 1985: Deichmanske 
200 årsjubeleum 

1933: ferdigstilt og 
åpner dørene til det nye 
bibliotekbygget 

2019: flyttelass til nye 
loakler i Bjørvika

Høsten 2019: Stenger 
dørene

6.mars 2013: Bystyrets 
vedtak om nytt hovedbi-
bliotek i Bjørvika

22.juli 2011: Bygget skad-
det i terrorangrep. Deler 
av inngangsparti må rives 
og bygges på nytt 1.mars 2020: The Oslo 

Way bruker lokalet til 
event og arrangement

Bliotekstilbudet gjenreisesKrig: Biblioteket i krise

1972: Bygget utvides  
med en ny fløy

18.juni 2020: Det nye 
hovedbibloteket åpner 
dørene på Bjørvika

Biblioteteket i endring

1960: Etterkrigsårene var 

preget av filialutbygging 

Januar 2018: Deichmanske 
bibliotek endrer navn til 
Deichman

2020: Møller Eiendom 
kjøper bygget

1933: Stor pågang av  
studenter. Økningen av  
studenter i hovedstaten. 

1930 - 1945: Krig 
Magre bokhyller 
Tilflukt på biblioteket

1945 - 1962: Etterkrigstiden 
synkende utlånstall

1968: Ominnredning i  
hovedsalen

1980: Stor  
pågang  
og økende  
utlånertall

1970: Bokhyllene  
fylles igjen

2015: Hva skal bygget 
fylles med? ? 
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Det kommer også frem at biblioteket har alltid vært i endringer og utvikling 
gjennom årene og fulgt tiden. Det kom derfor ikke som en overaskelese når 
biblioteket igjen etter flere år skulle bytte lokalet, som gjorde at bygget sto 
tomt og åpen for nye bruksformer.

MÅLGRUPPEN

Gjennom historien til det Deichmanske bibliotek fremkommer det at  
studenter, embetsmenn, lærere og fagfolk har vært brukergruppen og  
benytte seg av biblioteket siden det åpnet i 1785. Dette viser til at  
biblioteket alltid har vært en naturlig møteplass for studenter og det blir 
derfor naturlig at målgruppen til den nye bruksformen er studenter. Den nye 
funksjonen for bygget med tanke på byggets sentrale beliggenhet skal være 
en sosial møteplass og coworking for studenter. En arbeidsplass for  
studenter med mulighet for sosialisering og nettverksbygging.
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ROMFORDELIG

1.ETASJE

2.ETASJE

Cafe og resepsjon

Toaletter

Sosial sone: Lounge

Arbeidsrom

Lukkede grupperom

Åpne grupperom

Toaletter
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GRØNN

OASE
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KONSEPT
Konsept beskrivelse 

Konseptet «Grønn oase» bygger på bærekraft og det å bringe naturen 
inn. Grønt er ofte assosierte med både bærekraft og naturen, samt som 
fasade fargen til det gamle Deichmanske bibliotek er grønt. 

Gjennom materialbruk og farger skal det utformes en funksjonell løsning 
med det grønne i fokus. Ved å skap et levende og grønt miljø skal det 
styrke forbindelsen mellom det naturlige miljøet ute og innemiljøet. 
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CAFE 1.ETASJE
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RESEPSJON CAFE SITTEPLASSER

Cafeén i 1.etasje er en av to sosiale soner i konseptet. Her er det sitteplasser i form av soafer, lounge 
stoler og avskjerming i form av planter. Den gule Cafeén invitere er åpen og invitere til sosialisering.
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PLATÅET 
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Det opphøyde platået i cafeen er innerst i lokalet med plasbebygd soafer og lounge stoler i grønn, 
gul og rød. 



20

COWORKING 2.ETASJE
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Planløsningen er utformet slik at den inviterer til  
samarbeid med variable arbeidsområder og 
sitteplasser. Planløsningen er delt inn i to ulike soner 
som er sosialsone som finner sted i caféen i første  
etasje og i hovedsalen i 2.etasje. Her er det  
sitteplasser i form av sofaer, lounge stoler, samt åpne 
grupperom med spiler som avskjerming. Det blir også 
brukt planter for å skape avskjerming i den åpne  
sosiale sonen.

Arbeidssonene som ligger på hver sin side av  
hovedsalen består av grupperom som deler opp  
rommene i mindre soner. Dette for å skape ulike  
områder for individuell jobbing, gruppe samarbeid og 
mindre formelle arbeidsplasser.

PLANLØSNING 2.ETASJE

Arbeidssone A

Arbeidssone B

Mesanin

Mesanin

Toaletter

Toaletter

Toaletter

Innglasset

terrasseSosial sone

Grupperom
Åpne grupperom

Grupperom
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Det første man møter i 2.etasjen er en grønn sofa og planteinstallasjon plassert bak te-kjøkket i den 
sosialesonen i hovedsalen.

SOFA OG PLANTE INSTALLASJON 
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WORK LOUNGE

Nederst i den sosiale sonen er den en ”work lounge” bestående av tribune 
med småbord for pc-en eller kaffe koppen, samt en sofa i varme toner. 
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Arbeidssone A 
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GRUPPEROM OG INDIVIDUELLE PLASSER
GRUPPEBORD OG ÅPNE GRUPPEROM
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FARGEKONSEPT
Fargene i prosjektet er hentet fra det kjente maleriet «Teknikk, vitenskape, dikting» av Axel Revold, som pryder veggen i  
hovedsalen i bygget. Her er det tatt utgangspunkt i de varme gul- og bruntonene, og de litt mer kjølige grønntonene i maleriet. 
Dette er allerede noen av fargene som er i bygget. Innhentingen av farger til fargepaletten var det et ønske om å videreføre det 
kjente og verdiene som ligger i bygget. Dette ved å bruke det kjente maleriet i hovedsalen og farger som allerede var i bygget, 
og bruke disse for å skape en fargepalett. 

Varmer farger er med på å skape en lun følelse, samt som de er energiske, oppløftene og skaper liv i et rom. Gul ble derfor valgt 
til sosialssone. Siden konseptet bygger på et grønt coworking sted for studenter hvor det skal være rom for sosialisering og  
arbeid ble også brukt kaldere farger i form av grønn toner på alle vegger i arbeidsrommene. Denne ble brukt i arbeidssone der 
det skulle være mer fokus på ro og arbeid.
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For å tilpasse bygget for den nye bruksformen er meto-
den ”tilsetting” bruk. Det nye elementet som introdu-
seres til bygget er en glassboks til den nedre inngangs-
partiet. Glassboksen er satt sammen slik at den passer 
akkurat inn der deler av trappen fjernes. 

Denne metoden er valgt for å ta hensyn til den allerede 
eksisterende arkitekturen uten å gjøre for store endringer 
til fasaden, men heller tilsette et nytt element. Utenom 
dette er terrassen innglaset for å skape enda et rom og 
utnytte plassen. Slik at terrassen kan brukes i all slags 
vær og året rundt. 

Fasadeendringen vil åpne opp bygget for alle og bruken 
av bygget, samt virke mer innbydende. Målet er å gjøre 
bygget mer tilgjengelig i forhold til universell utforming, 
ved å bruke arkitektoniske inngrep for åpne inngangspar-
tiet.  

FASADE ENDRING

TILSETTING AV NYTT ELEMENT

Trapp fjernes Ny fasade, glass boks og innglasset terrasse tilsettes
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Fasadeendringen består av å fjerne midtpartiet av nedre trapp, og tilsette en åpen 
glassboks, samt innglasset terrassen i tredje etasje. Glassboksen er en mer diskre tilset-
ting som går i et med den resterende trappen.

Ilustrasjon for den 

innglasset terrassen  

Ilustrasjon for den åpne 

glassboksen.
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UNIVERSELL INNGANG

Snitt mål 1:200

Konstruksjon som fjernes
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NB! All konstruksjon gjøres i sammarbeid 
med RIB.

Ny konstruksjon, rampe og glassboks

Rampe

Glassboks

Illustrasjon som  
inspirasjon for  
tenkt universiell inngang/tunnel 

Innglasset terrasse
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FARGE OG MATERAILCOLLAGE

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
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MATERIAL BESKRIVELSE:

1. Tekstiler til møbler og sitteputer

2. Bjørk finer. Vegger og innredning

3. Resirkulert plast benkeplate til skrivepulter

4. Resirkulert plast benkeplate til små bord

5. Grønn laminat front: kjøkken innredning

6. Akustikkplater til åpne grupperom

7. Malingfarger i grønntoner til arbeidsrom

8. Malingfarger i gultoner til cafe og lounge

9. Eik spile til tak og skillevegger

10. Mose til vegger og som illustrasjon for grønne planter

11. Kork til grupperom 
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