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Konseptet i dette prosjektet vil være at interiøret skal fungere 

som et rehabiliterende miljø. Det har likevel også har fått nav-

net ”Grow”. Grow handler om mer enn bare høyde eller størrel-

se.  Å vokse handler også om å utvikle seg til det bedre.  

Mange innsatte sliter med å utvikle seg, og de kan føle at de 

sitter «fast». Det at de sitter «innelåst» skygger for åpenhet 

og en lyst til å utvikle seg. Trond i «Frie Fanger» på NRK, sier 

«Orker kroppen og huet mitt 8-9 år på lukket?», og at «man får 

ikke jobba med seg selv når man er inne på lukket» (Frie fan-

ger, NRK). Det å «jobbe med seg selv», er kanskje en større 

nødvendighet for innsatte enn for andre. Lukket soning klarer 

ikke i dag å legge til rette for denne utviklingen, og akkurat det 

problemet har blitt kjernen i denne oppgaven. Det må legges 

vekt på å vokse, utvikle seg. Interiøret bør kunne legge til rette 

for at de innsatte skal kunne finne seg selv, forstå seg selv og 

til slutt rehabilitere seg selv.

Konseptet ”Grow”

Find yourself 

Understand yourself 

Rehabilitate yourself
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INTERIØRARKITEKTONISKE 
KVALITETER TIL 
REHABILITERING

1. Takhøyde 

2. Lys / Dagslys 

3. Runde former og sympatiske  
 materialer 

4. Betryggende farger

5. Innslag av naturen 

6. Avskjerming og personlig  
 intimsone

6 Elementer / kvaliteter
Gjennom teori og metodebruk er det presentert seks elementer eller kvaliteter 
som svar på problemstillingen. Disse interiørarkitektoniske kvalitetene skaper 
romlige opplevelser som tilrettelegger for utvikling, selvrealisering og rehabilite-
ring i fengselet. De seks elementene legger til rette for å vokse og utvikle seg, 
som konseptet grunner i. 

Elementene er lys/dagslys, takhøyde, runde former og sympatiske materialer, 
betryggende farger, innslag av naturen samt avskjerming og personlig intimsone. 
Disse elementene fungerer som hovedprinsipp for prosjektets design.
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