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Tema/Problemstilling 

Utgangspunktet for prosjektet er gjenbruk av eksisterende bygg som står tomme 
og ikke lengre er i bruk eller rommer sin opprinnelige 
funksjon. En endring i bruksområde. Dette i sammenheng med at 
rehabilitering og redesign av bygg er svært samfunnsaktuelt fordi gjenbruk av 
bygg er en del av en større klimagevinst totalt sett enn det er å rive bygninger og 
bygge nytt. Mange historiske bygg har også en 
kulturminneverdi, som er vernet og kan derfor ikke rives.

Videre for dette prosjektet har det vært relevant å se på hvilket behov og
potensiale bygget har med tanke på brukergruppe, hvilken rolle bygget har hatt, 
og gjøre det allment tilgjengelig for sitt nærmiljø.

Temaet jeg skal ta for meg er gjenbruk av eldre bygningsmasse, tilpasse
gjenbruk, integrere nytt design i gammel/eksisterende arkitektur. Jeg skal også 
utforske sosial bærekraft og stedsutvikling, nærmiljø og stedsbestemmelse.

Problemstillingen er:
Hvordan kan man gjennom interiørarkitektoniske inngrep tilrettelegge for 
aktiviteter tilpasset nærmiljøets behov?

Formålet med dette prosjektet er å utforske sosial bærekraftig stedsutvikling 
gjennom interiørarkitekturens praksis. Se på hvilket potensial eldre bygg har i 
forhold til bruk tilpasset dagens behov, og samtidig respektere/ ivareta dens
kulturhistoriske verdi. Utforske hvilken betydning eldre arkitektur har for
stedsidentitet og nærmiljø. Med fokus på gjenbruk av bygningsmasse. et flott og 
monumental stort bygg som fortjener sin plass og gjenbruk.

I en artikkel publisert på folkehelseinstituttets hjemmesider skriver de følgende: 
«frem til i dag har sosiale forhold fått mindre oppmerksomhet enn miljø og
økonomi som inngår i FNs 17 bærekrafts mål» (FHI, 2020)
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John Collletts Plass 

Bygget jeg har valgt er ett vernet kulturminnebygg som ligger på John 
Colletts plass, ved Ullevål hageby, Vestgrensa 2, bydel Nordre Aker, 
Oslo. Bygget er fra 1920 tallet og ble oppført i 1926 som kino og 
næringslokale for lokalbefolkningen. Det var et opplevelsessenter for 
nærmiljøet. Ullevål kino ble lagt ned i 1969, og senere ble bygget brukt 
bl.a. som undervisningslokale for Universitetet i Oslo. Bygget er nå i 
privat eie. Det ligger en dagligvarebutikk, cafe og blomsterhandel i 1. 
etasje. I 2. og 3. etasje er det nylig etablert ett kommersielt 
treningssenter. Deler av bygget har i perioder stått tomt.
Bygget har skapt et enormt engasjement hos 
lokalbefolkningen/nærmiljøet som har ønsker at bygget skal 
tilrettelegges for kultur/forsamlingssted. 
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Lokasjon 

 Vestgrensa 2 på John Colletts plass, ved Ullevål hageby, bydel Nordre Aker, Oslo.
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Det særlig tre forhold som blir presentert som en viktig del av 
kommunenes planarbeid knyttet opp til bærekrafts målene for 
utvikling mot 2030 i følge helseinstituttet .

Formålet med dette prosjektet er å utforske sosial bærekraftig 
stedsutvikling gjennom interiørarkitekturens praksis. Se på hvilket 
potensial eldre bygg har i forhold til bruk tilpasset dagens behov, 
og samtidig respektere/ ivareta dens kulturhistoriske verdi. 
Uforske hvilken betydning eldre arkitektur har for stedsidentitet og 
nærmiljø. Med fokus på gjenbruk av bygningsmasse. et flott og 
monumental stort bygg som fortjener sin plass og gjenbruk.

I en artikkel publisert på folkehelseinstituttets hjemmesider skriver 
de følgende: 
«frem til i dag har sosiale forhold fått mindre oppmerksomhet 
enn miljø og økonomi som inngår i FNs 17 bærekrafts mål» (FHI, 
2020)

De sosiale forholdene innebærer tilhørighet, trygghet, tilgang 
til bolig, arbeid, utdanning, lokale tilbud og tillit til mennesker/
myndigheter.

Noen av elementene som trekkes frem er tilhørighet og felleskap 
gjennom nærmiljø og levende sentrum. Tilgang på sosiale 
møteplasser. Bo- og nærmiljø er en viktig del av folkehelsen og 
samfunnsutviklingen, det er derfor viktig å tilrettelegge for delta-
gelse og samarbeid mellom mennesker som bor i lokalsamfunnet. 
(FHI, 2020)

Formål

(Bilde hentet fra FHI sine hjemmesider : fhi.no, 2022, Sosialt bærekraftig lokalsamfunn,Folkehelsinstituttet. Lesedato: 
10.05. 2022 )
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Konsept 
«ett lokalt treffpunkt»

Konseptet er med utganspunkt i teori fra den skriftlige delen, som bl.a refereres til 
Folkehelseinstituttets artikkel om sosial bærekraft, hvor løsningene har vært å skape flere sosiale 
arenaer på en plass der folk kan møtes. Tilrettelagt for ett attraktivt og inkluderende bymiljø. En 
publikumsarena tilrettelagt for lokalmiljøets behov. Møteplassene skal være treffpunkt for folk i alle 
aldersgrupper. Konseptet er tilrettelagt for fleksibilitet i aktivitetene, samme soner kan benyttes til 
mange formål. Dette gjør bygget levende og bærekraftig og tåler godt tilpasninger fra menneskers 
endringer og behov, både ut ifra 
livsfaser og interesser.

Scene 

Spillsone 

Arbeidssone  

Kafé sone   

Fremvisning/foredragssone 
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Målgruppen er folk i Ullevål Hageby, Bydel Nordre Aker, Oslo 
Kommune. Sentralt i det etablerte boligområdet. Målgruppen er 
plukket ut fordi det er ett stort behov for ett bydelshus i området. 
Befolkningen har ett ønske om at bygget, med sin sentrale 
plassering, skal benyttes som ett samlende treffpunkt. Det skal 
også kunne brukes av alle mennesker som ønsker å benytte 
bygget. Basert på informasjon fra spørreundersøkelsen kom frem 
i undersøkelsen at ønske om at det skal være minst mulig 
aldersbegrensninger på aktivitetene i bygget. De som svarte på 
spørreundersøkelsen var 20-80 år, med størst andel fra 40-60 år.

Målgruppe
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101-Toalett 
102 - HC Toalett 
103 - Forrom
104 - Inngangsparti
105 - Trapperom
106 - Gangsone
107 - Heis
108 - Garderobe ansatte
109 - Kafè
110 - Betjeningssone
111 - Trappe/sittesone
112 - Inngangsparti

113 - Loungesone
114 - Gangsone
115 - Aktivitetssone
116 - Spillsone
117 - Gangsone
118 - Kjøkken
119 - Ren sone
120 - Inngangsparti
121 - Gangsone
122 - Forrom
123 - Dametoalett
124 - Herretoalett

Areal disponering 
1. etasje 
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201-Toalett 
202 - HC Toalett 
203 - Forrom
204 - Gangsone 
205 - Trapperom
206 - Tavlerom
207 - Heis
208 - Lagringsrom
209 - Gangsone
210 - Arbeidssone
211 - Aktivitetssone
212 - Lesesone

213 - Informasjon/utstillingssone
214 - Vrimlesone
215 - Trapp/sittesone
216 - Lagringssone
217 - Publikumsområde
218 - Gangsone
219 - Sceneområde
220 - Bakrom scene
221 - Gangsone
222 - Herretoalett
223 - Dametoalett
224 - Kontor
225 - Øvningsrom
226 - Balkong

Areal disponering
2. etasje   
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Møbleringsplan 
1. etasje
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Møbleringsplan 
2. etasje
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Visualiseringer 

Prosjektering av 1. og 2. etasje, se valgt areal i tekniske tegninger.

Planløsningen tar utgangspunkt i målgruppens behov og ønsker for bygget. 
Planløsningen er soneinndelt, uten fysiske vegger for inndeling. Planen med dette 
er å beholde byggets formidable volum, og ikke skape begrensninger i bygget.
Bygget skal være enkelt å bruke, det skal være enkelt å bevege seg i hele bygget 
og lett å orientere seg. Det skal være dynamisk inkluderende og imøtekommende. 
Sonene skal oppleves som lett tilgjengelig og inviterende.  
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I byggets 1. etasje er det plassert en kafè. Bildet er tatt fra publikumsområdet i 
kafeen imot serveringdisken, denne er plasset på en slik måte at den er oversiktlig 
men samtidig ikke tar for mye av gulvarealet i byggets kafèdel. Serveringsdisken 
er plassert under trapp/sittebenk mot 2. etasje og skaper en fin visuell effekt. På 
venstre side i bildet ses det nye inngangspartiet. På høyre side er det inngang til 
kjøkken.  
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På høyre side, som vist på bildet, er serveringsdisken universelt utformet og 
tilrettelagt  en lavere betjeningshøyde for kundene
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Hyllene bak serveringsdisken er felt inn i vegg for at det skal være 
plassbesparende og oversiktlig.
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Bord og stoler er lett flyttbare, fleksibiliteten åpner for mulighet til å benytte kafédelen til 
flere formål og treffpunkter ut fra behov. Publikumsområdet gir meget godt naturlig 
lysinnslipp fra vinduene på langveggen. Opprisset viser ett etasjesnitt der man ser 
serveringsdiskens plassering foran trappesonen.
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Ved å Integrere hyller og arbeidssone under himlingen på baksiden av trappen blir 
området arealeffektivt. Himling under trappen skrår i samme grad som forsiden av 
trappen på andre siden. Det er kort avstand mellom arbeidssone bak disken og 
inn til kjøkkensonen. Det er god plass i arbeidssonen for betjening av kunder.
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I kafèsonen er det åpent og lyst, himlingene er designet med inspirasjon fra 
arkitektens formspråk på ekstisterende ekstriør, som f.eks. himling over balkong 
og inngangdør. Det skal også ramme inn området uten å tette igjen med fysiske 
vegger. Det skal ha som hensikt å bryte opp med det store volumet i arealet.
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Opprisset viser inneveggen mot sørsiden av 
bygget, med den nye innganspartiet til bla. 
kafésone. Her ser man også detaljer på 
inndeling av panelvegg i eikfinert MDF plater 
som er gjennomgående i store deler av 1.etg. 
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Fra kafèsonen og ut mot gang med oppriss av etasjesnitt som viser de 
ulike sonene som ligger over hverandre i denne delen av bygget.
Søylene er utformet fra eksiternede kvadratisk til sirkelformet. På dette 
bilde med blomsterkasser som er dekorativt rundt. Dette skal bidra til en 
lun og hyggelig atmosfære i kaféen. Fra dette perspektivet ser man også 
ut mot eksisterende opprinnelig hovddinngang. 
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Gangsone med ny heis som er plassert slik at den skal være mer 
publikumsvennlig, og integrert i ny gangsone. Sonene er designet slik at 
det skal være lett å orientere seg i bygget. Det er lagt inn markeringer i 
trappetrinn og på gulvflater i 1. og 2. etasje for at det skal være lettere 
å orientere seg for mennesker med nedsatt synsevne. Det er også lagt 
inn en kontrastfarge på døromramminger, hvor formen er hentet opp fra 
gammelt eksisterende design. 
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Orginalt eksisterend hovedinngangsparti, som oppriss 
fasade Øst viser. Til venstre er det prosjektert nye 
toaletter for HC toalett og toalett med stellerom. Til høyre 
er eksisterende trapp til 2. etasje med nye flater og nytt 
designet rekkverk. 
Fromspråk på veggpanel er hentet opp fra eksiterende 
design og arkitektur på søyler i dette gangpartiet. 
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Trapp opp til 2. etasje og sittebenk i denne gangsonen. 
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På sørsiden, som er den mest publikumsrettet siden er det plassert 
en ny inngang med vindfang som leder rett inn til kaféen. Idet man 
kommer inn vil det være ett «pick up point» for kaffe og mat som 
kan bestilles/betales via App og kan hentes her. Dette vil være en 
praktisk løsning for «folk i farta». Dette inngangspartiet vil ikke 
forstyrre besøkende i kafeen. Utenfor denne inngangen er det areal 
disponert med bord og stoler for uteservering.
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Spillsone som er tilrettelagt med med hensyn til barn og unge, en 
sosial møteplass å være på fritiden. 
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Spillsone  med spesialdesignet sittebenker. 

Opprisset viser vegg mot nye toaletter 
og videre ut mot bi- ingang fra sørside 
( tidligere butikk inngang). 
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Videre fra dette inngangspartiet kan man også bevege 
seg til alle de andre sonene som trapp og kafèen. 
Videre inn er det også plassert en lounge sone for 
avkobling. 
Opprisset viser etasjesnitt av spillsone foran trapp og 
plassering av scene sone i 2. etasje. 
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Trappesonen er sentrert omtrentlig midt i bygget. Trappen er 
tegnet på en slik måte at selve trappen skal ha flere funksjoner enn 
kun å være «transportetappe» mellom etasjene. Den skal kunne 
brukes som sittebenker, ett slags «auditoriet» prinsipp, derfor 
plassering av storskjermen stående i 1. etasje, vendt opp mot 2. 
etasje. Dette er en fleksibel sone hvor man kan vise film, 
fotballkamper, foredrag, visuell fremvisning for ulike aldersgrupper.
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Trappesonen åpner opp for gjennomlys mellom etasjene, det skal 
skape en flyt og sammenheng mellom sonene og etajsene,  slik at 
man kan få en helheltlig opplevelse av bygget og sonene inviterert 
til bruk. 

Opprisse viser etasjesnitt av trappens plassering i bygget. 
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Sonene er tilrettelagt for bruk på dag og kveldstid, tilpasset 
variasjon i belysning. 
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Trapp 2. etasje med utsikt mot scene og 
storskjerm i byggets 1. etasje 



33

I 2. etasje er det laget en scene ved den opprinnelige
kinoveggen som åpner for f.eks. «live» teater/konserter, 
debatter, bydelsaktiviteter som årsmøter, korpsmøter, 
speidermøter, forfatterforedrag/»bokbad», 
musikk opptredener, skolerevyer, teaterkunst og workshops. 
Det er plassert stablestoler som lett lar seg flytte på. I denne 
enden er det også disponert toaletter og lokaler for øving.
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I byggets 2. etasje, som har størst volum, i den tidligere kinosalen, med en himlingshøyde på 7,3 
meter, er det opprinnelig støpt et sirkelmønster i himlingen som tidlig ble dekket over pga. utfordringer 
med akustikken. Som en del av designet er mønsteret kopiert for å hente frem arkitektens 
opprinnelige design, men det er valgt å benytte andre materialer. De innerste sirklene er tenkt med 
lydisolerende himlingsplater.Ledpaneler i de andre formene for og bedre belysningen,resterende profiler 
dekkes med eikfinert kryssfiner. Fordelen med å ha et slikt design i himlingen er at de ulike elementene 
vil bryte opp med en slett struktur som vil redusere etterklangen. Det er også lagt spiler på den øverste 
delen av 



35

Oppriss viser detaljer panel, samt dører ut mot balkong. Veggflatene er brutt opp med ulik design på 
vegg for å redusere akustikk og komplimentere høyden.
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Bildet viser perspektiv ovenfra av rommet, her 
ser man også  en sittebenk formet langs 
rekkverk. Benkene langs veggene er 
spesialdesignet med lys.
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Spesialdesignet lysekrone som ett dekorativt element. 
Lysekronen har samme vinklingsgrad som trappen
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Den sirkelformede trappen bryter opp byggets kubede form 
og får en naturlig sentrert plass i rommet.
Når man oppholder seg i selve trappesonen vil det være 
mulig å følge aktiviteter i begge etasjene. 
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Perspektivet fra denne vinkelen viser det enorme volumet denne 
etasjen har. Det er delt inn to soner i den ene enden av rommet 
hvor det er plassert bokhyller og innfelt sittemoduler for å skjerme 
lyd. Her bidra også andre møbler/ tepper til lydreduksjon.
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Vrimlesonene i 2. etasje gir ett luftig inntrykk der man enkelt kan 
bevegelse rundt og ut på balkongen fra to forskjellige utganger.
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Det er også satt en vegg med sone for digitale skjermer og
sittebenker foran skjermene. Dette er tenkt brukt som en digital 
markedsplass som også kan gi kommersiell inntekt, her kan det 
være små lokale kunstnere som kan ha digitale utstillinger, det kan 
være digitale lærlingsverksted, med f.eks. hobby tips. Det kan også 
benyttes som «reklameplass» for lokale leverandører, kanskje 
lokalavisen kan benytte plassen. Kan også være timeplan for 
aktiviteter som foregår i bygget til ulike tider. 
”Live forstørret Instagram innlegg” med «pop-up» effekt.



42

I denne enden av lokalet er det en skjermet sone hvor 
man kan trekke seg litt unna for å kunne sitte og 
arbeide, lese avisen med kaffekoppen, spille sjakk 
m.m. Er utformet som en roligere del av det ellers 
åpne arealet.
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Tilhører den delen av lokalet som er skjermet. Sonen kan benyttes 
til studie- og skolearbeid, mindre møter. 
Det er montert arbeidslys over disse arbeidsplassene. 
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Bildeperspektiver av skjermet sone i 2. etasje. 



45

Bilde av gangsone i 2. etg. Denne sonen gir tilgang til trappen ned 
og ut orginal eksisterende hovedinngang.
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Bildet av gangsonen i 2. etg. Denne sonen gir 
tilgang til trappen ned og ut gammel 
hovedinngang, her vises den nye heisen, HC 
toalett og vanlig toalett med stellerom. 
Denne delen av bygget er tilnærmet  lik  
1.etasje, noe som gjør det lett og orientere 
seg i bygget. Opprisset viser plassering av 
dører og heisen.
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Bildet viser trapperommet 2. etasje med spesialdesignet lysekrone, 
ned mot 1. etasje og gammel hovedinngang.
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Materialcollage  
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1. Kulør: Messing
Artikkelgruppe: CuZn37
Produkt: Tynnplater av messing
Kvaliteter: Slitesterkt, fleksibelt 
og hardt
Format: 0.7- 5 mm
Finish: Matt/ Blankt
Plassering: Sokkel på serve-
ringsdisk, sokkel list på søyler, 
detaljer belysning, heisdører, 
dørhåndtak, inngangsparti, mar-
keringsdetaljer på gulvflater

2. Farge:  Lady Pure Color Jotun 
4744 Sophisticated Blue NCS 
8105-R94B
Plassering: Vegg bak scene. 

3. Farge:  Jotun LADY Supreme 
Finish Pure Matt
Hvit NCS S0500-N
Plassering: Himling 1. og 2. eta-
sje,dragere. 

4. Farge:  Jotun LADY Supreme 
Finish Pure Matt
NCS S3005-R80B
Plassering: Omramming dører. 

5. Kulør : HT Calacatta
Kolleksjon Italian XQ
Produkt: Laget av ekstra fin hvit 
italiensk marmor Kvaliteter: Na-
turnært design, motstandsdyk-
tig mot smuss Format: 12 mm, 
tilpasses etter mål på bestilling
Finish: Matt slipt
Land: Italia
Forhandlet gjennom Herrljung 
Terrazzo
Plassering: Vegg/ skrå vegg bak 
serveringsdisk

6. Produkt: Corian
Farge/kulør: Corian Venaro Whi-
te 2 /Glass Optiwhite /MDF NCS 
S0500-N
Plassering: Serveringsdisk

7. Produkt:Marmor 
Farge/kulør: BARDIGLIO 
NUVOLATO Slipt matt
Plassering: sittebenker

8. Kulør: White
Kolleksjon: Bianco Lasa 
Classico
Produkt: Laget av hvit marmor
Kvaliteter: Naturnært design, 
slitesterkt Format: 12 mm, tilpas-
ses etter mål på bestilling Finish: 
Matt slipt
Land: Italia
Forhandlet gjennom Lasa Mar-
mo Steinfabrikk 
Plassering: Søyler 2. etasje og 
vegger trappegang. 

9. Kulør: Amdal 130
Kolleksjon: Amdal
Produkt: Stoff, 70 % ny ull/ 30 % 
viskose
Kvaliteter: Komfort, allsidig bruk, 
stor slitestyrke, luksuriøs taktili-
tet og mykhet. Martindale (slite-
styrke): 100 000
Land: Norge
Plassering: Sittemodul 2. etasje.

10. Kulør: Amdal 365
Kolleksjon: Amdal
Produkt: Stoff, 70 % ny ull/ 30 % 
viskose
Kvaliteter: Komfort, allsidig bruk, 
stor slitestyrke, luksuriøs taktili-
tet og mykhet. Martindale (slite-
styrke): 100 000
Land: Norge
Plassering: Stoler kafé 1. etasje

11. Kulør: Amdal 350
Kolleksjon: Amdal
Produkt: Stoff, 70 % ny ull/ 30 % 
viskose
Kvaliteter: Komfort, allsidig bruk, 
stor slitestyrke, luksuriøs taktili-
tet og mykhet. Martindale (slite-
styrke): 100 000
Land: Norge
Plassering: Stoler i arbeidssoner 
2. etasje.

12. Kulør: Amdal 200
Kolleksjon: Amdal
Produkt: Stoff, 70 % ny ull/ 30 % 
viskose
Kvaliteter: Komfort, allsidig bruk, 
stor slitestyrke, luksuriøs taktili-
tet og mykhet. Martindale (slite-
styrke): 100 000
Land: Norge
Plassering: Lounge stoler 1. 
etasje

13. Kulør: HT Mario
Kolleksjon Herrljunga XQ
Produkt: Laget av italiensk mar-
mor
Kvaliteter: Naturnært design, 
nordisk terrazzokulører, mot-
standsdyktig mot smuss. For-
mat: 12 mm, 600x600 mm
Finish: Matt slipt, slipningsgrad 
400 grit (Anbefalt på gulv)
Land: Italia
Forhandlet gjennom Herrljung 
Terrazzo,
Plassering: Gulv 1. og 2. etasje.

14. Kulør: Eik Mismatic, Finert
Artikkelgruppe: 3520
Produkt: Finert MDF
Kvaliteter: Naturnært design, 
formstabilt, overflate av ekte tre
Finish: Matt klar lakk
Land: Tyskland
Forhandlet gjennom: Fritzø 
Engros AS 
Plassering: Vegg kledning 1. og 
2. etasje

Materialcollage info  
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Kildehenvisning  

Folkhelseinstituttet. 2020. ”Sosialt bærekraftige lokalsamfunn” Oppdatert 
04.03.2020, 
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/artikler/sosialt-barekraftige-lokalsamfunn/. 

 

Kildehenvisning bilder :   

Archpaper.com, 2022 ” Bohlin Cywinski Jackson sesigns the Square 
San Francisco office” via Pinterest. Lesedato. 15.05.2022. https://no.pinterest.com/
pin/740982944952476116/

Folkehelseinstituttet, 2022 ” Sosialt bærekraftig lokalsamfunn, via fhi.no. Lesedato. 
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