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BESPISNING & CO-WORKING
Dette er byggets hoved fellesområde. 
Her vil det være mulighet for arbeid, 
felles bespisning og møter. 

Ellers i bygget er det også en sykkelbod 
med verksted vis á vis. Det er også et 
trimrom, samt lekerom og kino.

BARNEOMRÅDE
I bygget er det også satt av plass til 
byggets barn. Her er det spesialmøbler 
og masse plass til lek og kos. 

I dette rommet ligger også byggets 
kinosal, som er beregnet for både 
voksne og barn. 

LEILIGHETENE
I bygget er det fire forskjellige 
størrelser på leilighetene, og disse blir 
innredet til forskjellige familier. 

Størrelsene varierer fra 37-85 m2, noe 
som er smått, men det du gir vekk i 
leiligheten finner du igjen i bygget.

OM PROSJEKTET
Her vil du få en innledning i oppgaven 
med både en historisk innledning, 
konsept og materialplansje. 

Du vil også få en oversikt over hvordan 
jeg har valgt å bruke bygge, og hva 
arealet i bygget blir brukt til.
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PROBLEMSTILLINGEN

Prosjektet handler om hvordan man kan skape et bærekraftig 
bosamfunn i Gaining by Sharing-modellen. Bygget har eksistert 

siden 1897 og har blitt brukt som lagerbygning og industri. I 2006 
ble bygget gjort om til leiligheter av AJ Arkitekter. Dette prosjektet 

skal gjøre det om til et bygg i Gaining by Sharing-modellen.

Bygget har hele 800 m2 fellesareal som kan brukes av både voksne 
og barn. Fellesarealet skal legge fokus relasjoner mellom beboerne, 
noe som er veldig viktig for å skape høyere livskvalitet, i følge PSI.

Et stort aspekt av bærekraft er arealbesparelse, og derfor må 
leilighetene bli mindre. Her i bygget er de det, men det man mister 
får man igjen i byggets fellesarealer. Her finner man fasiliteter som 

fellesbespisning, kino, vaskerom, planterom med fullspektrum 
belysning, sykkelverksted og treningsrom. Det man mister i 

plass til i leiligheten skal man ikke savne ellers i livet.



1807 - 1896

Fra 1807 het gaten Fjerdingens gate. Den gang lå det 
såkalte fattigstuer der, disse ble kalt “Fjerdingstuene”. 

Det var i tillegg boliger der. 

1896

1897 2006 - til dags dato

Fjerdingens gate endrer navn Christian 
Krohgs gate. etter juristen og politikeren 

ved samme navn.

Christian Krohgs gate 30 blir bygd, og blir brukt som 
lager og fabrikk under navnet “Aktieselskabet 

Christianias Lagerhuse” og Tollvesenet. 

HISTORIEN OM CK30

1900-årene

Noen av industribyggene blir ombygget til 
bolig- eller kontorformål, mens trehusbebyggelsen 

forsvant i flere omganger med sanering.

SJ Arkitekter tegner om bygget til 114 
leiligheter, og sirkelen har møtt start.

1625

Gaten ble anlagt.
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PALETT

Materialene i hele bygget er i duse, 
nedtonede farger. Dette skal gi en myk 
og avslappende følelse. Fokuset ligger 

på taktile materialer av høy kvalitet.



AREALDISPONERING

1.-5. etasje

2. underetasje

6. etasje 7. etasje

1. underetasje

2-manns leiligheter: 76
4-manns eller 2-manns UU-leiligheter: 14
6-manns leiligheter: 12
Utleie-leilighet: 1

Til sammen: 103 leiligheter 
            og mellom 254 og 282 beboere.

Fellesarealer: 508,8 m²
Sykkelverksted og bod: 174,9 m²
Treningsrom: 114,2 m²
Utleieleilighet: 37,1 m2

Til sammen: 835 m2



FELLESBESPISNING 
& CO-WORKING
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OM FELLESAREALET
Fellesarealet er byggets myldreområde. Her er det plass 

til felles bespisning, arbeid og møter. Det har også et 
adskilt område for stille arbeid, og et annet rom som er 

både vaskerom og planterom med fullspektrum
belysning. 

Bygget er utarbeidet etter Gaining by Sharing-modellen, 
som setter fokus på best mulig livskvalitet og relasjoner 
mellom beboerne. Her kan beboerne spise sammen, ha 

møter, jobbe i fred, jobbe sammen og gro mat. De vil dele 
mer, både ting og opplevelser.

VASKEROM PLANTEROM FELLESBESPISNING STILLE SONE MØTEROM



OPPRISS AV NISJE

GSEducationalVersion

Fellesarealet har 5 nisjèr, noe som gjør at det er 8 nisjèr totalt i bygget. Disse er trekt i behagelig stoff med avrunnede hjørner for god sittekomfort.



I fellesarealet finner du masse sitteplasser, faktisk kan hele 58 spise i kjernen av fellesarealet samtidig. Lokalets langbord kan brukes til større samlinger og almannamøter.



DEKORATIV BELYSNING
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Lampe nummer en er en vertikal lampe fra 
Tonone som henger mellom alle vinduer og 
dører i fellesarealet. Lampe nummer to er 
Bolt fra Tonone, en pendel som kommer til 
å henge over kjøkkenøya. Lampe tre er i alle 

nisjéne og en-manns rommene i fellesarealet 
og skaper en fin lesebelysning. 

Lampe fire er en pendel i de to store 
møterommene. Lampe fem er over kjøkken-

benken og barløsningen.

Lampe 6 henger i atriumet, der det er åpent 
opp til andre etasje. De kommer til å minne 
om skyer og henge litt tilfeldig i forskjellige 

høyder.



Et stort kjøkken som egner seg for samlinger og store måltider, enten med andre beboere i bygget eller venner og familie.

I fellesarealet er det et co-working område med flere møterom som for eksempel kan brukes til jobb eller lesing.

Utenfor byggets møterom er det toaletter og nisjèr. Dette kan brukes for en mer privat lunsj utenfor leiligheten, eller for arbeid 
som kanskje ikke krever like mye stillhet.

I nærhet til kjøkkenet er det et 5 meter langt langbord som kan brukes til fellesbespisning eller styremøter i bygget. Det kan også 
“lånes ut” til store middager, for eksempel på julaften eller andre høytider.
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LEKEROM & KINO



I byggets første etasje er det et eget rom for barn 
og lek. Her vil du finne en lekevegg med bokhyller 

og små huler hvor barna kan lese eller leke. Hulene 
er laget av hexagon og det vil være sitteputer som 
kan tas ut og bruke ellers i rommet. Det er plass til 

spill slik som foosball og pingpong. 

I samme rom er det også et eget rom med kino og 
tribune. Dette kan både brukes av barn og voksne.

Her finner du også Universelt Utformede toaletter.

OM BARNAS ROM



Lekerommet har stor gulvplass til lego og andre leker, men har også en klatrevegg og huske. Utsikten fra rommet er ut mot 
Akerselva, noe som gir både voksne og barn mye spennende å se på.

Byggets kinosal er ment for både barn og voksne. Her kan bygget ha felles filmkvelder, eller leie for rommet for å se filmer med 
venner som ikke bor i bygget. 

Oversiktsbilde av rommet.
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LEKEVEGGEN
Lekeveggen på lekerommet er virkelig rommets 

høydepunkt. Her kan barna gjemme seg litt bort, de kan 
lese og leke. Puffene kan tas inn og ut, og brukes av 

foreldre som for eksempel skal passe på barna.



DE FORSKJELLIGE 
LEILIGHETENE
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Det er 77 tomanns- 
leiligheter i bygget. 

Alkoven er skjult med en 
halvvegg. Leilighetene 

er cirka 38 m2, og det er 
masse plass for lagring i 
høyskapene i leiligheten.

2 MANNS LEILIGHET
Det er 14 potensielle universelt 
utformede leiligheter i bygget, 
men disse kan også gjøres om 

til en firemannsleilighet med 
et soverom. I de universelt 

utformede leilighetene er det 
sovealkove med gardin.

UNIVERSELT UTFORMET LEILIGHET 6 MANNS LEILIGHET
Byggets leiligheter med plass til fire 
personer er de samme som brukes 

som universelt utformede leiligheter. 
Disse leilighetene er ca 55 m2.

I denne leiligheten er det køyesenger 
i alkoven ved døren, og om dagen 

kan disse lukkes av med skyvedører 
for å skjule de forskjellige rommene 

som køyesengen skaper.

4 MANNS LEILIGHET
Seksmannsleilighetene er over to plan 
i byggets øverste etasje og det er 12 av 
dem. Disse leilighetene er cirka 80 m2.

Andre etasje er leilighetens soveområde. 
Her brukes også køyesengene for å skape 
individuelle rom og privatliv for hver enkelt 

person.



GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

OPPRISS AV 6 MANNS-LEILIGHET

OM LEILIGHETENE
Mange føler på mangel av oppbevaring i små leiligheter, 
og også gjerne smart oppbevaring. Derfor blir hele den 

ene veggen brukt til oppbevaring for kjøkken, TV og
inngangsparti. Her blir det brukt kjøkkenmoduler fra 

Drømmekjøkkenet for et helhetlig uttrykk. 

Kjøkkenet blir ofte sett på som hjertet i hjemmet, derfor 
er det store kjøkken i alle fire leilighetstypene, mens det 

fremdeles er satt av nok plass til en god sofa for 
privat familiekos og avslapping. Noen av leilighetene har 
soverom, men de fleste alkover. Palettene er rolige med 

duse farger, slik som ellers i bygget.



Byggets største leiligheter har rolige toner og masse oppbevaring.
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OPPRISS AV STANDARD BADEROM



OM BADET
I leilighetens bad går den samme rolige 

paletten igjen. Badet er delikat og taktilt, med 3D 
fliser fra Mutina og speil som går fra baderoms-
modul til taket. Badet har masse oppbevaring i 

form av skuffer under vasken, samt hyller over doen 
til doruller og håndklær. Flisene fra Mutina tas igjen 

i gangen, men der i grønn.



DEKORATIV BELYSNING I BOLIGEN
Dette er forslag til dekorativ belysning i boligen. 

Lampe 1 er over kjøkkenøya, mens lampe 2 går over 
to plan på veggen bak sofaen. Lampe 3 er dekor-
lampe på veggene i lesekroken på gangen, mens 

lampe 4 henger over sittemodulene ved inngangen. 
Lampe 5 er nattbordlamper ved alle sengene. 

Ellers vil det være spotter på skinner som står for 
vanlig belysning i leiligheten.
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Leilighetene har store sofaer og skjult TV i kjøkkenmodulene. Alt er lagt til rette for god familiekos både i fellesarealer 
og i egne private leiligheter. Spennende lamper fra Design By Us drar også blikket oppover veggen.

I de største leilighetene er sovealkoven plassert i andre etasje, med spesialbygde køyesenger med leselamper for at hvert barn skal få litt privatliv. 
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OM KØYESENGENE
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I leilighetene for 4 og 6 mennesker er det 
køyesenger som gir to separate rom. De 

er åpne på hver sin side, som gjør at de får 
et privatliv med sitt egne lille “rom”. Her vil 
det være leselampe og en god madrass. 

Hvert “rom” vil ha oppbevaring. Den nedre 
har skuffer og den øvre har topphengslede 

skap.


