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Bygget som står i Brenneriveien 11 kan ikke lenger leve livet det tidligere har levd. Derfor skal bygget få et nytt liv 
gjennom nye bruksområder, tilpasninger og redesign for å igjen kunne benyttes av Oslos innbyggere. 

Det gamle lagerbygget i Brenneriveien skal rehabiliteres, og brukes som et middel for å hjelpe å bygge et levedyktig 
miljø for Oslos start-up bedrifter. Samtidig skal bygget bli en del av et levende bybilde som setter mennesket i sentrum. 
Formålet med prosjektet er å utforske hvordan man kan skape bærekraftige miljøer hvor mennesker trives – i urbane 
miljøer. Prosjektet baserer seg på bærekraftig interiørarkitektur og biofilisk design, for å ta vare å menneskers naturlige 
behov i et stadig mer urbant samfunn. 

Problemstilling 
Hvordan kan interiørarkitektur og biofilisk design bidra til å skape et sunt, inkluderende og inspirerende miljø for unge 
gründere i et urbant miljø?
• Hvilke virkemidler kan tas i bruk for å skape en ubevisst tilknytning til naturen?
• Hvordan kan inspirasjon fra naturens elementer og prosesser brukes for å utvikle bærekraftige løsninger i et interiør?

Bygget skal bidra til å bygge et bærekraftig miljø for start-up bedrifter i Oslo. Gjennom et senongbasert 
showroom skal natur, by og menneske knyttes sammen i et sunt, inkluderende og inspirerende miljø for 
unge gründere. Et showroom som inkluderer utstillingsområde, cafe, møterom og eventlokale – et lokale 
som skal gi merverdi til bedriftene og legge et grunnlag for positive, sosiale interaksjoner.

BRIEF
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BIOFILISK DESIGN
Mennesket er skapt som en del av biosfæren, men har gjennom rask utvikling mistet mye nødvendig kontakt 
med naturen. Derfor vil inkludering av naturen være viktig når man skal utarbeide sunne, bærekraftige 
miljøer mennesker skal kunne trives i og benytte i mange år fremover. Naturen eksisterte lenge før oss, og 
vil eksistere lenge etter oss. Derfor er det på tide vi arbeider for løsninger som spiller på lag med naturen – 
som legger grunnlaget for vårt liv på jorden.

14 patterns of biofilic design - Et rammeverk for hvordan man gjennom ulike strategier kan oppnå en 
relasjons med naturen i det bygde miljøet. 

Natur i rommet: Innebærer en direkte, fysisk og flyktig tilstedeværelse av natur i et miljø eller sted. 
P1 - Visuell kontakt med naturen. Direkte kontakt med naturelementer, levende systemer og naturlige prosesser.
P2 - Ikke-visuell kontakt med natur. Hørsel-, føle-, lukt- eller smakstimuli som gir en bevisst og positiv referanse til 
naturen, levende systemer eller naturlige prosesser.
P3 - Ikke-rytmisk sensorisk stimuli. Tilfeldige og kortvarige forbindelser med naturen som kan analyseres statistisk, 
men som ikke kan forutsies presist.
P4 - Variasjon i temperatur og luftstrøm. Subtile endringer i lufttemperatur, relativ fuktighet, luftstrøm som kjennes 
på huden, og overflatetemperaturer som etterligner naturlige miljøer.
P5 - Tilstedeværelse av vann. Forhold som forbedrer opplevelsen av et sted gjennom å se, høre eller berøre vann.
P6 - Dynamisk og diffust lys. Utnytte variasjoner i lysstyrke og skygge, som endrer seg over tid for å skape forhold som 
oppstår i naturen.
P7 - Kontakt med naturlige systemer. Bevissthet om naturlig prosesser, spesielt sesongmessige og tidsmessige 
endringer karakteristisk for et sunt økosystem.

Naturlige Analogier: Innebærer en representasjon av naturen eller naturlige former, prosesser, systemer, 
eller andre aspekter fra den naturlige utviklende naturlige verden – altså en indirekte kontakt med naturen.
P8 - Biofiliske former og mønstre. Symbolske referanser til konturerte, mønstrede, strukturerte eller numeriske 
ordninger som oppstår i naturen.
P9 - Kontakt med naturen gjennom materialer. Materialer og elementer fra naturen som, gjennom minimal 
bearbeiding, gjenspeiler lokal økologi eller geologi og skape en tydelig følelse av sted.
P10 - Kompleksitet og orden. Tilstrekkelig sensorisk informasjon som følger et romlig hierarki som ligner på de som 
oppstår i naturen.

Rommets natur: Adresserer romlig konfigurasjon i naturen. Dette innebærer vår innfødte og lærte behov for 
å kunne se forbi våre umiddelbare omgivelser, og vår fasinasjon for det ukjente.
P11 – Prospekt. En uhindret utsikt over en avstand, for overvåking og planlegging.
P12 – Tilflukt. Et sted for tilbaketrekning fra miljøforhold eller hovedflyten av aktivitet, der individet er beskyttet bakfra 
og overhead.
P13 – Mysterie. Et løfte om mer informasjon, oppnådd gjennom delvis skjulte synspunkter eller andre sanseinnretninger 
som lokker individet til å reise dypere inn i miljøet.
P14 – Risiko/fare. En identifiserbar trussel kombinert med en pålitelig beskyttelse
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LOKASJON BRENNERIVEIEN 11

Oslo har en unik nærhet til både skog og vann 
på alle kanter. Denne nærheten til naturen 
er karakteristisk og særegent ved Oslo som 
storby. 

I nærområdet er det tilrettelagt for mange 
grøntområder gjennom parker o.l. Akerselva 
strekker seg gjennom byen , og bidrar spesielt 
til mange grøntområder tilknyttet elven. 

Bygget er plassert i umiddelbar nærhet til 
Akerselva. Dermed oppnås allerede her 
P1 Visuell kontakt med naturen, og P5 
Tilstedeværelse av vann.  

Brenneriveien 11 ble oppført i 1967 som et produksjonslokale. Industribygget er et av de nyere byggene langs Akerselva og ble tegnet av Harald 
Hille for Hille Melbye Arkitekter. Bygget er lokalisert i et svært urbant område, med mange av Oslos kreative skoler i umiddelbar nærhet. Et område 
i utvikling, og med en stor andel unge voksene bosatt i nærområdet. 

Ser man nærmere på området sentrert rundt Brenneriveien 11, er det betydelig tilgang på grønt areal både i umiddelbar nærhet og i gangavstand. 
Dette skaper gode forutsetninger for å inkludere naturlige miljøer i de bygde omgivelsene.
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ET LEVENDE SYSTEM

Bio-inspirert design er en betegnelse brukt for å beskrive designprosessen som bruker biologiske former eller 
systemer som en modell eller inspirasjon. I denne oppgaven vil biofili brukes for å skape et helhetlig miljø 
som etablerer en kontakt mellom natur, bygg og menneske. Inspirert av Oslo sine vekslende årstider skal 
showroomet være et bygd miljø som beveger seg med sesongene. Både gjennom arkitektoniske virkemidler 
som lys, temperatur, lukt osv, men også utstilling av start-ups tilpasset sesonen. På den måten vil både miljøet 
og sortimentet svare til menneskets behov gjennom hele året. 
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TRANSFORMASJON
Konseptet baserer seg på samspillet mellom mennesket, natur og by. Inspirert av Oslo sin unike 
nærhet til naturen og vekslende klima – spiller konseptet på transformasjoner. En transformasjon 
handler om omdanning – en endring som skjer på bakgrunn av forhold i utvikling. Hvor 
ingenting er konstant, men beveger seg i takt med de gitte forutsetningene. Et levende konsept, 
tilpasningsdyktig for fremtidens utfordringer. 
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MOODBOARD
En atmosfære som skal gjenvinne menneskets iboende behov for kontakt med naturen – og 
skape et miljø som øker menneskets fysiske og psykiske helse. Designspråket gjenspeiler den 
naturlige verden på en indirekte måte gjennom form, materialitet og lys. Organiske former 
sammen med en myk, diffus palett skaper et rom tilpasningsdyktig for et liv i bevegelse.    
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MÅLGRUPPE START-UP INVESTORER/SAMARBEID FORBRUKERE
Målgruppen vil være start-up virksomheter, næringslivet og forbrukere 
i Oslo og omegn. Konseptet er skapt for å samle markedets ulike 
deltagere under et samlende konsept for å skape levedyktige, 
bærekraftige og gode forhold for bedriftenes  fremtid. 

Gründere og start-up virksomheter lokalt i Oslo og omegn. Nyetablerte 
foretak – både enkelt- og flermansforetak - som trenger en plass og 
søker et community som vil bygge hverandre gode. Ønsker en arena 
for å bygge nettverk, skape kontakt med markedet og markedsføre seg 
selv og bedriften. 

Etablerte forretninger og selskaper i Oslo og omegn. Dette innebærer 
en gruppe som søker etter nye, spennende businesser de kan investere, 
eventuelt inngå samarbeid med.  

Fremtidige brukere av showroomet med tilhørende café. En 
mangfoldig gruppe mennesker, med et ønske om å omgi seg i et 
sosialt og inspirerende fellesskap. Mennesker som ønsker å oppdage 
nye, spennede produkter og støtte opp nye, lokale bedrifter. 
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FUNKSJONSKONSEPT SHOWROOM - PRODUKSJON & LAGER - CO WORK - UTENDØRS
Brenneriveien 11 skal bli et en felles arena for start-up bedrifter i Oslo og omegn.  Bygget inngår i et helhetlig 
funksjonskonsept som tilbyr en løsning som samler co-working, lager, produksjon- og showroom på et sted. Sammen 
skal bygget bli et sosialt fellesskap for start-up bedrifter, og etablere en base med nærhet til markedet hvor bedriftene 
kan utvikle seg. Her vil bedriftene rullere mellom showroom og kontorlokalet – alt ettersom hva behovet er og hvilken 
sesong man befinner seg i. 

Denne oppgaven presenterer en løsning for et fleksibelt showroom som inkluderer utstillingsområde, cafe, 
møterom og eventlokale – et lokale som skal gi merverdi til bedriftene og legge et grunnlag for positive, sosiale 
interaksjoner.

SHOWROOM. Sesongbasert showroom med tilhørende café og eventlokale. Et showroom hvor start ups kan få 
produktene sine ut på markedet - tilpasses etter sesong for en bærekraftig, aktuell og tilpasset tilknyttning til markedet.  
PRODUKSJON & LAGER. Lager for bedriftenes produkter, samt displayelementer for et fleksibelt showroom. Enkelt 
produksjonsareal tilgjengelig for bedriftene. 
CO WORK. Co-working space for nyetabablerte bedrifter.  
UTENDØRS. Parkeringsplass vil transformeres til et hyggelig oppholdssted. Et uteareal som knytter bygg - by - og 
naturen sammen. En møteplass som vil kunne brukes som en sosial arena, og gi bygget merverdi som et naturlig, sosialt 
knytepunkt for nærmiljøet. 
MELLOMBYGG. Del som binder byggets ulike deler sammen - både arkitektonisk, men også gjennom ulike funkjsoner 
som heis og trapp.   
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- ET LEVENDE SHOWROOM
VELKOMMEN TIL BRENNERIVEIEN 11
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Adkomst fra Brenneriveien. Rampe, trapp og dyp ”sittetrapp”.
Hovedinngang til showroom og café. 
Alternativ inngang til showroom og byggets andre funksjoner. 
Informasjonskjerm. Oversikt over utstillende bedrifter og kommende 
arrangementer/eventer o.l. 
Enkelt opphengssystem for dekorative paneler o.l. for branding 
av bedrifter. Eventuelt oppheng av solskjerming ved behov. 
Utstillingsone. Display og salg av ulike varer avhengig av utstillende 
start-ups. 
Digitale moduler for tilpassningsdyktig branding av 
bedriftene
Trapp til 2.etasje. Produktlager og produksjonsområde. 
Rømningvei. 
Prøverom. 
Fleksibel, semi-privat sone for møter med kunder og 
samarbeidspartnere.
Privatrom for møter med kunder og samarbeidspartnere. 
Lager for oppbevaring av div utstyr tilknyttet showroom. 
Fleksibel sone med avskjermingsmulighet gjennom 
rullgardinvegg. Loungesone. Alternativ bruk ved 
arrangementer som f.eks scene. 
Serveringsdisk. Salg av div drikke og lett servering. 
Fleksibel bruk ved arrangementer o.l. 
Sittemodul m/bord. 
Fleksible sittegrupper. Loungesone og cafébord og stoler.
Herretoalett.
Dametoalett.
HC-toalett. 
Internfunksjoner. Enkelt kjøkken tilhørende cafè. 
Personaltoalett. Personalgarderobe. Lager.
Uteområde mot Akerselva. Rampe, trapp og dyp ”sittetrapp”. 
Hyller for utstilling. 
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BIOFILISK DESIGN I LØSNINGEN
P1 - Visuell kontakt med naturen. Direkte kontakt til Akerselva og grøntormåde i form av park 
og vegetasjon, gjennom store vindusflater i byggets fasade. Oppnås gjennom fasadens store 
vindusflater, og lokalets åpne planløsning. Sammen med muligheten tilpassede naturmotiver 
på digitalemoduler i showroomet. 
P5 - Tilstedeværelse av vann. Byggets plassering langs Akerselva etablerer en naturlig 
nærhet til vann. 
P6 - Dynamisk og diffust lys. Store LED-lysflater tilpasses etter de naturlige lysvariasjonene 
som påvirkes av tid på dagen og årstid, men også andre faktorer som temperatur og ønsket 
stemning. Gir mulighet til å regulere lysets intensitet, farge og temperatur etter behov. Store 
vindusflater av klart glass og glassbyggestein gir god tilgang på naturlig, gjennomgående lys. 
Ulik glassoverflate skaper en variasjon i det naturlige lyset.  
P7 - Kontakt med naturlige systemer. Bevissthet om naturlig prosesser, spesielt 
sesongmessige og tidsmessige endringer oppnås gjennom et showroom hvor start-up 
bedriftene og de tilhørende varene/produktene er tilpasset den gjeldene årstiden. Dermed 
følger showroomet de ulike sesongene, og det naturlige skifte i behov som følger med. 
P8 - Biofiliske former og mønstre. Organiske former er gjennomgående både i lokalets 
utforming, men også i møbler og objekter som skaper symbolske referanser til beveglighet, 
tilpassningsdyktighet og variasjon man finner i naturen. Samtidig som materialenes naturlige 
mønster og teksturer er fremtredenede. 
P9 - Kontakt med naturen gjennom materialer. Bruk av naturlig treverk i stoler og bord, 
samt arkitektoniske elementer som søyler, dører o.l. Teksturert betongoverflater reflekterer Oslos  
byarkitektur, men gir også lokalet naturlig taktile overflater. 
P11 – Prospekt. Store vindusflater god innsikt fra gateplan over hva som skjer i bygget. 
Sammen med en åpen planløsning, kan en lett orientere seg og skaffe nødvendig informasjon 
om hva bygget inneholder - både som forbipasserende og besøkende.
P12 – Tilflukt. Tilbaketrukne, avskjermede soner for mer privat bruk skaper mulighet for å trekke 
seg tilbake fra det åpne lokalet. Tilflukt skapt gjennom romlige forhold som takhøyde, mulighet 
for avskjerming og skjermet innsyn med glassbyggestein, men også semi-private avlukker og 
private  soner i form av fysiske rom. 
P13 – Mysterie. Oppsatte rom sentrert i lokalet skjuler deler lokalet, men åpne passasjer 
gir glimt av hva som befinner seg lenger inn i lokalet. En fleksibel vegg av semi-transparent 
rullgardin gir også mulighet for å skjule utsikt over deler av lokalet. 

P1

P11 P7 P6

P12

P12

P8

P9

P8

P13

P1
P5

P8

MOT BRENNERIVEIEN 

MOT AKERSELVA 
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ET LEVENDE SHOWROOM
Ved å ta inspirasjon fra naturlige prosesser – blir showroomet et levende miljø som endres i takt med Oslos årstider. Både 
gjennom arkitektoniske- og interiørelementer, men også type bedrifter og produkter som utstilles. En tilpasningsdyktig 
løsning hvor ulike bedrifter kan rullere mellom showroom og byggets andre funksjoner – alt ettersom hvilken sesong 
vi befinner oss i og behovene som medfølger. Den enkle utformingen muliggjør et tilpasningsdyktig lokale som kan 
transformeres i takt med både naturlige forhold som tid på dagen og årstid, men også etter hvilke bedrifter som stiller ut, 
aktiviteter og begivenheter knyttet til dette. 

En uformell møteplass som skal fremme positive, sosiale interaksjoner mellom start-up bedriftene, markedet og 
forbrukerne – i et miljø positivt for brukerne og omgivelsene. Her vil forbrukere kunne oppsøke nye spennende bedrifter 
i et inspirerende miljø. Med mulighet for salg av produkter vil bedriftene kunne bygge en kundebase, og etablere en 
plass på markedet.   

Digitalskjerm med informasjon om utstillende start-ups,  men også kommende arrangementer og eventer tilknyttet bygget. En utstillingssone bestående av tilpasningsdyktige moduler for branding av egen bedrift, og display av varer. 
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SHOWROOM STANDS

VISUALLISERING SHOWROOM
Et tilpasningsdyktig showroom for fremtidens bedrifter. På en nøytral base skal ulike start-up bedrifter enkelt kunne flytte 
ut- og inn av showroomet. Ved små grep skal de kunne bygge sin egen bedrift og kommunisere hvem de er, og hva de 
gjør til besøkende. Gjennom fleksible diplaymoduler kanl de tilpasse utstilling-standen til sine behov og ønsker. Med 
digitale moduler vil bedriftene kunne skape et uttrykk i tråd med egen profil – en enkel, økonomisk og bærekraftig 
løsning som tillater store endringer på få midler. 

Som et eksempel brukes her Norskin for å illustrere hvordan en utstilling kan se ut. Nordskin er en bedrift som jobber med 
morgendagens materiale for fremtidens bærekraftige mote: fiskeskinn. De tilbyr et bærekraftig og sporbart alternativ til 
tradisjonelt lær ved å anskaffe, sortere og forbehandle materialer av høyeste kvalitet fra havet. I showroomet vil de kunne 
vise frem selve materialet, og eksempler på materialet i bruk. 

“Norskin er et moderne high-end materiale hentet fra det kalde, arktiske hav i Nord-Norge. Det er et naturlig valg 
som gir verdi til ethvert produkt. Ikke bare er den ekstremt holdbar og formbar. Det er også bærekraftig, med 
et karbonavtrykk som er mye mindre enn tradisjonelt lær. Ved å bruke fornybare kilder for å bygge en bedre 
fremtid, er Norskin morgendagens materiale, tilgjengelig i dag.”

Hylle m/belysning Digital modul Skapmodul m/fleksibel topplate Stativ 

Hver bedrift kan tilpasse sitt utstillingsområde etter ønske og behov. Digitale skjermer kan personaliseres for ønsket backdrop for display. Felles overordnet betalingssystem - salg av 
produkter foregår gjennom mobil betalingsløsning gjennom ipad og enkel kortleser. 
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UENDELIGE MULIGHETER
Naturen er alltid under endring og det skal showroomet også være. Mennesker responderer positivt til dynamiske krefter i naturen, som avslører 
naturens kapasitet til å svare på stadig skiftende forhold. En bevissthet og respons på været har vært et viktig trekk ved folks opplevelse av naturen 
gjennom historien, og avgjørende for menneskers helse og overlevelse. Dermed vil en kontakt med skiftende forhold som gjenspeiler vær og 
årstider – være både tilfredsstillende og stimulerende. 

Sammen med utstillende start-up bedrifter tilpasset årstiden – vil showroomet kunne transformeres ved hjelp av lys og visuell stimuli, for å bygge 
en atmosfære tilpasset lokale, værmessige forhold. Samtidig som luftstrøm, temperatur og lyd vil kunne tilpasses og forsterke opplevelsen. 

Illustrasjon av hvordan showroomet kan transformeres ved bruk rommets funksjoner som lys og visuelle motiver - for å skape ulike atmosfærer i tråd med 
skiftende værforhold og sesonger.
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VISUALLISERING CAFÈ

OPPRISS1:50

I tillegg til showroom vil lokalet inneholde en café, som kan benyttes til ulike arrangementer og 
eventer i regi av bedrifter eller utleie. Dermed skapes et lokalet som gir merverdi til bedriftene 
og legge et grunnlag for positive, sosiale interaksjoner. 

Til daglig vil det tilbys enkel servering av drikke og lett snacks. En serveringsdisk som er en 
naturlig del av rommet, og kan benyttes til ulike former for servering ved behov. 

Oppriss av serveringsdisk. Overflate av mikrosement i fargen terracotta. Høyde på disk er 
900 mm. Disk med nedfelt parti for fleksivel bruk ved servering o.l. Innredning planlegges 
med leverandør, og tilpasses lokalets størrelse og kapasitet.  Hyller med innfelt belysning i 
underkant hylleplate. Se IA15 - Prinsippskisse Serveringsdisk for mål. 
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OPPRISS1:50

VISUALLISERING 
EN NATURLIG SAMLING

Oppriss av vegghyller og sittemodul. Vegghyller med avrundet kant og innfelt belysning i underkant hylleplate, 
overflate av mikrosement i fargen white ash. For utstilling av natulige motiver, planter eller annet omhandlende start-
up bedriftene på huset eller nærmiljøet. Sittemodul med fastmotert bord. Se ”IA14 - Prinsippskisse Sittemodul” for 
mål. 

Gjennom byggets ulike funksjoner skal det skapes et fellesskap, ikke bare for start-up bedrifter, 
men et bygg som inkluderer og inviterer til sosiale aktiviteter som vil bygge et fellesskap. Bygget 
skal fremme positive sosiale interaksjoner mellom start-up bedriftene, markedet og forbrukerne 
– i et miljø positivt for brukerne og omgivelsene. 

En sittemodul i organisk form skaper naturlige analogier til naturen. Inspirert av bimorfiske 
former (P8) skapes en fleksibel modul som samler mennesker på en uanstrengt og naturlig 
måte.
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FLEKSIBLE SONER

OPPRISS1:50
Oppriss av vegg med mulighet for avskjerming gjennom rullgardin av semi-trensparent 
materiale. Elektrisk rullgardin monteres innfelt i himling. Gir fleksibilitet i soneinndeling og 
bruk av lokalet. 

Et åpent miljø med en direkte visuell kontakt med naturen (P1) gjennom store glassflater vendt 
mot Akerselva. Et miljø som kan tilpasses ulike arrangementer og eventer – samt daglig café 
virksomhet. Opphøyd nivå kan omgjøred til scene, og løs møblering kan gir fleksibilitet til 
rommet og kan tilpasses behovet. Innfelt rullgardinvegg gir mulighet til å dele opp lokalet, og 
skaper rom som kan tilpasses den ønskelige atmosfæren.  

Tilpasningsdyktig loungeområde. En sone som kan endre atmosfære ved hjelp av lysvegg, 
rullgardinvegg og løse moduler. 
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VISUALLISERING 
SEMIPRIVAT SONE
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PRINSIPPSKISSE SPEIL 1:20
Figurspeil i organisk form. Støttes av fot i 
stål spraylakkert i fargen Belgian Wilderness 
fra Pure & Original. Monteres LED-lys langs 
speilkant for jevn belysning forfra. 

OPPRISS1:50
Oppriss av prøverom og interntrapp. Prøverom med takmontert gardinvegger for fleksibilitet, men også 
brudd mot lokalets harde materialer. Ø1600 mm. 

Løsningen tar høyde for å skape ulike miljøer gjennom variasjon mellom åpne og adskilte soner. 
Bakre del av lokalet er utformet for en mer privat atmosfære. Her finnes prøverom for mulighet til 
å prøve varer og produkter. På samme tid som det er soner for ulike former for møtevirksomhet 
og nærlager for showroomet. 
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VISUALLISERING 
SEMIPRIVAT-PRIVAT SONE
Ulike soner i lokalet skaper et varierende landskap som gir mulighet for tilflukt (P13). Både 
gjennom delvis- og lukkede rom, skapes miljøer med ulik grad av offentlig/privat. Med semi-
private og private soner tilrettelegges det muligheter for å trekke seg tilbake fra miljøets 
hovedstrøm, og gir rom som ivaretar ulike behov knyttet til aktiviteter og hendelser i løpet av 
dagen. Dette bygger et dynamisk miljø lignende det naturlige.   

En semi-privat sone med mulighet for å trekke seg tilbake for uformelle møter med kunder, samarbeidspartnere ol. Et stort bord 
med mulighet for ulike aktiviteter, samt presentasjon av varer/produkter med ulike nivåer i utformingen.  

Et privat rom ved behov med mulighet for avskjerming 
gjennom gardin langs glassbyggesteinvegg. Et rom 

tilrettelagt for møter og annen virksomhet.  
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FARGERMATERIALER
1. Vegg og himling. Microtopping Ash White, Ideal Work. 2. Gulv. Microtopping Olive Grey, Ideal Work. 3. Gulv. Norr 
2.0 Milk, Mirage. 4. Gulv. Composure Willow, Interface. 5. Tre. Eik, naturoljet. 6. Tre. Eik, mørkoljet. 7. Tekstil. Barnum 
Forest, Miniform. 8. Tekstil. Barnum Almond, Miniform. 9. Gardin. Mint 5320, Svensson. 10. Gardin. Atom 0124, 
Kvadrat. 11. Rullgardin. Sintra 5040, Svensson. 12. Overflatebehandling. Microtopping Terracotta, Ideal Work. 13. 
Tre stol. Ask Neon Blue, Mattiazzi. 14. Tre stol. Ask Dark Red, Mattiazzi. 15. Sittemodul. Terrazzo. Signorino EV-2091. 
16. Farge. BelgianWilderness, Pure & Original. 17. Farge. Landscape, Pure & Original. 18. Gulv. Terrazzo, Signorino 
EM-1072. 
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Naturlige farger og materialer skaper en indirekte kontakt med det naturlige miljøet. Tre og stein er materialer 
mennesket er kjent med, og vandt til å oppleve i ulike former og fasonger. Fargepaletten er basert på farger man finner 
i den nærliggende naturen, og  består av jordtoner, blått, grønt og rødt – samt materialenes egenfarge. Det skapes en 
bærekraftig løsning i form av holdbarhet og muligheten til å tilpasse fremtidige behov, branding av start-up bedrifter og 
en tilpasningsdyktig base for varierende forhold i lokalet. 
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KILDERBILDER
* Bilder brukt i presentasjon hentet fra nett. Om ikke annet spesifisert, er bilder lastet ned med fri tilgang. 
Brief: 
Foto: Outtt. https://www.visitnorway.no/reisemal/ostlandet/oslo/listings-oslo/tur-til-vettakollen/186952/
Biofilisk design: 
Bilde lastet opp på pinterest av Tiffany Moore. https://no.pinterest.com/pin/508203139208891138/
Transformasjon: 
Holografisk: https://www.behance.net/gallery/66315731/Holographic-hi-ress-backgrounds
Rom:https://www.repubblica.it/speciali/arte/gallerie/2013/03/15/foto/pallone_installazione_germania-
54633781/1/?ref=HRESS-22
Menneske: https://www.flickr.com/photos/christopherschoonover/20274299329/
Planter: https://www.subtilitas.site/post/31282753968/kersten-geers-david-van-severen-bas-princen
Moodboard:
Mur m/plante: https://www.contemporist.com/sweet-shop-with-curvaceous-brick-facade/. 
Glassbyggestein: https://design-milk.com/sena-house-in-bangkok-features-a-giant-glass-wall/. 
Organisk rom: https://thecoolhunter.net/well-private-members-health-wellness-club-flatiron-new-york/. 
Organsikform: https://www.flickr.com/photos/zooboing/5417691934/in/set-72157625766672093. 
Treverk: http://starwood.com.tr/kartela
Skjerm: https://www.inigoart.com/artist-in-focus-andrea-galvani-what-to-see-at-frieze-new-york/
Målgruppe: 
Blomster: https://www.itsnicethat.com/articles/paula-codoner-photography-210920.
Startup: https://audelemaitre.com/
Forbrukere: https://www.zalando.no/campaigns/heretostay-w/?wmc=smp470__.89794471___..&opc=2211&pp=1
Materialer: Hentet fra produsentenes nettside.


