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Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet er basert på et ønske om å skape et sunt og inkluderende studentboli-
gmiljø hvor fellesskapet står sterkt. I tillegg ønsker jeg også å øke bokvaliteten i en nyetablert 

studentbolig i Oslo. Motivet bak dette er å jobbe med en målgruppe jeg kan relatere til og som 
jeg lettere kan komme i kontakt med. Det bygger også på engasjement og interesse innenfor 
temaets budskap med sosialt nettverk og fellesskap, samt prinsippet med å inkludere faktorer 

som kan bidra til en bedre helse. 

Det overordnede målet i prosjektet mitt er å utvikle nye former for botilbud, hvor det 
er lagt vekt på å skape rom for fellesskap og samvær.
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Problemstilling

Hvordan kan interiørarkitektur tilrettelegge for sosialt samvær og bokvalitet i 
en studentbolig, med hensyn til å motvirke ensomhet og gi overskudd i 

studenters helse og velvære?

I dette prosjektet vil jeg legge mer vekt på å skape et fellesskap og bidra til et sosialt nettverk 
blant studenter, samtidig som jeg vil se nærmere på hvilke tiltak som kan bistå med å gi over-

skudd i studenters fysiske og mentale helse. I den forbindelse har jeg landet med en 
problemstilling som setter en ramme for hele prosktet:
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Bygget 

Bygget som prosjekteres i denne oppgaven er plassert på Grünerløkka, som er et populært strøk 

blant studenter. Bygget bærer på et areal på 8900 kvadratmeter, fordelt på 6 etasjer, inkludert 

en underetasje. Tidligere var bygget kjent som Grünerløkka sykehjem, som var en institusjon for 

brukere som ikke klarte seg selv og fikk tilstrekkelig med nædvendig helsehjelp og pleie. 

Sykehjemmet ble i 2017 nedlagt, og har ikke blitt brukt de siste årene. Idag står store deler av 

dets 8900 kvadrameter bebyggelse tom, ved unntak av første etasje som i løpet av det siste året 

har blitt brukt som vaksinesenter, og går under navnet “Grünerløkka vaksinesenter”. 

Bakgrunnen for valg av dette bygget er basert på å gi bygget en ny funksjon og nytt konsept. 

Byggets eksisterende romfordeling er i større grad beholdt i prosjektet mitt, med enkelte 

justeringer som vil bli presentert senere i prosessen. 

Markveien 61-65
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Rød teglstein
Sort takstein

Inn- og utgangsparti Eksisterende rampe

Fasade
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Bybilde
Bydel Grünerløkka

Bydel Grünerløkka er en populær bydel blant studenter, spesielt med tanke på 

bydelens sentrale beliggenhet og attraksjoner. Bydel Grünerløkka er sentrert i 

hjertet av Oslo, som er den mest bebodde byen med omkring 63 500 innbyggere 

(Oslo kommune 2021). Bydelen består av mange studentvennlige strøk, blant 

annet Grünerløkka, der hvor bygget er lokalisert. Grünerløkka er et populært sted 

blant målgruppen, hvor forkortelse “løkka” blir mer brukt i dagligtalen. 

Bydelen tilbyr et stort utvalg av shoppingmuligheter, restauranter, 

vintagebutikker, matvarebutikker og mye annet som en student har behov for. 

“Grønn, mangfoldig og inkluderende bydel for alle, hvor 
fellesskapet står sterkt, forskjellene er små og det er lett for 

å leve miljøvennlig”. 
(Oslo kommune 2022)
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Beliggenhet 

Byggets beliggenhet er sentralt i et urbant strøk, og har kort vei 

til diverse mål og destinasjoner. Bygget befinner seg i enden av 

Markveien, hvor det et stort utvalg av blant annet spisesteder, barer 

og matvarebutikker. Her er det itillegg kort vei til kollektiv transport, 

der hvor sentrum også er i en umiddelbar nærhet. 

Som student er det viktig å kunne bo sentralt og ha tilgang til det 

meste, noe som gjorde at utfallet falt på å utvikle en studentbolig i 

dette bygget. 

Markveien 61-65
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Studenter som tar høyere utdanning
I Oslo 

I løpet av de siste tiårene har det vært en jevn økning på antall studenter som har søkt på 

høyere utdanning i Oslo. Ifølge tabellen fra SSB (2021) har det blitt registrert totalt 85 777 

studenter i 2020 i Oslo, som er 17 798 mer studenter en ndet var for ti år siden. Med an-

dre ord har det blitt en økning på 26,2% andel studenter som tar høyere utdanning i Oslo. 

Det er dokummentert at det er størst økning blant aldersgruppen 19-49 år, hvor antall stu-

denter i 19-års alderen har økt med 1900 studenter mellom 2019 og 2020, som utgjør en 

vekst på 16% (Nygård 2021).  
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Ensomhet 

Ensomhet er et mangfoldig begrept som har flere definisjoner og tolkninger. Akademikere 

har samlet tre punkter som definerer begrepet: 

Blant studenter

- Ensomhet skyldes mangel på sosiale relasjoner 

- Ensomhet er en subjektiv opplevelse, som ikke kan assosieres med isolasjon

- Ensomhet oppleves som ubehagelig og plagsomt

Studentenes Helse og Trivsel (SHOT 2022a) er en undersøkelse som er gjennomført av 

Folkehelseinstitutt som kartlegger studenters helse og sosiale forhold. I 2018 deltok 50 

055 studenter i landsbasis, hvor resultatene viste at 1 av 10 studenter har én eller ingen 

venner som de kan snakke med. Andelen med svakt sosialt nettverk viser seg å være 

høyere blant menn enn kvinner. 

Videre undersøkes det hvor ofte de føler for behovet for å være med noen, hvor resulta-

tet viste en andel på 33% studenter savner å være med noen av og til, mens en total på 

23% har et større behov for dette. Det er dokumentert at det er størst andel ensomme 

er i aldersgruppen 18-20, og i den forbindelse er det også flere kvinner enn menn som 

kjenner på denne følelsen (SHOT 2022b).

3 ganger flere menn enn kvinner 
er uten fortrolige venner å snakke 

med, i følge undersøkelsen.

1 av 10 studenter dokummenterer at de 
har ingen eller kun én venn å snakke med. 

I følge undersøkelsen er det dokummentert at 
det er flere kvinner enn menn som opplever 

ensomhet ofte/svært ofte. 
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Konseptbeskrivelse 

Konseptet mitt er basert på å utforme en studentbolig, og skape et studentboligmiljø hvor 

fellesskap, bokvalitet og helse og velvære står sentralt. Grunnlaget i utviklingen av konseptet 

er basert på å koble naturen inn i et bygd miljø i form av naturlige 

elementer, materialer, fargetoner, former og grønn natur. I prosjektet mitt har jeg blant annet 

hentet inn levende organismer i form av trær og en rekke plantetyper, samtidig som jeg har 

valgt elementer som stimulerer menneskelige sanser, blant annet hørsel- og berøringssansen. 

På bakgrunn av temaets budskap har jeg utviklet en studentbolig med hensyn til å binde 

studentene og naturen sammen og gi rom for å skape sosialt nettverk.
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Inn- og 
utgangspar ti

Ikke i målestokk.
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Arealdisponering
1. etasje

En overordnet oversikt over sonefordeling av 1.etasje. 
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Møbleringsplan 
1. etasje

Ikke i målestokk.
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Første etasjen, som også regnes som hovedetasjen, består av både fellesareal, en café og 

strudenthybler. Ved utformingen av første etasje er det lagt større vekt på å lage fellesom-

råder hvor flere studenter kan oppholde seg i samtidig, med hensyn til å binde studentene 

sammen. 
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Fellesarealene inviterer studentene til å møtes og skape nettverk, samtidig som å kunne 

arbeide eller lese sammen. Her er det et bredt utvalg av sittemuligheter og grupperinger 

hvor folk kan sitte sammen og bli bedre kjent. I fellesarealet har det blitt brukt en rekke 

elementer som er hentet både direkte og indirekte fra naturen, som gir studentene en 

visuell og ikke-visuell tilknytning til naturen. Med dette forekommer det en rekke 

helsefordeler som blant annet reduserer stress og angst, samtidig som det gir økt 

tilfredsstilhet og motivasjon (Browning, Ryan og Clancy 2014: 24).

I fellesarealet er det også utarbeidet et leserom for de studentene som ønsker å lene seg 

tilbake og lese en bok sammen, eller lese til eksamen. Leserommet er isolert fra fellesar-

ealet, og består av to plantevegger, som er noe studentene kan lene øynene på som kan 

bidra til å redusere stressnivået. 

Fellesareal
1. etasje
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Cafe´

Sitteelementer langs 
veggen

Vises på side 23
Vises på side 27 og 28

Sitteplasser rundt et oval-
formet arbeidsbord

Vises på side 22

Sitteelementer langs
f jellveggen

Vises på side 22

Leserom

Vises på side 26

Ikke i målestokk.

Sitteelementer ved
inngangsparti

Vises i side 32
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Fellessone 1 
1. etasje

Blikkfanget i fellesarealet er fjellveggen og plantehimlingen, som 

gir en direkte tilknytning til naturen. Det er også hentet 

indirekte kilder fra naturen, blant annet belysningsarmaturene 

som symboliserer regn, og teppeflisene som både symboliserer 

grus og gress. I fellesarealet skal det også plasseres en høyttaler 

som skjules bak plantene, hvor det skal spilles naturlyder, i form 

av fugleplystring og bølger, eller regn, som bidrar til å stimulere 

hørselssansen. På denne måten får studentene en ikke visuell 

tilknyning til naturen, som er med på å redusere stress og 

forbedre både fysisk og psykisk helse (Browning, Ryan og Clancy 

2014: 26).
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Fellessone 2
1. etasje
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Skilleveggen er bygd opp av hexagon formet rammer, 

som er en kilde inspirert av naturen i form av bikuber. 

Denne løsningen er kombinert med møbler i tekstilfarg-

er som etterlikner naturens blomster og planter. Dette 

assosieres med prinsippet om at

 bier+blomster=sant
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Leserom
1. etasje

Lesesonen er utarbeidet med formål om å gi 

plass for å kunne lese sammen, enten i skolesa-

mmenheng eller som hobby. Dette rommet er 

også fint å bruke for de studentene som ønsker 

å lene seg tilbake og oppholde seg i et mindre 

areal. 

Leserommet består av to plantevegger, som kan 

være noe studentene kan lene øynene på. 

Hensikten med planteveggene er for å redusere 

stress og gi økt motivasjon, i form av at studen-

tene får en direkte tilknytning til 

naturen. 
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I tillegg til et stort fellesareal, er det også prosjektert et mindre 

rom som et møtepunkt for en mindre gruppe mennesker. Dette 

rommet består av levende gressplen på platå, to fjellvegger, 

plantevegger og i tillegg til en vann dam, som sammen danner 

en opplevelse av å oppholde seg i naturlige omgivelser. 

Et lite fellesareal
1. etasje
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I tillegg til et fellesareal hvor studentene kan møtes, er det også prosjektert en café som 

tilbyr et godt utvalg av sittemuligheter og grupperinger som er tilpasset et par studenter, 

eller fler. På denne måten utvider jeg mulighetene for et sosialt samvær. Caféen er en per-

fekt mulighet til å binde studentene sammen over en kaffe omringet av naturlige element-

er. 

Café
1. etasje
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I caféen er det prosjektert sitteelement i form av spiler, som går ig-

jen i himlingen og danner et inntrykk av bølger, som gjør rommet 

mer levende. Bordplatene er urformet slik at de 

etterlikner store steiner som er oppkuttet i midten, der hvor den 

flate delen er vendt opp. 

Sitte sone
1. etasje

Caféen tilbyr flere sitteplasser som fyller opp 

arealet, og som gir mulighet for flere studenter å 

oppholde seg der samtidig. Langs veggen er det utarbeidet 

sitteelementer i sirkulære former som er et eksempel på en 

organisk form. Veggen på baksiden er utarbeidet slik at det skal 

etterlikne fjelltopper og som danner et naturlig uttrykk. 
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Café-disk
1. etasje
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Blikkfanget i caféen er café-disken, som er laget slik at den skal etterlikne en 

trestamme. Bakgrunnen for denne løsninger baserer seg på treets betydning. Treet, 

som refereres som livets tre, blir opprinnelig sett på som et hellig symbol, som har 

forskjellige betydninger i både religiøse og spirituelle filosofier. Blant annet danner 

det en forbindelse til alt, som presenterer sammenhengen mellom alt i universet. Det 

symboliserer samhold og fungerer som en påminnelse på at mennesker aldri er alene 

eller isolert, men snarere knyttet til verden (One Tribe Apparel, 2022).

Livets tre symboliserer også ens individualitet ettersom alle trær er unike med 

grenene som spirer på forskjellige punkter og i forskjellige retninger. Det 

symboliserer en persons personlige vekst til et unikt menneske ettersom ulike 

erfaringer former hvem dem er (One Tribe Apparel, 2022).

 Treets betydning og symbol står sentralt i utformingen av café-disken, som går igjen 

i temaets budskap om samhold og fellesskap. 
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Gang- og inngangsparti
1. etasje
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Gangpartiene er utarbeidet med tre spiler i himlingen for å gi et moderne uttrykk og skape 

god akustikk i fellesområdene. Spilene er festet på en filt som bidrar til å forbedre 

romakustikken. På et hjørne i gangpartiet er det utarbeidet to fjellvegger som jeg kaller for 

“fjellhjørne”, som danner en visuell tilknytning til naturen som bidrar til å reudsere stress 

og forbedre konsentrasjonen. Fjellveggen tiltrekker studenters oppmerksomhet og gjør 

at studentene blir nysgjerrige og stopper opp, samtidig som de også har muligheten til å 

kjenne på den for å få en tilnærming og kobling til naturen. 

Ved inngangsparti er det uformet sitteelementer i form av hexagn former, som også minner 

om en bikune. Sitteelementene er festet med potter i sammem form. Møblementet er ut-

formet av valnøttre som henter de mørke tonene fra naturen, samtidig som den harmoner-

er med veggens lyse og lune fargen. 
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Hybelrom
1. etasje

I første etasje er det kun utarbeidet ettromshybler, hvor studentene har tilgang 

til eget kjøkken og bad. Hyblene er møblert med fiskebensparkett som har god 

holdbarhet og som gir et nordisk hint fra naturen. Veggene er malt i en lun beige 

farge som er noe som kan minne om stranden, og som er lett å kombinere andre

farger med. 

Rommene er møblert med en 120cm*200cm seng, et nattbord, et spisebord med 

to stoler og et klesskap. Kjøkkenet er utstyrt med god benkeplass, samt hvite-

varer, blant annet integrert ovn og oppvaskmaskin. Det er også møblert et fritt-

stående kjøleskap som er passelig stort for en person. 

Kjøkkenfrontene er laminat, laget av eiketre med et naturlig utseende av finér, 

montert med en benkeplate i svart kompakt laminat. Vaskekum og blandebatteri 

er i rustfritt stål, som har god toleranse og holdbarhet, samt at det er lett å reng-

jøre og vedlikeholde. Alle bad er fliselagt på vegger og gulv, hvor de fleste også 

består av et veggheng toalett, et servantskap og en dusj rammet inn med dusjveg-

ger. 

Standard hybelrom

Hybelrom tilrettelagt 
for rullestolbrukere

Ikke i målestokk.
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GSPublisherVersion 0.99.100.100

GSEducationalVersion GSPublisherVersion 0.99.100.100

GSEducationalVersion

GSPublisherVersion 0.99.100.100

GSEducationalVersion

GSPublisherVersion 0.99.100.100

GSEducationalVersion

GSPublisherVersion 0.99.100.100

GSEducationalVersion

GSPublisherVersion 0.99.100.100

GSEducationalVersion

Hybelrommet som er tilrettelagt for rullestolbrukere er delvis større en standard hybelrom, med hensyn til 
å gå rom for bevegelse uiten å møte på hindringer. Hybelrommet er tilrettelagt med en funksjonell kjøkken-

løsning med hev/senk mekaniske på kjækkenbenken, samtidig som at alt annet er plassert i en passelig 
betjeningshøyde for å gjøre arbeidet enklere. 

Badet er utstyrt med et klosett for rullestolbrukere, med armlener på begge sider. Dette er tatt med hensyn 
for at brukeren kan støtte seg på armlenene for å sette seg på klosettskålen. 

Ikke i målestokk.

Ikke i målestokk.
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Ikke i målestokk.
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Arealdisponering
2. etasje

En overordnet oversikt over sonefordeling av 2.etasje. 
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Møbleringsplan
2. etasje

Ikke i målestokk.
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2.etasjen er utarbeidet slik at det er lagt mindre vekt på fellesareal, og større vekt på å utarbeide flest mulig 

hybelrom. Her er det også et større utvalg av hybeltyper, hvor det blant annet finner hybel i dublett, hvor to 

studenter har eget bad men deler ett felles kjøkken. Det er også prosjektert ettromshybler hvor studenten får 

tilgang til eget kjøkken og bad, i tillegg til et rom som er tilpasset rullestolbrukere. 

I denne etasjen står også biofilisk design sentralt, ved at det er hentet inn elementer som 

direkte og indirekte er hentet fra naturen. Blikkfanget på denne etasjen er blant annet de to platåene som 

står plassert på hver side av midtdelen, som består av vann og levende organismer som gress, planter og trær, 

hvorav en av platåene er koblet til en fontene som regulerer vann gjennom et skjult rør. 

I denne etasjen skal det også spilles bakgrunnsmusikk av naturlyder, både i fellesarealet og i gangpartiene 

hvor platåene befinner seg, med hensyn til å stimulere hørselssansen og gi studentene en opplevelse av å 

oppholde seg i naturen. 
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Fellesarealet i 2.etasje er plassert i midtpunktet hvor heisene er, som er ment for å være et møtepunkt for 

studentene som blant annet er bosatt i denne etasjen. Det er betydelig mindre, da det er hovedsaklig lagt 

mer vekt på å samle flest mulig studenter i første etasjen, såkalt hovedetasjen. Dette er likevel et godt alter-

nativ for de studentene som ønsker å oppholde seg i et mindre areal eller gruppe. 

Fellesareal
2. etasje



39

Sittegruppe langs 
spilevegg 

Platå med 
levende gress

Sittebås i spiler

Vises på side 42

Ikke i målestokk.

Vises på side 42
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Fellessone 
2. etasje
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Sitteplassen langs veggen presenteres gjennom kilder som er hentet fra naturen, blant annet levende planter 

som gir en direkte tilknytning til naturen. Materialene bidrar med å gi god komfort til brukerne, samtidig 

som fargene er hentet fra naturens vakreste elementer; blomster og roser. 

Kombinasjonen av en visuell og ikke-visuell tilknytning til naturen fremheves ved bruk av både levende 

planter, og naturinspirerte farger og materialer. På denne måten skaper det harmoni med naturens 

elementer samtidig som det harmonerer med resten av rommets farger og overflater.

2. etasje
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Platåene er prosjektert med levende organismer, som planter og trær. 
Platåene er rammet inn med brostein, som er plassert sentralt i begge 

gangpartiene, som har den samme funksjonen som ”skillevegger”, 
samtidig som det er et element å lene øynene på mens man passerer 

forbi. 

Ved bruk av levende planter og trær vil det tiltrekke til seg oppmerk-
somhet og virker stimulerende og beroligende (Browning, Ryan og 

Clancy 2014: 24). Levende planter bidrar også til å blant annet 
redusere stress og øke emosjonell funksjon. I følge Browning, Ryan og 
Clancy vil en visuell tilknytning til naturen føles hel hjelper indivitet 

med å skifte fokus for å slappe av (2014: 24).

En god tilstedeværelse av vann har i følge forskning en rekke positive 
innvirkninger på helsa, blant annet at det reduserer stress, gir økt 

følelse av ro og bidrar til lavere hjertefrekvense og blodtrykk. 
(Browning, Ryan og Clancy 2014: 32) I tillegg bidrar det også til 

bedre konsentrasjon og hukommelse ved at flere av sansene stimuleres 
samtidig.
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Gangparti
2. etasje
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Ikke i målestokk.

Dublett
2. etasje
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I andre etasje er det stortsett utarbeidet hybler i dublett, hvor to studenter deler ett felles kjøkken. Denne 

løsningen består av et lite kollektiv på to personer som møtes i midten, og har muligheten til å bli kjent og 

eventuelt lage mat sammen. Studentne vil i dette tilfelle ha et eget bad tilhørende hybelrommet av 

hygieniske årsaker. 

Utformingen og innredningen av rommene er tilsvarende hybelrommene i første etasje, hvor det er lagt på 

fiskebensparkett på gulv, vegger i oppholdsrommet er malt i en lun beige farge, samt at kjøkkenfrontene er 

utstyrt med samme overflate og hvitevarer. Tilsvarende gjelder utformingen av bad, med flislagte vegger og 

gulv og diverse. På denne måten vil studentene få friheten til å kombinere andre farger og materialer i rom-

mene sine, samt å bli enig om å møblere fellesarealet for å ha det hjemmekoselig og behagelig. 
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Form, farge og materialer
Form

Farge

I prosjektet mitt har jeg brukt organiske former som grunnlag i prosjekteringen av studentbo-

ligen, både i form av møblering og andre arkitektoniske inngrep. I første etasjen er det blant 

annet utarbeidet er leserom med en lettvegg i en organiske form, for å bryte opp byggets eksis-

terende romfordeling. I tillegg er det også utabarbeidet andre interiørarkitektoniske inngrep i 

form av frie former, blant annet sitteelementene langs veggen og platået i 2. etasje. 

På bakgrunn av konseptet mitt har jeg utviklet en studentbolig som implementerer naturen i 

et bygd miljø, og i den forbindelse har jeg også skapt et naturinspirert innemiljø med naturli-

ge farger. Naturfarger har stått sentralt i prosjekteringen av studentboligen, hvor jeg har brukt 

farger og fargetoner som grønn, beige og brun, samt rosa og gultoner. Disse fargene er inspirert 

av naturelementer, deriblant fjell, blomster, skog, strang og diverse. På denne måten har jeg ut-

viklet et konsept basert på en ikke-visuell tilknytning til naturen. 
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Materiell tilknytning til naturen
Et av de viktigste biofilisk design mønstrene er materiell tilknytning til naturen, hvor bruken av 

materialer og overflater føles rikt, varmt og autentisk, og i enkelte tilfeller stimulerende å 

kjemme og ta på (Browning, Ryan og Clancy 2014: 40). Dette mønsteret står sentralt i 

utforming av studentboligen, hvor materialene som er brukt minner både om direkte og ikke 

direkte elementer fra naturen.

Blanr annet er det brukt finér på enkelte vegger, samt andre elementer som bord, sitteelemen-

ter og himling og diverse, samt at møbeltekstilene også minner om naturens farger og nyanser. 

I tillegg er det brukt teppefliser som tar materiell tilknytning til naturen i nyere høyder. Teppe-

flisene skal minne om naturen i størst mulig grad, og skal gi studentene en opplevelse av å op-

pholde seg i naturlige omgivelser. Det er blant annet brukt tekstiler som etterlikner asfalt, gress 

og brostein med mose/gress i mellom. 
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Bærekraft 

Børekraftig utvikling er i interiørarkitekturen et resultat av en kombinasjon mellom materialer, byggetek-

nikk, energiforbruk og kulturelle forhold, samt det forholdet vi har til de omgivelsene og eiendelene vi 

har (Williams 2015: 415). På bakgrunn av dette ligger det også i interiørarkitekturens ansvar å opprett-

holde en bærekraftig utvikling i prosjektene, samt å bidra til å skape rt godt forhold mellom brukeren og 

det bygde miljø (Williams 2015: 415). 

I prosjektet mitt har bærekraft stått sentralt i form av materialebruk og rehabilitering av et eksisterende 

bygg. Basert på den funksjonen bygget har per dags dato, hvor store deler fortsatt står urørt, valgte jeg å 

gi bygget et nytt liv og ny bruk, samt å utvikle et bærekraftig og sunt konsept. 
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Treverk

Tekstiler

Gulvbelegg
I prosjektet mitt har jeg brukt både parkett og teppefliser. Parkett er et ekte treverk hele veien gjennom, 

og har god holdbarhet, men det er på bekostning av at det krever mer vedlikehold og riktig pleie og 

rengjøring for å bevare utseendet. I tillegg er teppeflisene hentet fra en leverandør som setter bærekraft 

og bærekraftig utvikling sentalt i produksjonen av produktene sine. Teppeflisene er produsert slik at for 

hvert skritt en tar, reduseres karbonavtrykket til rommet og dermed bidra til å forbedre helsa til 

planeten (Interface 2022). 

Basert på konseptet mitt hvor jeg har implementert naturen inn i et bygd miljø, har jeg også 

valgt å bruke en rekke treverk i utformingen av studentboligen. Blant annet er det brukt finér 

på vegger og ved å utforme konseptuelle spiler i organiske former. Dette ligger til grunn for 

treets bærekraftighet og en rekke positive effekter. Det er dokumentert at treet bidrar til å moti-

vrke drivhuseffekten ved at det reduserer utslipp av klimagasser til atmosfæren 

(Svanæs 2004: 2). Svanæs forklarer forklarer også at ved å bruke 1m3 tre i et bygg, oppnår man 

0,8 tonn CO2 lagres i bygningsmassen (2004: 2). 

Basert på de tekstilene jeg har valgt i dette prosjektet er det tatt hensyn til å velge produsenter 

som fokuserer på værekraft og har det sentralt i produseringen. Tekstilene er hentet fra leveran-

døren Kvadrat, som setter bærekraftighet og miljø i et stort fokus. Blant annet har de et mål om 

å nå ”netto null” innen 204o, ved å redusere karbonutslipp fra deres operasjoner tvers over ver-

dikjeden, inkludert kjøpte varer og tjenester samt transport og forretningsreiser (Kvadrat 2022). 
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Universell utforming

Basert på temaets budskap om inkludering og fellesskap, er det også tatt i betraktning å inkludere alle grupper i 
samfunnet og skape et inkluderende og likestilt studentboligmiljø. Ifølge Lid er universell utforming “det å plan-
legge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av flest mulig mennesker på en likev-

erdig måte” (2021). Hensikten med dette er for at alle skal oppnå like muligheter i samfunnet og at ingen står ute-
lukket på bakgrunn av nedsatt funksjonevne (Lid 2021).

I prosjektet mitt har jeg tilpasset flere løsninger for å gi plass og rom for en rullestolbrukere å kunne orientere seg 
og nå opp til ting. Det er blant annet tatt hensyn til en snusirkel på 1,5m diameter for å opprettholde plass slik at 
en rullestolbruker kan snu urofhindret. Det er også tatt hensyn til å plassere ting i riktig praktisk betjeningshøyde 
slik at studentene kan nå opp til ting. Det er det blant annet prosjektert i studenthybelen hvor kjøkkenet er utstyrt 

med funksjonelle løsninger, samt at døråpnere i 2.etasjen er plassert i en høyde som er oppnåelig for en med 
nedsatt funksjonsevne. 



51

Bygget har en eksisterende rampe i 
fasaden som gir tilgang til en rul-
lestolbruker å komme inn og ut av 

bygget problemfritt. Dette er beholdt 
i prosjekteringen av studentboligen. 
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Konklusjon

Basert på prosjektets formål og budskap, har jeg utviklet et likestilt, inkluderende og sunt 
studentboligmiljø hvor fellesskapet og helsefremmede faktorer står sentralt. I den forbindelse har jeg 

utarbeidet store arealer for å skape rom for fellesskap og interaksjon, samtidig som jeg har 
implementert naturen og naturlige elementer inn i et bygd miljø. Dette er gjort blant annet ved å bruke 
levende organismer som trær og en rekke plantetyper, samtidig som jeg har valgt andre naturelementer 

som vann og fjell, som på hver sin måte bidrar til en visuell tilknytning til naturen. 
På bakgrunn av at jeg har brukt andre natur elementer som naturfarger, materialer og former, har jeg 

også utviklet en ikke-visuell og materiell tilknytning til naturen. Disse er med på å skape harmoni i 
rommets utforming, samtidig som de gir en positiv innvirkning i studenters helse og velvære. 

På denne måten har jeg utviklet et konsept som både binder studentene sammen og motivirker 
ensomhet, samtidig som det også binder naturen og studentene sammen. 
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