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Hvordan skape en møteplass for blinde og svaksynte ungdommer,
som bidrar til mestringsfølelse og sosialisering?

Hvordan kan man kompensere for mangel av syn, og skape
romopplevelser gjennom andre sanser?

PROBLEMSTILLING



NYGÅRDSGATEN124
I 1753 bygget Johan Friederich Foswinkel et 
lyststed på halvøyen ved Nygårdsstrømmen. 
Dette ble senere kalt Florida, og det er her 
man finner Nygårdsgaten 124  i dag. 

Nygårdsgaten 124 ligger sentralt i Bergen, 
og består i dag av St. Paul gymnas og 
Florida studenthjem. Her er det kort avstand 
til bybanen, og mange grønne områder.   

Byggene blir ansett som Bergens viktigste 
monumentale nyklassisistiske bygg. Det ble 
opprinnelig bygget som sykehus i 1952. Det 
ble da bygget en søsterbolig for nonnene 
som jobbet der. Dette huset har også blitt 
brukt av rusomsorgen en mellomperiode, 
men har siden 2014 vært studentboliger.

I min oppgave er det den gamle søster-
boligen (som er sirklet rundt) som skal bli til 
det jeg har valgt å kalle Sansesentralen.  



MÅLGRUPPE
I denne oppgaven har jeg skapt en 
møteplass for synshemmet ungdom i 
alderen 15-30 år. Ungdomstiden kan 
være en utfordrende tid, og mange av 
den tids utfordringer kan bli større 
med en synshemmelse. For mange 
blinde- og svaksynte er det viktig å 
kunne treffe andre svaksynte, fordi 
det er godt å treffe andre i samme 
situasjon.  

For å integrere synshemmet ungdom 
blant seende unge, inviteres elever fra 
St. Paul gymnas til å bruke 
møteplassen. 

Det har vært viktig å skape et sted 
som inviterer til kreativitet, sensoriske 
opplevelser, gode samtaler og 
trygghet.



MÅLGRUPPENS 
TANKER      

    
100% av intervjuobjektene mente
det var litt viktig, viktig eller svært 
viktig å treffe andre svaksynte. 

80% av intervjuobjektene mente
det var litt viktig, viktig eller svært
viktig at at seende ungdom blir
invitert til møteplassen. Av disse 
var det 50% som mente at dette
var svært viktig.  

40% av intervjuobjektene opplever
at andre ofte eller svært ofte har 
fordommer mot dem.  

Utfordringer ved å
være svaksynt:

Navigering og gjenkjenning

Finne frem og gå alene

Å ikke bli invitert til sosiale ting,
og at man generelt blir mindre 
attraktiv i sosiale sammenhenger

Fordommer andre har om deg, og 
at andre vil bestemme hva som er 
best for deg   

Hva de mener bør huskes på
under utforming av møteplassen:

Fysisk aktivitet

Universell utforming

Ledelinjer og punktskrift

Godt lys

Sørge for at alle har noen å være med

Et sted å trene, fordi treningssentre
ikke er tilrettelagt for synshemmede  

12 personer ble stilt 8 spørsmål for
å kartlegge utfordringer, interesser
og andre tanker blant synshemmede
i alderen 15-30 år. Dette er et 
sammendrag av svarene. 



Hva er fordelen med å være svaksynt?
“Man får et utvidet syn på livet, og hva som er viktig og uviktig å bruke tid og energi på , 

samt hva som er viktig å verdsette. Man kan få en større forståelse av hva som er bagateller 
og ikke, av urettferdighet, og man kan få større refleksjonsevne. I tillegg blir man veldig 

kunnskapsrik og løsningsorientert. Man treffer flere nye, interessante og spennende 

mennesker, og man får delta på kule og kjekke arrangementer som mange seende ikke får”

Hva mener du jeg bør huske på under
utforming av denne møteplassen
“Det er lurt å åpne dørene for seende slik at det både blir en aktivitetsarena for blinde og

synshemmede, også blir en felles og sosial møteplass for begge disse gruppene.

Tror et åpent fellesskap vil fungere bedre enn et aktivitetstilbud for kun en gruppe.

Vil skape økt forståelse og hviske ut barrierer mellom funksjonshemmede og funksjonsfriske”



KONSEPT
Sansesentralen skal være et sted som 
inviterer til sosialisering og mestring, i 
tillegg til kreativitet og fysisk aktivitet.  

Designet skal være lekent, men også enkelt 
for å ikke skape hindringer og forstyrr. ende 
elementer. 

Sensorisk design er med på å kompensere 
for mangel av syn, og skape romopplevelser 
gjennom andre sanser.   

Rommene skal ha en ung følelse, og 
inneholde aktiviteter som er ønsket blant 
målgruppen.      
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E SANSESENTRALEN

Sensorisk design aktiverer 
berøring, lyd, lukt og smak.
Sensorisk design støtter alles mulighet 
til å motta informasjon, utforske verden 
og oppleve glede, undring og sosiale
forbindelser, uavhengig av våre 
sanseevner.



MOODBOARD
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HUSETS FUNKSJONER  

 inneholder et oppholdsrom med 
muligheter for sang og musikk, tv-spill eller
den gode samtalen. 
I tilknytning til oppholdsrommet finner man
et romslig kjøkken der mange kan lage mat 
sammen. I denne etasjen finnes også toalett
og HC-toalett.

I 2. etasje av huset finner man et rom for 
arbeid og ro om man trenger stillhet eller
avslapning.

I havetasjen er det laget plass til et trenings-
rom, da treningssentre generelt ikke er særlig
godt tilrettelagt for synshemmede, og dette er
savnet blant mågruppen. Her finnes også herre
garderobe med toalett. 

Kjelleren er et område for kreativitet, som 
fungerer som et lite hobbyverksted. For å 
gjøre mer plass til treningsrom i havetasjen, 
er damegarderoben med toaletter plassert 
i kjeller. 



ORIENTERING   

Bygget har enkel struktur med rette linjer. Rommene
får ulike typer materialer på gulv og vegg for å lettere
kunne forstå hvor i bygget man befinner seg. 

Kontraster og fargebruk er med på å synligegjøre
elementer og lettere kunne forstå et rom. Alle rom
er bygget opp med mørke gulv, litt lysere farge på
vegg og tilnærmet hvite tak. Dette er med på å 
skape en forståelse av rommet.  

For blinde og svaksynte personer er det enkle ofte
det beste. Det har derfor vært viktig å ikke fylle
rommene opp med mer enn det som er nødvendig,
eller skape forvirring med for mange materialer og
farger. 

Ledelinjer og oppmerksomhetsfelt er naturligvis en 
viktig del av løsningen for målgruppen. I tillegg er 
taktile skilt med lyd, og blindeskrift på nødvendige
elementer satt inn for å lettere kunne bevege seg og 
utføre aktiviteter. 



BERØRING 

  

SYN 

HØRSEL 

LUKT 

  

 

 

   

SENSORISKE
OPPLEVELSER  

Huset har ulike materialer
som tre, kork, bølgeblikk,
betong, tekstiler og planter,
som gir forskjellige overflater
å berøre. Overflatene føles
ulike, og har forskjellige 
temperaturer. 
   

SMAK 

Kontraster, farger og lys gjør at 
svaksynte enklere kan orientere
seg rundt i bygget. Det blir brukt 
lekne farger for å skape et 
ungdommelig miljø. 
   

Materialer lukter ulikt, og kan gjøre
at lukten endrer seg fra rom til rom. 
Dette kan være lukten av tre, kork
eller mose. I tillegg vil en stor del av
1. etasjens lukt komme fra kjøkkenet.
   

Husets ulike overflater gir forskjellige 
trinnlyder, eller lyd av berøring. De aller
fleste aktiviteter lager lyd, enten det er å
gå over gulvet, lage mat, spille piano 
eller gitar, å trene eller spille tv-spill.  
I hagen kan man høre bilene og 
bybanen som suser forbi, fugler 
og  Nygårdsstrømmen som silder. 
 
   

I husets kjøkken kan 
man leke seg med ulike 
smaker og matretter.
Fordi det er brukt ulike 
materialer fra rom til rom,
kan luften også “smake” 
forskjellig.
   



MØBLERINGSPLAN 1. ETASJE

Heis
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Sittegruppe med mulighet for
blant annet tv-spill, sang og musikk
eller bare en prat. 

Kjøkken med stor øy,
der mange kan lage
mat sammen.

. 

Gang med knagger og
låsbare skap, samt toaletter
og HC-toalett.   

HC WC

 WC

 WC

 WC

Spiseplass som kan forlenges ved
å åpne foldevegg og sette sammen
bord fra kjøkken og oppholdsrom 

Oppholdsrom

Kjøkken

Inngang

Foldevegg



MØBLERINGSPLAN 2. ETASJE
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Heis

Åpent ned til 1. etasje

Andre etasje er en
stillesone for arbeid
og avslapning.

Her kan man jobbe med 
lekser eller annet arbeid, 
eller slappe av med en bok.

Stoler som henger 
fra tak. 

Arbeidsplass med datamaskin 



MØBLERINGSPLAN HAVETASJE
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Heis

I havetasjen finner man 
et romslig treningsom med
både kondisjons- og styrke
apparater, samt manualer
og matter til annen trening.  

Herre-garderobe   

Fundament

 WC

 Dusj

 Treningsrom

Sone for trening på matte   

 Dusj Benk og
skap



MØBLERINGSPLAN KJELLER
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For å få mer plass til trening i havetasjen, 
er dame-garderobe plassert i kjelleren.   

Kreativt område med hobby-verksted

Heis Fundament

HC WC  WC

 Dusj

Dame-garderobe

Plassbygget skapseksjon

Benk og
skap



GANG 

Heisen er kledd i kork i alle etsjer
for lett gjenkjenning av materiale. 
Slik kan man vite at man befinner
seg ved heis og trapp. 

På samme overflate er det en
tydelig, taktil markering av 
etasjenummer, samt taktilt
kart med lyd av etasjen.

Gang med knagger, benk og skap. Bølgeblikk på vegg skaper en 
kontrast til andre overflater både i form, farge og materiale. Veggen 
fungerer som en ledelinje til kjøkken, oppholdsrom, heis og trapp, i 
tillegg til taktile ledelinjer på gulv.  

Korkplater rundt heis

Mikrosement, gulv

Farge på bøgeblikk, vegg

Vegg



OPPHOLDSROM 

Oppholdsrom med muligheter for sang og musikk, tv-spill
eller den gode samtalen.  

Sittegruppe som også kan flyttes
sammen med bord på kjøkken ved
behov.  

Teppe�iser

Hylleseksjon

Vegg

Gardin

Akustikkpanel



I 1. etasje finner man et stort kjøkken som innbyr til felles matlaging 
og smakfulle måltider. Å lage mat er i seg selv en svært sensorisk aktivitet
som aktiverer både lukt, smak, berøring og hørsel. Kjøkkenet er utstyrt
med apparater som har gode kontraster, taktile knapper og punktskrift.   

KJØKKEN 

Område mellom kjøkken og
oppholdsrom med dobbel 
takhøyde. Dette skaper et
annet lydbilde. Her er også 
en stor mosevegg som gir 
en taktil overflate og lukt av 
natur.    

Hylle på vegg med bokser
til ulike tørrvarer og krydder.
Det blir lett å finne frem til
riktig ingrediens med punkt-
skrift-merkede bokser og ved
å kunne lukte på dem.    

Kjøkkenfronter

Laminat, gulv

Furu�nér, vegg

Vegg



2. ETASJE

Mosevegg  Stoler som henger fra tak  

I 2. etasje på Sansesentralen finner man 
et rom for arbeid og ro. Dette rommet 
har likevel spreke farger med klare 
kontraster, og ulike materialer som 
mose, tre, kork, rotting og ulike tekstiler 
på gulv, gardin og pute.    



TRENINGSROM

DU
ER
RÅ

FOKUS

Store, taktile motivsjons-
ord på vegg i god kontrast 
mot vegg. 

  

  

  

Treningsrom med et utvalg av
kondisjons og styrkeapparater,
samt oppmerket område for
trening på matte. 

Området for mattetrening har 
forandring i gulvunderlag og er 
markert med gulvteip for
kontrast. 

  



GSEducationalVersion

GARDEROBE 

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

1

Oppriss av dame-garderobe i kjeller 

Oppriss av skap og benk i garderobe 

HC WC Dusj

Damegarderoben i kjeller har mirkosement på
vegg, og sklihemmende vinyl på gulv. Toalettene
har �iser i hver sin farge, og gir kontraster til gulv, 
dører og inventar. Dusjsonen og toalettene har 
sorte �iser på gulv. 

Garderobeskapene har store, takile tall. 

Herregarderobe og de andre toalettene i bygget 
har de samme fargene og materialene for lett
gjenkjenning av rom.    

 WC
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HC-TOALETT

HC-tolattet i 1. etasje er romslig, og har klare kontraster mellom gulv, vegg
og inventar. Det finnes to HC-toaletter i bygget, og begge har samme 
materialer og inventar. Disse toalettrommene fungerer som garderobe 
og dusj for dem som trenger det. Rommene har dusj med klappsete
og støttehåndtak.

Flis, gulv

Flis, vegg

Dusjforheng



KREATIVT VERKSTED 

I kjelleren finner du et kreativt rom med hobbyverksted. Rommet er ment for 
aktiviteter som maling, tegning, strikking, sying, modellbygging og annet 
håndarbeid. Dette rommet kan naturligvis også brukes til skolearbeid og 
annet. 

En stor, plassbygget hylleseksjon har plass til alt av utstyr, og har bokser i 
ulike farger slik at man kan kategorisere innhold etter farge. Boksene merkes 
med punktskrift for enklere å finne frem til riktig boks.       

Prinsippskisse av hylleseksjon

VEGG

GULV

HYLLESEKSJON



HAGE 
Det finnes mange grønne områder
rundt Sansesentralen. Her blir et 
felles uteområde for brukerne av
Sansesentralen og elvene på St.
Paul gymnas. Her er det tenkt en
stor plass med benker og mulighet
for å spise ute, samt drivhus og 
mulighet for andre utendørs-
aktiviteter.  

Hage er kun visualisert som prinsipp



MATERIALKOLLASJ
1 2 3 4
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1. Kryssfiner av furu 15 mm
2. Mikrosement, Lys grå
3. Mosevegg
4. Korkplater, 10 mm
5. Veggmaling - NCS S-5020-G30Y
6. Veggmaling - NCS S-3020-B
7. Korkfliser - Peak, Yellow
8. Takmaling - NCS 0401-G42Y
9. Bølgeblikk, RAL 3017
10. Kjøkkenfronter og veggmaling,
        NCS S 2642-Y22R
11. Flis - Join 60x60 Verve
12. Flis - Join 60x60 Spice

 

9

16

10

18 19

VEGG

GULV
13. Vinyl - Tarasafe Standard PUR, Noir
14. Flis - 60X60, Anthracite
15. Teppefliser, Epoca Profile Dark Grey
16. Mikrosement, koksgrå
17. Laminat - Black Pepper Oak, Plank

 

TEKSTIL
18. Gardin - Ull, Divina 3 0836
19. Gardin - 64% bomull,36% Viskose

Crunch 0025

13



KILDER 

Mennesker i visualiseringer:

skalgubbar.se
mrcutout.com
escalalatina.com
nonscandinavia.com

Bilder i konseptcollage:

Pinterest:
https://no.pinterest.com/pin/292452569555227744/
https://no.pinterest.com/pin/292452569554703306/
https://no.pinterest.com/pin/292452569554910152/
https://no.pinterest.com/pin/199565827226872861/
https://no.pinterest.com/pin/619737598700304206
https://no.pinterest.com/pin/244812929725060380//

Lesedato: 12.04.2020

Bilder i moodboard:

Pinterest: 

Bilder i forside:

Pinterest:
https://no.pinterest.com/pin/292452569554703306/
https://no.pinterest.com/pin/292452569554910152/
https://no.pinterest.com/pin/199565827226872861/
https://no.pinterest.com/pin/619737598700304206

Lesedato: 14.04.2020

Plansje om bygg:

https://www.stpaulgymnas.no/florida-studenthjem
http://directmap.today/bergen/3446

Lesedato: 04.05.2020

https://no.pinterest.com/pin/292452569555131860/
https://no.pinterest.com/pin/292452569554703124/
https://no.pinterest.com/pin/292452569555130564/
https://no.pinterest.com/pin/292452569554856791/
https://no.pinterest.com/pin/292452569555597346/
https://no.pinterest.com/pin/292452569554703183/
https://no.pinterest.com/pin/292452569555130558/
https://no.pinterest.com/pin/292452569555597379/
https://no.pinterest.com/pin/446982331740067333/

Wall it: 
https://wall-it.no/produkt/mose-vegg/

Lesedato: 18.04.2020
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