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Innledning

Hvordan interiørarkitektur kan bidra til å øke eldres livskvalitet og sosiale relasjoner?
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Målet med denne problemstillingen å kunne lette trykket som er på eldrebølgen og sørge for
at eldre skal bo hjemme lengst mulig ved å lage boliger som øker livskvaliteten til eldre 
befolikingen. 



OMRÅDE
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Bygg og  beliggenhet 
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Konsept og ide 

Konseptet  Nordic garden baseres på forholdet mellom mennesker og natur , 
noe som får oss til å føle en tilhørighet når vi er ute i naturen. på Åsly 
borettslag skal få et sosialt møtested hvor de kan føle trygghet, trivsel, 
tilhørighet og hvor hele mennesket ivaretas.  

Ideen bygger på temaet Biophilic Design og livskvalitet og hvordan blir den dratt 
inn i menneskers liv på deres hjem. 

designet skal være modern, men samtidig har klassisk stil, og  implantere 
modern elementer og former slik at det kan appellere til dagens samfunn. 
jeg vil opprettholde den tradisjonelle, luksuriøse følelsen for eldre. Stilen og 
formen skal være uformell, klassisk og inkluderende som passer alle.  ideen  
og konseptet handler om natur , og hvordan kan naturen påvirke 
menneskers liv ,og  på innsiden av deres hjem. Naturen kan gi glede, trivsel 
og hjelpe folk som har stress og angst ved å skape et samhold for mennesker 
på en naturlig måte.  

NORDIC GARDEN
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Konseptcollage

NORDIC GARDEN



Moodboard



oversiktsplan

4.etasje- fellesareal

2.etasje- leilighet

underetasje- leilighet
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i 4. etasje kan du nyte en kopp kaffe i kaffebaren, og lese en bok på biblioteket. Denne etasjen er egnet for sosial møteplass med 

mange ulike aktiviteter. På takkterrasen er det et drivhus/grønnsakhage som eldre kan dyrke flere planter og stelle dem, samt  

et ute kjøkken og fastmontert ute grill. Solside område med mange solsenger, samt en jacuzzi som de eldre kan slappe av i. 

4.etasje- fellesarealer



Møbleringsplan 4.etasje- fellesarealer 1:100
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ILLUSTARJONSBILDE AV SOSIAL SONE I 4. ETASJE  SØMLØS OVERGANG MELLOM INNE OG UTE .
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Lun og varm atomsfære i byggets sosiale sone. Boeborene får rask tilgang med heis eller evt trapp. 
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Prinssippskisse 
sittemodull i 4. etasje



Kaffebar med varierte sittemuligheter og kort avstand til  
leilighetene. 

Organisk formet sittebenk med vanndam fontene
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Prinsippskisse vann dam med glass skillevegg
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Ventesone i forbindelse med toaletter og inngang til felles bibliotek.
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Oppriss viser inngangen til biblioteket

Romslig bibliotek med store integrerte bokhyller . Fastmontert organisk utformet sofamodul med 
bord og stoler. Disse bøkene kam man låne med seg dersom man vil.



Beplantet område med jacuzzi, skyggelagt pergola og drivhus. På takterrassen finner man ulike sittealterantiver og solsenger.
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Solside og gressarealer med solsenger for soling med utsikt mot holmenkollåsen.
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Solside område på kvelden med fast monterte lys i ulike farger på gulvet som gir en livlig atmosfære 
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Utsikt fra jacuzzi mot pergola



Bildet viser innsiden av drivhus/grønnsakshage med fastmonterte plantekasser i gulv, arbeidsbord  med tilhørende stoler for å stelle planter.
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Betong pargola med fastmontert belysning i gulv, nedsenkede lyslister i gulv for å vise vei til beboerne .
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Fastmontert utegrill  i gulv med spisebord og stoler for opp til 30 personer. Solavskjerming over med skyggeleggende planter.
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Oppriss fra 4. etasje- fellesarealer

Oppriss (ser mot spiseområdet) viser innedørs sittemuligheter.

Oppriss (ser mot biblioteket og drivhus). Integrerte bokhyller i vegg med fastmontert organisk formet sittebenk hvor beboerne  kan ta med seg en kopp kaffe 
og låne en bok. Utgang til balkong på bak siden av bygget. 

Oppriss (ser mot utegrill pargola og jacuzzi) pergola dekket med skyggeleggende planter for solavskjerming og beskyttelse fra regn. Her kan beborene nyte 
utsikten mot Bogstadvannet.
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2. etasje leilighet
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Leiligheten i 2. etasje er designet for å kunne gi muligheten for enslige eldre personer å bo i så 
lang tid som mulig hjemme. Ved å gjøre leilighetene mer bærekraftige, praktiske og bygge mer 
arealeffektivt. Fokuset er å oprettholde tilgjengelighetskravene i hver leilighet som hjelpemidler av 
smarthusfunksjoner og lys. Alle leilghetene har bruk av skogluft og plantesystemer. Med 
bidragelse av planter så skaper det er mer estetisk kvalitet og mer helsebringende påvirking. 
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Møbleringsplan 2. .etasje- leilighet 1:100



Bildet viser romslig universielt utformet entre med fastmontert entremøbel med sitteplass og plass til oppbevaring  av 
sko og yttertøy. 
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Stue og spisestue med spisebord, spisestoler, fastmontert sittebenk, sofa og lenestol, samt et sofabord. Kort vei til kjøkken. 
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Bildet viser univeriselt utformet kjøkken med kort vei til spiseplass.
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Bildet viser stue i tilknyttning til romslig beplantet terrasse.
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sovetromet har et rolig og dempet uttrykk som gir rom for restitusjon. Rommet er universelt utformet med regulerbar dobbeltseng og fastmontert sminkebord i 
rullestolvennlig høyde.
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Rommet er i tilknytning til balkong



Badet har gode kontraster, godt lys og matte materialer for å unngå blending. Dusjdør som kan legges inn for sparing av plass. Fastmonterte hyller og  nedfellbar sittebenk.
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bildet viser veggmontert marmorservant og håndklehenger under. Baderomsmøbel med skuffer som har en push-to- open funksjon som gjør de 
enkle å åpne. Helt til høyre er det høyskap som skjuler vaskemaskin/tørketrommel i ergonomisk arbeidshøyde, hyller til oppbevaring av 

vaskemidler og ekstra håndkler.
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Oppriss av (soverom og bad i leilighet, kjøkken og stue), langsnitt av leilighet 2. etasje

Oppriss fra leiligheten 2. etasje 

Oppriss av (stue,spisestue og entre ) 

Oppriss av (spisestue og kjøkken forfra )
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Belysningskonsept leilighet i 2. etasje 
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Underetasje leilighet
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Underetasje leilighet har praktiske og fleksible metoder som skaper mer plass i hver 
enkelt leilighet. Veggmontert sittebenk som kan passe seg til bruken av rommet og 
lager mer romslig plass. Kjøkken og stue skilles fra hverandre med en skillevegg men, 
likevel så beholder du en romslig følelse og lys. Leilighetene er egnet for en person 
men, at man også har mulighet for å bo i par. 



40

Møbleringsplan underetasje leilighet 1:100



Bildet av stue i underetasje i tilknytning til balkong.
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Soverommet har en lett og luftig atmosfære som fremmer trivsel og velvære.
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Gode fargekontraster som skiller mellom vegg og gulv, med en plante dekorasjon på veggen. Dusjdør kan legges inn for sparing av plass og nedfellbar sittebenk i dusjsonen. 
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Farge og Materialcollgae 2. etasje leilighet
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Kilder

Konseptcollage: Bildet av Bygget åsly borettslag fra https://vibbo.no/asly/om 

andre bilder  fra canva.com

Mennesken på visualisering er fra mrcutout.com
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Moodboard bilder:             https://www.pinterest.nz/pin/48413764734526201/

https://vibbo.no/asly/om
http://canva.com
http://mrcutout.com

