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Velkommen til min portfolio!

Dette dokumentet inneholder prosjekter som 
viser til min erfaring innen interiørdesign fra 
skoleåret 2019/20 på SoFI Oslo.
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O S L O

Et konsept for fremtidens arbeidsplass

Midt i Oslo, med all aktivitet og 
larm rundt skapes et 
jobbfellesskap hvor det inviteres 
til å være et helt menneske. 
Stillesoner, en tursti rundt lokalet 
og yogarom. Den nye 
arbeidsplassen er fleksibel og 
forstår hele mennesket og de 
ulike tilpasningene som er 
nødvendig for å jobbe fokusert, 
riktig og sunt.

Fargepallett, materialvalg og 
ergonomiske løsninger 
underbygger dette konseptet.

Under er plantegning med de 
ulike sonene.

.

COWORK1

Møterom

Sosiale soner

Arbeidssone

Stillesone og kreative rom

Natursti



-er et sted hvor bedrifter kan leie seg inn i kortere eller 
lengre perioder.  Lokalet er delt opp i fellessoner og private 
soner. Lydabsorberende skillevegger og materialer rundt om 
i lokalet lager fysiske avgrensninger og absorberer lyd.

Rundt halve lokalet går en gangvei i bambusgulv med grønne planter hengende fra taket. 
Det gir brukeren en mulighet for en fysisk og mental timeout og kan rette blikket ut mot livet 
utenfor. I tillegg kan man benytte seg av stillerom, kreativt rom , møte, sosial - og yogarom. Se 
illustrasjoner på neste side.

Fargerike 
ergonimiske 
baller for bedre 
positur og 
trening av rygg 
er tilgjengelig 
for brukerne.

Kunst og farger er en viktig del 
av interiøret, det skal stimulere 
til kreativitet; her illustrert ved 
Sverre K Bjertnes.

OSLO COWORK



Bilder fra Archicad tegninger

Illustrasjon av hvordan 
lokalet brukes i høyden.  
Fargebruken lager 
tydelige soner og er godt 
for hjernen; både som 
inspirasjon, fokus og 
mindre mengde 
refleksjon av lys. (Hvite 
flater er fraværende i 
lokalet) 

Til høyre i bildet ser man 
en plantevegg som er 
med på å lage godt 
inneklima og er sunt for 
øynene å hvile på. 

Under, oppriss av samme 
område.

Sosiale soner og kjøkken 
gir mulighet for de ulike 
bedriftene å møte andre 
spennende mennesker 
og knytte nye kontakter, 
et av de underliggende 
ideene med cowork. 
Podbooth til venstre i
bildet er lydtett og kan 
benyttes alene eller for 
møter.



I K E A

INSPIRASJON FRA 
PURE&ORIGINAL

På oppdrag for IKEA: lag et konsept for 
fremtidens boløsninger, 3 personer på 35m’

small living

DESIGNIDÉ;
IKEAS rimelige men vel utvalgte produkter 
sammen med maling av høy kvalitet. Giftfri 
maling med teksturer som gir en eksklusiv følelse 
i en liten leilighet med praktiske løsninger.
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FARGEPALLETT

IKEA fronter i ask samt lyse, enkle tremøbler gir en minimalistisk, ren følelse. 
Dette kombineres med fargesterke detaljer, kunst, og høy kvalitetsmaling. Rene 
overflater /strukturer og kjøkken vegg ton-i-ton gjør at rommet oppleves større.



-handler om å lage 
gode løsninger for 
fremtidens byer. Stadig 
flere mennesker på 
mindre plass krever 
rom som kan brukes på 
nye måter, praktiske 
løsninger og 
multifunksjonelle 
produkter.

Hovedsoverom har 
innebygget skapseng 
gir dermed kontor, 
yogarom/lekerom og 
soverom i ett. Barnets 
soverom har begrenset 
lekeplass og da er 
dette en fin løsning, 
barnet har god plass 
og kan ha med venner.

Ett rom, 3 
funksjoner;

Gangen har egen sone med spilevegg og farge på gulv 
og vegg. Spilene gjør det luftig og åpent samtidig som 
det avgrenser og gir gode muligheter for oppbevaring 
da man lett kan feste hyller og knagger.

Small living

Kjøkkenet har et spisebord som 
kan slås ut og det blir et sentralt 
flerbruksbord i hjemmet. 
Stuedelen avgrenses med en 
spilevegg hvor tv er montert 
hengende, med spilevegg 
unngår man å stenge ute for 
mye lys. To gule kasser på hjul 
huser sønnens leker, og ikke 
minst fungerer de som en 
fargerik detalj. De kan også 
trilles til sofaen og brukes som 
bord og er enkelt å håndtere.

Bilder fra Archicad tegninger

Plantegning med soner



M E S S E S T A N D
lisa aisato & cottage cheese

Å jobbe på tvers av bransjer
Oppgaven var å bruke inspirasjon fra en gitt 
kunstner for å markedsføre Tines Cottage 
Cheese.

Konseptet er å bruke kunstneren Lisa Aisato’s 
krativitet som inspirasjon til kundene. Kundene 
kommer til en stand hvor de får gjøre en kreativ 
tegneoppgave. De skal tegne uten å se på 
arket, kun se på bildet illustrert på plakaten. 
Oppgaven ’tvinger’ kunden til å bruke øynene 
og hendene sammen på en ny måte.

Denne kreative oppgaven ligger under som en 
større ide, nemlig å lære fra kreative, her Aisato 
som hver dag (gjennom ti år har hun  illustrert 
en artikkel for dagspressen) har tvunget seg til å 
tenke nytt, starte ny tegning, ny idé.

I enhver bransje er dette nødvendig for å 
kontinuerlig utvikle seg, og ikke minst, forsøke å 
få en kompetitive edge til konkurrentene.

Designide;
Den lyse lilla fargen 
representerer det 
kreative og mystiske, 
den finnes i TINES beger 
og i illustrasjonen. Det 
samme gjelder den 
klare lyse blå fargen, og 
begge brukes i 
inventaret på standen. 
Dette utvalgte verket av 
Aisato brukes også i 
tegneoppgaven og 
loddes ut til en av 
deltakerne.
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Bilde fra Archicad tegninger



MOODBOARD

Bilder fra Pinterest og illustrasjoner av Lisa Aisato



R O O F  T O P
takterrasseprosjekt i oslo
Å trekke inn det heliosentriske i et 
interiørprosjekt

Oppgaven var å designe en takterrasse på en gitt 
adresse i Oslo, Bjerregårdsgate 11. 
Som mangeårig yogalærer tok jeg ideene og 
erfaringen fra tanken om Helios, hele mennesket, 
og den helende sirkelen. Sirkelen som symbol, 
naturens kretsløp og menneskets fravær av det 
heliosentriske i den travle storbyen.

En sirkulær inngang og sirkulære skulpturer.
Sirkulær sittegruppe med bålpanne under pergola.
Plass til trening / lek og meditasjon.
Loungeområde med utstikt over byen.

Villblomster på et variert underlag som føles som skogen, 
med steiner og stier. (Ikke flate heller og organiserte bed)

Kaldkulp, sauna og utedusj.

Insektshotell.

Dyrking av egne grønnsaker: fellesskap for beboere.
Dyr og mennesker på takterrassen.
Karpedam og bro.

Se Archicad tegninger neste side

4

Utforming:

Bilder fra Pinterest



3D tegninger med forklaring fra prosjektet

Bilder fra Archicad tegninger



NATURBIBLIOTEKET

Oppgaven var å utforme et bibliotek i gitt lokale på StHans Hugen for 
generasjon alpha. Konseptet er utarbeidet med tanke på et samarbeid 
mellom bydelen St Hanshaugen, Foreningen Les! og Dnt Ung.

Utformingen av lokalet er gjort med 3 
ulike natursoner som barna kan leke i,
lære i og utforske; Hav, Fjell og Skog 
(se tegning neste side) I tillegg finnes 
et område for lekser med 
nødvendige digitale verktøy. Fysiske 
bøker og høytlesing samt læring av 
ferdigheter som er viktige i naturen 
har ekstra fokus. Eksempelvis 
klatrevegg i ‘fjellrommet’ , telt og 
spikking i ‘skogen’ og et spesiallaget 
gulv i ‘havet’. 

Foreningen Les! jobber aktivt for å 
lage spennende digitale løsninger for 
barn gjennom et eget unviers hvor 
barna tar del av dyrenes verden. Et 
samarbeid med denne foreningen er 
perfekt for Naturbiblioteket.

5 generasjon alpha, 0-11år



data

Bildene er fra Pinterest

Sammen med Dnt Ung er ideen 
videre at barn uten særlig 
naturerfaring og et ønske om felles 
opplevelser med andre kan delta 
på turer i nærområdet. Temaene 
utforsket i biblioteket blir tatt med 
ut i praksis både til Oslofjorden og 
Oslomarka. Svømmeferdigheter, 
kart og kompass og overnatting 
utendørs som eksempler. Dette skal 
bidra til at flere barn skal få 
ferdighter og selvtillitt når de 
ferdes i naturen , bedre fysisk og 
mental helse og viktige kunnskaper 
de kan ta med seg videre I livet.

Lokalet tegnet med soner:



M E G I N
Et studentmagasin med en innsikt 
fra et utvalg aktører i bransjen

Vi var 3 studenter som tok på oss 
jobben å lage årets 
skolemagasin. Vi designet 
layouten og oppsettet for bladet, 
inkludert font, farge og grafisk 
utforming. Se eksempler på 
denne og neste side. 

Vi startet arbeidet i oktober 2019 
og det ble levert trykket til 
avslutningsutstillingen NÆR 
12.06.20.

Magasinet består av 14 artikler 
om alt fra styling til 
trendforecasting og coronaens 
påvirkning av bransjen.

magasin6

FARGEPALLETT



Magasinet kan leses i sin helhet på linken: https://issuu.com/sofi_school/docs/onlinemagasin_spread

Utdrag fra magasinet

https://issuu.com/sofi_school/docs/onlinemagasin_spread


P O P - U P
Konsept for avgangsutstillingen ved SoFI, 
School of Fashion Industry

Jeg lagde konseptet NÆR for Interiør- og Retaildesignstudentenes 
avgangsutstilling 2020. Ideen springer ut fra et tidsaktuelt tema; 
nemlig avstanden vi har opplevd siden mars 2020. Da vi igjen  
forsiktig åpnet opp samfunnet kunne vi invitere mennesker til å være 
NÆR igjen. Studentene lagde 3 stylinger med tema NÆR: Styling på 
en terrasse, i skogen og ved vannet, mht at alle skulle feriere NÆR sitt 
bosted denne sommeren. 3 ulike teamer  ble valgt; minimalisme, 
eksentrisk bohem og fargerik fremtid. IKEA sponset med noe møbler 
som ble  gitt til veldedighet etter eventet.

Fra utstillingen:
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Magasinet MEGIN 
kom rett fra trykken 
og ble delt ut til de 
besøkende

Avgangsutstilling ´20



P R A K S I S
Krohnark arkitekt - & designkontor   FEBRUAR 20208

Jeg hadde praksis hos 
Krohnark i løpet av 
studietiden. Her jobbet jeg 
med de ulike prosjektene 
som var på gang, alt fra å 
lage material moodboards, 
til å innhente produkter og 
kontakte 
samarbeidspartnere. 

Jeg innhentet også 
informasjon om bransjen 
med spesiell vekt på 
bærekraft hos andre aktører. 
Denne utvidede 
bevisstheten rundt interne 
metoder og et ønske om 
gjennomsiktighet i bransjen 
er svært positiv.

Jeg ble videre satt til å lage 
et arbeidsbord og et 
stillerom i Archicad. Det var 
lærerikt med et ‘hands on’ 
oppdrag og mulighet å 
diskutere med de erfarne i 
bedriften. 
Praksisen ga meg et meget 
godt inntrykk av bransjen og 
et sterkt ønske om å kunne 
jobbe med 
interiørprosjekter i
fremtiden, enten som 
kunsulent eller ansatt. 

Illustrasjon fra Archicad 

Utdrag fra MEGIN



FOTOKUNST
Siden 2000 har jeg stilt ut bilder på ulike gallerier, reastauranter og interiørbutikker i 
Oslo og omegn og vært finalist i en internasjonal fotokonkurranse. 
Temaene spenner rundt rom, arkitetur, gatekunst og spor av mennesker.
Tv stills og formatet polaroid er også utrykk jeg synes er spennende, se utvalg under

Rom & arkitektur

Tv stills



Et utvalg av polaroidbilder, utstilt siste 
på Galleri Point på Grunerløkka 2014.


