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Rosa ble introdusert som husfarge med rokok-
kostilen på 1700-tallet og er siden brukt både 
på pussfasader og trehus. De fleste fargene 
heller mot gult. Selv om fargen var relativt 
enkel å framstille, ble rosa brukt i liten grad.

På 1980-tallet dukket det opp mange rosa 
hus. Industrien kom med nye typer pigment, 
og bredden i rosanyanser økte. Ifølge Fridell 
Anter dreide fargen fra brunrosa og grårosa 
til klarere og mer lysende farger som gulaktig 
aprikos og blåaktig cerise. Bortsett fra mote-
blaffet på 1980-tallet er ikke rosa en mye brukt 
husfarge.

Fordi rosa vil skille seg ut fra omgivelsene, er 
det viktig å definere hvorfor huset skal være 
rosa. 

Naturlige rosatoner
Fridell Anter har definert naturfargene i NCS- 
koder, og funnet at rosa stein i naturen aldri har 
kulørthet over 20. Sortheten varierer, men er aldri 
under 15. Kulørtonene har innslag av både gulhet 
og rødhet. Rosa tegl har kulørtoner mellom 

Y40R og Y60R. Kulørstyrken ligger rundt 20 og 
svartheten mellom 20 og 30.
I tillegg til å skille mellom nominell og 
opplevd farge, må man her sjonglere bevisst 
mellom naturlige og unaturlige rosatoner. 

Tenk på dette før du velger rosa
n  Rosa ser annerledes ut på huset enn på den 

lille fargeprøven. 
n  En farge som ser gråaktig ut på prøven, vil 

oppleves klarere rosa på veggen.
n  Unngå altfor klare farger.  
n  Endringen fra nominell til opplevd farge kan 

være stor; fra mild til lysende og intensiv. 
n  I overskyet vær forsterkes den rosa fargen. 
n  Gulaktig rosa på fargekartet blir blåaktig 

rosa på huset.
n  Dempet beigerosa kan bli gråaktig med 

stikk av blått. 
n  Ønskes rosa uten blåstikk, velg farge som 

ligger tydelig på den gule siden av fargesir-
kelen. 

n  Gult og rosa trives dårlig sammen. Hvis 
nabohuset er gult, bør man finne en rosa 
nyanse som er mørkere enn den gule.

Historisk sett er varianter av oker av de mest 
brukte gulfargene på hus her i Norge.  Fargen ble 
fremstilt av lett tilgjengelig og rimelig pigment 
fra jordsmonnet. Med ny teknologi og moderne 
malinger har det blitt mulig å framstille renere 
gulfarger, og tendensen har gått mot sterkere og 
mer lysende farger med dreining mot sur sitron.  
Og med bredt utvalg kommer også utfordringe-
ne for den som skal velge farge.

Start fargesettingsprosessen med å studere 
andre gule hus.  Finn noe du synes fungerer bra. 
Legg merke til fargen på taket, vinduene og 
omgivelsene rundt, den gule fargen er en del av 
en helhet som skal klinge bra sammen. 

Fargen blir både lysere og sterkere på fasaden 
enn på den lille fargeprøven. Forandringen fra 

nominell farge til opplevd farge kan være veldig 
stor. En brunaktig prøve kan oppleves gul, og en 
blekgul kan bli knallgul når den kommer opp på 
veggen. – Styr unna de stekt gule og velg blant 
de mer dempede, selv om de ser blasse ut på 
prøven, lyder rådet.

Gult kan også se grønnaktig ut. Dette motvirkes 
ved å velge en farge med litt rødhet. Når den 
kommer opp på fasaden, vil det røde tones ned, 
slik at fargen oppleves gul ute stikk av grønt eller 
rødt.

Sjekkpunkt for valg av  
gult hus
n  Det gule huset skal sees sammen med andre 

hus, fargene påvirker hverandre og vil gjøre 
hverandre penere eller mindre pene. 

n  Fargen på taket, vinduene og omgivelsene er 
også en del av helheten.

n  For å skape en rolig helhet kan vinduer og 
vindskier males i gråaktige farger med samme 
lyshet som fasaden.

n  Den grå staffasjefargen tones mot gult for 
å unngå at den oppleves blå mot den gule 
fasaden.

n  Hvitt kan bli for sterk kontrast. 
n  Gulaktig lys grå oppleves hvit mot gul fasade, 

men virker mykere.
n  For mørkere kontrastfarger kan grønt eller rødt 

være godt valg. 
n  En blekgul fasade bør følges av staffasjefarger 

som er mørkere og mindre intensive enn 
fasadefargen.

(kilde: «Färgen på huset» av Karin Fridell Anter 
og Åke Svedmyr) 
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Fargesetting

Retning i oppfattelse fra fargeprøve til fargen slik den 
oppfattes på huset vist skjematisk i NCS fargesirkel og 
nyanse-trekant. Kilde: Färgen på huset, Karin Fridell Anter.

Fasadefargen går litt mot lilla, og den 
oppfattede fasadefargen blir lysere og 
sterkere enn fargeprøven.

Retning i oppfattelse fra fargeprøve til fargen slik den 
oppfattes på huset vist skjematisk i NCS fargesirkel og 
nyanse-trekant. Kilde: Färgen på huset, Karin Fridell Anter.

I blant kan fasadefargen gå over 
mot grønngult, og den oppfattede 
fasadefargen blir lysere og sterkere enn 
fargeprøven.

«En farge som ser gråaktig ut på prøven oppfattes 
klarere rosa på veggen»

«En blekgul kan bli knallgul når den 
kommer opp på veggen»
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→ → →

Fargemagasinet har møtt dem som lever av å 
fargelegge landet. Lærlinger, mestere og unge 

talenter som er stolte av yrket sitt.
Et yrke som først så dagens lys i en steinalder-

hule for 20.000 år siden. De pusset opp da.  
De pusser opp nå.

FARGERIK
– DERFOR VALGTE VI EN

KARRIERE

Tekst: Robert Walmann/ifi.no

TEMA: 
Rekruttering til malerfaget
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UNG OG  
LOVENDE:  
Silje Ege-
land (25) fra 
Kristiansand er 
utdannet maler. 
Hun jobber på 
Sørlandet. 
– Noe av det 
morsomste jeg 
vet er å tapetse-
re, sier hun.

B2B MARKEDET
Treff beslutningstakere innen produsenter,  
beskrivende, utførende og selgende ledd.

MÅLGRUPPE:
Ledelse og ansatte innen:
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«Yrkesfag er fremtiden 
for de smarte»

FREMTIDENS  
MALINGSPANN 
ER EN POSE

MINDRE  
EMBALLASJE, MER 
SANSER  
I FREMTIDENS 
BUTIKK

FARGEMAGASINETS 
BRANSJESTATISTIKK
2015 DERFOR ELSKER VI Å 

VÆRE MALERE!
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UTEROM
SPESIAL

FARGESETTING
FARGER I 
ARKITEKTUR

FARGEDAGENPROGNOSEN
FAGBLADET FOR ALLE SOM  
JOBBER MED FARGER OG INTERIØR

PRODUSERT 
OG UTGITT AV3  

FARGEMAGASINET
Inspirasjon, tips og råd
til nybygg og oppussing!

No

ÅR
G

. 3816

IS
SN

 0
33

3-
06

13

SLIK STILNES 
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SPESIAL
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FOR BEDRE  
LIVSKVALITET
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FAVORITTER
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I HØST?

FAGBLADET FOR ALLE SOM  
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VEDLIKEHOLD  
I VÅRVARMEN

REDDET BYDEL 
MED FARGER

HVEM BESTEMMER  
HVA NÅR DET 
PUSSES OPP?
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Det er store forskjeller 
når det gjelder hvilke 
arbeider som er van-
ligst å gjennomføre i 
boligene innvendig, 

der innvendige malearbeider er 
vanligst, mens oppussing eller ut-
skiftning av innvendig gulv kom-
mer på en klar andreplass. Mer enn 
4 av 10 av dem som foretar innven-
dig oppussing svarer at de har pus-
set opp eller byttet gulv i egen bolig. 

JENTENE PÅ GULVET
Initiativet til å gjøre noe med gul-
vet blir i stor grad unnfanget som 
et fellesprosjekt mellom kvinnen 
og mannen i husholdningen, men 
om vi skal trekke frem forskjeller 
mellom kjønnene, er det uten tvil 
kvinnen som i størst grad tar initia-
tiv til å pusse opp gulvene i boligen. 
Beslutningen om å gjøre noe med 
gulvene foretas oftest av kvinnen 
og mannen sammen.

Det er behovet for oppussing, 
samt egen smak/egne ideer, som i 
størst grad er kilden til at man går i 
gang med oppussing av gulvene, og i 
mange tilfeller er gulvoppussingen 
et resultat av totaloppussing av et 
eller flere rom i boligen. I overkant 
av 1 av 10 svarer at utstilling i butikk 
har bidratt som kilde til inspirasjon 
i forhold til å pusse opp gulvene i 
boligen.

VI BYTTER GULV – 
HELE ÅRET!
Av alle landets 2,3 millioner husstander er det nesten 3 av 10 som 
foretar innvendig oppussing av boligen hvert år, hvilket betyr at mer 
enn 670 000 husstander foretar ett eller flere oppussingsarbeider i 
egen bolig i løpet av året.

per dette i et byggevarehus, mens 
i overkant av en tredjedel kjøper 
gulvet i en spesialforretning for 
gulv(-belegg). Mennene trekker i 
størst grad mot byggevarehusene, 
mens kvinnene trekker i retning av 
spesialforretningene. 

AT KVINNER OG MENN …
… er forskjellige kommer neppe 
som noe sjokk. Det er også tilfellet 
når det gjelder kriterier for valg av 
gulvprodukter. Kvalitet, design og 
pris er de tre kriteriene hushold-
ningene legger størst vekt på når 
det gjelder valg av gulvprodukter. 
Begge kjønn vektlegger kvalitet 
som et av de aller viktigste kriteri-
ene for valg, mens viktigheten av 
pris og design er svært forskjellig 
mellom kjønnene. Menn er i nesten 
dobbelt så stor grad som kvinner 
opptatt av prisen på gulvet, mens 
kvinner i nesten dobbelt så stor 
grad som mennene er opptatt av 
designen. 

Det er også betydelige forskjel-
ler i adferden når det gjelder gulv- 
oppussing mellom geografiske om-
råder, inntektsgrupper, urbanitet, 
boligtyper og kjøpekraft, – men den 
historien får vi ta en annen gang.

Husholdningene bytter gulv hele 
året, også om sommeren. La det bli 
en god sommer – på gulvet i hus og 
hjem!

KÅRE ELNAN 
Partner og markedsdirektør i 

Prognosesenteret AS. Han har 
jobbet i selskapet siden 1990 
og har meget bred erfaring 

med alle typer analyser rettet 
mot bolig- og forbrukermarke-

det i Norden.

KJØKKEN OG BADEROMS- 
GULVENE PÅ TOPP
Det er kjøkken- og baderomsgulve-
ne som i størst grad pusses opp. Mer 
enn en femtedel (hhv. 23 prosent og 
21 prosent) av dem som har foretatt 
denne typen oppussing, svarer at 
de har pusset opp eller byttet gulv 
på kjøkken eller bad. I underkant av 
1 av 10 svarer at de har pusset opp 
eller byttet gulv i stuen eller i gang/
entré.

BYGGEVAREHUSENE  
DOMINERER
Mer enn halvparten av dem som 
bytter gulv innvendig i boligen kjø-

I Norge er det2,3

1/3

millioner
husstander

foretar  
innvendig 

oppussing av 
boligen hvert 

år

Det er mer 
enn

husstander
670 000

2

Oppussing eller  
utskiftning av innvendig gulv 

kommer på en klar andreplass når 
det gjelder hvilke arbeider som er 
vanligst å gjennomføre i boligene 

innvendig. 

GULV PÅ 
ANNENPLASS

4/10
av dem som foretar 
innvendig oppussing 

svarer at de har pusset 
opp eller byttet gulv i 

egen bolig.

Det er uten tvil kvinnen 
som i størst grad tar 

initiativ til å pusse opp 
gulvene.

KJØKKEN BAD

23% 21%

Det er kjøkken- og  
baderomsgulvene  

som i størst grad pusses opp.

Begge kjønn vektlegger kvalitet

Menn er opptatt av 
prisen på gulvet.

Kvinner er opptatt av 
designen på gulvet.

DESIGN PRIS

«Husholdningene bytter gulv 
hele året, også om sommeren.  
La det bli en god sommer – på 

gulvet i hus og hjem!»

GULV 
SPESIAL

Prognose

FA R G E M A G A S I N E T  3 / 1 6 1 9

Arkitektur og folkehelse

BYGG FOR 
BEDRE LIV

Rosa er ingen farge vi forbinder med dagens arkitekter og deres virke.
 Nettopp derfor ble invitasjonen til høstens arkitekturdag rosa. – Her skal 

det tenkes nytt og utenfor boksen, forteller arkitekt MNAL Birgitte Skjerve. 

Tekst: Bjørg Owren/ifi.no

Hun er prosjektle-
der for arrange-
mentet, og instru-
erte byrået som 
tegnet plakaten 

tydelig: 
– Dropp opplagte motiver 

som silhuetter av hus og stram-
me bokstaver i sort hvitt. Vi skal 
provosere og invitere til å tenke 
nytt.

Da Fargemagasinet fikk se den 
rosa invitasjonen med overskrif-
ten «Sykt lykkelig! Arkitektur og 
folkehelse», kjente vi det rykket 
godt i egen boks og ble trigget til 
å finne ut mer om hva som skjer. 

Vi stusset på sammenhengen 
mellom arkitektur og folkehel-
se. Er frontkjemperne for glass, 

stål og betong opptatt av at byg-
gene de tegner betyr noe for vår 
helse? Bilder av moderne bygg i 
stramme former og kjølige fasa-
der passerte revy i hodet. Kjapt 
ble de erstattet av forventninger 
om mer varme og trivsel. Vi gikk 
til og med så langt som å drøm-
me om skoler og sykehjem med 
materialer og farger tilpasset 
brukerne, og da tenkte vi ikke 
på effektivt renhold eller andre 
driftsøkonomiske hensyn.

SAMMENHENGEN  
MELLOM FOLKEHELSE OG 
ARKITEKTUR 
– Blir det mindre betong og mer 
farger, undret vi forventnings-
fullt da vi traff Birgitte Skjerve.

Hun tok oss fort litt ned på jor-
da ved å forklare forskjellen på 
helse og folkehelse. Folkehelse 
har med forebyggende aktivite-
ter å gjøre, så det er ikke helsein-
stitusjonene, men byrommet 
som settes under lupen på  
Arkitekturdagen. Og diskusjo-
nen handler om hvordan det skal 
formes for å bidra til et godt liv. 

– Uterommene må gjøres mer 
attraktive og demokratiske, og 
det har sine klare arkitektoniske 
utfordringer, forklarer prosjekt-
lederen.

GODT LIV FOR ALLE
Programmet er en del av en stør-
re satsing på folkehelse og arki-
tektur, et samarbeids-

FA R G E M A G A S I N E T  3 / 1 61 8

SYKT LYKKELIG: Birgitte Skjerve 
arkitekt MNAL er prosjektleder i Nor-
ske arkitekters Landsforbund for årets 
arkitekturdag Sykt lykkelig! Plakaten er 
tegnet av medicineheads.

Foto: Bjørg Owren/ifi.no
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Da nye Frydenhaug 
skole og ressurssen-
ter skulle bygges, var 
utfordringene store. 
Med nesten 90 elever 

med nedsatt funksjonsevne ble det 
stilt svært høye krav til utforming 
av bygget.  Skolen skulle bygges på 
et støyutsatt område midt mellom 
E18 og Vestfoldbanen, på en tomt 
med to verneverdige bygg og flere 
vernede trær. Det var mye å ta hen-
syn til.  

DE SMÅ DETALJENE
Selvstendighet, kommunikasjon 
og sosialisering er viktigere enn 
matematikk for mange av elevene 
på Frydenhaug skole. Bygget skal 
bidra til at disse verdiene kan bli 
satt ut i livet.

– Vårt mål er å gi elevene mest 
mulig selvstendighet og en mu-
lighet til å utvikle seg, sier rektor 
Else Kristin Tobiassen. – Alt er 

lagt opp til at de skal gjøre mest 
mulig på egenhånd – de skal invol-
veres i alle oppgaver. For elevene 
med sterkt nedsatt funksjonsev-
ne kan dette være så enkelt som å 
trykke på døråpneren selv, forkla-
rer hun.

Universell utforming sto der-
for høyt på listen da bygget skulle 
planlegges. Alle valg er tatt med 
hensyn til elevene. På gulvet er det 
ledelinjer. Alle skilt og bokstaver 
skal være mulige å ta og føle på. Til 
og med kunsten er taktil. Døråpne-
re er montert lavt på veggen, slik at 
også elevene i rullestol skal kunne 
åpne dørene selv. Veggmalingen er 
matt, så ingen av elevene skal rea-
gere på refleksjon fra blanke flater. 
Også verktøyene jobben er utført 
med er tatt fra øverste hylle, for å 
sikre kvaliteten i arbeidet.

Her er ingenting tilfeldig. De 
små detaljene er vel så viktige som 
de store tingene.

Gulvene er spesielt egnet for 
skolemiljøer og sykehus. Det er 
lagt homogene vinylgulv over store 
deler av skolen. De er ftalatfrie og 
enkle å rengjøre, samtidig som de 
er slitesterke og har lang levetid. I 
noen av fellesarealene går elevene 
på et slitesterkt og behagelig gum-
migulv.

SKAPER MILJØHISTORIE
Det var ikke bare universell ut-
forming som sto høyt på listen da 
den nye skolen skulle bygges. Også 
miljøambisjonene var svært høye. 
Skolen er bygget som et energief-
fektivt passivhus, og er Norges før-
ste «nær nullenergi»-skole. Dette 
stiller store krav til materialer og 
tekniske anlegg. Prosjektet er en 
del av det tiårige Future Built-pro-
grammet, som har som mål å vise 
at det er mulig å utvikle klimanøy-
trale byområder og arkitektur med 
høy kvalitet.

EN SKOLE UTEN 
GRENSER

Frydenhaug skole og ressurssenter er ikke som andre skoler. Her sprenges grenser.

Tekst: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no 
Foto: Kristian Owren/ifi.no

UTFORDRER SANSENE: Også 
kunsten på veggen er taktil. Kunstner 
Mona Orstad Hansen ville at kunsten 
skulle bidra til en form for interaksjon, 
også for elevene som ikke kan se. 
Kunstverket er en referanse til Hagestuen 
i Frydenhaug Gård – som er dekorert 
med et gigantisk landskap. Kunstneren 
ville videreføre utsiktsideen til et abstrakt 
landskap på skolen. 
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B2B MARKEDET
IFI Prosjekter lages for å vise variasjoner og muligheter ved rehabilitering og 

nybygg. Magasinet inneholder presentasjon av nylige gjennomførte prosjekter.

MÅLGRUPPE:
Beslutningstakere innen:

UTGIVESESDATO:

ARKITEKTER
INTERIØRARKITEKTER

ENTREPRENØRER
EIERE OG DRIFTERE AV  

EIENDOMSSELSKAP
PROSJEKTLEDERE

HER TREFFER DU DE 
STØRSTE KJØPERNE OG 

BYGGERNE AV BYGG I 
NORGE!

FORMATER 
OG PRIS: 25.000

LESERE

OPPLAG:

7.000

«Dette magasinet gir mange 
gode ideer og inspirasjon i 

form av bilder og presentasjon 
av ulike firmaer og er et flott 

oppslagsverk i  
prosjekteringsarbeidet.»  
– Prosjektleder Trøgstad kommune.

Dobbeltside: 
564 x 216 mm.

Halvside:
bredde: 262 x 95 mm.
høyde: 128 x 192 mm.

Kvartside:
kjeller: 262 x 46 mm.
hjørne: 130 x 96 mm.
stolpe: 64 x 192 mm.
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Med Rudolf Stei-
ners pedagogikk 
og antroposofiske 
impulser i ryggen,  
drives Askelad-

den Steinerbarnehage i Hurum i 
Buskerud. Barnehagen er utformet 
med miljøhensyn og kreativitet 
satt i første rommet og består av 
fire avdelinger pluss en familiebar-
nehage, som deler på store utearea-
ler med boltringsplass, gressplener 
og skog. Her er også både bålplass, 
hønsehus og kjøkkenhage.

NATURMALING OG LASUR
Garderobene til småbarnsavde-
lingene Blåbær og Tyttebær er nylig 
blitt pusset opp og malt, og fargeset-
tingen er utført av Sidsel Hovland 
som har lang fartstid som faglærer 
i kunst og håndverk på Rudolf Stei-

nerhøyskolen, praktiserende kunst-
ner og interiørarkitekt. 

Malingen som er brukt er en 
miljøvennlig lasur basert på natur-
skjellakk og naturharpiks, samt en 
veggmaling bestående av blant an-
net kaseinlim og vegetabilsk olje. 
Produktene lages av svenske Färg-
bygge, en småskalaprodusent med 
et stort sortiment malinger for ute 
og inne basert på naturlige råvarer. 
Malingene inneholder ingen andre 
konserveringsmidler enn naturens 
egne. 

– Malingene er rene naturmalin-
ger, og brekkes etter et eget system 
som bygger på nesten utelukkende 
naturlige pigmenter, sier Johnny 
Spangen, som har lang erfaring med 
både naturmalinger og linoljepro-
dukter, og har levert både maling og 
malertjenester til barnehagen. 

FARGER FRA NATUREN 
Avdelingen Blåbær har fått en rød-
lig blåfarge på veggene som trekker 
mot det fiolette. Fargen er inspirert 
av hvordan et vanlig norsk blåbær 
ser ut på innsiden.
– Blått en ganske alvorlig farge. 
Den kompletteres av kurver for 
barnas klær og utstyr i flere far-
ger, sier hun og legger til at Tytte-
bær-avdelingens dempede grønn-
farge er hentet fra tyttebærlyngen. 
De sterkt røde kurvene henspeiler 
på bærene. 

I begge avdelinger er dører, vin-
duer og omramminger malt i en 
rosaaktige farge som er hentet fra 
granittsteinen som er vanlig på 
Hurumlandet. Gulvet består delvis 
av gjenbruksmaterialer – natur-
stein fra taket til en kirke som skul-
le rehabiliteres. 

MILJØMALING  
FOR TYTTEBÆR  

OG BLÅBÆR
Hos Askeladden barnehage i Hurum er to av avdelingsgarderobene pusset opp. 

Naturmalinger og gjenbruksmaterialer preger rommene, som er utformet og 
fargesatt med inspirasjon fra avdelingenes navn. 

Tekst og foto: Chera Westman/ifi.no

ROLIG: Garde-
rober i barnehager 
preges normalt av 
fargerike klær. Det 
gjør at behovet 
for mye farger på 
vegger er mindre. 
Her roes miljøet ned 
ved at hyller er malt 
i samme farge som 
veggen og gulvlisten 
i en farge som stem-
mer med gulvet.

LETT: – Fargene gir et preg av lyst og lett, ikke så alvorstungt. Jeg har valgt dem med 
hensyn til både rommets funksjon og brukere, og tatt hensyn til omgivelsene med den 
rosa granitten, sier Sidsel Hovland.
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MED NATUREN 
UNDER FØTTENE
Der fremtidens lærere, leger og håndverkere skal formes,  

skal det ikke stå på kvaliteten.

Tekst: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no
Foto: DLW Flooring

I 2009 startet byggingen av 
det som skulle bli nye Ama-
lie Skram videregående 
skole. Tre skoler ble samlet 
under ett tak, og i 2014 stod 

det nye bygget klart. Skolen ligger 
fint til i Nygårdstangen i Bergen, og 
har en elevkapasitet på rundt 1000.

Skolen har 30 romslige undervis-
nings- og grupperom, to auditorier, 
flere naturvitenskapelige kurslo-
kaler, kantine, bibliotek og lesesal. 
Alle rom er utstyrt med det nyeste 
innen IT-teknologien. Skolen er 
også direkte knyttet til det nasjona-
le anlegget for svømming og stup.

NATUR PÅ TOPP
Arkitekturen er moderne og luf-
tig, og består av komplekse, geo-

metriske former. Lyse farger pre-
ger skolen. Arkitektene hadde et 
stort ønske om å ta i bruk mest mu-
lig naturmaterialer i hele bygget, 
noe som gjenspeiles i interiøret. 
Her er miljø i fokus, også på gulvet.

STORE KRAV
Når tusenvis av skitne sko haster 
frem og tilbake hver dag, og stol- og 
bordben dras over klasserom i tide 
og utide, er gulvet viktig. Valget falt 
på linoleum. Over 20 000 kvadrat-
meter Lino Art Star DLW Linole-
um er lagt i skolebygget. For arki-
tektene var det viktig å finne fram 
til et godt gulv for elevene – og for 
miljøet.

– Linoleum er et naturprodukt, 
og et veldig bra valg for miljøet. 

Arkitektene var svært opptatte av 
det aspektet, og Svanemerket lino-
leumsbelegg var derfor et naturlig 
valg, forklarer Asbjørn Hodne-
kvam hos DLW Flooring.

Linoleumsbelegget består av 
nesten utelukkende naturlige 
råvarer. Det betyr svært lite hel-
sefarlige utslipp og et godt inne- 
miljø.

– I tillegg er det særlig viktig at 
utføring av vedlikehold og ren-
gjøring er enkel på en skole. Lyd- 
egenskapene er også viktige. Gulv-
belegget som er lagt har en akus-
tikkbakside. Dette gjør at det både 
blir litt mykere å gå på, samtidig 
som det demper lyden i selve byg-
get og mellom etasjene, forteller 
Hodnekvam.

HØYT: Bygget har totalt 8 etasjer. Elevene flytter oppover i etasjene etterhvert som de begynner på 
et nytt trinn. Åpne atrier binder etasjene sammen, og får lokalene til å føles større.

GEOMETRI: 
Innvendig er 

arkitekturen luftig, 
med komplekse, 

geometriske  
mønstre. Design-

konseptet er basert 
på geometriske 

former, overveiende 
lyse farger og 

naturlige materialer.
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