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MellomROM

Bibbi Omtveit

En måte å møte arkitektur på kan være å studere grunnformer og mellomrommet mellom bygninger. 
Dette har tredjeårsstudentene på faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk ved Høg-
skolen i Oslo og Akershus arbeidet med. Oppgaven er laget av førsteamanuensis Laila B. Fauske. Her 

presenteres utdrag fra besvarelsene til Majken Bangsund og Miriam Sørsdal.
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Forprosjektet handlet om å gjøre en visuell kartlegging av et 
prosjektområde i Oslo. Området skulle være offentlig tilgjengelig 
og bestå av flere bygninger. Studentene ble bedt om å lete etter 
områder de oppfattet som visuelt interessante. Resultatet ble 
videreført til hovedprosjektet som handlet om å erfare og opp-
leve arkitektur gjennom en praktisk-estetisk undersøkelse. Gjen-
nom blant annet tegning ble studentene bedt om å utfordre den 
opprinnelige bygningsmassen og rommet mellom bygnings-
elementene. Bygningsmassen ble abstrahert og plukket fra 
hverandre. Det ble eksperimentert med variasjoner av mellom-
rommet mellom bygningsmassen og bygningenes form. Med den 
hensikt å utforske, eksperimentere og erfare hvordan variasjoner 
av mellomrom og form gir ulike fysiske og estetiske opplevelser.  

Oslo konserthus
Majken Bangsund valgte å studere Oslo konserthus og under-
søkte byggets grunnform, mellomrom under konserthuset, samt 
mellomrommet som oppstår i møtet med de omliggende byg-
ningene. Konserthusets grunnform danner en likebent trekant 
og i startfasen arbeidet Majken med stilisering og repetisjon av 
grunnformen. Parallelt med denne oppgaven har studentene 
fått undervisning i SketchUp av høgskolelektor Peter Haakonsen. 
Flere studenter tok derfor i bruk SketchUp som verktøy i den 
utprøvende fasen. 

Etter å ha laget en modell av konserthuset i målestokk 1:500, 
tok Bangsund tak i mellomromsproblematikken. Mellomrommet 
mellom konserthuset og de omliggende bygningene ble først 
skåret ut i papp slik at det skulle framstå tydeligere. Deretter ble 
det eksperimentert med mellomrommet som tredimensjonal 
form. Når mellomrommet som egentlig er en negativ form lages 
tredimensjonalt, blir dette den positive og mest framtredende 
formen.

I sin fagdidaktiske refleksjon skrev Bangsund om arkitektur i vide-
regående skole. Hun tror at arkitekturundervisningen kan være 
med på å skape interesse og forståelse for omgivelsene våre. 
«I tillegg kan det gi forståelse for at en arkitekt eller designer 
arbeider på mange ulike plattformer, ikke bare innenfor området 
med å skape eller angi en form, men også innenfor områder som 
omhandler funksjonalitet, brukergruppe, miljø og så videre», 
skriver Bangsund. 
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Her er det laget en modell av mellomrommet mellom Oslo konserthus 
og de omliggende bygningene. Modellen er laget av kapapapp. Foto: 
Bibbi Omtveit

Inspirert av Infill
Miriam Sørsdal valgte ut tre bygninger som befinner seg på 
Frogner i Oslo. Ut fra et oversiktsbilde hentet fra Google Maps, 
abstraherte og utforsket hun først bygningene i grunnriss. Stu-
dentene ble oppfordret til å arbeide systematisk i analysen og ta 
i bruk kontrastpar som positiv – negativ, få – mange og sentralt 
– perifert, og i tillegg benytte virkemidler som retning, tetthet, 
antall, farge og størrelse. Sørsdal lagde etter hvert modeller av 
bygningene og dokumenterte utprøvingen med fotografi. Som et 
videre steg i prosessen lagde hun en modell av selve mellomrom-
met mellom de tre bygningene (bilde 6). 

Et godt stykke ut i prosessen erfarte hun dette; «Det gikk opp for 
meg at jeg kun hadde jobbet med ett perspektiv, fugleperspektiv. 
Alle formene var bygget i 1:100 og var like høye. Det fungerer 
godt når man ser byggene ovenfra, men tredimensjonale bygg 
skal ses fra alle sider og byggene hadde rett og slett blitt litt kje-
delige». Som en konsekvens av dette studerte hun prosjektene til 
eigendomsutviklingsfirmaet Infill AS. «Infill» betegner byggepro-
sjekter på små tomter og fyller «hull» i bybildet, for eksempel 
mellom to bygårder. Derfor kan man si at infill-prosjekter driver 
byreperasjon ved å fylle uhensiktsmessige hull i kvartalene. Med 
denne filosofien som inspirasjon lagde Sørsdal tre nye bygnings-
former med ulik høyde. Disse plasserte hun i mellomrommene 
(bilde 7). Sammen med to kuber i ulik størrelse opplevde hun at 
bygningsmassen ble mer interessant. 

Sørsdal er opptatt av at grunnskoleelever får en forståelse for at 
arkitektur både har med det funksjonelle og det estetiske å gjøre, 
og at man derfor kan skille mellom en objektiv og en mer subjek-
tiv måte å se arkitektur på. Når man begynner å lage modeller 
med elevene tror hun det er viktig å legge vekt på form, og vente 
med detaljer som dører, vinduer og tak. Da får elevene konsen-
trert seg om å arbeide med materialet og tilegne seg basisferdig-
heter som oppmåling med linjal og kunne bruke tapetkniv. 

Bygningene Miriam Sørsdal valgte ut er tegnet i grunnriss. 
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Oslo konserthus står på frittstående søyler. Mellomrommet mellom 
søylene danner rektangulære former. Her har Bangsund 
eksperimentert med avstand og størrelseskontrast og laget et helt nytt 
arkitektonisk uttrykk. 

Konserthusets grunnform er en likebent trekant. Mellomrommet 
mellom konserthuset og de omliggende bygningene danner også en 
likebent trekant. 
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Sørsdal eksperimenterte med plasseringen av de tre bygningene. Her 
er bygningene plassert med det mellomrommet de har i virkeligheten. 
Foto: Miriam Sørsdal  

Bygninger skal oppleves fra alle vinkler. Sørsdal synes derfor det 
visuelle uttrykket ble kjedelig når alle byggene var like høye. Inspirert 
av «Infill», tilførte hun tre bygninger med ulik høyde i 
mellomrommene. Foto: Miriam Sørsdal 

Mellomrommet er laget som en tredimensjonal form. Alle bygningene 
er like høye. Foto: Miriam Sørsdal


