
140 INTERIØR & MØBLER  NILs ÅRBOK 2022

PROSJEKTER→UNDERVISNINGSBYGG

Veggbehandlingskonsept.

FYRSTIKKALLÉEN SKOLE→OSLO
ROMLABORATORIET AS
Prosjektansvarlig→Kjersti Hoel Gazzola, interiørarkitekt MNIL
KREDITERING→SIDE 174

Romlaboratoriet har vært heldige  
med å bistå Oslo kommune med et 
fargekonsept for skolearealene i 
Fyrstikkalléen på Helsfyr. Våren 2021 
flyttet elever ved Hartvig Nissen vgs hit  
for en treårs periode, mens deres 
skolebygg på Frogner totalrenoveres. 
Skolen huser ca. 630 elever på ulike 
linjer, med plass til dramarom, ordinære 
klasserom, fellesarealer, møterom, 
kafeteria og bibliotek. 

I arbeidet med fargekonseptet har 
Romlaboratoriet hatt brukere og funksjon 
i fokus. Ambisjonene har vært å skape 
innbydende og visuelle fargekombinasjoner 
som komplementerer skolehverdagens 
aktivitet, utforskning og læring. 
Romlaboratoriet har i dialog med Oslo 
kommune utviklet en gjennomgående 

fargepalett med en bevisst fargesetting  
som tilpasser seg hver etasje –  
og etter lysforhold. 

Interiørarkitektene har latt seg inspirere 
av skolens lekne og identitetsskapende 
elementer, fra gymsalens sportsgulv til 
garderobeskapenes fargerike hengelåser. 
Fargelandskapet på Fyrstikkalléen 
varierer fra brune-, rosa- og blåtoner, og 
fargekombinasjonene flyter i hverandre fra 
korridorene og inn til de ulike klasse- og 
møterommene. Variasjon og god romflyt 
er særlig vektlagt, både med tanke på 
brukernes fokus i læringssituasjonen og 
overskudd i skolehverdagen. 

Linoleumsgulvet er flere steder brutt 
opp med diagonale krysninger, der vegg- 
og gulvflater forholder seg til hverandre. 
Diagonale og vertikale fargemøter bidrar til 
et kreativt fargespill, og skaper spennende 

møter som løfter opp kreativiteten. 
I korridorer har de brukt en variert 

fargesetting av varme og kalde toner, som 
gir lune og behagelig fellesarealer. Vegg-  
og gulvfelt i ulike farger skaper en leken  
og variert dynamikk uavhengig av hvor i 
rommet du står. Klasserommene har fått  
en beroligende fargepalett som fremmer 
fokus og konsentrasjon. Garderobene har 
fått varme fargetoner som skaper trygghet 
og varme. Møte- og prosjektrom har fått  
en dempet veggtone, supplert  
med kontrastfarger i gulv som gir  
rommet særpreg.

Romlaboratoriet har hatt god dialog med 
Oslo kommune underveis i prosjektet, som 
har stått for møbleringen til lokalene. Stoler, 
bord, sofaer og prosjektstoler er utsmykket 
med hver sine sterke fargetone, som skaper 
et fint samspill med øvrig interiør.

Fargespill  
i Fyrstikkalléen Klasserommene har fått en beroligende fargepalett som fremmer

fokus og konsentrasjon.
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Visuelle fargekombinasjoner som komplementerer  
skolehverdagens aktivitet.

Nytt fargekonsept.

Fargelandskapet varierer 
fra brune-, rosa- og blåtoner, 
og fargekombinasjonene  
flyter i hverandre fra
korridorene og inn til  
de ulike klasserommene.


