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CHIC
chic is elegant, fashionable and sophisticated
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III. 
KART

Hotel Norge by Scandic ligger rett ved Byparken i Bergen sentrum. Hotellet har 3 etasjer med 
barer, salonger og restauranter. Flybussen og bybanen stopper like i nærheten. Fisketorget og 
blomstertorget ligger bare noen få minutters gange unna.
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IV. 
LOBBY

I. VEGG - SANS 1875 JOTUN II. TRE -FISKEBEN LAMINAT OAK GULVMAX III. TEPPE -ICON WITHOUT FRINGES 0002 KVADRAT 
IV.  FLISER - BUILD V. DISK -  ASK EGEN DESIGN VI. TEKSTIL  - STEELCUT 2 - 0110 KVADRAT
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V. 
LOBBY

Resepsjonen har høyt fokus på å være funksjonell for alle som besøker Hotell Norge, den er 
designet slik at personer med nedsatt funksjonsevne for lett tilgang til disken
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V. 
LOBBY

Heisene i lobbyen er romslige og med god plass til rullestolbruker og bagasje, det er også 
merket med skilting hvor man befinner seg i hotellet.
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V. 
LOBBY

I lobbyen er det også et alternativ utenom heis til andre etasje, det er trapper i naturlig heltre med 
også innebygde sitteplasser for og slappe av og se utover lobbyen.
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V. 
LOBBY

Nede ved trappen er det satt opp på gulvet ledelinje for personer med nedsatt funksjonsevne, 
for å gjøre det lettere for de å kjenne med diverse hjelpemiddel eller ben hvor trappen starter og 
slutter.
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V. 
LOBBY

Her i Hotell Norge sin lobby kan du virkelig slappe av, de hvite designer stolene er veldig 
behagelige å sitte i. Med utsikt mot Ole Bulls fontene.
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VII. 
RESEPSJON

Jeg har valgt å bruke ask og høytrykkslaminat til resepsjons disken. Den er designet i to høyder 
for enklere tilgang for rullestolbrukere og prate med resepsjonisten. Materialene er slitesterke, 
med god kvalitet og enkle å gjøre rent.

Ask Høytrykkslaminat
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VII.
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VI. 
LOBBY

Five pouf LARGE
MUUTO

Kalm, hvit
studiotk

Kanto magazine
Artek

Bevy Leg Work
Studiotk

Versatile light bar
Supermodular

Stuebord, ask
Ferm livingSittepute, beige

Comfort Garden

Kalm, hvit
studiotk
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IV. 
HOTELLROM

I. VEGG - REFLEKSJON 1622 JOTUN II. TRE -FISKEBEN LAMINAT OAK GULVMAX III. GARDIN - AMBIECE 0001 KVADRAT IV. 
SENGTØY - LINO LINO 0001 KVADRAT V. LOUNGE STOL - SHEEPSKIN MILLA BOUTIGUE VI. VEGG - FEIELIST EIK MAXBO
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V. 
HOTELLROM

Romslig og åpen gang inn til hotellrommet, garderobeskapet med god oppbevarings mulighe-
ter til reisende/handlende turister. Ved siden av skapet er det plass til og legge koffert eller an-
dre varer på koffertholder, som er praktisk for gjester og vaskepersonalet. 
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V. 
HOTELLROM

Travel dag med kurs eller kontorarbeid? Her har vi for hver smak, med gode skrivebord for de 
som reiser med jobben. Er også ideelt for barn til å tegne, eller bare slappe av og nyte utsikten 
med noe å spise på.
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V. 
HOTELLROM

Hva med å nyte morgen kaffen med utsikt mot Bergen sentrum? 
Hotellrom med fokus på komfort, behagelig seng og lenestol for å slappe godt av etter en lang dag. 
Hund er også tilatt på hotellet til Scandic Hotell



TEMA 15    KULTUR OG SAMFUNN     FAGSKOLE KRISTIANIA   KANDINR: ....

V. 
HOTELLROM
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VI. 
HOTELLROM

Little petra karakorum
&Traditiondama

R&D

Soft Edge 12 stol eik og svart
HAY

CPH190 pult, eik
HAY

Sofabord
MUUTO

Bordklokke, svart
Arne Jacobsen

gardin, hvit
KID

Lin sengesett, sand
dunfornorway

Garderobe, eik
Møbel-land

Høyttaler
MARSHALL

Bord lampe
Santa & Cole

Vegg lampe
Supermodular
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IV. 
HOTELLBAD

I. VEGG - CHARLETESTON ROMAN CLAY PORTOLAPAINTS II. VASK - MOON 2 VASK MODENA III. DUSJHODE - SILHOUET  
KORSBAKKEN IV. HÅNKLE - ECO HÅNKLE ROYALDESIGN V. TRE - PALL REFORMA VI. PLANTE - ELEFANTØRE PLANTASJEN
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V. 
HOTELLBAD

Moderne baderom med innfelt hylle til oppbevaring av personlige hygieneproduk-
ter. Det er en krakk i dusjen for mulighet til å sette seg ned. Badet er også utstyrt 
med to dusjhoder montert i taket i tillegg til en normal dusj på veggen. Denne løs-
ningen er mer praktisk for personer med nedsatt funksjonsevne, men også for andre 
familier som behøver god plass. Dessuten er det tilstrekkelig med plass for rullestol-
brukere slik at de kan bevege seg fritt gjennom rommet. 
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V. 
HOTELLBAD

På alle hotellrom har jeg valgt å sette inn amphiro b1, 
som viser vann- og energiforbruk direkte mens du du-
sjer og fremmer dermed større bevissthet om energi. 
Resultatet er betydelige sparende og tilfredsstillelsen av 
å vite at du har gjort noe positivt for miljøet.

https://www.amphiro.com/en/how-it-works/
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V. 
HOTELLBAD
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V. 
HOTELLBAD TEKNISK
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VI. 
HOTELLBAD

Takdusj
KORSBAKKEN BAD

Tøfler
Sublima

Pall ’Teak’
REFORMA

Classic Shampoo
AESOP

vask
PLUMBINGONLINE

Terry R Eco Håndkle, Milky
DIRTY LINEN

badekåpe, hvit
ELLOS

Smart shower
AMPHIRO

vegghengttoalett
Duravit

Rundt speil
Bgafotobutikk
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TEMA 15 – HOTELL KULTUR OG SAMFUNN        
Refleksjonsnotat og interiørfaglig valg 

 

I denne oppgaven fikk jeg i oppdrag å designe, utforme resepsjon og hotellrom for et 

hotellkonsept som skal ha fokus på en kulturinteressert målgruppe. Hotell Norge ønsker at 

hotellet blir det foretrukne overnattingsstedet for gjester som har en kulturrik livsstil, gjester 

som er interessert i arkitektur, teater, museum og andre kulturtilbud i Bergen. Hotell Norge 

eies av Scandic og ligger i Bergen sentrum, det er også nyrenovert. 

 

Jeg har valgt å bruke «chic» som konsept til hotellkonseptet. «Chic» betyr elegant, 

fasjonabelt og trendy. Selv om ordet har fransk opprinnelse kan chic brukes til å beskrive 

praktisk talt enhver stil med et uformelt, undervurdert utseende som fremdeles er hipt, 

friskt, oppdatert og moderne. Jeg har også blitt inspirert av organisk design, som er en stil 

med produktdesign som tar utgangspunkt i organiske, flytende naturlige former. Bølgende 

linjer, dynamiske kurver og kraftige buer står i kontrast til den geometriske, funksjonelle 

stilen som representert ved funksjonalismen. 

 

Hotellrom med høyt fokus på komfort er lette å bli glade i, rommet er funksjonell med god 

plass for rullestolbrukere, barnevogn og ikke minst god plass for bagasje. Rommene er lyse, 

luftige og med god plass for å slappe av. Det er også tillatelse med dyr på hotellet bare du gir 

beskjed i resepsjonen på forhånd. På alle hotellrom har jeg valgt å sette inn «Amphiro b1», 

som viser vann- og energiforbruk direkte mens du dusjer og fremmer dermed større 

bevissthet om energi. Resultatet er betydelige besparende og gir tilfredsstillelse av å vite at 

du har gjort noe positivt for miljøet. 

 

Resepsjonen har høyt fokus på å være funksjonell for alle som besøker Hotell Norge og den 

er designet slik at personer med nedsatt funksjonsevne lett får tilgang til disken.  

Resepsjonsdisken er designet av meg selv og jeg har valgt å bruke høytrykklaminat og ask for 

å gjøre den mer «chic» i utseende.  
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Interiørfaglige valg:  

Jeg har valgt å bli inspirert av konseptet mitt, så på den ene veggen i lobbyen har jeg valgt å 

ha et utskjæret mønster i tre lik konseptet mitt. Dette vil gjøre veggen og lobbyen mer 

spennende for besøkende. Mønsteret vil bli skjært ut i ask. 

 

Farger og materialer jeg har valgt å bruke for oppgaven er miljøvennlige produkter. På 

hotell-badet har jeg tatt inn «Earthborn Claypaint» som er en type maling som er pustende 

og hygroskopisk (fuktighetsabsorberende), noe som gjør det ideelt for dampende bad, da 

det reduserer forekomsten av kondens. Mindre kondens betyr mindre sannsynlighet for 

mugg og sopp. 

   

På gulvet på hotellrommene og i lobbyen har jeg valgt å bruke fiskebensparkett i eik, da 

denne typen parkettgulv har mye skjerm og historie. Det er et mønster som har eksistert i 

århundre og gir en klassisk og moderne vri på hotellrommet.  

 

På disken i lobbyen har jeg valgt å bruke laminat og ask. Disse to materialene er bærekraftige 

og vil vare i mange år fremover. Alle materialene jeg har valgt å sette inn er bærekraftige 

fordi de er enkle å gjøre rene og tåler å bli brukt i hverdagen av både personell og gjester på 

Hotell Norge.   

 

Sengen som er designet for gjestens komfort og med myke og luftige dyner vil de tro det var 

på en sky de hadde sovet på. Sengesett er en 100% ren og naturlig fiberlin. Lin er et 

naturmateriale som er slitesterkt. Lin er dessuten et naturlig stoff som ikke trekker til seg 

støv og det er derfor også et allergivennlig valg. 

 

Resepsjondisken er stilren og komplimenteres av et hjelpsomt personell som har fokus på 

enkelt menneske. Derfor er disken designet i to høyder slik at alle gjester vil føle seg 

velkomne. 

 

Nede ved trappen er det satt opp på gulvet lede linje for personer med nedsatt 

funksjonsevne, for å gjøre det lettere for de å kjenne med diverse hjelpemiddel eller ben 

hvor trappen starter og eller slutter. 
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