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FAGARTIKLER

Riss ble engasjert av Scandic Hotels i 
2015 for å formgi fellesarealene i deres 
nyetablering i Lillestrøm. Gjennom 
et tett og fruktbart samarbeid med 
oppdragsgiver fremstår Scandic 
Lillestrøm etter åpningen i januar 2018 
som et hotell med egenart, hvor forankring 
i Lillestrøms historie og identitet er med 
på å skape unike opplevelser for reisende 
gjester og innbyggere i Skedsmo.

Hotellet skulle ligge i Portalenkomplekset 
– en nyoppføring på Lillestrøms sydside. 
Bygningen, som skulle komme til å bli den 
høyeste i Lillestrøm sentrum, var allerede 
før Scandic fikk kontrakten som operatør 
heftig diskutert og debattert i lokal presse. 
Debatten handlet om stedsidentitet. Det 
ble fra ulike hold reist spørsmål rundt hva 
Lillestrøm hadde vært, i forhold til hva stedet 
skulle bli i fremtiden. Stedsidentitet kom opp 
som et begrep i sammenheng med debatten 
om byggehøyder og arkitektoniske utrykk.

Å FINNE VEIEN TIL KONSEPTET
Som i de fleste designoppdrag som havner 
på bordet hos Riss, begynte prosessen i 
vekslingen mellom diskusjoner og møter 
med kunden, og researcharbeid, hvor målet 
er å forstå stedet, situasjonen, og ut fra 
det å se på hvilke muligheter som finnes. 
Både sosiologiske, markedsøkonomiske 

og kulturhistoriske faktorer er gyldige 
og interessante. Riss kaller dette å være 
interessert, å ha innlevelse i situasjonen. 
Det er ikke en metode som er overførbart 
fra prosjekt til prosjekt, men snarere en 
tilnærming til profesjonen. 

Allerede i den innledende fasen 
av engasjementet for etableringen av 
hotellet, så Riss et potensiale i å trekke 
frem sider ved Lillestrøms historie som 
grunnlag for designkonseptet. Ved å løfte 
frem og feire unike historier fra Lillestrøm 
fantes det potensiale for å lage et hotell 
med egenart, samtidig som det viste 
interesse for lokalmiljøet. Synergien mellom 
markedspotensialet og egenverdien i å 
løfte frem lokal identitet møtte entusiasme 
hos oppdragsgiver. Førende for Riss’ 
designstrategi ble det å formidle disse 
historiene i rom og handlinger i hotellet.

Historiene som Riss valgte å fokusere på 
var de som handlet om Lillestrøms historie 
som hovedsete for sagbruksvirksomheten 
rundt Glomma, og stedets tilblivelse 
som knutepunkt langs Konsvingerbanen. 
Det er to grunnleggende faktorer for at 
Lillestrøm utviklet seg til å bli det det er 
i dag. På samme tid er disse historiene 
underkommunisert i måten Lillestrøm har 
utviklet seg på. Særlig sagbrukshistorien 
lever videre først og fremst som gate- og 
stedsnavn uten at denne historien er en del 

av virkeligheten i dag. Som en av de viktigste 
næringene i området de siste 200 årene, 
er det lite igjen i Lillestrøm som forteller om 
«flisbyen» – stedet med alle sagbrukene.  
I den visuelle og skrevne historien om disse 
fant Riss beretninger og elementer som 
kunne brukes som et materiale å spille på, 
og som skulle utgjøre rammeverket som 
formgivningsvalgene ble stilet opp mot.

SAMARBEID MELLOM 
ULIKE INTERESSEHAVERE
I tillegg til konseptutvikling og 
interiørprosjektering av resepsjon, 
frokostrestaurant, og konferanseavdeling 
var det fra tidlig av et fokus på å la mat- 
og drikkeopplevelser gjennom en egen 
restaurant være oppgaver som Riss ble 
satt til å løse. På det tidspunktet som Riss 
ble engasjert var arkitekturprosjekteringen 
allerede igangsatt. I de innledende fasene 
av prosjektet arbeidet interiørarkitektene 
sammen med oppdragsgiver for å løse 
planen. Fokuset på å la restauranten og 
baren få en sentral plass i 1. etasje innebar 
særlig samarbeid med bygningsarkitekten 
for å sørge for at disse funksjonene ble 
ivaretatt på en hensiktsmessig måte. 
Arealene som Riss prosjekterte ligger 
innenfor de to nederste etasjene i 
bygningen med en trapesformet grunnplan. 
Med Veidekke som totalentreprenør, Obos 

Når historier 
blir til identiet

TEKST→
HANS CHRISTIAN ELVERHØI THOMMASSEN MNIL

NÅR HISTORIER BLIR IDENTITET

Inspirasjonen og det den konkretiserer seg som i interiøret.
En observasjon designerne gjorde seg var hvordan rutete skjorter  
i ulike farger og stør relser hadde en link mellom fortid og nåtid.  
Fra «dreieboka» som Riss laget for prosjektet. De opptrer som del 
av et innvendig skilt, utformet som knagger med arbeidsbukser, 
skjorter og skinnluer, eller som trekk på stoler. 

←
Konsepter begynner med en impuls,  
et inntrykk, med inspirasjon.  
For Scandic Lillestrøm begynte arbeidet 
med å lage et konseptuelt rammeverk 
med et flybilde av et Lillestrøm  
som ikke lenger finnes.  

I løpet av prosjektet skulle Riss’ bibliotek 
forøkes til også å inkludere lokalhis-
toriske bøker om Lillestrøm, om jernbane 
og sagbruksdrift. Det føyer seg til de 
mange andre bøkene som finnes i 
disse bokhyllene, og som for det meste 
inneholder bøker om alt annet enn 
arkitektur og design, men snarere det 
som er inspirasjonen som kan bli til det.



48 INTERIØR & MØBLER  NILs ÅRBOK 2019

som byggherre, og Scandic som leietaker 
var en stor del av Riss’ oppgave å styre 
prosjektet mot et sted slik at alle interesser 
ble imøtekommet ut fra rammene og 
ambisjonene som lå i prosjektet. Gjennom 
et godt og konstruktivt samarbeidsklima 
mellom de ulike interessehaverne tok 
prosjektet form. Dette utgjør ofte det kritiske 
punktet i et prosjekt sin grad av vellykkethet. 
I en konstellasjon der økonomiske rammer 
og forutsetninger ligger til grunn lenge før 
leietaker og interiørarkitekt er kommet på 
banen, handler det som interiørarkitekt 
i slike situasjoner om å se muligheter i 
premissene som ligger til grunn. Prosessen 
med prosjektering av hotellet var preget 
av en god og konstruktiv dialog hvor 
leietakerens behov ble forsøkt imøtekommet 
så langt det lot seg gjøre.

HISTORIEFORTELLING  
OG INTERIØRARKITEKTUR
Historiefortelling i interiørarkitektur er i sin 
enkleste form å ta formvalg: henspeile på et 
konseptuelt rammeverk, som for eksempel 
historien om jernbane eller sagbruk.  
På Scandic Lillestrøm er det mange 
eksempler på dette. Sagbruksarbeidernes 
rutete skjorter, sofaer formgitt som seter  
i gamle jernbanevogner eller messing  

og svartstål, formgitt med antydninger  
til lokomotiver.

Balansen mellom det konkrete sitatet 
og den subtile inspirasjonen er en øvelse 
som handler om å lage en helhet som 
gir mening, og som uten å ha formål om 
å lage en kulisse snarere handler om 
å skape merverdi, og gjenkjennelse i 
gjesteopplevelsen. Linken mellom rutete 
arbeidsskjorter brukt av sagbruksarbeidere, 
og de rutete skjortene som gjerne brukes 
som en del av et casual businessantrekk  
er ikke tilfeldig, og får relevans i et hotell 
hvor en stor del av klientellet  
er forretningsreisende. 

I sammenheng med Scandic 
Lillestrøm fikk Riss muligheten til å ta 
historiefortellingen enda et steg videre, 
da et engasjert og godt samarbeid med 
prosjektleder og hotellets nyansatte 
administrasjon ga grobunn for å la 
historiefortellingen gi farge, form og innhold 
i funksjonene og handlingene i hotellet.

Et eksempel er bruken av robuste 
termoser for kaffe, lik de sagbruksarbeidere 
brukte. Den ujålete og røffe kulturen rundt 
sagbruksarbeidere, som Riss beskrev 
la også grunnlaget for tilnærmingen 
som de mat- og drikkeansvarlige bygget 
serveringskonseptet rundt, og som ble 

til restauranten Bruket. Det enkle, men 
raffinerte og rause, lave skuldre, og  
«fra jord til bord» var begreper som farget 
serveringskonseptet og matprofilen til 
hotellet og restauranten. I alle ledd var 
samtaler og samspill mellom Food and 
Beverage-staben, hotellets egen stab  
og Riss det som gjorde at en helhet  
kunne ta form. 

Ett eksempel i så måte var hvordan  
Riss sammen med hotellets barsjef utformet 
ideer, tekst og resepter for signaturdrinker 
som var inspirert av personligheter og 
fenomener hentet fra Lillestrøms  
historie og egenart. 

I alle øvrige formgivningsvalg ble  
Riss konferert, og de fikk muligheten til  
også å arbeide med å forfatte tekster,  
og grafisk design i prosjektet. 

Den grafiske profilen for restauranten 
med menyer, servietter og andre trykksaker 
og innvendig skilting tok form ut fra 
konseptet som var lagt til grunn.

Det ble lagt vekt på å fortelle historiene  
i små drypp gjennom gjesteopplevelsen.  
En coctailserviett trykket med den mystiske 
teksten «Ola, Kjell & Gunnar were here» 
får svar i små tekster som finnes på andre 
trykksaker man møter i løpet av et besøk.
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FAGARTIKLER

NÅR HISTORIER BLIR IDENTITET

Fra resepsjonen. Insjekkingsdisken som det blankpolerte 
lokomotivet. Fondveggen med Scandic-skiltet utformet  
som et stillverk, og veggen med alle herreluene.

Arbeidet med resepsjonen, fra ulike stadier i prosjektet.  
Først som løse fragmenter og ideer, som presentas jonstegning  
for oppdragsgiver. Arbeidstegninger og detaljillustrasjoner  
for produksjon og prosjektering.

RESEPSJONSLØSNING

Dobbel resepsjonsdisk, lav del på siden. self check- in langs vegg

Alle rettigheter tilhører Riss Interiørarkitekter AS, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig 
samtykke. 
ALLE MÅL MÅ KONTROLLMÅLES PÅ STEDET OG AVVIK FRA DESIGN ELLER KONSEPT SKAL KOMMUNISERES 
DIREKTE TIL RISS INTERIØRARKITEKTER AS

ARKITEKT:

SKALA:

FASE:

TEGNINGSNUMMER.:

DATO: Y/M/D TEGNET AV:1:20/ A1 2017.06.13 HCET

C.01.06.02

SP1 - Resepsjon Skjemategning

RISS INTERIØRARKITEKTER
PILESTREDET 75C
0354 OSLO

REV. DATO BESKRIVELSE

KUNDE: PROSJEKT:

Scandic Lillestrøm
Portalen
Stillverksveien - Lillestrøm
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0
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CA. mellomrom mellom dekornagler

snitt A-A 1:10 snitt B-B 1:10

9
0
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1
0
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NB! Topp og vanger 5 mm varmvalset stålplate

5
0

50

795 5

Justerbare Hylleplan

Justerbare hylleplan

500

60

DETALJ SKAPREOL PÅ BAKVEGG

Arbeidsplate 
Hev og senk funksjon 
MDF/Forbo desktop 
4166 Charcoal

MODUL A
h.900 mm - b 600mm

1 Skuff med lås (til kasseskuff)
2 Skuff for hengemapper
3 Skuff for papiravfall

MODUL B - Hev /senk bord
850-1100mm b 650mm

1 rom for nøkler og omslag (br. 90mm)
2 Uttrekkskive m. glass
3 Skuffer for A4 ark
4 Låsbar Skuff
5 data montert på braketter
6 Hev/senk mekanisme
7 fothviler i stål
8 Knapp for styring av hev senk 
   monteres under toppplate

MODUL C
h.900 mm - b 500mm

1 Uttrekkskive For printer
2 åpent

MODUL B - Hev /senk bord
850-1100mm b 650mm

1 rom for nøkler og omslag (br. 90mm)
2 Uttrekkskive m. glass
3 Skuffer for A4 ark
4 Låsbar Skuff
5 data montert på braketter
6 Hev/senk mekanisme
7 fothviler i stål
8 Knapp for styring av hev senk 
   monteres under toppplate

1
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1
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1
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1

2

3

3
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5
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1

8

MODUL A
h.900 mm - b 600mm

1 Skuff med lås (til kasseskuff)
2 Skuff for hengemapper
3 Skuff for papiravfall

NB! Stikk og opplegg for tekniske føringer må 
avklares med
Scandisk Tekniske

←
Historiefortellingen i interiørene Scandic Lillestrøm forsøker ikke 
å trenge seg på. Det er detaljene, de små formmessige 
anekdotene som bringer historien om jernbane og sagbruk til live.
Likevel settes grunnstemingen eller uttrykket av møtet mellom de 
stolte blankpolerte togene fra forrige århundre, og den rustikke 
kulturen rundt sagbrukene og sagbruksarbeiderne. 

Der alle slags nostalgiske «herretekstiler»  
er et gjennomgående de signelement i prosjektet.  
En vegg fylt med ulike sixpence-luer, gir gjestene 
nøkkelen til alle de ulike tekstilene som er å finne 
rundt om i fellesarealene.
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Å GJØRE PROSESSEN SYNLIG
Interiørarkitekter og designere har evnen 
til å se ting som ikke finnes, klarere og mer 
konkret enn lekmenn. Interiørarkitekten 
kan vandre rundt i hus som ikke er bygget, 
eller holde gafler som ennå ikke er formet. 
I prosesser slik som arbeidet med hotellet 
på Lillestrøm er at mange av deltakerne 
i prosessen er mennesker som ikke har 
visuell trening, eller erfaring med å forstå 
abstrakte tegninger som en skjemategning 
av et innredningselement er eksempel på. 
Respekten for dette, gjør at Riss har et 
utpreget fokus på å fremstille tegninger og 
skisser som gjør både ideer og konkrete 
designforslag fremstår så konkret og 
forståelig som mulig. 

Designprosessen begynner alltid 

med en visuell impuls, inspirasjonsbilder, 
en famlende skisse. Det er også der 
dialogen med oppdragsgiver begynner. 
Samtalen over bilder, skisser, og ordene 
som krystalliserer seg ut av disse blir til 
rammeverket, som oppgaven tar form ut fra.

Ved å la visualiseringer som gir et 
sannferdig bilde av hva prosjektet er 
på vei mot, gjør at det er med en annen 
trygghet at oppdragsgiver og brukere 
foretar beslutninger. Det gir også tillit 
til interiørarkitekten, særlig når dristige 
designvalg ikke trenger ordets makt for 
å overbevise om at noe er riktig, men en 
rasjonell visualisering. 3D-tegningene 
fungerer like fullt som en konsoliderende 
faktor når det kommer til å sørge for at alle 
som produserer og leverer inn i et prosjekt 

kan forstå ting på en måte som stemmer 
overens med hverandre. Presisjonen i 
en skjemategning trenger uttrykket i en 
3D-skisse for å kunne fange alt som er tenkt 
å skulle være. Den bør være så nøyaktig 
som mulig. 

I enden av et prosjekt som hotellet på 
Lillestrøm ligger det igjen store mengder 
tegningsmateriale. Materialrikdommen, 
og de mange små detaljene som skal 
til for å formidle historier i rom, kan ikke 
improviseres i prosjekter av denne typen. 
Planlegging og forutsigbarhet er et premiss 
for den relativt korte tiden som står til 
rådighet mellom bygget står ferdig og 
innredningsarbeidet kan ta til.

Hvis man går tilbake til brukernes rolle 
i denne prosessen, så oppstår det noe 

Assosiasjonene til begrepet «flisbyen»,  
som er et tradisjonelt kallenavn på Lillestrøm  
gav muligheter for detaljer og materialer. 

Illustrasjonsskisse for buffetbord  
i konferanseavdelingen

Alle rettigheter tilhører Riss Interiørarkitekter AS, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig 
samtykke. 
ALLE MÅL MÅ KONTROLLMÅLES PÅ STEDET OG AVVIK FRA DESIGN ELLER KONSEPT SKAL KOMMUNISERES 
DIREKTE TIL RISS INTERIØRARKITEKTER AS

ARKITEKT:

SKALA:

FASE:

TEGNINGSNUMMER.:

DATO: Y/M/D TEGNET AV:NA/ A3 2017.05.08 HCET

C.01.04.01

SPS3 - kupesofa Illustrasjon

RISS INTERIØRARKITEKTER
PILESTREDET 75C
0354 OSLO

REV. DATO BESKRIVELSE

KUNDE: PROSJEKT:

Scandic Lillestrøm
Portalen
Stillverksveien - Lillestrøm

Trekkeprinsipp for sete- og rygg- 
pute

trekkes over formskåret 
skumkjerne.

Sete og ryggpute trekkes med

Produsent: Nevotex
Navn: Vintage
Farge: Bottle Green Soft Anilina

Metallrigg med nettinghylle

Sveises av bøyde svartstålrør
Ø≈ 32mm

nettinghylle av kreppet 
svartstålnetting.
maskevidde ca 30mm
sveises til rør.

mellomstykker for boltfester av 
rygg
dekkes av Ø≈15 messingrør 

Sokkel lakkeres Ral 
7021

nettinghylle av kreppet 
svartstålnetting.
maskevidde ca 30mm
sveises til rør.

mellomstykker for boltfester av rygg
dekkes av Ø≈15 messingrør Sveises av bøyde svartstålrør

Ø≈ 32mm

Sete og ryggpute trekkes med

Produsent: Nevotex
Navn: Vintage
Farge: Bottle Green Soft Anilina

NB! 2.STK

Bronsefarget speil, montert på 
bakplate. bakplaten malt RAL 7021

Bronsefarget speilglass.
rette kanter, hjørner avrundes
R=50mm

innfelte stikkontakter i sokkel
tilsvarende Elko plus Alu m/jord

innfelte stikkontakter i sokkel
tilsvarende Elko plus Alu m/jord

Et bilde tatt om bord på et tog langs Konsgvingerbanen 
en gang på 50-tallet la grunnlaget for ideen om 
sofaer for spisesalen. Parafrase eller et selvstendig 
formprodukt? Det rommelige grepet som sofaene  
skulle svare til var å soneoppdele det store rommet,  
for å få det til å frem stå mer intimt.

Self-check-in/benk
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FAGARTIKLER

NÅR HISTORIER BLIR IDENTITET

ved at staben allerede før åpning kjenner 
konseptet inn og ut, ikke bare funksjonelt, 
men konseptuelt fordi de har sett, og 
forstått. På et sted i prosessen slutter 
interiørarkitektens engasjement. Interiøret 
skal begynne å leve! 

I prosesser med et så godt 
samarbeidsklima som ved Scandic 
Lillestrøm er det derfor gledelig å se 
hvordan hotellets stab intuitivt forstår 
at blomsterbuketten på bordet i 
restauranten skal ha karakter mer av noe 
en sagbruksarbeider plukket med seg på 
hjemveien fra en eng, enn en oppsats  
på et gods.

En hotelldirektør som uoppfordret ikler 
seg konduktøruniform til åpningsfesten av 
hotellet er like fullt et eksempel på hva som 

skjer når noen får eierskap til en ide  
og et konsept. 

DESIGN SOM VIRKER
Etter vel ett års drift har Scandic Lillestrøm 
tatt posisjon som en synlig og populær 
aktør i nærmiljøet, og det har blitt uttalt 
at Riss’ designkonsept har vært en svært 
viktig bidragsyter til det. Gjennom å fylle 
tjenestefunksjoner med en holdning, og 
historier som var med på gi hotellet en 
stedspesifikk identitet var designkonseptet 
med på å gi hotellstaben et fotfeste 
i markedet og lokalsamfunnet. Den 
tilnærmingen har farget hvordan Riss’ 
samarbeid med hotellkjeden også for nye 
prosjekter, tar form. 

For interiørarkitektene er dette en 

mulighet for å utforske hvordan lokale 
historier og fenomener kan knytte 
sammen funksjoner og tjenester på en 
slik måte at historiene ikke bare utgjør en 
bakgrunnsdekor, men slik at de danner 
grunnlaget for identitet og spesifikk adferd, 
som igjen bidrar til egenart.

I mai 2019 ble LPO, Riss og 
Landskaperiet tildelt Skedsmo kommunes 
arkitektur- og byutviklingspris 2019 for 
Hotellet i Portalenkomplekset. I tildelingen 
ble det trukket frem at kvaliteten i utførelsen 
og det vellykkede samspillet mellom uterom, 
arkitektur og interiør og tilliggende offentlig 
rom var viktige kriterier for tildelingen.

Hadeland Glassverk, blåste og graverte vannkarafler med Brukets logo. 
Karaflene tok form etter en type som var å finne i togkupeer i tidligere tider. 
Oppdragsgivers anerkjennelse av viktigheten og deres villighet til å inkludere 
slike elementer i prosjektet er med på å gi rommet som historiefortelling 
rikdom og dybde.

I sin enkleste form, et rom skapt for hygge, men i 
detaljene finnes det muligheter til å tenke på, lære om  
og oppleve historier som var med på å gjøre Lillestrøm  
til det det er i dag. Ut fra inspirasjonskildene trer det 
fram en grunntone i interiøret som lader rommet med  
den karakteren som var ønsket fra starten av prosjektet 
– raushet og varme taktsatt av uformell lekenhet. 

Med visuelle referanser til gamle togbilletter, 
fraktlister og lignende var også utforming  
av menyer og trykksaker for restauranten  
en del av Riss’ arbeid med helheten.
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