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Ann-Sofie A. Indgul og Aina Telhaug
Vår diplomoppgave handler om å løfte en debatt om ubrukte rom i en urban
kontekst, og vi tar for oss tilfluktsrom i Oslo. Vi har i den anledning besøkt Oslo
ved to anledninger denne våren for å dokumentere, analysere og skissere rundt
våre tomter.

DEL 1: 1.-11. februar 2014
Under denne studieturen besøkte vi flere tilfluktsrom rundt omkring i Oslo og
kartla nabolag og potensielle situasjoner for videre arbeid. Vi dokumenterte
hovesaklig private tilfluktsrom, som det finnes 5000 av bare i Oslo. I tillegg
besøkte vi en alarmplass ( alarmplasser var i utgangspunktet bygget for å tjene
sivilforsvarets eget beredskap) under Kampen park, som tildligere har blitt brukt
som rockeklubb og fungerer nå som øvingslokaler for flere band.

DEL 2: 2.-7. april 2014
Under dette oppholdet var vår hovedhensikt å arrangere en idédugnad i ett av de
tidligere besøkte borettslagene for å engasjere beboerne til å diskutere hva de kan
gjøre med sine ubrukte tilfluktsrom. Vi transformerte rommet ved hjelp av enkle
grep ved å skissere opp mulighetsstudier på veggene, invitere til boller og saft, og
diskusjon rundt et bord med ark og fargeblyanter. Et dusin beboere i alderen 7-90 år
møtte opp, og delte sine idéer rundt dette. Vi tror at det finnes mange ressurser i et
nabolag, og at vår rolle som arkitekter i denne situasjonen kan være å skape en arena
hvor vi sammen kan få ballen til å rulle.
(Sender ved vår rapport fra idédugnaden som vedlegg.)
Siden vi har valgt å legge hovedfokuset på alarmplasser i vår diplomoppgave, gjorde
vi registreringer omkring potensielle tomter i Oslo sentrum. Vi brukte virkemidler som
1:1 -skissering for å synliggjøre inngangssituasjonene og landskapet de ligger i, samt
fotodokumentasjon og tegning.

