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For å finne svar på morgendagens utfordringer,
må vi redefinere dagens systemer.
Studio Noor er et Bergensbasert design- og
utviklingskontor som fokuserer på interiørarkitektur,
produktutvikling, materialforskning og eventer.
									- Studio Noor
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Design som opplyser

S T U D I O

Om oss
Studio Noor er et lite designstudio som består av
unge og nysgjerrige designere med store ideer. Vi er
et fargerikt og friskt pust i bergensregnet, med stort
engasjement om å skape en positiv endring.
Vi er glad i å skape relasjoner med kundene våre, og
ønsker derfor å forstå kunden sine behov og ønsker
for å skape unike prosjekter. Vi samarbeider derfor
med bedrifter som ønsker å finne nye og bedre
løsninger til deres utfordringer.
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Romarkitektur

Produktutvikling

Studio Noor utfordrer måten vi utvikler funksjonelle
system for inne- og uterommet. Gjennom
romarkitektur, system- og sirkulærdesign ønsker vi
å utvikle løsninger med multifunksjonelle konsepter.
Dette ved å utfordre nåtidens arbeidsplass, bolig og
offentlig rom, for å komme opp med nye løsninger
som speiler fremtidens behov. Det handler om å
komme opp med nye konsept med aspekt innen byliv,
menneskelige interaksjoner, villere omgivelser, smart
økonomi og smart mobilitet.


Interiørarkitektur

Et sterkt konsept er avgjørende for et bra resultat.
Dette gjør Studio Noor ved å gå i dybden på kundens
behov og utfordre hvordan mennesker oppfører seg
i rommet. Ved å ta i bruk miljøvennlige materialer
samt fokusere på redesign og gjenbruk, ønsker vi
skape bedre rom. Konseptet sier noe utad om hvem
man er, hvilke verdier man har og hva man jobber
med. Interiøret skal samsvare med firmaets visjon og
identitet. Det er viktig å ha et konsept som er lett
gjenkjennelig og skiller seg fra andre konkurrenter på
markedet.

Studio Noor utvikler produkter som samsvarer
med et sirkulært løp. Varighet, funksjonalitet og
form skal ikke gå på kompromiss av estetikk. Ved
å se til produktets og materialets levetid, kan vi
redusere energibruk og forurensing. Dette ved å
designe produkter som kan endres, videreføres eller
brytes ned. Vi ønsker å utvikle produkter som gjør
hverdagen bedre og har en positiv påvirkning på
mennesker og miljøet.
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Lab

S T U D I O

Rom

Materialforskning

Studio Noor går i dybde og undersøker verdien av
plussprodukter. Her er målet å se på problematikken
rundt avfall og restmaterialer, samt utarbeide og
eksperimentere med organiske og teknologiske
materialer. Vi vil også designe spesifikke produkter
som viser til hvordan materialet kan brukes. Her
ønsker vi å påvirke bransjen og produsenter.

Event
Nettverk

Studio Noor jobber for å skape et samlingspunkt
for deling av erfaring, informasjon, kontakter og
engasjement for lokale aktører. Her kan vi arrangere
workshops og eventer, lage til utstillinger/pop-up og
samle mennesker for et felles mål. Dette for å skape
en større bredde innen kunnskap og utvikling rettet
mot samfunnsengasjerende tematikk. På den måten
kan vi fremme det lokale miljøet på Vestlandet.
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Partner og kreativ leder
Interiørarkitekt
+47 98189694
mia@studionoor.no

S T U D I O

Mia Åkerlund

Erfaring

2020-: Studio Noor - Partner, kreativ leder og designer
Sammen Kronstad X - Interiørarkitekt - Studio Noor
360, Xhibition - Interiørarkitekt - Studio Noor
2018-2020: Holon Arkitektur - Interiørarkitekt
Galleriet - Interiørarkitekt, prosjektleder
Finance Innovation - Interiørarkitekt, prosjektleder2018
Finance Innovation - Interiørarkitekt, prosjektleder
Avo Consulting - Interiørarkitekt, prosjektleder
Grieghallen - Utarbeidelse av designmaual
Grieghallen - Interiørarkitekt, prosjektleder
Caverion - Interiørarkitekt, prosjektleder
Acceptor - Interiørarkitekt, prosjektleder
Ferde - Interiørarkitekt, prosjektleder
2018-: Rejoice Village - Prosjektleder, interiørarkitekt
2017-2019: Designbasar by 4P - Oppstarter,
prosjektleder
2014-2017: AOZ design og interiørkontor - Deleier og
Interiørarkitekt
2006-2011: 4P ForPeople (Filippinene) - Humanitært
arbeid

Utdanning

2013-2015: Norges Kreative Høyskole Interiørdesign
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Samarbeid med Holon Arkitektur
2019
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Kontor
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Ferde

Mia hadde gleden av å redesigne et kontorlandskap.
Lokalet var på 1300 m2, og var ikke gjort noe med
siden 90-tallet. Hun fikk derfor jobben med å
oppdatere lokalene til en arbeidsplass som passer
dagens bruk.
Det ble lagd ulike typer arbeidsplasser, flere møteog stillerom, samt høyt fokus på gode fellesarealer.
Dette er basert på firmaets profil. Hun ønsket å skape
en arbeidsplass som skapte mer samhold, arbeidsro
og som gav god arbeidsflyt. For å få dette til har hun
brukt smarte romdeler, tekstiler, planter og god og
variert belysning.
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Samarbeid med Holon Arkitekter, Anette
Hammersland, DNB, Galleriet, Heggland Heltre
2020
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Kafé
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BIT Galleriet

I hjerte av Galleriet har Mia skapt en grønn oase for
BIT. Målet var å skape et pusterom i et vrimlende
kjøpesenter. Her har hun skapt et lunt samlingspunkt
med ulike soner som kan rettes mot senterets kunder.
Et konsept bestående av naturlige materialer og
farger, omringet av grønne planter, som samspiller
med den nye identiteten til Galleriet.
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Samarbeid med Holon Arkitektur
2018
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Kontor

S T U D I O

Acceptor

Et kontorlandskap trenger ikke bare være hvit og
sterilt, det kan også ha myke farger og materialer.
Da Acceptor skulle renovere lokalene sine fokuserte
Mia på akkurat dette. Acceptor er et regnskapsfirma
med en klassisk identitet som vi har videreformidlet
inn i interiøret. Med petroleums farger, sort, treverk,
skinn og planter skapte hun et behagelig interiør som
fremdeles har en profesjonell tilnærming.
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Samarbeid med Holon Arkitekter
2018
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Kontor
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AVO

Mia fikk gleden av å designe det nye kontoret til
Avo Consulting - et av landets ledende konsulentselskaper innenfor kunstig intelligens. De ønsket
å skape et litt annerledes kontor for å fremme
kreativitet, samarbeid og innovasjon. Avo Consulting
holder mange workshops både internt og eksternt,
så hun har lagt opp til fleksible løsninger som lett
kan endres. Kontoret er aktivitetsbasert og består
av innovasjonslab, sosiale soner, arbeidsplasser,
møterom og en utendørs bar. Her skal de ha det gøy
på jobb.
Det har vært viktig å skape et helhetlig uttrykk ved
å la grafisk design og interiør gå hånd i hånd. Hun
samarbeidet med Bleed som designet den nye
profilen til Avo. De ble kåret som vinner av DOGAMerket 2019 for deres lekne og nytenkende identitet.
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Partner og daglig leder
Interiørarkitekt MNIL og møbeldesigner
+47 90023859
marthe@studionoor.no

S T U D I O

Marthe Høyheim Lægreid

Erfaring

2020-: Studio Noor - Partner, daglig leder og designer
Sammen Kronstad X - Interiørarkitekt - Studio Noor
360 Xhibition - Interiørarkitekt - Studio Noor
2019-2021: NIL Møbelgruppen - Styremedlem
2018-: Rejoice Village - Ass. prosjektleder,
interiørarkitekt
2018-2019: NIL Bergensgruppen Studentrepresentant
2017-2019: Designbasar by 4P - Administrator
2017-2018: Spenst Sogndal - Frilans grafisk designer
2014: Runa Klock - Praksis, 2 veker

Utdanning

2018-2020: Fakultet for kunst, musikk og design ved
Universitetet i Bergen - Master i design
2016-2017: Hong Kong Design Institute - Furniture and
Lifestyle Product Design, utveksling
2015-2018: Fakultet for kunst, musikk og design
ved Universitetet i Bergen (tidl. KHiB) - Bachelor i
møbeldesign og interiørarkitektur

Utstilling

2018: 3° - Stockholm Furniture and Light Fair
2018: KMD Stand - Interiør & designmessen
2018: Rejoice Village by 4P - Bergen Design Festival
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Møbel
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Fjørao
Fjørao er en barstol som har hovedfokus på
materialet. Hensikten er å legge til en ny verdi for
et materiale, og vise hvordan det kan brukes på
en annen måte. Med morgendagens produkter i
tankene, er ideen å ta et stort skritt mot å lage et nytt
system. Det er nødvendig å søke relevansen mellom
materialet og dets innvirkning.
Tangen ble samlet opp langs bredden av
Sognefjorden i Norge. Ved å kombinerer mykheten
til tang og styrken på asken, gir den en barkrakken
som er fleksibel i bruk og bevegelse. Virkningen bak
Fjørao, ligger i sammenhengen mellom det enkle og
kraften til et naturlig materiale.
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2020
Belonging Anew diskutera korleis lokalsamfunn
kan skape nye moglegheitar på landsbygda. Med
fokus på bruk av lokale ressursar, tek prosjektet
stilling til viktige problemområder som veksande
fattigdom og tap av biologisk mangfald. Gjennom
tiltak innan ressursforståing, identitetsbygging og
sjølvforsyning, er målet at brukarane skapar
samspel i form av aktivitetar med naturen og
lokalsamfunnet. På eit regionalt nivå kan dette
påverke framtida sine handlingar for menneske
og bidra til utviklinga av den lokale økologiske
balansen og stabil økonomi.På eit lokalt nivå tek
prosjektet føre seg å skape eit område for aktivitet
og næring i landsbyen Rejoice Village by 4P.
Innbyggjarane vil lære om ulike prosessar i naturen
- frå frø til produkt. Ved å knytte handlingar og
aktivitetar til tomta, kan ein forbetre kommunal
synergi og søke innovasjon i lokale ressursar.
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Belonging Anew

Gjennom modular er planen å skape eit
rammeverk for aktivitetsområdet. Bruken av
modulane kan delast i tre soner – samle, skape og
nytte. Ideen om modulane er å legge til rette for
fleire organiserte rom for at innbyggjarane skal
ha moglegheit til å skape eit levebrød for seg
og sine - gjennom aktivitetar basert på læring og
utvikling. Resultatet blir eit aktivitetsområde der
ein kan oppleve integrert variasjon av landskap,
aktivitetar og fellesskap.
Les meir:
https://kmd-mad.no/2020/projects/marthehoyheim-lagreid
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Samarbeid med NIL, Møbelgruppen i NIL og
Fylkesmannen på Vestlandet
2019

N O O R

Event

S T U D I O

Werkleben

Gjennom Møbelgruppen i NIL, arrangerte Marthe en
workshop for møbeldesignere/kunstnere i Bergen.
Som et resultat av rike diskusjoner og samtaler
som har omhandlet verdien av lokal produksjon,
synlig nettverk og kunnskap ble det skrevet et
manifest, samt bygget en installasjon. Deltakerne
ønsket å belyse mangelen på et lokalt nettverk for å
kunne etablere mulighet for produksjon og ivareta
kunnskap, samt immateriell og materiell kulturarv.
Dette for å legge grunnlag for verdiskaping og et
mer sirkulært samfunn i en verden preget av overflod.
Målsetningen var å stille spørsmål til de verdier som
ligger til grunn for design. Med andre ord; Hva kan
design tilføre i en verden preget av overflod?

Portofolio
16

2017

N O O R

Møbel
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Attpåklatt
ATTPÅKLATT er laget for en enklere livsstil. De rene
linjene og minimal design gir møblene en lett og
enkel tilstedeværelse. Designet for et raskt blikk
og lagring av strøk, skjerf og de små tingene du
trenger før du drar ut døren. Attpåklatt er designet
som gangmøbler, men passer for alle rom i huset.
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