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Fellert återställer norsk 
arkitekturhistoria
Västsvenska designvarumärket Fellert med sina innovativa akustiklösningar för innertak och 
vägg har varit delaktig i en av Oslos mer uppmärksammade byggprojekt under 2013 – renove-
ringen av den 80 år gamla funkisrestaurangen Ingierstrand Bad. Restaurangen som ligger 
i ett naturskönt rekreationsområde, öppnade redan 1934 och var ett välkänt och välbesökt 
utflyktsmål för Osloborna under större delen av 1900-talet men förföll under senare år. 
Nu står restaurangen, ”den vita elefanten” i folkmun, åter öppen för besökare – minutiöst 
återställd med tidstypiska detaljer och runt 50 olika originalkulörer.

“Resultatet blev väldigt bra, det ser ut som vi inte har gjort något. Det var också vårt huvud-
fokus att ‘ställa tillbaka tiden’ och tolka funktionalismen från förr och inte som vi ser på 
funktionalismen idag”, säger Mette Værnes, arkitekt från Oslobyrån Arkitektskap AS.  

Arbetet inleddes med en omfattande förstudie och granskning av mängder av dokument, allt 
för att säkerställa att alla detaljer – från textilier och träslag, till det karaktäristiska sågtands-
taket med sina olika färgtoner – skulle vara originalet trogen. Den stora utmaningen var dock 
restaurangens dåliga skick. 

”Vi mötte en sliten och mycket nedgången miljö – det var ju en sällskapslokal och det var svårt 
att tro att människor än gång kom hit för att umgås och ha roligt. Det var hög tid att göra 
något”, säger Lars Edvard Bergdal, projekteringsledare från Høyer Finseth AS och byggnads-
teknisk rådgivare under processen. 
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Fellerts roll var att tillföra en god och funktionell ljudmiljö, något som saknades i originalupp-
sättningen av den flotta restaurangen vid Oslofjorden, samt att harmonisera och möjliggöra 
att de många färgtonerna överensstämde med de högt satta arkitektvisionerna. 

”Det har varit ett spännande projekt och en spännande byggnad, med mängder av utmaningar. 
Men vi bevarade känslan, fick till rätt färger och akustiken blev många gånger bättre än originalet” , 
avslutar Lars Edvard Bergdal, projekteringsledare från Høyer Finseth AS.
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Fellert Acoustical Ceilings AB är ett västsvenskt företag som på rekordtid har utvecklats från en traditionell byggfirma 
till ett internationellt designvarumärke med återförsäljare i Europa, Mellanöstern, USA och Asien. Fellert tillverkar 
innovativa akustiklösningar för tak och vägg i offentliga miljöer – med marknadsledande teknik och gröna egenskaper. 


