–
NR 02
2016

“Kunstig lys kan aldri
erstatte dagslys!”

Lys fra oven
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TØRKELOFT BLE DRØMMEHJEM:
“Så mye lys gjør det deilig å bo her.
Jeg nyter livet både ute og inne.”

EKSPERTENS BESTE TIPS:
Lyskonsulenten viser sitt hjem
og gir deg 7 tips til belysning.

FUNKISHUSET UTE VED HAVET:
“Med en slik utsikt måtte vi
prioritere vindu på alle kanter.”

VELKOMMEN

Også flate tak
fortjener pene
vinduer

V

i mennesker er skapt for å være ute, men vi tilbringer nær 90 prosent av tiden inne. Selv om
vi er kommet langt i utviklingen av kunstig lys,
kan ingen lamper foreløpig erstatte verdien av dagslys
for menneskekroppen. Derfor er vi i Velux opptatt av
"huskroppen". Vi må bygge smarte hus for å sikre best
mulig tilgang på dagslys mens vi er innendørs.
I hus med skråtak vet vi at takvinduer gir dobbelt så
dagslys som et tilsvarende stort fasadevindu, nettopp
på grunn av den skrå stillingen. Men hva med moderne
hus med flate tak? Jeg skal ikke gå inn i en arkitektonisk diskusjon om valg mellom tradisjonelle og moderne
hus, men jeg vil jo si at det finnes svært mange gode og
noen dårlige eksemplarer av alle sorter. Men hvis du nå
er typen som liker flate tak skal du likevel ha tilgang på
pene og gode takvinduer, og det får du nå.
Velux har nylig lansert en ny utgave med helt flate
vinduer for flate tak. Den tradisjonelle kuppelen er fin
fordi den selv sørger for å kvitte seg med snø, vann og
annet som faller ned på taket. Men nå har vi utviklet et
helt flatt vindu, som vi monterer med en liten helling,
slik at ikke vann blir liggende. Det gjør mye for arkitekturen utenfor, men enda mer med lystilfanget innenfor.
Alle våre takvinduer og -kupler kan leveres med
automatisk betjening, og har regnsensor som standard
sikkerhet. Med en fjernkontroll kan du enkelt betjene
åpning og lukking av vinduene, samt solskjerming, eller
du kan programmere etter eget behov. Ved å lufte to-tre
ganger per dag sikrer du et godt innemiljø, og skulle det
regne lukker vinduet seg selv!
Tenk så deilig å bo i et hus med godt dagslys og frisk
luft, og vite at vinduene lukker seg hvis det blir nedbør.
Det kan bli ditt hus – nytt eller gammelt.
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AGENDA

Lys der du trenger det

Lampen In Circles av den nye, norske designduoen Engvall og Moen består av to lamper
som lar seg vende, slik at du får lyset spredt
dit du trenger det. Lampen vant nylig
både førstepris og publikumspris på
Bolias Design Award 2016. I tillegg
til 40 000 kroner i prispenger vil
Bolia hjelpe designerne å se om lampen
lar seg sette i produksjon.

Dagslys og frisk luft i 75 år
1. april 1941 hadde Villum Kann Rasumssen en god idé: Han ville
forvandle triste, mørke tørkeloft til deilige boliger med dagslys
og frisk luft. Som tenkt så gjort. I de 75 årene som er gått siden,
har hans firma, Velux, jobbet for å forbedre ideen. I dag jobber
over 10 000 mennesker med å utvikle og selge Velux produkter
i over 40 land. Dette er ikke bare takvinduer, våre produkter
forbedrer tilgangen til lys og frisk luft i ditt hjem, og dermed
både bokvalitet og helse. Dermed feirer vi ikke bare 75 års bursdag, vi feirer 75 år med bedre levestandard for alle våre kunder.
Vi feirer deg!

Sikt på stjernene!
La dine små Jedi-riddere reise ut i en galakse langt, langt avgårde
med Velux Star Wars & Galactic Night kolleksjon. Solskjermingen
finnes i fire forskjellige motiv, som alle gir eventyrlyst, samt sørger
for full mørklegging av barnerommet ved sovetid og når solen
blir for sterk. Solskjermingen er produsert uten bruk av skadelige
kjemikalier. Pris fra kr 975, veluxshop.no.

FLINKE BARN (OG VOKSNE) SITTER VED VINDUET
En amerikansk undersøkelse viser at elever ved skoler med godt dagslys
presterer opptil 18% bedre. En mulig årsak er at barn som får mye dagslys
sover bedre. En studie blant voksne viser at folk med vindusplass på
jobb sover 46 minutter lenger hver natt, og en dansk undersøkelse
knytter hodepiner på jobb til dårlig tilgang på dagslys. Grunnlaget er
altså stort, for å si at det lønner seg å sitte ved vinduet! Norske skoler
mangler ofte nok dagslys fordi vinduer blir valgt bort når bygg skal
være energieffektive og kompakte. Dette viser en rapport fra Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet. Som verdens største vinduprodusent vet Velux godt hva dagslys betyr for helse og velvære. Vi jobber
for at rikelig dagslys blir et viktig kriterium ved bygging av nye skoler.
Det vil gi bedre prestasjoner, lettere humør og mer energi hos barna.

SUNNE HJEM
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HIMMELEN kommer inn
gjennom vinduer for flate
tak både i første og andre
etasje, slik at formen
på huset kan løse andre
utfordringer enn rent
lysinnslipp.

MITT HJEM

TIPS!

Selv den minste
gang virker dobbelt så
stor om du setter inn et
takvindu. Se mer på
side 16. Vinduer for
alle tak finner du på
velux.no.

Fy flate, så fint!
Store boliger med flate tak kan fort bli mørke i midten.
For å unngå problemet har eierne her satt inn 6 takvinduer.
TEKST OG FOTO: SIGNE CHRISTINE URDAL

E

n halvtimes biltur utenfor Stavanger
ligger de vakre Jærstrendene, kritthvite
og langstrakte, omkranset av duvende
strå og flate svaberg. Landskapet domineres
likevel av havet, ”breidt og fritt, ukløyvt og
utøymt, endelaust”, slik Arne Garborg beskrev det i diktet Fred fra 1892.
I dette evige landskap har en familie på fem
nylig bosatt seg, i et funkishus, som både har
store vindusflater og er designet for å flyte inn
i landskapet.
- Vi er så glade i naturen, sier husets frue, og
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TRAPPEN er et møbel i seg
selv. Tre vinduer for flate
tak fra Velux gir naturlig lys.
Ønsket er at huset gjenspeiler
naturen, slik at den blir en del
av bofølelsen.

flytter blikket ut vinduet, til det beroligende
synet av Hellestøstranden.
- Denne utsikten skal ikke stenges ute.
De ønsket derfor et flatt tak, som ikke ville
stikke seg fram i det flate landskapet. Heldigvis
var både ekteparet og arkitekten klar over at det
store, flate taket ikke skulle være til hinder for
lysinnslipp. Derfor finnes det ikke mindre enn 6
vinduer for flate tak på den flotte funkisboligen.
- Funkishus kan være mørke, og det ville vi
unngå. Dessuten er vinteren svært mørk her,
så det er viktig med mye naturlig lys inn.
SUNNE HJEM
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EKSPERTEN

1

TØMRER Bernt
Ludvigsen liker
godt de nye
vinduene for
flate tak.
– Den største
forskjellen fra
takkuplene er
egentlig utseende, men
det kan bety
mye for kunden,
sier Bernt.

Thorbjørn Fuglestad, sivilarkitekt i Arkitektkontoret
Vest i Bryne, har tegnet denne
boligen sammen med eierne.
Hovedoppgaven har vært
å utnytte tomten best mulig.
- Når du har tomt ved stranda
på Jæren, så er det utsikten
som teller! Store vindusflater
var derfor et must når vi
tegnet boligen. Formen på
huset er også slik at alle
oppholdsrom har kontakt med
sjøen, samtidig som vi ville
skape lune uterom i et miljø
med mye vær, sier han.
Et hus med flatt tak og
sammensatt form kan gi
utfordringer i forhold til nok
dagslys. Dette er løst med hele
seks vinduer for flate tak.
- Vi har lagt vekt på behagelig
lys i områder som ellers er
mørke, som gangen og trappa.
Der ligger 3 vinduer på rekke,
med like mellomrom, slik at det
blir en rytme som forsterker
trappens retning. På den
måten blir takvinduene et
element i rommet. Praktisk
sett minsker også overlys
kontrasten i lyset fra fasadevinduene inn i rommet, sier
Fuglestad.

1. Vinduene for flate tak lyser opp
gangen som ellers ville vært mørklagt.
Familien som bor her er svært fornøyd
med resultatet, som gir utsyn mot
himmelen uten annet innsyn. Vinduene
gir dessuten økt takhøyde, og skaper en
luftig romfølelse.
2. Funkishuset er bygget i flukt med
landskapet og har tak med kobbertekking, som matcher både havet foran
dem og fjellet i bakkant. Saltvannet
i luften vil med tid og stunder irre
kobberet så det blir enda grønnere.
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FOTO: TIMBERBYGG

Takvinduer som
virkemiddel

Vi snakker mye
om verdien av lys.

O

fte er det etter montering at folk ser verdien av vinduer
for flate tak, når de står i rommet og ser effekten av
lyset, sier Bernt Ludvigsen, byggeleder og medeier i
Timberbygg AS, en totalentrepenør i Trøndelag.
- Problemet er kanskje at mange har et litt feil inntrykk
av hva et vindu skal koste, og hvis de synes det er dyrt blir
det enkelt å velge bort. Derfor bruker vi mye tid på å fortelle
kundene våre om verdien av lys, sier Ludvigsen.
Timberbygg er prosjektpartner med Velux, slik at alle som
jobber i firmaet har god erfaring med takvinduer. Nylig var
Ludvigsen med på å legge de nye vinduene med plane glass
på et tilbygg med flatt tak.
- Da vi prosjekterte tilbygget foreslo vi takkuplene til
Velux. Kunden var svært opptatt av det visuelle, så da
Velux lanserte vinduene med plant glass ble han veldig
glad, sier Ludvigsen.
Vinduer for flate tak med plant glass må monteres med 5
grader helling, slik at det ikke blir liggende vann eller annet
på glasset.
- Det er mye å passe på når man monterer takvindu, derfor synes jeg ikke det er noe man bør gjøre selv. Selv om
bruksanvisningene til Velux er veldig gode, kan man fort
bruke for lang tid og gjøre nok feil til at det ikke lønner seg
å holde på selv, sier Ludvigsen.
Særlig bærekonstruksjonene gjør det utfordrende.
- Bærekonstruksjoner er vanskelige å forstå, så det er
viktig å bruke fagfolk. Selv om det koster litt, vil det lønne
seg i lengden.
TEKST: EVA HØYDALSVIK
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MED EN TAKALTAN er dette
kjøkkenet forvandlet fra et
langt, trangt rom til en deilig
takterrasse med kjøkkenbenk.
Sørg for å dra benkeplaten
helt ut til kneveggen, man
får aldri nok benkeplass!

SMARTE LØSNINGER

TIPS!

Se flere skråtakløsninger på
Pinterest.com/
VELUXNorge.

ET SKRIVEBORD rett under takvinduet er
smart på flere måter. Både fordi utsikten til
himmelen gir plass til tankeflukt, og fordi
plassen gjerne ikke brukes til andre ting men
har takhøyde nok til at det lar seg gjøre.

OPPBEVARING I KNEVEGGEN er den
smarteste måten å utnytte plassen på. Her
er hyllene bygget inn i veggen, som blir både
pent og praktisk i forhold til rengjøring.

Under tak
Et skråtak er like mye kilde til geniale løsninger
som irritasjon når de mangler. Her får du våre
beste tips, enten utfordringen er oppbevaringsplass, korte knevegger eller endeløs takhøyde.
TEKST: EVA HØYDALSVIK FOTO: VELUX OG PRODUSENTENE
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SPESIALHYLLER som kan
henges under et skråtak er
geniale! Disse er en Pax-variant
som selges hos Ikea.

ÅPNE HYLLER på en vegg som ellers ikke kan brukes på grunn av gangsone ut til
terrasse er både pent og praktisk. Her er hyllene og veggen malt i samme farge, noe
som gir et ryddigere uttrykk og varmer opp rommet samtidig.
SUNNE HJEM
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SMARTE LØSNINGER

MITT HJEM
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1

Lyskronen på verket
Når du er lyskonsulent blir det helt naturlig
å ha lamper og vinduer overalt i ditt eget hjem.
TEKST: EVA HØYDALSVIK FOTO: ØYVIND EIKRE/INVISO AS
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FOTO: VIDAR ASKLAND

1. Endevegg med skråtak er fin til garderobe, enten med eller uten dører. Utnytt høyden
og alle kriker og kroker, det er verdifull oppbevaringsplass. Løsning her fra Ikea.
2. Rom med svært skrå tak kan gjøre det vanskelig å utnytte plassen. En dyp benk
med oppbevaring under er en god løsning, og takvinduer gjør det mulig å komme til.
3. Innebygget seng i kneveggen er en kjent og kjær løsning. Integrere skap og/eller
hyller gir best plassutnyttelse. Løsning her fra møbelsnekker Brubakken Home.

VINN 3000 KR
I GAVEKORT!

VINN!

Vis oss ditt favorittvindu på Instagram eller
Facebook, og vær med i trekningen om et gavekort på valgfritt byggevarehus på 3000 kr. Bruk
pengene til hva du vil, men vi håper at du velger
noe som gir mer dagslys og bedre inneklima.

SLIK DELTAR DU:
1. Ta et bilde av ditt favorittvindu. Det kan
være en detalj eller et rom, men vi må se
et eller flere vinduer. Vinduet kan hvem
som helst eie, men du må eie bildet.
2. Del bildet på Instagram eller Facebook
innen 20.10.2016.
10 SUNNE HJEM

3. På Instagram må du tagge bildet med
@velux_norge og merke med hasjtaggene #velux og #mittfinestevindu. Si
litt om hvorfor dette er ditt favorittvindu.
4. På Facebook må du dele bildet på
Facebook.com/VELUXNorge. Si litt om
hvorfor dette er ditt favorittvindu.

Vi trekker én vinner 20. OKTOBER 2016,
som får gavekort på 3000 kr på valgfritt
byggevarehus. Vi velger bildet vi liker
best, men forbeholder oss retten til å
dele alle bilder som deltar i konkurransen
via VELUX sine sosiale medier. Du blir
kreditert som fotograf dersom vi deler
ditt bilde.

MED TO VINDUER for flate tak sørger
familien Munthe-Jacobsen for at det aldri
mangler godt arbeidslys på kjøkkenet.
Det er et ufravikelig prinsipp for husets
frue, som arbeider som lyskonsulent. Over
kjøkkenøya henger to Enigma-lamper fra
Louis Poulsen. Kjøkkeninnredningen er fra
Schmidt og barkrakkene fra NovaSolo.
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A

lt interiør henger sammen med lys! Det er ingen
vits å kjøpe en dyr sofa eller male i den fineste
farge hvis belysningen er feil. Da blir sofaen lite
innbydende og veggfargen blir helt annerledes enn du så
for deg, sier Siv Elisabeth Munthe-Jacobsen.
Hun og mannen Gunnar bor i naturskjønne omgivelser
omtrent ti minutters gange fra Haugesund sentrum, i en
flott, funkisinspirert enebolig. Hun er utdannet lysrådgiver
og interiørkonsulent, og har to ufravikelige regler:
- Sørg for å ha nok lys, og pass på blending!
Når du får kveldssola i øynene mens du ser Dagsrevyen,
da har du et blendingsproblem. Blending kan rett og slett
ødelegger gleden ved ditt eget hjem.
- Får du ikke rett lys i rett miljø, så blir du misfornøyd,
sier Siv Elisabeth.
Da bør du sjekke lamper og lyskilder, og se på ditt tilfang
av dagslys. Som lysekspert er det ikke rart at Siv Elisabeth
har lamper og vinduer over alt i sitt eget hjem. Funkisboligen har også takvinduer, selv om det har flate tak.
- Jeg må ha lys overalt! Vinduene for flate tak fra Velux er
både fine og funksjonelle, så da var de et selvskrevent valg.
Det beste med takvinduer er at de gir mer lys ut fra størrelsen, enn fasadevinduer gjør, pluss at de kan lyse opp
steder hvor lys fra fasadevinduer ikke slipper til.
- I vår forrige bolig, som var en Sveitservilla, hadde vi
også Velux takvinduer. Jeg er så fornøyd med takvinduer,
at det skal vi absolutt ha om vi bygger hus enda engang.
Og det er slett ikke umulig. Siv Elisabeth og Gunnar har
bygget flere hus og hytter opp igjennom. Men nå er alle
barna voksne og har flyttet ut, så ekteparet har strengt tatt
ikke behov for 233 kvadratmeter. Men godt er det likevel.
- Det er fint å ha plass til alle seks barnebarna på en gang,
så jeg er ikke så veldig opptatt av å flytte nå. Kanskje en dag,
men det er jo så fint her, sier Siv Elisabeth.
12 SUNNE HJEM
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1. Selv om kjøkkenet har dagslys fra takvinduer er det lagt inn
vindu i sprutsonen, og som ytterligere allmennbelysning er
det brukt downlights. Ledlys under overskapene er punktbelysning. Stemningslyset fås fra pendlene over kjøkkenøya.
2. Familien er opptatt av design og kvalitet, og liker det klassisk
skandinaviske. Spisebordet Ellipse av Piet Hein har selskap av
Eames-stoler og en Enigma-lampe fra Louis Poulsen.

DET RUNDE VINDUET i stuen
gjør like mye for fasaden som
for inntrykket inne, og sørger for
innslipp av dagslys uten å stjele
for mye plass. Formen blir som et
kunstverk, noe beboerne understreker ved å henge kunst ved siden
av. I vinduet henger Frisbi pendel
fra Flos, mens stearinlys brukes i
utstrakt grad for kosens skyld.
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- BELYSNING PÅ BADET er
viktig! Aller best er det med
tillegg av dagslys, men har
du ikke vindu bør lyset likevel
ligne dagslys. Plasseringen av
lyskildene bør være slik at du
ikke får skygger i ansiktet, eller
blendes når du skal sminke
deg. Lys i tak og over speil
servanter bør ha egen bryter,
i tillegg bør du ha dimmer,
så du kan skru lyset ned
mens du ligger i badekaret,
sier lysekspert Siv Elisabeth
Munthe-Jacobsen.

Det er aller best med
dagslys på badet. Har du ikke
vindu, bør lyset ligne dagslys.

1

1. Siv Elisabeth elsker lys, særlig
fra vinduer. I tillegg har hun
mange lamper. – Jeg har mange
favoritter, men for tiden venter
jeg bare på Daylight fra Tine
Berge Staff, som snart kommer i
produksjon, sier hun. I stuen står
en lampe fra Flos over bordet, en
stålampe fra Le Klint og Bubble
fra Foscarini i hjørnet.

2

3

2. – Hvis du kan bør du ha en flott
lampe i gangen, det er her folk
får sitt førsteinntrykk, råder Siv
Elisabeth. Selv har hun Agave fra
Luceplan, som en stjerne i rommet.
3. Funkishuset over tre etasjer er
bygget av Urbanhus etter eiernes
skisser. Det flate taket huser en
stor terrasse.

LYSEKSPERTENS 7 BESTE TIPS
Siv Elisabeth Munthe-Jacobsen er lysrådgiver og interiørkonsulent. Hun driver
enkeltmannsforetaket Disl i Haugesund.
✱ Sørg for nok lys. Det beste er dagslys og
mange vinduer. Ikke glem å tenke på
takvinduer, som gir et bedre allmennlys.
✱ Med dimmer på alle lamper kan du
forandre stemning etter behov.
✱ Du behøver ikke bytte lampe, det kan
være nok å bytte lyspære for å oppnå
fint og funksjonelt lys.
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✱ Sett lamper i riktig høyde, distanse og
med riktig lysretning i forhold til hvor
du er når du bruker den. Blending er det
verste lysproblemet i et hus.
✱ Bruk store lamper i små rom, lys øker
romfølelsen.
✱ Peis, stearinlys og lykter er ofte glemte
lyskilder, bruk dem så mye du kan.
✱ Har du en terrasse er det fint å tenne
lykter der når du sitter inne. Slik får du
glede av terrassen hele året.

SUNNE HJEM 15

FØR

LYSPUNKT

ETTER
1

2

3

4

TIPS!

På Instagram viser
vi flere før og
etter-bilder. Sjekk
@velux_norge

5
TAKVINDUER finnes for alle typer tak og i mange størrelser. Ved å installere takvinduer på steder der boligen ellers ikke får dagslys
transformerer du virkelig boligens verdi – ikke bare økonomisk, men også rent trivselsmessig.

Lys på mørke steder
Lys gjør virkelig underverker med både romfølelsen og velværen til de som
oppholder seg der. Dagslys er best, men alt lys er bedre enn mørke.
TEKST: EVA HØYDALSVIK FOTO: VELUX OG PRODUSENTENE

A

t dagslys er best for menneskene er udiskutabelt.
Sånn er det bare, og uten tilgang på dagslys blir
vi syke. Likevel er det også udiskutabelt at flere
bygg har dårlig tilgang på nettopp dagslys. Trenden innen
arkitektur er å bygge energieffektivt og kompakt, noe som
fort betyr færre og mindre vinduer.
Mindre dagslys innendørs gir oss noen valg. Enten kan vi
sette inn flere vinduer, eller vi må lære oss å bruke kunstig
belysning på en god måte.
Kunstig lys kan aldri erstatte dagslys, blant annet
fordi øynene ikke fungerer optimalt i kunstig lys. Mens
solen på en sommerdag gir lysstyrke på opp mot 10 000
lux, gir ikke innendørs belysning mer enn 200-400 lux,
ifølge søvnforskere. Det er vanskelig for oss å skille farger
16 SUNNE HJEM

i kunstig lys, som til en viss grad kan bedres med høyere lux
og riktig fargetemperatur, altså at lyset ikke er for gult eller
for blått i forhold til dagslys.
Både hodepine og tretthet er typiske symptomer på at
vi oppholder oss for lenge i kunstig belysning. Vi presterer
dårligere, husker dårligere og gjesper mer. Konklusjonen blir
at dersom du har et mørkt rom eller hjørne så bør du belyse
det! Aller best er om du kan få inn dagslys ved å sette inn
flere eller større vinduer. Har du ikke veggflater til vindu,
kan du vurdere taket. Når alle alternativ er avvist, må du
sørge for god, kunstig belysning. Økt tilgang på lys vil
uansett spare synet ditt, påvirke din trivsel og minimere
risiko for hodepine.
Du må heller ikke glemme å ta deg en tur ut i sola!

DAYLIGHT COMES SIDEWAYS er en slags lampe av den norske
designeren Daniel Rybakken, som er laget for å ligne et vindu.
Poenget med den prisbelønte lampen, er å skape en økt romfølelse, samt å gi litt av den positive effekten som dagslys har på
mennesker. Lampen er laget av et semitransparent panel med
over 1000 ledlys bak, som er individuelt dimmet og programmert for bevegelse. Se mer av Rybakkens arbeid med kunstig
dagslys på danielrybakken.com.

EN LYSTUNELL
kan lede dagslys
inn i mørkerom
der et vindu ikke
får plass eller av
tekniske årsaker
ikke er mulig.

Det finnes mange lure
løsninger for å få lys dit
det ikke finnes naturlig.
1. Strips med små ledlys kan limes langs trappetrinn, skapkanter eller taklister. De gir uventet mye lys fra seg, størrelsen
tatt i betraktning. Denne med hvitt lys er fra lck-led.com, og
er batteridrevne korte strips. 45 kr pr/stk, med levetid på 10
år. I denne kategorien finnes et utall typer, farger og leverandører. 2. Små ledlamper som ligner downlights er praktisk.
De bruker batterikraft eller solceller. Du fester dem enkelt i
mørke kroker, inni skap eller over barnas seng. Denne er fra
Jula, Ø 6,5 cm, 80 kr. 3. Et speil er en effektiv måte å spre lys
på. Heng det på en mørk vegg og skap illusjonen av gjennomlys. Dette er fra House Doctor, Ø 38 cm, 549 kr på room21.
no. 4. Et batteridrevet stearinlys kan skape kos der du er redd
for brann eller der vinden tar levende flammer. 80 kr for to
stk, Europris. 5. En lyslenke gir både stemning og er dekorativ
samtidig. Fin i mørke hjørner, langs en taklist eller over en
seng for å stagge mørkeredsel. Lenken fra Markslöyd med 10
lamper/230 cm koster 160 kr på jollyroom.no.
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Lys oase på loftet

1

2

På Bislett i Oslo er et gammelt tørkeloft gjort om til en urban bolig.
Loftlivet er ikke bare trendy, det er også smart for samfunnet.
FOTO: ESPEN GEES STYLING: TONE KROKEN TEKST: ANNE MARIT MURI

1. EN SKIKKELIG FIN STOL fra &Tradition og et Bowl-bord fra Eske piffer opp en enkel og elegant sofagruppe. 2. MASSE DAGSLYS fra
takvinduene samt fra spotter i overskapet lyser opp for krydderurtene.

D

ALLROMMET med kjøkken fra HTH,
spisestue og sofakrok utgjør det meste
av leiligheten. Brede eikegulv og lyse
farger preger allrommet, der dagslyset
strømmer inn fra tre store takvinduer.
Empire-sofaen er et bruktfunn som står
fint til Elipse-bordet av Piet Hein.
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agslyset som stråler imot oss fra alle kanter er det
første som slår oss, når vi stiger inn i hjemmet på
toppen av en bygård fra 1800-tallet på Bislett i
Oslo. Det neste vi legger merke til, er utsikten til himmelen.
- Så mye lys gjør det svært lystbetont å bo på loftet. Jeg
nyter livet både ute og inne, uten tanke på innsyn fra naboer,
forteller beboeren.
Det store allrommet har tre store takvinduer på den ene
siden og et vindu fra gulv til tak med skyvedør ut til usjenert
terrasse på andre siden. Boligen er på 68 kvadratmeter og
består av et stort allrom med kjøkken, spisestue og sofakrok,
pluss et soverom og bad.
For å transformere det gamle loftet om til bolig ble all
innmat revet ut. Så ble det lagt ny isolasjon, nytt tak og
satt inn nye takvinduer. En takterrasse på 11 kvadratmeter
ble også prioritert å bruke plass på. Alt ble gjort med stor
faglig presisjon, for å minimere risiko for vannskade eller
unødvendige reparasjoner senere.
Leiligheten er isolert etter Tek 10-standard, som betyr at
strømregningen blir lavere enn leilighetene i etasjene under,
som har isolasjon fra 1800-tallet, den gang bygården var
ny. Selv når gradestokken viser 15 minusgrader der ute, er

det lunt og varmt innendørs. Og det selv om stuen kun har
en panelovn, som står på 20 grader.
- Å isolere godt er vesentlig for å få ned fyringsutgiftene.
Det er smart både for privatøkonomien og for samfunnsøkonomien, sier beboeren.
Som i alle loftboliger er det stor forskjell på takhøyden
i midten av rommet og langs kneveggene. Det krever at
man velger smarte løsninger for møblering og belysning.
I allrommet gir en innebygget list med ledlys i taket mye lys,
uten å kreve særlig oppmerksomhet.
Så lenge solen skinner mangler ikke leiligheten verken lys
eller varme. Det kan faktisk bli i overkant mye, slik at smarte
plisségardiner må trekkes ned over takvinduene. På soverommet er det også et raust takvindu, utstyrt med en gardin
som gir både solskjerming og som mørklegger fullstendig.
Dette er særlig praktisk om sommeren når man skal sove.
- Å bo midt i byen, i en moderne leilighet med høy komfort, omgitt av lys og luft er selve boligdrømmen. Det tror
jeg gjelder for mange, sier beboeren.
Hun legger til at med dagens mangel på boliger i Oslo og
andre norske byer, så er det smart å ombygge gamle loft til
lyse og luftige boliger.
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Å bo midt i byen,
omgitt av lys og luft,
er selve boligdrømmen.
1. TERRASSELIVET leves i hengekøye og på caféstoler om
sommeren, på den 11 kvadratmeter store takterrassen.
2. PÅ SOVEROMMET får en del av klærne henge framme.
Det er både praktisk og pent.
3. STORE BETONGFLISER og innredning fra HTH som går helt
ut til kneveggen er smarte løsninger på badet. Et pent marmorbrett fra Hay pynter opp.
4. KNEVEGGEN under takvinduet på badet er smart utnyttet
til en innebygget løsning for vaskemaskin og tørketrommel.
På grunn av ekstra takhøyde under takvinduene, blir det plass
til å jobbe med tøyvask. Også her er det solskjerming.

3
4

TIPS!

TAKVINDUET ved sofakroken
slipper inn både lys og varme.
Innredningen er i en skandinavisk,
lys stil. Bowl-bord fra Mater er
kjøpt på Eske i Oslo.
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Få inpsirasjon til
flere kule løsninger
for bad med skråtak
på Pinterest.com/
VELUXNorge.
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SOV GODT

Velsignet søvn
God søvn er alfa og omega for et godt liv.
Til det trenger du paradoksalt nok dagslys.
TEKST: EVA HØYDALSVIK FOTO: VELUX

3
1 + 2 Da familien bygget om og satte inn to vinduer for flate tak ble det tidligere kontoret et deilig soverom med mye dagslys og en
behagelig seng. Her ligger alt til rette for god søvn. Endringen på lysforholdene er til å ta og føle på. Begge bildene er tatt på dagen,
uten ytterligere belysning enn fra vinduene. 3. Å sove er godt for kropp og sjel. Kan man sove sammen med pappa, er det enda bedre!

J
IKKE RE SENGEN, advarer
ekspertene. Ved å la dagslys og luft
komme til i sengen tar du knekken
på en god del midd og bakterier.
Men å riste godt er bra, da får du ut
både hår og hudceller som midden
lever av. Vask sengetøyet hver uke
om dere er to i sengen.
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eg kan sove når jeg dør” sang Bon Jovi på 80-tallet og
mente at vi må leve livet mens vi kan, og ikke sove det
bort. Han er ikke alene om å tenke slik, men man skal
være forsiktig med å idolisere natteravnene. De kan fort få
det som de vil, kanskje lenge før de vil også. Søvn er nemlig livsviktig, du dør uten. Og sover du for lite, over tid,
blir du syk. Dette bekreftes av forskning, men er i grunnen
innlysende, hvis vi bare tenker oss om.
Søvn er den beste medisin om du blir syk, og den beste
forebygging mot sykdom. Søvn gjør deg opplagt, glad og
frisk, og hvis du ikke sover, blir det motsatt.
For å få nok og god søvn, trengs paradoksalt nok
dagslys. Det er fordi dagslyset påvirker produksjonen av
melatonin, et hormon som gjør oss trette og forbereder kroppen på søvn, og kortisol, som er hormonet som
forbereder oss på aktivitet og bevegelse. Når lys treffer øyet
sendes signaler til epifysen i hjernen, som blokkerer

produksjonen av melatonin og øker utskillelsen av kortisol. Hvis ikke vi får dagslys om morgenen, kan nivået
av melatonin bli for høyt, og vi føler oss trette. Om vi
oppholder oss i for mørke rom om dagen, skjer det
samme. Mens dersom vi får sterkt lys i øynene om
kvelden, for eksempel fra en tv- eller dataskjerm, blir
produksjonen av melatonin for lav, og vi får ikke sove. Det
tar gjerne 30 – 60 minutter fra du slår av tv-en til du kan
sove godt.
Av disse grunner lønner det seg med gode vinduer på
soverommet, i tillegg til gode søvnvaner. Men pass på at
ikke dagslyset trenger seg inn til deg i sengen alt for tidlig,
eller alt for sent. Du trenger gode, lystette gardiner, slik at
lyset ikke forstyrrer søvnen. Det aller beste er om du har
automatisk kontroll, som åpner gardinenen en halv time
før du skal våkne. Da legger du til rette for en god oppvåkning, som gir god energi utover dagen.
3
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