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Da familien vokste og leiligheten i byen ble for trang,
startet jakten på et større hjem utenfor Oslo-gryta.
Boligreisen til Simen og Christina endte i Vollen
– i et hus formet helt etter deres ønsker.
Tekst: MARIANNE HEEN JOHNSGÅRD Foto: NIKLAS HART

E

tter et år med visninger uten å finne noe sted
vi ville bo, ble løsningen rett og slett å bygge
nytt, forteller Christina Ringstad. Sammen med
Simen Eide og barna på fem og syv år stortrives
hun i huset som fordelt over tre etasjer byr på blant annet
fire soverom, to bad, stue med åpning opp til mønet, loftstue, strøkent kjøkken, kontor og innebygd garasje. Det
tok rundt et år fra paret satte første strek ned på papir til
endelige byggetegninger var klare. – Vi tegnet i stor grad
huset selv, med hjelp av arkitekt Randi Slåtten, og brukte
god tid på prosessen. Det er morsomt å se på det første
utkastet og hvordan det faktisk ble til slutt!

Fyller hjemmet med lys

Christina deler gjerne glimt fra hjemmet sitt med
omverdenen på Instagram-kontoen @daretodeco, der
bildene preges av rene flater, interessante kontraster i
materialvalg og farger, og ikke minst et fantastisk lysinnslipp gjennom store vinduspartier i taket.
– Vi ønsket oss opprinnelig flate tak, men saltak var det
eneste som gikk gjennom i kommunen. I stedet fant vi
løsninger som har gjort det mulig å beholde de stramme
linjene, og har jobbet frem spennende vinkler og
konstruksjoner innvendig som tilfører boligen noe
ekstra, sier hun.
Å fylle hjemmet med naturlig lys har stått høyt på
prioriteringslisten, og startet med at de fant en solfylt

Kunstmaleri utført av
Mari Rønning @ art.mari.ronning
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Et nesten usynlig rekkverk
understreker den luftige,
rene føelsen i huset. Det tok
Christina og Simen et halvår
før de fant en trappeløsning
de likte.

Arkitekt:
Sivilarkitekt Randi Slåtten MNAL
Arbeid utført av:
Trekanten boligutvikling

◀ Christina deler inspirerende

bilder fra hjemmet sitt på Instagramkontoen @daretodeco. Veggen er
malt i favorittfargen Rustikk
terracotta 2771 fra Jotun.

Christina er trofast mot det
stramme og minimalistiske,
men myker gjerne opp
innredningen med grønne
vekster og lune fargeinnslag.

tomt. Simen og Christina valgte i tillegg å heve takhøyden i alle etasjer til 2,5 meter for å få rom som
føltes luftige.
– I tillegg spanderte vi på oss å lage en åpen løsning fra
stuen og opp til takmønet, selv om vi da tok 25 kvadratmeter fra tredje etasje, forteller Christina. Her ble det
satt inn takvinduer fra VELUX, som slipper dagslys inn i
både stue og spisestue.
– Det var vel anvendte kvadratmeter – verdien av dagslys er uvurderlig. Vi valgte faktisk i siste sekund å utvide
alle vindusflatene i hele huset både i høyden og bredden.
Det betød en ny runde med beregninger før tegningene
kunne sendes inn til kommunen for godkjennelse, men vi
angrer ikke et sekund, understreker Christina.

Soverommet i tredje
etasje er det perfekte sted
for å kikke på stjernene.
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Inspirerer på Instagram

Etter tre års byggeprosess var det en glede å flytte inn,
og ikke minst å innrede det splitter nye, lyse og romslige
hjemmet.
– Jeg er lidenskapelig opptatt av interiør og har en mann
som stoler på smaken min, og som har gitt meg nokså
fritt spillerom. Inspirasjonskildene mine finnes litt
overalt: reiser, magasiner og ikke minst på Instagram.
Gjennom min egen Instagram-konto har jeg knyttet
bånd til andre med samme interesse, og funnet mye
inspirasjon. Jeg forsøker å bidra med det samme tilbake
gjennom bildene fra vårt hjem, sier hun.
Christina råder andre som skal i gang med å innrede et
hjem, til å sette opp en plan og følge den. Å stole på sin

Jeg er lidenskapelig opptatt av
interiør og har en mann som stoler
på smaken min, og som har gitt meg
nokså fritt spillerom.
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På kjøkkenet er det
innredning fra danske
Unoform, og veggene er
malt i Jotun Kokos 1931.

Løsningen med takvinduene på
bildet koster kr 6863,- pr stk.
Innbyggingspakke kommer i tillegg

▲ Fargen Green Harmony 8252
fra Jotun smykker veggene på
foreldresoverommet.

egen smak er også viktig, mener hun.
– Mange av valgene vi har tatt, er gjort med tanke på
varighet og ikke hva som er trendy akkurat her og nå.
Så kan man heller pynte opp med tepper, tekstiler, veggfarge og andre ting som er i vinden.
Et hjem for alle
Simen og Christina har vært opptatt av å skape et hjem
for hele familien, og med to aktive gutter var det klart at
huset måtte tåle lek. De har prioritert store fellesrom med
mange soner, slik at man kan være sammen selv om man
holder på med ulike ting.
– Det gjør meg ingenting å ha et stort legotårn i stuen
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eller en togbane på kjøkkenet. Det betyr at alle føler seg
hjemme og det synes jeg er utrolig hyggelig. Når guttene
blir større har vi en leilighet i huset som i dag leies ut,
men som nok blir fin å ha når de vil trekke seg litt unna
oss voksne. Å bygge eget hus er allment kjent som en
krevende prosess. Likevel ser Christina tilbake på tiden
med glede. – Prosjektet førte oss enda nærmere sammen.
Vi hadde tydelige rollefordelinger fra starten av, og
begge var fornøyde med det. Vi har faktisk snakket om
å bygge igjen, avslører Christina. Men det ligger i fremtiden; nå nytes hverdagen omgitt av nordisk lys og arkitektur. – Hvis man har sterke meninger om hvordan man
vil bo, synes jeg absolutt at man bør bygge sitt eget hus!
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Toves ti tips
til oss med
lysegrønne
fingre:

Grønn

kickstart
Frem med frøposene! Med nok lys og næring
kan du starte hagesesongen innendørs.
Tekst: MARIANNE HEEN JOHNSGÅRD Foto: GETTYIMAGES/VELUX

M

ed vinteren bak oss og varmere dager i
anmarsj, er det mange som lengter etter å
få jord under neglene og se planter spire og
gro. Heldigvis er det mulig å få en forsmak
på utesesongen allerede nå, sier gartner Tove Ladstein som er
daglig leder i Opplysningskontoret for blomster og planter.
De mest utålmodige har kanskje satt i gang allerede på
senvinteren, men Tove sier at det fort kan gå ut over
kvaliteten.
– Hvis du sår fryktelig tidlig uten tilleggslys, ender du
fort opp med lange, tynne planter. Hold igjen til rundt
1.april. Etter det hjelper utelyset deg, sier gartneren.
Det å se ting vokse frem har en positiv innvirkning på
humøret, mener hun, og forteller at planter blir brukt i
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behandling av psykisk syke. – Jeg tenker det gjør godt
for den mentale helsen å se at ting spirer og gror etter en
lang vinter!
Tove Ladstein gleder seg over en grønnere tankegang i
samfunnet generelt, og forteller at dyrking er i fremvekst, ikke minst blant unge. Hun er opptatt av å få frem
at det å dyrke selv slett ikke trenger å være komplisert.
– Enkelt forklart trenger du lys, vann og varme. Det er
ikke vits å brekke nakken på å dyrke planter som er
vanskelig å få til hjemme. De kjøper du heller på det
lokale gartneriet ditt, og konsentrerer deg om ting som
er lette å så, og sorter som er vanskelig å få tak i hos
gartneren, sier gartneren, som på neste side deler sine ti
gode tips til oss med lysegrønne fingre.

1
23

Les bakpå posen! Her skal det stå informasjon
om spiretemperatur og om frøene trenger noen
form for behandling før de puttes i jorden.

Bruk riktig type jord. Såjord med mye
sand lar røttene få feste, slik at de gror
bedre. Såjord sørger også for at frøene ikke får for mye næring – de trenger lite næring i begynnelsen. Når
spirene etter hvert skal plantes om,
bytter du til vanlig plantejord med
mer næring.

45

Breiså – det vil si spre frøene
tynt utover en større potte eller
flat boks. Det ser fint ut med
mange små krukker, men
sannheten er at det er mye
lettere å holde jevn fuktighet
hvis du har en større overflate
med jord.

Ikke drukne frøene. De trenger veldig lite vann. Det samme gjelder for små spirer.

6

Sett plantebrettene i
vinduskarmen. Det er
veldig sjelden et problem med for mye lys
innendørs!

Bruk mobilen for å minne deg
selv om å vanne. Sett det inn i
kalenderen med varsling.

7
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Husk å gjødsle. Planter som skal
vokse mye, krever mye. Langtidsvirkende pellets er supre for
dem som er litt glemske.
Når spirene er pottet om og har
vokst til større planter, er det på
tide å venne dem til uteliv. Sjekk
gradestokken; for de mer varmekjære skal det være over 10 °C.
Start herdeprosessen med å sette plantene ut på dagtid på en lun
plass uten for mye sollys. Vind og sol
kan ta knekken på en fersk vekst.

Sats på sorter som vokser fort - spesielt for nybegynnere er det gøy å kunne høste med én gang.

Det er ofte naturlig, og ikke et sykdomstegn, at en
plante mister de nederste bladene etterhvert som den
strekker seg i været. Det skal ikke se ut som i Donald!
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råloft
råflott
Fra

til

Øverst i en ærverdig bygård midt i Drammen har
Christer Larsen og Tilla Lien Larsen skreddersydd loftsleiligheten sin med mye lys og spennende detaljer.
Tekst: MARIANNE HEEN JOHNSGÅRD Foto: NIKLAS HART

D

et hele startet med et råloft i 2012. Tilla var
student og Christer hadde akkurat opprettet
eget firma, så de tenkte kreativt for å finne en
økonomisk smart måte å komme inn på boligmarkedet. I bygården fra 1912, opprinnelig bygget for
funksjonærer ved jernbanen, var det gamle tørkeloftet en
urørt skatt som ventet på å bli forvandlet til en moderne
bolig. Veien frem til ferdig leilighet har til tider føltes
lang, forteller Christer: – Utfordringene lot til å aldri ende.
Det dukket opp uforutsette ting som forsinket oppstarten,
men da må man finne løsninger, og tenke på hvor fantastisk
det blir til slutt!

Gjennomtenkt

Og det er det blitt. Ved hjelp av eiernes egne ideer og
profesjonell bistand fra arkitekter, kom man frem til en
gjennomtenkt planløsning. Fra inngangspartiet, der bad
og soverom ligger tilknyttet, kommer man inn i det store
loftsarealet der både spiseplass, sofakroker og kjøkken
har fått plass. Med høyde helt opp til mønet og generøst
med lysinnslipp fra takvinduer på begge sider, er følelsen
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Det er viktig å ta vare på dagslyset,
det er aller finest. Takvinduene er
plassert på best måte for å gi rikelig
med lys inn på loftet og samtidig
ivareta utsikten.
– Christer Larsen –

av luft og plass påfallende.
– De seks vinduene gjør en stor forskjell for romfølelsen. Måten de er plassert på gjør at man har
utsikt samme hvor man er i rommet; enten man sitter
i sofaen, jobber på kontoret eller er samlet rundt spisebordet, sier Tilla.
Fra det store oppholdsrommet går man videre inn på
kontoret som er adskilt fra resten med en glassvegg i
industriell stil, og der en dagseng res opp når det er
overnattingsgjester på besøk.

Ta vare på dagslyset

Christer er utdannet lysdesigner og det vises i lyssettingen av leiligheten.
– Det er viktig å ta vare på dagslyset, det er aller finest.
Takvinduene fra VELUX er plassert på best måte for å gi
rikelig med lys inn på loftet og samtidig ivareta utsikten,
sier han. I tillegg er det brukt LED-lys på toppen av
bjelkene for å fremheve takhøyden, og montert spotskinner som er fleksible og passer til den røffe stilen som
Christer og Tilla har skapt i leiligheten.

Arkitekt: Takle/Thørud Arkitekter
Arbeid utført av: Blendergruppen
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Sofaen Hvile fra
Ygg & Lyng er spesialtilpasset takvinduenes
plassering.

Mørke farger og treverk er med på å
gjøre leiligheten til en lun hule. Énstav eik
på gulvet fungerer godt sammen med den
sortfargede spiseplassen. Bord fra Ygg &
Lyng, stoler Pina fra Magis.

Det er godt med
lagringsplass på
kjøkkenet, skjult bak
dører i valnøttre.

Soverommet har en nesten sakral
stemning med vakre gamle vinduer
som slipper dagslyset inn.

Mursteinsveggen, de
synlige bjelkene og
veggen i glass og metall
bidrar til New York-stil
på loftet.

Christer og Tilla har valgt
bort overskap. Resultatet er
at kjøkkenet fremstår som
lyst, luftig og moderne.

Barhjørnet er Christers idé.
Foret stoff ble festet til en planke
som deretter ble satt fast mot
veggen i hyllen. Lampen fra
Clas Ohlsen er plassert i et hull i
hyllesiden og det varme metallet
matcher treverket i rammen bak.

Den plassbygde bokhyllen dekker den ene
gavlveggen fra bunn til
topp, og ble bygd av
Tilla og Christer i
løpet av noen helger
og ukekvelder.
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Favorittstedet er uten tvil
sofakroken ved takaltanen.

◀ Da Christer og

Tilla skulle finne sin
nye bolig, endte de
på toppen av en
bygård i Drammen
sentrum.

– Vi har vært inspirert av New York-loft med teglstein,
stål og treverk. Vi ønsket oss ikke en hvit og steril bolig,
og materialene er valgt ut deretter. Parketten i énstavs eik
har vi lagt mye penger i fordi det setter standarden for
resten av rommet. Teglveggen midt i rommet fungerer
som en romdeler. Den var opprinnelig dekket av hvit
murpuss som vi hakket bort for å få frem den over 100
år gamle mursteinen. I stedet for å bokse inn og skjule
ventilasjonsrørene i taket, har vi lakkert dem sorte og
brukt dem bevisst for å gi leiligheten en mer industriell
stil, forklarer paret.
Skreddersydd kjøkken
Opp mot de røffe elementene passer det godt med
treverk som gir lunhet til rommet. Det spesialbygde
kjøkkenet i valnøtt er blitt et møbel som fanger blikket
allerede fra lang avstand. Tilla og Christer har selv tegnet
løsningen som ga dem mest mulig benkeplass. – Vi har
blant annet innebygd fryser i høyskap og kjøleskuffer
under benkeplaten. Dørene på høyskapene gjør at man
kan lukke hele gavlveggen og gjemme bort kjøkkenelementene når de ikke er i bruk, forklarer de.
Kjøkkengulvet er nedsenket i forhold til resten av leiligheten, og med fliser på gulvet skapes en egen sone.

I motsatt ende av fellesrommet speiles kjøkkenets
gavlvegg av en sort bokhylle som på samme måte dekker
hele flaten opp til mønet. Den har Tilla og Christer satt
opp selv, viser det seg. – Jeg lagde en skisse i 3D-programmet Sketchup. På hele gavlveggen satt vi opp finérplater som vi så beiset sorte for å få frem trestrukturen.
Deretter monterte vi hyller i gjennomfarget sort mdf og
tilpasset dem hele tiden mens vi bygde ut fra døråpningen.
Det hender faktisk at vi fortsatt setter inn en ny plate her
og der, forteller Christer. – Det var det desidert morsomste
prosjektet, og ikke vanskelig i det hele tatt!
På hyllene står bøker, grønne vekster og reiseminner.
– Når vi er ute og reiser kjøper vi alltid en ting som så
blir satt inn i hyllen.
Utsikt over Drammen
Bygårdens sentrale plassering gjør at Christer og Tilla
har urbane tilbud rett utenfor inngangsdøren. – Drammen
har alt og det beste med å bo her er nærheten til byen
og naturen, sier lokalpatriotene. Fra loftshulen har de
utsikt over hjembyen, og sitter helst i sofagruppen foran
takaltanen. – Her har vi best utsikt over Drammen.
Om sommeren åpner vi gjerne vinduene og tar
morgenkaffen i takaltanen.

Drammen har alt, og
det beste med å bo her er nærheten
til byen og naturen, sier
lokalpatriotene.
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U
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Gult
er

◀ Energisk lyd
Danske VIfa har
med fingeren på
pulsen valgt gult,
rosa, blått og grønt
på sine høytalere i
stedet for grått
eller sort.
Fargedrops ▶
Gule gardiner
filtrerer lyset utenfra
på en behagelig
måte.

◀ Gyllne tider
Sofaen Grand
Piano i den tidsriktige kombinasjonen fløyel
og okergult.
Foto: Gubi

En naturlig runddans, kaller interiørstylist Silje Aune Eriksen
vekslingen mellom ulike fargetendenser. Fra hvitt til grått,
videre til duse nyanser og nå til en sterkere fargebruk
der gult seiler opp som ekstra aktuell. Gjør deg
klar for å sette farge på omgivelsene!
Tekst: MARIANNE HEEN JOHNSGÅRD Foto: PRODUSENTENE, VELUX

D

et vi ser nå,er en naturlig videreføring av de
svale rosatonene som har gått over i brunt og
altså til gyldne og gule toner. Vi har merket
tendenser til denne endringen allerede, og
både PEJ og Dagny Fargestudio har spådd at gult er
tilbake på banen, sier Silje Eriksen, som har jobbet med
interiør og farger i mange år.

Klarere fargerbruk

De røde og brune tonene, som spenner fra lyst til mørkt
og mettet, vil fortsatt være aktuelle, med gultoner som et
tilskudd. Og blånyansene, som vi nordmenn har trykket
til våre bryst, vil også være med videre på ferden.
– Blått, som har fått regjere lenge i svale nyanser og i
grenseland mot grønt, står fortsatt sterkt. Også her vil
vi få se en klarere fargebruk fremover.

Mer energi

Ifølge interiørstylisten er det helt naturlig at vi ønsker
sterkere farger etter en periode med mer duse farger og
nøytral fargebruk.
– Etter noe rolig ønsker vi noe med mer energi, og
omvendt. Det er slik trendene våre beveger seg i en runddans. Det gjelder i farger, former, dufter, smaker og så
videre. Det er slik vi utvikler oss videre, samtidig som
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vi kan se oss tilbake og finne historiske detaljer som
kan brukes på nytt, sier Silje.

◀ La vinduet bli
en fargeklatt! VELUX
har solskjerming i
en rekke ulike farger,
inkludert denne
solgule plisségardinen.

Tydelig
tendens ▶
Nå er vi klare
for sterkere
nyanser.
Illustrasjon:
«Flamingo» av
Lucy Sherston.

Fargedrops

Hun ser ikke for seg et plutselig skifte der klare farger
overtar for de duse nyansene, men at det i første omgang
blir en økende bruk av gule detaljer.
– Det føles naturlig og trygt å innføre det i små
doser, og da kan man også kjenne på om det er riktig
for en selv før man gyver løs på stueveggene. Bruk
det som små fargedrops!

Gyllen appell

Apropos veggfarger, er Siljes råd klart når det gjelder
å teste en ny farge på store flater:
– Det er smart å starte med et mindre rom, et rom med
godt dagslys eller et rom man ikke oppholder seg så mye
i. For eksempel entreen.
Tiden vil vise om hun selv skal holde seg til gult på detaljnivå
eller kaster seg over malingsspannet, men på en eller
annen måte vil fargen snike seg inn også på hjemmebane.
– Jeg kjenner at de gule og gylne tonene appellerer
veldig til meg. Som interiørstylist absolutt i de mer
lekne, mettede variantene, men som privatperson går
jeg nok for de duse og nedtonede.

Energisk start ▶
Å våkne blant gylne
toner gir en energisk
start på dagen.

▲ Svenske tilstander

Blått og gult blir det mye
å se av fremover.

Steget videre ▶
Etter at du har varmet
opp med gult i mindre
doser, er du kanskje
klar for et helt møbel?
Box sofa fra Eilersen.
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Helt på
kanten

Å plassere hytta på kanten av et stup var et smart grep
for å gi optimale solforhold og spektakulær utsikt.
TEKST: MARIANNE HEEN JOHNSGÅRD FOTO: NIKLAS HART

N

oen steinkast unna Bunnefjorden – Oslofjordens
idylliske endestasjon – ligger en nyoppført
fritidsbolig der overgangen mellom ute og
inne glir over i hverandre.
Mette Ryen og Jo Egil Aalerud har eid tomten siden
2000, men først da en egen reguleringsplan kom på
plass som tillot bygging, ble prosjektet satt i gang.
– Da engasjerte vi arkitekter, og vi har deretter brukt
god tid på å utforme hyttedrømmen sammen med
dem, forteller Mette.

Arkitekten har hatt gode
ideer til plassutnyttelse, blant
annet med en hems som ikke
teller med i beregnet p-areal.

Tok utgangspunkt i tomten

Hensynet til tomten var et naturlig utgangspunkt. Den
gamle, falleferdige hytta som lå på en bergknaus midt
på eiendommen, ble revet, og det nye bygget ble plassert
helt i den østlige enden av den langstrakte tomten.
– Vi plasserte den nye hytta så langt ut på kanten som
mulig, forteller Vegard Takle Olsen og Ture Thørud i
Takle/Thørud Arkitekter AS. Beliggenheten på tuppen
byr nemlig på tomtens mest spektakulære utsikt, samtidig
som bergknausen skjermer utearealet mot innsyn fra
vest. – Vegard og Ture åpnet opp øynene våre for flere
av tomtens kvaliteter. Vi så stupet som en begrensning,
mens for dem innebar det at hytta faktisk kunne bygges
med utsikt, påpeker Mette og Jo.
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Arkitekt:
Takle/Thørud Arkitekter
Arbeid utført av:
Tømrer og prosjektleder
Thorbjørn Nordskaug
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Glasspartiet i gulvet over
kjøkkenet slipper ned lyset
som strømmer inn gjennom
takvinduene på hemsen.

▲ Kontoret på hemsen har
vist seg å være en veldig fin
arbeidsplass. – Det er flott å
jobbe i dagslys under takvinduene, spesielt i vinterhalvåret da det er mørkt ute både
før og etter arbeidstid.

Overlys

Det er brukt mye glass i fasaden, inkludert i taket som
har store vinduspartier.
– De gir utsikt og lys til hems-arealet og bringer lys
videre ned til oppholdsområdet i første etasje. Takvinduene har gitt dette området mer plass og bruksverdi,
og gir en større romfølelse i stuen enn om man hadde
sett opp på en mørk hems. Dessuten gir takvinduene fra
VELUX overlys til kjøkkenet ved at det er lagt inn glass
i gulvet over kjøkkenet, forklarer arkitektene.
– I ettertid ser vi at løsningen gir mye lysinnslipp i alle
oppholdsrom. Nå trenger vi ikke å bruke kunstig lys i
noe rom på dagtid, sier Mette og Jo.

Helårsbruk

God planlegging i forkant og dyktige håndverkere under
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▲ Tomt og hytte er utformet
slik at det alltid er en lun plass
utendørs. – Det er spesielt deilig
å nyte den første vårsolen ute
på terassen, sier hytteeierne.

◀ Gulvet inne føres ut gjennom
glassfasaden og danner uteplassen, mens store foldedører
åpner opp og ”visker bort” overgangen mellom ute og inne.

ledelse av tømrer og prosjektleder Thorbjørn Nordskaug
fremheves som viktige brikker i prosessen frem til ferdig
bygg.
– Et prosjekt kan være så fint det bare vil på papiret, men
det blir sjelden bra om utførelsen er dårlig, understreker
arkitektene.
– Håndverkerne har kommet med smarte og praktiske
løsningsforslag underveis.Vi har vært tre parter som har
kommet med innspill, tilføyer eierne, som gleder seg
over resultatet.
Til tross for at hytta er forholdsvis nybygd, har den
allerede vært i flittig bruk. Med et kvarters reisevei
hjemmefra er det ikke noe tiltak å dra dit.
– For oss var det viktig med en hytte som kan benyttes
hele året. Her har vi hatt møter, bursdagsfeiringer, høstfest og overnattingsbesøk!
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En

Det vi alle
drømmer om:

god
natts

søvn

Å våkne uthvilt gjør godt for både kropp og sinn, og
er noe vi alle håper på når vi kryper under dynen om
kvelden. For lite søvn påvirker livet negativt – så hva
kan vi gjøre for å unngå søvnløse netter?

B

TEKST: MARIANNE HEEN JOHNSGÅRD FOTO: NIKLAS HART

jørn Bjorvatn er søvnforsker og professor i
medisin ved Universitetet i Bergen, og har
skrevet flere bøker om temaet. Han understreker at det er mange ulike årsaker til at
folk sover dårlig før han nevner noen av de mest vanlige.
– Stress, bekymring, smerter, skiftarbeid, støy… Lite
søvn vil over tid øke risikoen for både psykiske og
fysiske lidelser. I tillegg har jo alle opplevd den akutte
trettheten etter en natt med dårlig eller lite søvn. Sur og
grinete blir man også. Søvn er absolutt nødvendig for et
godt liv, understreker han.
Opplevelsen av hva god søvnkvalitet egentlig er, varierer
fra person til person, og kan være vanskelig å gi en klar
definisjon på.
– I «min» verden tenker vi gjerne på mengden av den
dype søvnen, men det er vanskelig for en person å vite
hvor mye dyp søvn man får, sier han.

Nei til koffein, ja til mørke

Søvnforskeren har følgende råd til de som ønsker å
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øke muligheten for en god natts søvn:
– Det er viktig å ha vært aktiv og våken i mange timer
før en ny søvnperiode. Mengden av den dype søvnen
øker med antall timer i våken tilstand. En regelmessig
døgnrytme er veldig viktig, spesielt det å stå opp til
samme tidspunkt hver dag, forklarer søvnforskeren.
– Unngå dessuten aktiverende faktorer som koffein etter
klokken 17, samt databruk og jobb rett før sengetid,
legger han til.
– For øvrig er det viktig at det er mørkt og stille på
soverommet. Lys virker aktiverende. Små barn kan av
og til bli engstelige i mørket, og da kan litt lys virke
beroligende. Men, igjen, søvnen er best i mørke.
For de som, trass i gode rutiner, sliter med å sove, er
det best å gjøre noe annet, mener Bjørn Bjorvatn.
– Generelt sett er det ingen god idé å bli liggende og
vri seg. Så stå opp hvis du ikke sovner innen rimelig tid,
og gjør noe annet til søvnigheten kommer! Det er vanskelig å sove når det er lyst i soverommet, det er derfor
viktig å ha solskjerming som stenger dagslyset helt ute.

VELUX blendingsgardiner gjør det helt mørkt når du skal sove og passer perfekt til takvinduene.
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MER LYS / MER LUFT / MER TRIVSEL
Uansett hva slags tak du har - gammelt eller nytt - skrått
eller flatt - vi hjelper deg å få lyset inn dit du trenger det.
Dagslys gir liv til boligen.
Velg VELUX INTEGRA® takvinduer og få regnsensor som
lukker takvinduene dine automatisk hvis det kommer en
regnskyll.

oktanoslo.no

Det beste lyset
får du ovenfra

