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Unike løsninger, rom som bader i dagslys og
gjennomgående kvalitet i alle ledd preger leiligheten
som ligger i hjertet av Bergen.
Tekst: MARIANNE HEEN JOHNSGÅRD Foto: NIKLAS HART

P

å toppen av et kontorbygg, noen minutters gange fra
Torgallmenningen, har Birger og Tora Grevstad slått
seg til ro etter en mannsalder med hus og hage. Den
300 kvm store loftsleiligheten er resultatet av hans
mangeårige erfaring fra byggebransjen og hennes trente blikk
for farger og innredning. – Etter å ha revet ut alt, brukte vi tre
og en halv måned på oppussingen. Vi har pusset opp tidligere
også, men dette er første gang vi gjorde det fra bunnen. Det
er min kone som har funnet løsningene sammen med arkitekt
Christina Norheim Alme, mens arkitekt Sven Gundersen har

stått for planløsningen, forteller Birger.
Takvinduene fra VELUX ble en kjærkommen løsning da
vernebestemmelsene satte stopper for de opprinnelige planene
om å bygge karnapper. På grunn av bygårdens historiske
verdi måtte fasaden bevares slik den var. Men med de seks
takaltanene som vi har i leiligheten, får vi fantastisk med
lysinnslipp, og vi bruker altan-funksjonen mye, sier han.
Bygården har vært i familiens eie i nærmere ett århundre, men
dette er første gangen noen i slekten benytter den som bolig.
Når kontorene tømmes etter endt arbeidsdag, er det
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Fra soverommet ser man ut mot sofakrok
og spiseplass. Glassveggen er spesialbestilt.
En moderne, stram lampe står fint om det
gamle skrivebordet og stolen.

Plisségardinen i vinduet er fleksibel
i plassering. Den finnes i mange ulike
farger og mønstre, og kan enkelt
monteres selv. Kjøpes på veluxshop.no
eller hos en forhandler.

Spenstige valg i form av blant annet
belysning og farger gjør den lyse loftsleiligheten til et spennende sted å være.

Entréområdet ved heisen
domineres av en gruppe
lamper som er hengt opp
som en utsmykning i taket.
Originalbjelkene er satt
i stand, og minner opp
byggets historie i et ellers
moderne miljø.
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Focus-peisen er et smykke
i rommet der den svever
over gulvet. Oppbevaringsmøbelet i bakgrunnen er
spesialtegnet til rommet.

fortsatt liv på toppen. Heisen går rett inn i leiligheten, og både
barn, barnebarn og bekjentskapskretsen tar ofte turen opp til
femte etasje. – Vi møtes gjerne hos oss for et glass før vi går ut
og spiser med venner på en av restaurantene i nærheten. Det er
toppers å bo med hele bykjernen en kort spasertur unna, og å
slippe hagearbeid, sier Birger. – Vi koser oss med at leiligheten er
moderne samtidig som den har et særpreg. Og badene er blitt helt
fantastiske!

Arkitekt:
Sven Gundersen og Christina Norheim Alme
Entreprenør:
Markhus v/ Marius Markhus
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Kjøkkenet fra HTH er sort og
dramatisk. Fra oppvaskbenken har
man fantastisk utsikt over byens tak.
En dekorativ lyslist løper på undersiden av benkeplaten.
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Soverommet har en mykere fargesetting enn resten av leiligheten.
Ved å male vegg og skråtak i ulike
farger, blir rommet lunere uten at den
luftige følelsen påvirkes.
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Inneklimaet kan være
opptil fem ganger så forurenset som uteluften, viser
forskning.

▼ Leiligheten har en altan

vendt ut mot bakgården.
Et herlig sted å ta morgenkaffen
på godværsdager!

luft
Frisk

▲

En generøs dusj med sorthvit
mosaikk, innfelt lys og stort dusjhode
er det blitt plass til under skråtaket.

til folket
Leiligheten består av et allrom med både kjøkken,
spiseplass og sofaområde, anretning i et eget rom bak
kjøkkenet, TV-stue, to soverom, bad og garderoberom.
Gulvene er gjennomgående lagt med 45 cm brede
heltre-planker fra Dinesen, kjøkkenet er fra HTH og
i stuen henger en skulpturell peis fra franske Focus.
Kunst smykker rommene, både i form av malerier og
skulpturer. Hele leiligheten bærer preg av at alt er
håndplukket av noen med stor estetisk sans og evne til
å ta spennende valg som ikke er A4.

For å beskytte oss mot naturkreftene, har vi mennesker gjort en
formidabel jobb med husene vi befinner oss i. En FOR god jobb,
viser det seg. Hjemmene våre er så godt isolert at de slipper inn for
lite frisk luft og naturlig lys, noe som kan gjøre oss syke.
Tekst: MARIANNE HEEN JOHNSGÅRD Foto: VELUX
7
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I

Europa lever 84 millioner i boliger som inneholder så mye
mugg og fukt at det kan ha helsemessige følger, og i de
nordiske landene lufter omtrent halvparten av oss så mye
som vi burde. Når vi i tillegg vet at 90 prosent av tiden
vår tilbringes innendørs, blir utfordringen enda tydeligere.
Hodepine, såre øyne, luftveisplager, astma og allergi er noen
eksempler på hva som kan være konsekvensene av et dårlig
inneklima.
Nyere forskning viser at inneluften vi omgir oss med, kan
være opptil fem ganger så forurenset som luften utendørs.
Ja, du leste riktig – fem ganger verre inne enn ute! Høy luftfuktighet og mangelfull ventilasjon er en farlig kombinasjon.
Dårligst ut av alle kommer de minste blant oss; hele 45% av
alle barnerom har for høyt CO2-nivå.
Tilsynelatende harmløse hverdagssysler som matlagning,
klestørk og bading blir til et problem hvis fuktigheten som
skapes, ikke forsvinner ut av boligen. I tillegg øker forurensningen av støv og andre partikler som virvles opp i luften ved

aktivitet. Heldigvis er løsningen innen rekkevidde, og den
krever verken store investeringer eller endringer i livene våre.
Gå bort til ditt nærmeste vindu… og åpne det opp! Vanskeligere enn det er det ikke, enkelt fortalt. Studier har vist at
forekomsten av allergi og astma reduseres når mengden CO2
i luften senkes gjennom god ventilasjon, og søvnkvaliteten
påvirkes av både CO2 og temperaturen.
God luftkvalitet er med andre ord viktig for helsen vår. Her er
noen enkle steg for å forbedre inneklimaet hjemme hos deg.
Luft ofte og mye: Åpne opp flere vinduer av gangen slik at
frisk luft kan bevege seg gjennom rommet. Aller helst skal
hjemmet luftes ut i minimum ti minutter tre til fire ganger
hver dag. Lufter du ut om morgenen og før du legger deg om
kvelden i tillegg til en runde på ettermiddagen, er mye gjort.
Få kontroll med støvsamlerne: Tykke, luksuriøse tepper
kan være aldri så gode å gå på, men bra for luftkvaliteten er

Få full kontroll med luften
VELUX ACTIVE hjelper deg med å ha et godt inneklima. En sensor registrerer
luftfuktighet, temperatur og luftkvalitet og åpner automatisk vinduet ved behov.
Systemet er koblet opp mot lokale værmeldinger og regulerer vinduene deretter,
for eksempel ved å senke solskjermingen når det meldes stekende sol, eller lukke
vinduet når det er regn i vente.
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de ikke. Finn frem teppebankeren, ja, den du ikke har brukt på
noen tiår, ta med teppene utendørs og bank løs slik at partikler,
rusk og støvmidd løsner. Deretter lar du teppene få lufte seg
ordentlig. Dersom du vil ta et mer radikalt grep for å minske
støvet innendørs, kvitter du deg med teppene helt og fullt.
Minsk fuktigheten innendørs: Klesvask innendørs og
klestørk utendørs, lyder rådet. Klær som henger til tørk inne,
avgir fuktighet som igjen kan føre til mugg. Dersom det ikke
er mulig med utendørs tørking, er en mellomløsning å åpne
et vindu i nærheten av tørkestativet slik at noe av fuktigheten
forsvinner ut.
Ikke tenn på: Tobakk og stearinslys hører til utendørs. Inne
har de en veldig negativ innvirkning på klimaet.
Skru av etter bruk: Elektroniske apparater, som TV og datamaskiner, avgir kjemiske stoffer som er dårlig for miljøet, og
bør derfor slås av når de ikke er i bruk.

Ved hjelp av en mobilapp kan du enkelt styre VELUX ACTIVE
som også er kompatibel med Apple HomeKit og stemmestyrt
betjening. Best av alt: Du kan selv installere systemet!
VELUX ACTIVE koster kr 2440,- og inneholder inneklimasensor, gateway og utgangsbryter.
P.s. Har du manuelle takvinduer og ønsker VELUX ACTIVE?

Naturlig rent: Unngå rengjøringsmidler som inneholder
kjemikalier som kan være helseskadelige. Du kommer langt
med «snille» produkter og litt muskelkraft!
Pass på plast: Visste du at plastleker kan avgi skadelige
stoffer hvis de blir varme? Derfor bør de ikke ligge i sollys
eller på oppvarmede flater. Det er dessuten lurt å spre lekingen
med plastleker til andre rom bare enn barnerommet, slik at
mengden potensielt skadelige stoffer reduseres. Og på sikt
bør plast erstattes med andre materialer som ikke kan skade
minstemann.

For mer informasjon
om forskningen rundt inneklima,
se velux.no/indoorgeneration

Oppgrader først til VELUX INTEGRA®
solcellevindu som gir deg muligheten
til å styre takvinduet ditt ved hjelp av
en veggbryter.
VELUX INTEGRA® oppgraderingssett
koster kr 3188,-
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Drøm

ble
virkelighet
Å bygge sin egen bolig helt fra bunnen av byr
på muligheten til å få det akkurat som man vil.
Det har denne familien fått!
Tekst: MARIANNE HEEN JOHNSGÅRD Foto: NIKLAS HART

Å

jobbe med boligutvikling kan være farlig inspirerende hvis du bærer på en husdrøm. Odd
geir Eikeskog er daglig leder i Stolt Bolig,
som jobber med utvikling og oppføring av
nye boliger. Han er den første til å medgi at det kan ha
sine konsekvenser. – Med jobben følger mye inspirasjon,
og jeg har nok lenge hatt et ønske om å bygge mitt eget
drømmehus.
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Da den perfekte tomten dukket opp, begynte planene å
ta form for alvor. Oddgeir og kona Eli Serine, bestemte
seg raskt for å slå til. – Vi så muligheten for å utvikle
eiendommen og bygge en bolig til oss selv, og én vi
kunne selge. Den eksisterende boligen var ikke vedlikeholdt på mange år, og derfor ble vi fort enige om at vi
ville rive og bygge nytt, forteller han.

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.

,,

En helt ny bolig bød
på muligheten til å tenke annerledes,
og den sjansen grep vi
umiddelbart!

Familien på fem bodde tidligere i et hus med saltak og den
mer tradisjonelle inndelingen med stue og kjøkken i første
og soverom i andre etasje. En helt ny bolig bød på muligheten til å tenke annerledes, og den sjansen grep de umiddelbart. Ønsket meldte seg fort om å ha et moderne hus med stue
og kjøkken i andre etasje med store vindusflater for å utnytte
utsikten. Det er mer enn arkitekturen som er moderne og gjennomtenkt: Huset er utført i vedlikeholdsvennlige materialer,

smarthus-løsninger på både lys, varme og vinduer, solceller
på batteri for lagring av strøm samt oppvarming av vannet
gjennom en vann-til-vann-pumpe.
Å utnytte dagslyset maksimalt har vært en bærende tanke
underveis i prosjektet, og resulterte i flere vinduer for flate tak
rundt om i huset. – På hytta vår er det takvindu, og vi har sett
nytten av å slippe ned mer dagslys og å kunne lufte på varme
dager. Det har vi glede av også her, hvis vi setter vinduene
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Her i huset kommer både
dusjvannet og lyset fra oven!
VELUX INTEGRA med elektrisk
åpning og lukking er plassert
innerst på badet. Lyset som
flommer inn gjør rommet lyst
og luftig.

,,

◀

Oddgeir og
resten av familien
er fornøyde med at
drømmeboligen er
blitt til virkelighet.

Noe av det beste med boligen vår er
den praktiske organiseringen med åpen
løsning for kjøkken, spiseplass og stue.
– Oddgeir Eikeskog

på lufting blir det relativt svalt og godt inne selv i
varme perioder, sier Oddgeir.
Boligen er preget av at døtrene så smått er i ferd
med å forlate redet. – Vilde studerer ved NTNU
og er hjemme i ferier, Amalie går på UiS og bor
foreløpig hjemme sammen med Serine som går på
videregående. Vi har derfor laget en avdeling som
enkelt kan gjøres om til hybel når jentene er flyttet
ut, forklarer han. I tilslutning til døtrenes soverom
i underetasjen er det også blitt plass til stue og

baderom som jentene deler.
I overetasjen råder foreldrene med eget soverom,
bad og garderobe i tillegg til fellesarealene. Å
legge alt til én etasje er gjennomtenkt, og gjør det
enklere å bo i huset også på eldre dager.
– Noe av det beste med boligen vår er dessuten
den praktiske organiseringen med åpen løsning for
kjøkken, spiseplass og stue. Og at vi har plassert
TV’en i en egen stue. Ellers nyter vi utsikten og alt
lyset her oppe i overetasjen.

Arkitekt:
Arkitektkontoret Vest ved Kjetil Djuve og
Thorbjørn Fuglestad
Entreprenør:
Stolt Bolig AS
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Kjøkkenet glir inn i helheten
med sine fronter i tre.

Et VELUX INTEGRA vindu er plassert
øverst i trappeoppgangen. En smart måte å
forvandle trappen fra en dunkel passasje til
en herlig opplevelse.

Tretak og mørke innslag gjør at den
romslige stuen likevel føles lun.

Eneboligen ligger med fin utsikt over
Sandnes. Fire VELUX INTEGRA® synes på det
flate taket, og sørger for godt lysinnslipp.

Trappeløpet ender øverst
med et lyspunkt, i form av
et vindu for flate tak fra
VELUX.
16
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Livet på
toppen
Øverst i en gammel bygård i Drammen holder Ann-Kristin, Henrik
og sønnen Embrigth til. Det som i dag er en strøken loftsleilighet, var
opprinnelig et råloft som måtte pusses opp fra bunnen.

Det er brukt gjennomgående kvalitetsmaterialer i loftsleiligheten. Det fiskebensmønstrede gulvet i røkt eik er produsert i
Nederland, mens møblene i boligen er en
miks av dansk og norsk design.

Arkitektkontor:
Takle/Thørud Arkitekter AS
Entreprenør:
Blender Entreprenør AS

Tekst: MARIANNE HEEN JOHNSGÅRD Foto: NIKLAS HART

F

ør de kom så langt, måtte eierne gjennom en lang
og tøff prosess med å få omregulert loftet fra
næringseiendom til beboelig enhet. Men skam
den som gir seg, og det løste seg til slutt.
Det gjorde også utfordringene som følger med når et
verneverdig bygg skal renoveres. – De hensyn som måtte
tas på grunn av byggets høye verneklasse satte en del
føringer for prosjektet vårt, sier Henrik Larsen, som heldigvis har erfaring med denne typen prosesser gjennom jobben
som partner og prosjektdirektør i entreprenørselskapet
Blendergruppen.
– Vinduene som vender mot veien måtte føres opp på
samme plass som vinduene nedover i bygget. Sammen
med VELUX Norge har vår arkitekt brukt mye tid på å få
en optimal løsning på vinduenes plassering. Deretter har vi
jobbet med å plassere de ulike rommene i leiligheten slik at
vi kunne utnytte dagslyset på best mulig måte.
Paret har jobbet mye for at de ulike delene av den 130
kvm store boligen skulle henge sammen. – Det var viktig
å få en følelse av åpenhet mellom de ulike fellesrommene.
Veggenes plassering er gjort på bakgrunn av dette. For
eksempel er kjøkkenveggen satt opp skrått for å samsvare
med den synlige bæringen bak lounge-området, forteller
han. Det var også viktig å kunne stå på kjøkkenet og kunne
18
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På badet er det marmorfliser
både på gulv og vegger. Å plassere
badekaret et stykke ut fra veggen er
et tips for å understreke følelsen av
et stort baderom.

▲ Stuen ligger vegg

i vegg med kjøkkenet.
Den åpne løsningen gjør
at rommene glir over i
hverandre. Originalbjelker
og den gamle murveggen
gir leiligheten en herlig
patina.

◀ Kjøkkenet er spesial-

tegnet av Henrik og
Ann-Kristin og laget i Polen.
Kjøleskuffer er integrert i
kjøkkenøya.

snakke med de som oppholder seg ved spisebordet i det runde
kuppelrommet.
Da alle de strukturelle utfordringene var løst, begynte neste fase
av oppussingen. Å innrede byr alltid på mange muligheter og
risiko for å velge feil, men Henrik og Ann-Kristin er fornøyd
med hvordan hjemmet deres er blitt. – Vi har gjennomgående
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valgt høy standard på materialer, med blant annet en 50 mm tykk
benkeplate i Carrera-marmor på kjøkkenet, sier Henrik. Stilen
er elegant, men samtidig litt røff, med en blanding av møbler fra
norske Ygg & Lyng og danske Gubi. – Leiligheten er perfekt
for besøk og selskap. På solfylte dager åpner vi terrassedøren og
trekker lounge-møblene ut på terrassen.

I tillegg til å kunne bo i en leilighet som er skreddersydd til
sin familie, fremhever Henrik muligheten til å bo så sentralt
i Drammen. – Det er et fint sted å bo med ulike restauranter
i første etasje av gården. Her kan vi ta del i bylivet hvis vi
ønsker det, men kan også trekke oss tilbake til leiligheten der
vi ikke forstyrres av å bo midt i byen.
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Godt

opplyst
Stemningsskapende eller praktisk, iøynefallende eller diskret
– å innrede med belysning krever at man vet hva som er målet
og hva som skal til for å nå dit. Lysdesigner Christer Larsen i
Blendergruppen deler sine beste tips med oss!

◀ Caravaggio

P2 pendel
i herlig brunrød farge
Sienna gir godt lys
over matbordet eller
kjøkkenbenken.
Kr 3395,
fritzhansen.com.

▶ On The Edge fra danske
Menu er en skulpturell og fleksibel
lampe som kan gi ulike typer lys
ut fra hvordan den plasseres.
Ca. kr 2500, menu.as.

▼ Mobil 70
er en moderne
lyskrone med tre
armer, ca. kr 3500,
pholc.se.
▼ Multi-Lite

har skjermer som kan
flyttes i ulike retninger
og dermed lyssette
omgivelsene på
forskjellige måter.
Kr 5545,
gubi.com.

▲ Den regulerbare
skjermen på Pull lar
deg bestemme hvor
mye lys som skal
slippe ut, kr 3795,
muuto.com.

Tekst: MARIANNE HEEN JOHNSGÅRD Foto: PRODUSENTENE

Tenk helhetlig og se an rommet som skal lyssettes.

Størrelse og utforming har mye å si for hvor mange lyskilder som er nødvendig. Dessuten må du tenke gjennom
hva rommet brukes til, om det er et sted der man skal
slappe av med en god bok eller om det er hverdagens
mange praktiske gjøremål som skal utføres der.

Godt allment lys er viktig i et rom der det er

jevnlig aktivitet. Prøv uplights som gir et mykere lys
enn en taklampe.

Lavt plasserte lyskilder gir en hyggeligere, mer

intim stemning enn de som henger høyt opp. Tenk også på
å lyssette en mørk krok i et rom, slik at arealet synliggjøres bedre. Dermed økes sjansen for at også den delen
av rommet brukes mer.

En lampe med flott design ser bra ut også når den
er skrudd av!

▲ Nox er en bordlampe som enkelt kan flyttes

rundt takket være et oppladbart batteri. Den kan
dessuten dimmes, og fungerer derfor både fint som
leselampe og for et mykere, mer stemningsskapende
lys. Kr 6880, astep.design.
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Godt leselys er viktig, spesielt på den mørke års-

tiden. Pass på at lysstyrken er god nok, så sliter du ikke
på synet ditt.

Svar og vinn!
Hva synes du om denne utgaven av Sunne hjem?
Fortell oss hva du synes og bli med i trekningen av en flott premie. Vi
trekker tre vinnere som hver får Kay Bojesens herlige hund Pind i tre.
Gå til velux.no for å delta! Frist 30.11.2018.
Danske Kay Bojesen var sølvsmeden som på 1930-tallet begynte å lage
trefigurer med appell til både små og store. Hunden Pind så dagens lys i
1934, og er fortsatt en av de mest populære figurene i Bojesens sjarmerende dyrerike.

Delta på Velux.no!
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Vinduer for flate tak

Slipp dagslyset inn
gjennom ditt flate tak

VELUX CurveTech, vindu for flate tak med et innovativt buet
glass, som gjør at regnvann lett renner av på overflaten – selv
på helt flate tak. Det betyr at dagslyset kan flomme inn uten
skjemmende regndråper.
Velg den elektriske VELUX INTEGRA® versjonen med regnsensor
for enkel betjening og mulighet for tilkobling til VELUX ACTIVE®
inneklimakontroll.

oktanoslo.no

