Søk 15 timers gratis interiørhjelp! Les mer på bonytt.no
Stjal fra soverommet. Størrelsen
på entreen ble doblet etter at interiørarkitekten flyttet veggen. Den
vegghengte hyllen og knaggene
skjuler ingenting, mens ytterjakkene henger delvis gjemt i en nisje.

bygde nye vegger
Gangen var knøttliten, og soverommet større
enn nødvendig. Det manglet et barnerom
og kjøkkenet var dumt. Veggene var uansett
gjennomsyret av nikotin.
tekst: niklas hart foto: espen grønli
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utfordringen
stue atskilt fra kjøkken

Opprinnelig planløsning. Gangen var trang og mørk, og
det manglet et rom. Kjøkkenet hadde inngang både fra
stue og bad, ble derfor en slags gjennomgangssone.

kjøkkenet var gjennomgangsareal

Ny planløsning. Gangen ble forstørret og soverommet
krympet. Passasjen mellom bad og kjøkken ble stengt, og
stue og kjøkken ble smeltet sammen.

interiørarkitektens løsning

«Ved å flytte på de riktige veggene, kan en upraktisk leilighet bli supereffektiv.»

Interiørarkitekt MNIL
Bernt A. Pedersen

Var det ikke råflott å krympe soverommet?
Nei. Det var viktigere å forstørre gangen. Med to barn er det avgjørende å kunne sette fra seg sko og
henge fra seg yttertøyet når man kommer inn. Med sine 15 kvm, kan rommet fremdeles godkjennes
som soverom.
Hvorfor fjernet du døren mellom gang og stue?
For å gjøre flyten i leiligheten enklere. Nå kan man se ut gjennom stuen og forbi balkongen allerede
etter å ha passert dørterskelen.
Hvordan fikk du plass til et ekstra barnerom?
Kjøkkenet var et gjennomgangsareal – med passasje inn til badet. Det var unødvendig. Ved å integrere kjøkkenet i stuen, ble det plass til et rom til.
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slik ble det

luftig entré

lekent og praktisk

litt mindre soverom
mosaikk på gulvet

«Da interiørarkitekten sendte en mail med
tegning av større gang og mindre soverom
fikk jeg en eureka-følelse!»
Morten Hagness
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sosialt kjøkken

lengre siktlinjer

Dette kostet forvandlingen:
xxxxxxxx

162

bonytt

NR 05-14

kr xxxxxx

