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Åpent landskap
Den gamle bygårdsleiligheten fikk ny, åpen plan, 
men behold intimiteten. Takket være noen skyve-

dører og en eksperimentlysten arkitekt.
TeksT: Hanne G. SaGen foTo: eSpen Grønli  sTyliNg: Tone KroKen
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Intim. Stuen oppleves som en hule der man  
kan trekke seg tilbake, selv om det er åpent inn til 

kjøkkenet. Peisen har Bjørnar fått bygget på stedet.  
I forlengelsen av den er det både sitteplasser og 

oppbevaring til ved. Stålampen er en høyt skattet  
eiendel kjøpt for mange år siden. Sofaen er fra 

Eilersen og sitteputene kjøpt i Marrakech. Det store 
bildet er malt av Peter Skovgaard. Pleddet er fra 

Illums Bolighus og den strikkede puten fra By nord. 
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J
eg har tegnet leiligheten slik at det er mulig å bevege 
seg rundt fra rom til rom i hele leiligheten, sier bebo-
er og arkitekt Bjørnar Johnsen. 

– Vanligvis er det jo slik at når du kommer inn i et 
rom, må du snu for å komme ut igjen. Her kan du 
bevege deg videre til neste rom; for eksempel kan du 

gå tvers gjennom badet. Det gjør at boligen virker større, sier 
Johnsen om den 95 kvadratmeter store bygårdsleiligheten sin.

Da han kjøpte leiligheten i 2007, hadde den en tradisjonell 
planløsning. Fra en lang gang med et bitte lite bad i enden gikk 
det dører inn til to stuer til venstre og kjøkken og soverom til 
høyre. Slik er det ikke lenger. Ønsket om større bad førte med 
seg gjennomgripende forandringer i hele leiligheten.

– Jeg kunne ikke bare utvide badet ut i gangen, for da ville 
blant annet døren inn til kjøkkenet forsvinne. Dermed måtte jeg 
gjøre om hele planløsningen, sier Bjørnar.

Åpne oppholdsrom
Da åpnet det seg en mulighet til å eksperimentere med problem-
stillinger han jobber med til daglig gjennom arkitektfirmaet 
Infill, som har spesialisert seg på boligfortetting. 

– Jeg sitter og tegner leiligheter hele tiden, og her hadde jeg 
mulighet til å teste alternative planløsninger for å finne ut hvor-
dan jeg liker at en leilighet skal være. Det som fungerer for meg, 
fungerer gjerne for flere, sier han.

Hvem? Arkitekt bjørnar Johnsen og 
datteren på 18, som bor der delvis.

HvA? en bygårdsleilighet på ca. 95 kvm 
på Jessenløkken på fagerborg i oslo. 

HvoRfoR? i sin egen leilighet 
har arkitekten testet ideer og eksperimentert 
med en utradisjonell planløsning.

Myke elementer. Treverk i ulike former er blikkfang 
og gir varme til interiøret. Det gamle bordet er fra 
Milla Boutique, mens interiørdetaljene er fra Bolina. 
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«Her hadde jeg en  
mulighet til å teste  
alternative planløsninger  
for å finne ut hvordan  
jeg liker at en leilighet  
skal være.» arkitekt Bjørnar Johnsen

Trivselssone. 
Spisebordet ligger inntil 

kjøkkenøya, med peis på 
den ene siden og et stort 

vindu mot bakgården 
på den andre. Selv om 

Bjørnar har arbeidsbord 
like ved, er det her han  

sitter og jobber. Det  
store maleriet er signert 

Peter Skovgaard. Tre- 
stolene er kjøpt i brukt-
butikk. Bordlampen er  

klassikeren Kaiser  
Idell fra 1920-tallet.
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Romdeler. Den spesialbygde kjøkkenveggen 
markerer et skille mot stuen, men har passasje på 
hver side, slik at den fremstår som et møbel midt i 

rommet. Innredningen i stål er fra Bulthaup.

«Vi kaller det kjøkkenfestteorien:  
Alle har lyst til å være der det er intime rom.»  
                                             arkitekt Bjørnar Johnsen
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▫ ›

Et viktig stikkord var åpenhet. Der det 
tidligere lå to lukkede stuer ved siden av 
hverandre, bygget han ett stort rom hvor 
det nå er stue, kjøkken og spiseplass. En 
vegg på tvers av rommet skiller stuen fra 
kjøkkenet, men på begge sider av veggen 
er det satt inn skyvedører som går helt 
til taket. 

– Dørene gjør at veggen ikke ser ut 
som en vegg, men som et møbel midt i 
rommet. Når dørene står åpne, kan man 
bevege seg fritt rundt veggen og inn i 
stuen. Lukker jeg dørene, får jeg et helt 
privat rom som også kan fungere som 
gjesterom om nødvendig.

Intime soner
En kjøkkenøy er plassert midt i rommet, 
slik at matlagingen kan være en sosial 
affære. 

– Vi kaller det kjøkkenfestteorien: Alle 
har lyst til å være der det er intime rom. 
På fest samles alle på kjøkkenet fordi det 
er hyggelig å stå tett og snakke, sier han.

Hensynet til intimitet er også ivaretatt i 
stuen, som er nokså liten, men ifølge 
Bjørnar akkurat passe stor. Den har plass 
til en rommelig sofa, peis og en hel vegg 
med innebygde hyller til bøker og tv.

– I stuen fyrer jeg i peisen, kaster meg i 
sofaen og leser eller ser en film. Dette er 
alt jeg trenger. Det beste med dette rommet er at det føles intimt. 

Materialkontraster
Midt i leiligheten har han fått bygget en funksjonsvegg med 
kjøkkenhøyskap, nisjer, hyller og skap. Veggen har peis i begge 
ender og er malt i en blankere farge enn de opprinnelige flatene.

– Noe av det jeg jobbet mest med, var å finne en balanse mel-
lom det gamle og det nye. Ved å bruke ulike blankhet i hvitfargen 
skaper jeg noen hierarkier mellom gammelt og nytt, sier Bjørnar.

Viktig var det også å finne den rette balansen mellom materia-
lene. Det stramme interiøret domineres av kalde, røffe materia-
ler som mur og stål. Men det er tilført noen varme elementer, 
som skyvedørene i massiv eik brukt i hele leiligheten.

– Jeg har eksperimentert med skyvedører for å teste om de 
lydisolerer godt nok. Det gjør de – fordi de er massive. Dessuten 
slipper jeg nå dører som står åpne og er i veien, sier Bjørnar.

 – Leiligheten legger opp til å være veldig streng, men hvis du 
roter den litt til slik som jeg gjør, så blir den ganske hyggelig.

Franske balkongdører. 2,80 meter 
under taket og store vindusflater 

gjør boligen lys og luftig. Leiligheten 
har ikke balkong, men det er fint  

å slå opp dørene, sitte på store 
puter ved åpningen og se ut eller  

få jord under fingrene fra plantene  
i balkongkassene.   

Integrert. Bjørnar 
foretrekker ofte 
innbygde løsninger 
fremfor løse møbler. 
Høyskapveggen fra 
HTH er bygget inn 
i veggen. Øya midt 
i rommet var selv-
skreven, og resten  
av kjøkkenet ble  
til rundt den.

«Vi kaller det kjøkkenfestteorien:  
Alle har lyst til å være der det er intime rom.»  
                                             arkitekt Bjørnar Johnsen
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Utvidet. Badet ligger omtrent midt 
i leiligheten og har skyvedører i 
hver ende, slik at man kan gå tvers 
gjennom. Etter utvidelsen er det 
blitt plass til både dusj og badekar, 
mens leiligheten har separat toalett. 
Flisene er kjøpt hos Fagflis, og  
håndkleet er fra Bolina.

Spesialtilpasset. Baderomsmøblene 
i eik er tegnet av Bjørnar og laget av 

møbelsnekker Arne Rygvold. Bak 
de høye speildørene skjuler det seg 

hyller som rommer utrolig mye.   

PlanTegnIng:
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«Noe av det jeg jobbet mest  
med, var å finne en balanse  
mellom det gamle og det nye.»                 
                           arkitekt Bjørnar Johnsen

Helhetlig. De samme sparklede veggene og det 
samme grålige gulvet gjør at alle rommene hen-
ger sammen. Veggene er sparklet med sparkel i 
ulike grovhetsgrad, først grov og etterpå finere. 
Det gir ulike fargenyanser. Veggene er ikke malt, 
bare støvbundet. Krakk og lampe fra Bolina, strik-
ket pledd fra By Nord. Bildet er malt av Anne Siv 
Falkenberg Pedersen.


