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Skap DITT rom
Av Sivilarkitekt Børje Sundt Laastad
SUNDT arkitekter

Lys og lyssetting er spennende virkemiddel for å skape et rom.

Materialer, tekstur, form, farge, lys og lyd. Alt dette påvirker sansene våre og
er avgjørende for den stemningen rommet setter oss i. Arkitektens oppgave
er å ﬁnne de elementene som skal skape det gode rommet for deg.
Rommene har uante muligheter. Vi kan fylle rommene med
forskjellige uttrykk som alle er med å påvirke sansene våre.
Derfor er det en fascinerende verden av inntrykk og former som
gir utrolig mange muligheter. Opplevelsene av rom er forskjellige
– like forskjellige som vi mennesker er ulike. Arkitektens utfordring er blant annet å få sansene våre til å reagere som
ønsket. For å skape spennende rom som gjør inntrykk på sanseapparatet vårt, har arkitekten en rekke elementer som skaper
den stemningen som er ønskelig.

basis for resultatet er viktige. Materialitet, tekstur, form, farge,
lys, lyd, visualitet, siktlinjer, lysinnfall, volum og temperatur er
alle slike elementer.
Spennende rom kan blant annet skapes ved siktlinjer langs ulike
akser. I en bolig er det enkelte viktige arealer som nærmest er
å regne for små kommunikasjonssentre, hvor man har overblikk
og kontakt i ﬂere av husets retninger. I det daglige blir det en
plattform for kontroll og oversikt, et areal i bygget som skaper
spenning og dynamikk.

Jo ﬂere sanser som stimuleres jo ﬂere inntrykk og nyanser
opplever vi. Flere ulike sanseinntrykk gir en spennende arkitektur.

Visuell kommunikasjon kan også knytte sammen ulike rom og
funksjoner. Glass i gulvet bidrar til å bryte ned oppfattelsen av et
trygt gulv, opplevelsen av rommet blir av den grunn annerledes.
Sammen med for eksempel en vindusbenk, blir denne sonen et
rom i rommet med høyst ulik karakter enn stuen forøvrig.

Hva er et rom?
Et rom kan være så mangt. Alt fra et lite og klart avgrenset rom,
til store, åpne byrom. Arkitektur er i mine øyne menneskets
oppfattelse av rom og en viktig del av arkitekturen. Når arkitekten skaper et rom bygger det på forståelsen for hvilke
sammenheng et rom skal være en del av. Formspråk, materialkunnskap og konstruksjonsteknikk spiller viktige roller. Å skape
stemninger bygger på vår opplevelse av omgivelsene og de
signaler som kan underbygges eventuelt stimuleres ved de valg
arkitektene foretar.
Tar du bevisste valg, vil forståelsen og gleden av resultatet være
større. Det vil si at før du går i gang med planleggingen av et
rom, må du vite hvilke sanser du ønsker å påvirke, og hvilke
stemning som skal råde i rommet. Er du bevisst på utformingen
og de kvaliteter du legger i rommet, kan du skape både
dynamikk og spenning.

Spennende rom
For å skape spennende rom, er vi avhengig av å bruke ulike virkemiddel som påvirker oss mennesker. De elementer som danner

Glass i gulvet bidrar til å bryte ned
oppfattelsen av et trygt gulv som gir en
annerledes opplevelse av rommet.

Lys og lyssetting
Lys er ofte et undervurdert virkemiddel, men like fullt en sentral
faktor. Det er faktisk slik at lys alene kan skape et rom. Akser,
system og orden skaper leselighet og romdeﬁnisjon. Lysakser
som virkemiddel er vanlig for å understreke rommets retning og
orientering.
Inngangsparti og entreer er ofte knyttet til det visuelle og til
lysakser. Førsteinntrykket er viktig i et bygg. Stemningen skal
settes. Uterommet ved boligen din er et rom det og, og bør sees
i sammenheng med de andre rommene i huset. Hvordan blir
besøkende mottatt?

Ditt rom
La tankene ﬂy, tre ut av konvensjonene og deﬁner deg selv i ditt
rom. Rommet har muligens ingen vegger, ingen varme, ingen lys
men likevel perfekt. Hva er ditt rom?

Uterommet utenfor boligen er også viktige
rom, og må tas i vare som de andre rommene i huset.

