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LUFTIG  
PERSPEKTIV
LYSAKER BRYGGE: En tilfeldig spasertur forbi et 
meglerkontor og et bilde av en uforglemmelig utsikt, 
var starten på et nytt kapittel i Karen Oppegårds liv. 
Tekst: Harriet Bjørnson Lampe Styling: Karen Oppegård Foto: Inger Mette Meling

HELHETLIG: Karen er opptatt av at interiøret 
skal ha et harmonisk uttrykk. Hun har derfor valgt 

en svært begrenset fargepalett. Dynamikken 
skapes gjennom bruk av ulike strukturer og ulik 

materialbruk. Brettet er fra SixBondStreet. 
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OVERSIKTLIG: Sofakroken på mesaninen er 
som en komfortabel drøm. Den er møblert med 
modulsofaen Söderhamn fra Ikea. To store puffer 
fungerer som bord og understreker den avslappede 
lounge-stilen. Putene, som hovedsakelig går i ulike 
nyanser av turkis med forskjellige strukturer er fra 
Chivasso, Carlucci og Missoni. 



5 6     M A I S O N  0 3  |  2 0

HER BOR:

Karen Oppegård, som til daglig 
er bosatt i England. Karen bruker 
leiligheten på Lysaker Brygge som 
sitt norske hjem, og som feriebolig 

for seg og sine tre voksne barn. 
Leiligheten er på 170 kvm over to 
etasjer, og ligger i et bygg tegnet 

av arkitektkontoret Kari Nissen 
Brodtkorb. 
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Luftig perspektiv 

”Det var viktig 
for meg å skape 
et uttrykk som 
gir både ro og 

inspirasjon.

HELT PÅ HØYDEN: I stuen ønsket Karen at helheten skulle være ryddig, elegant 
og innbydende. Hun har store komfortable møbler med rene linjer, myke tekstiler og 
en ensartet fargebruk. Detaljer i gull er tilført for å skape varme og eleganse. – Litt 

glamour og eleganse i hverdagen er viktig, mener hun. Møbleringen er naturlig nok 
planlagt med tanke på utsikten. For å skape et skikkelig blikkfang ble det store vegg-
partiet som går over begge etasjene opp mot mesaninen dekorert med et stort maleri 

signert Titti Bull Øwre. Sofa, stol og bord er fra Slettvoll Møbler.
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PEISKOS: Ved peisen er det laget en hyggelig sitteplass 
bestående av en duo-lenestol og lang puff. Den lave, brede 
lenestolen er valgt både fordi den gir plass for to foran 
peisen, men også fordi den lave ryggen ikke hindrer utsynet 
mot sjøen når man kommer inn i rommet. Peisen, som tidligere 
var en halvhøy koloss med omramming i tre er gjort lettere 
og mer elegant ved at omrammingen nå er trukket til tak og 
kledd med fliser i harmonerende farger. Den stilrene vegg-
hyllen ble valgt for å bryte det store veggpartiet uten å for-
styrre hverken harmonien eller utsikten. Peisinnsatsen er fra 
Peisselskabet. Flisene er fra Fired Earth. Stol, puff, sidebord 
og bilde er fra Slettvoll. Vegghyllen er fra Expo Nova.

UTSIKT: På terrassen får man virkelig følelsen av at man 
befinner seg på toppdekket av en båt. Møbleringen har 
et loungeinspirert uttrykk. Her er det lagt opp til at både 
utsikten og livet skal nytes. Valg av lave møbler er gjort for 
at utsiktsforholdene i stuen ikke skal hindres av møblene på 
terrassen. Solsenger, bord og krukker er fra IO Scandinavia.

Luftig perspektiv 
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ROM MED UTSIKT: Spiseplassen ligger i den delen av stuen 
som vender mot kjøkkenet. De store vinduene og den direkte 
kontakten med terrassen og sjøen nedenfor gjør at man nærmest får 
følelsen av å sitte om bord i et skip. Spisestolene er fra italienske 
Pedrali. Bordet, som kan trekkes ut, er fra Expo Nova. Lampen er 
fra Tannum Møbler. Kjøkkensonen har en parallellgående innred-
ningsløsning der den ene siden avslutter med en halvøy mot stue 
og spiseplass. Den solide innredningen er malt i tilnærmet samme 
farge som vegger og tak. Det gir fin helhet og bidrar dessuten til økt 
romfølelse. Benkeplaten er i hvit kompositt. Veggen i sprutsonen ved 
vasken er en del av leilighetens endevegg som er tapetsert med en 
turkisgrønn tapet. For å unngå å bryte helheten er partiet bak vasken 
belagt med en glassplate over tapetet. I enden av innredningen det 
er også funnet plass til en god stol som innbyr til en stille stund.  
Kjøkkeninnredning og benkeplate er fra Neptune Kitchen. Komfyr 
fra Falcon. Ventilator fra Røros Metall. Glassplaten er levert av 
Asker Glass. Tapetet er fra Omexco. Stolen i hjørnet er fra Slettvoll. 
Puff fra Missoni. Gardinene i semitransparent lin er sydd i stoff fra 
Chivasso/Jab. Alle gardiner er montert 15–20 cm over vinduet. Det 
gjør at vindusflaten ser større ut samtidig som stoffet ikke hindrer ut-
sikt og minsker lysinnslipp. Maleriet er av kunstneren Åsrunn Hammerø.

LEGG SPESIELT MERKE TIL:

• Det store veggmaleriet som strekker seg fra gulvnivå 
i den ene etasje og opp til taket i etasjen over. Det ble 
spesialbestilt for å skape wow-effekt og understreke 
åpenheten mellom etasjene.  

• Valget av få, men store møbler som gir en avslappet 
stemning, og som til tross for størrelsen skaper et luftig uttrykk.

• Den utstrakte bruken av speil som gir uventede lysinnslipp 
og spennende romvirkninger.  

• Den nye trappen som er designet med en midtstilt, 
underliggende vange som gjør at trinnene får et svevende og 
luftig uttrykk. Et gelender i glass som boltes i trinnene og en 
rett håndløper som er montert på toppen av glasset i et frest 
spor understreker det enkle og elegante preget.

• Den bevisste bruken av ulike taktile overflater i samme 
fargeskala som skaper en rolig, men allikevel dynamisk uttrykk

• Den nylagte parketten som er lagt gjennomgående uten 
terskler i hele leilighetens bredde. Det gir økt romvirkning og 
understreker ønske om flyt fra rom til rom.
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HVITT & VAKKERT: Hovedsoverommet domineres av en king-size 
seng med stofftrukket hodegavl og lekre tekstiler. For å understreke at 
størstedelen av rommet har en takhøyde langt over normalen er hode-
gavlen ekstra høy, det samme gjelder madrassen. Dette er gjort for å få 
muligheten til å nyte den fine fjordutsikten fra sengen. Både hodegavlen, 
pynteputene og sengeskjørtet er sydd i tekstil fra Chivasso. Sengeteppet 
er fra Senze of Joy. De runde nattbordene er kjøpt hos LightForm. Både 
vegglampene og bordlampen på kommoden er fra Porta Romana.

LUFTIG: Trappen som fører opp til mesaninen fremstår også som et 
flott dekorelement i rommet. Den midtstilte underliggende vangen gjør 
at trinnene får et svevende preg og et lett og luftig uttrykk. Dette under-
strekes ytterligere av et elegant gelender i glass med en smal og rett 
håndlist. Trinn og håndlist er pigmentert med samme farge som parketten 
fra Kährs. Trappen er levert av TreTrapp as/Trapperingen. Stolen er fra 
Slettvoll, trukket i tekstil fra Jab. Lampen er fra Six Bond Street. Tapetet 
som dekker hele endeveggen i leiligheten er fra Omexco. 

REN SONE: For å opprettholde et ryddig og elegant uttrykk og 
utnytte arealet godt, ble de ulike sonene på det minste badet adskilt med 
vegger i frostet glass. Bak den innerste veggen skjuler vaskemaskin og 
tørketrommel samt tørkeplass og skittetøyskurver seg. Speil, servant og 
innredning er fra Mobalpa. Karen ønsket seg både dusj og badekar på 
det største badet. Glassvegg ble montertfra karkant til tak. Alle glass-
vegger er levert av Asker Glass. Himlingsmontert dusjhode fra Grohe, 
rennesluk fra Purus og stilrent armatur understreker det elegante preget. 

Luftig perspektiv 
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eiligheten ligger i toppetasjen på en av tre 

karakteristiske bygg ved sjøfronten ytterst 

på Lysaker Brygge. Området, som ligger 

ved Lysakerelvens utløp på vestsiden av 

Oslofjorden, var tidligere var et lukket 

industriområde med oljetanker og lagerlokaler. Ved årtusenskiftet 

ble imidlertid hele området omregulert, og i dag er den tidligere 

industritomten omgjort til et bolig- og næringsområde med 

store parkmessig opparbeidede fellesarealer og bryggeområder 

med bl.a. kafeer og restauranter. Leiligheten som Karen kjøpte 

i 2015 er gjennomgående, med store vinduer mot utsikten og 

en mer lukket fasade mot nabobygget. Den går over to etasjer 

med en hovedetasje på ca. 135 kvm pluss en åpen mesanin på 

ca. 35 m² Romløsningen er i dag 

åpen, og inneholder stue, kjøkken 

og spiseplass i åpen løsning, entre, 

gang, to bad og tre soverom. 

Hovedsoverommet er utformet «en 

suite», med åpent garderoberom 

og eget bad. Over stuen er det et 

en åpen tv-stue med bar. Fra begge 

etasjene er det direkte utgang til to 

store private takterrasser.

– Jeg kunne ikke fått det bedre, 

sier Karen fornøyd. – Leiligheten 

er enkel å komme til og enkel å 

reise fra, den er god å være i og den gir meg både landlighet og 

urbanisme, fortsetter hun.

Da Karen kjøpte leiligheten i 2015, var den mer lukket og 

hadde en romløsning som Karen opplevde som uhensiktsmessig. 

Den var også vanskelig å møblere på en god måte.

– Jeg kjøpte leiligheten fordi jeg falt for den fantastiske 

utsikten, den gode beliggenheten og den spennende arkitekturen 

og ikke pga. hverken romløsning eller opprinnelige materialvalg, 

sier hun.

Løsningen ble total renovering. Med seg på laget fikk 

hun et team bestående av dedikerte håndverkere og lokal 

interiørkonsulent og prosjektleder.

– Det var en omfattende og arbeidskrevende prosess, men 

den var først og fremst svært givende og inspirerende, sier Karen 

som til daglig arbeider med bl.a. eiendomsutvikling. Hun 

innrømmer at sluttresultatet ble noe annerledes enn det hun 

først hadde tenkt seg. Årsaken til det begrunner hun bl.a. med 

det gode samarbeidet på tvers av de ulike håndverkergruppene 

og hele teamets evne til å se og ta tak i de ulike mulighetene som 

dukket opp etter hvert som prosessen skred frem.

– Jeg ble også inspirert av en mengde tekstiler i ulike nyanser 

og strukturer, sier hun. – Den delikate og beroligende sjøgrønne 

fargen tok meg med storm og dermed fikk den rett og slett større 

plass enn først planlagt, sier hun spøkefullt. 

Enhver kvadratcentimeter i hele leiligheten har gjennomgått 

det Karen betegner som «full makeover». Alle overflater er 

enten malt eller tapetsert. Det er lagt nytt gulv og satt inn ny 

trapp. Både på kjøkken og bad er det satt inn ny innredning. 

Den største bygningsmessige forandringen besto i at enkelte 

vegger ble revet og at mesaninen 

ble utvidet. I tillegg ble deler av 

den opprinnelige romløsningen 

omdisponert. Dette ble gjort for 

å få bedre flyt, åpenhet og en 

mer hensiktsmessig romløsning. 

Det ble også gjort for å utnytte 

den formidable utsikten og 

lysinnslippet gjennom de store 

vindusflatene på leilighetens 

sydøstvendte sjøside. Nå kan 

utsikten over indre Oslofjord 

nytes med en gang man kommer 

inn i leiligheten, fra hver sitteplass i samtlige oppholdsrom, fra 

baren og fra sengen.

Karens farge- og interiørvalg er forankret både i hennes 

personlighet og hennes bevisste holdning til det hun omgir seg 

med.

– Det var viktig for meg å skape et uttrykk som gir meg både 

ro og inspirasjon, sier den travle kvinnen som ofte reiser mellom 

jobb og familie i London, Oslo og Florida. Hverdagsglamour er 

et viktig element.

– Livet blir bedre hvis vi setter pris på oss selv med daglige 

små drypp av luksus, mener hun. Hun poengterer imidlertid 

at det ikke er snakk om kostbar luksus, men det hver enkelt 

opplever som «luksus». Det kan være alt fra en stille stund med 

en kopp nytrukket te til det å legge seg i nystrøket sengetøy.

– Gode stunder og pene omgivelser gir oss bedre hverdager 

og gjør oss til bedre utgaver av oss selv. ❖

L

EGEN BAR: Da Karen overtok leiligheten, var mesaninen kun et åpent areal som var vanskelig å møblere. Karen ønsket naturlig nok 
en mer hensiktsmessig løsning og valgte bl.a. å installere en elegant liten bar med integrert kjøleskap og en liten vask. Innredningen er 

stedstilpasset av håndverksteamets snekker med mdf-plater og skap fra Ikea. Mesaninen rommer også en elegant liten kontorplass. Valg 
av glassbord gjør at lysinnslippet fra de store vinduene ikke hindres. Stolen er en «reservestol» fra spisestuen. Lampe og vakre pynte-

gjenstander i gull er fra Townhouse Interiør og Rhomb.
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