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Gartner

K V A R T A L E T

Lørens frodigste
boligprosjekt
2-, 3- og 4-roms selveierleiligheter

Velkommen til Gartnerkvartalet – et nytt boligprosjekt på Løren med
sjeldne kvaliteter som dyrkingsparseller, plantevegger i oppgangene og
uteområderpå nær 10 mål.

Frodig byliv
Gartnerkvartalet blir et moderne
boligprosjekt på Løren med omkring
525 leiligheter. Leilighetene har store
variasjoner i både størrelser og plan
løsninger. På denne måten legger vi til
rette for et frodig mangfold av mennesker
i ulike livssituasjoner. Arkitektene våre
har utviklet løsninger som dekker de
fleste behov. Selvfølgelig uten at det blir
pregløst og kjedelig – snarere tvert imot.
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Alle leilighetene har balkong/terrasse
Parkering er lagt under bakken
Inngangspartier med grønne plantevegger
Store, åpne felles uteområder
Parseller til dyrking av grønnsaker
Mer intime uterom mellom byggene
En aktiv midtpark med bl.a. balløkke
Utendørs amfi
Tilknytning til planlagte Løren aktivitetspark
Næringsvirksomhet på gateplan
Fortrinnsrett i Gartnerløkkas barnehage
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P R O S J E K T E T

Frodig byliv med
10 mål uteområder
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Lune og private soner
I gårdsparken lager vi pusterom hvor du
kan sette deg ned med en god bok eller
bare ligge rett ut på gresset. Her kan du
trekke deg tilbake eller invitere med
favorittnaboen på en kaffe.

5

Midtpark

Uteområdet

Det tegnes ut et sentrum ved den seks
mål store midtparken, hvor det skal ligge
balløkke, lekeplass, pergola med grill,
utendørs amfi og dyrkingsparseller for
beboere med grønne fingre. I midtparken
vil det også komme stemningsskapende
fontener.
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Avfall

HUS 8
HUS 7

Lek

Parsellhage

HUS 6

Grillplass
Amfi

Lørenvangen

HUS 5
Torg

Balløkke

Trafo
Planlagte
Løren aktivitetspark

Avfall
Lek
Lek

Midtparken på seks mål blir Gartnerkvartalets vitale puls,
der lek, moro, dyrking og diskusjoner vil foregå.
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Lek
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Levende gårdspark
Gjennom midtparken anlegger vi en
gangvei som slynger seg gjennom gårds
rommet, fra Lørenvangen til Løren
aktivitetspark. Dette vil bidra til å trekke
inn forbipasserende mennesker, slik at vi
får en levende gårdspark og ikke et øde og
tomt gårdsrom. Samtidig lager vi felles
områder der både store og små kan feire
bursdager og andre begivenheter.
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Lørenveien
Ill.: Landskaperiet
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Frodige planter og
grønne tuneller
I gårdsparkene fokuserer vi på det grønne
og frodige, skiftende årstider og på
plantevalg som kan gi opplevelser. Vi vil
blant annet bruke klatreplanter til å lage
gangportaler i forskjellige lengder, som en
form for grønne tuneller.

Egen dyrkingsparsell
For beboere som ønsker det, vil vi etablere
et visst antall parseller der man får
mulighet til å bruke sine grønne fingre.
I tillegg til å være positivt for den enkelte,
gir det også fine ringvirkninger og aktivitet
i den felles gårdsparken.

På de neste oppslagene trekker vi frem noe av det fineste og
mest spesielle med prosjektet.

Vi har lagt mye tanke i uterommene i
Gartnerkvartalet. I gårdsrommet legger vi
blant annet bevisst inn elementer i bakken
som skal skape noe visuelt spennende å
titte ned på fra etasjene over. Vi installerer
også levende plantevegger i inngangs
partiene. Fasadene får en variert utforming
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og materialbruk, som gjerne trekker
tankene mot norske fjell og natur. Vi
ønsker å legge til rette for en best mulig
hverdag for våre beboere, både i felles
arealene og de private områdene.
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Grønne vegger
i f e l l e so p p g a n g e n e
For å skape et organisk liv også innendørs,
monterer vi en plantevegg i alle inngangs
partiene med levende planter. Disse vil
holdes i live ved hjelp av spesiell plante
belysning og et vanningssystem som også
tilfører næring. Stell og vedlikehold av
plantegveggen blir ivaretatt gjennom en
serviceavtale tegnet på vegne av sameiet.

Sitteområder, benker
og bord
Vi er opptatt av å skape naturlige oppholds
plasser. Derfor har vi blant annet valgt å
legge sittekanter langs uteområdene,
spesielt mellom byggene i den sørlige
delen av prosjektet.

Fontener
Ved å montere munnstykker i bakken kan vi
tilføre elementer med vann i bevegelse.
Vannet vil fungere som små, lyssatte
skulpturer i konstant bevegelse.

N æ r i n g sl o k a l e r
De fire husene som vender mot Lørenveien
har alle næringslokaler i første etasje.
Lokalene er på rundt 200 m² hver, og vil
kunne huse spennende butikker eller
kanskje en kafé?
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Balløkke
I tilknytning til den store midtparken
etablerer vi et område hvor man kan spille
fotball og basketball, eller bedrive andre
former for fysisk aktivitet. Her kan alle hive
seg med, noe som vil skape grobunn for
godt naboskap på en litt lettere og raskere
måte.

Den varierte gårdsparken legger til rette for mange ulike aktiviteter,
både på dagtid og kveldstid.

Grill- og
spiseplasser

Lekeplasser

I hovedparken vil vi etablere små og nære,
intime og halvprivate rom der du kan ha
selskap, feire bursdager eller bare spise
middagen ute i det fri.

De aller minste beboerne skal også få sitt,
med både lekestativer og sandkasser.
Når vi velger lekestativene, tar vi hensyn
til både spennende lekeløsninger, farger,
former og sikkerhet. Stativene plasseres
på farget gummidekke og sand. Farge
valget blir en naturlig fortsettelse av den
generelle fargepaletten i boligprosjektet.
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Dansende stier

Uteområdet rundt Hus 3

Langs stiene, som er gårdsparkenes livsårer,
legger vi ned runde tråkkeheller i ulike
størrelser. Disse vil gi visuelle variasjoner,
samtidig som de kan brukes til å hoppe
paradis, eller som veiviser på veien hjem.

Benker

Lek

Grønn portal

Lek

"Dansende sti"
Grønn portal
Grønn portal

HUS 3

Benker

Naturlig kupert
landskap
Normen i nye boligprosjekter er å jevne alt
med jorden for å gjøre byggeprosessen så
effektiv som mulig. Dette fører dessverre
med seg pregløse oppholdsrom hvor det ofte
er flatt og kjedelig. Vi vil forsøke å beholde og
gjenskape det naturlige landskapet i uteom
rådene, noe som vil gi en høydevariasjon på
hele seks meter.

Grønn portal
Trapp
fra gateplan
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Benker

Ill.: Landskaperiet
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P R I V A T E

U T E R O M

Balkonger, takterrasser og
flere typer hageparseller
16

Mitt, ditt og vårt
Når man skal skape trivsel i et leilighets
kompleks, er det viktig å gi beboerne
mulighet til å være sosiale når de vil, og
samtidig la dem kunne trekke seg tilbake.
I Gartnerkvartalet har alle leilighetene private
uteplasser, i ulike størrelser og med
forskjellige kvaliteter.
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Takområdene har ofte vært en lite utnyttet ressurs – vi tar grep for
å nyttiggjøre taket på en bedre måte.

Private takterrasser
På toppen av Gartnerkvartalet får du det
som kongen på haugen, med vid utsikt i
retning fjorden, Holmenkollen, Ekeberg og
Groruddalen. Dette er stedet for å nyte de
siste solstrålene på sene og late sommer
dager. Her kan du også montere kasser for
grønnsaksdyrking i høyden.
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Markterrasser
Boligene i første etasje får en ekstra
kvalitet som mange nok vil sette pris på
– romslige og private uteplasser med en
herlig frihetsfølelse.

Med direkte utgang til ditt helt private uteområde kommer du
nærmere naturen, selv i storbyen.

Hageparseller
Det er godt å kunne styre og stelle
som man selv vil, i sin egen hage. For
barnefamilier gjør hageparsellene at de
små kan komme og gå som de selv vil, og
at de felles uteområdene nærmest blir
som en utvidet del av hagen.
Med plantestativer og veggpotter
kan du skape en frodig uteplass
uten å miste for mye gulvplass.
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Sjølberga
Kortreist mat er i vinden som aldri før.
Og godt er det – bokstavelig talt. Selvdyrket
mat smaker liksom bedre. Ingenting får vel
kortere vei til ditt kjøkken enn mat fra din
egen balkong?
Med relativt enkle grep kan du utvikle en
frodig kjøkkenhage på din egen balkong.

Bugnende
Balkongen legger naturligvis begrens
ninger på hvilke hager du kan gro frem,
men det trenger ikke være et hinder for å
få en bugnende balkonghage. Det finnes
også mange flotte planter som stortrives i
et slikt miljø.

Interiørarkitekten har mange ideer for hvordan man kan
oppnå en frodig uteplass på balkongen.
Vi ønsker å trekke de felles grøntområdene
opp på balkongene, slik at også fasadene
blir grønne og livlige, og stadig skifter
uttrykk sammen med årstidene. På dette
oppslaget presenterer vi noen idéskisser

utarbeidet i samarbeid med interiørarkitekt
Tone Hauge. Her ser du hvordan balkongen
kan møbleres og beplantes for å bli et
hyggelig og grønt uterom, og samtidig en
forlengelse av stua.

Lettstelt
Noen har grønnere tær enn fingre. Det vil si,
det er mange av oss som setter pris på
planter og grønne busker, men som verken
har tid eller anledning til å stelle. Da er det
godt at det finnes selvstendige planter som
krever liten innsats for holde seg grønne.

Isolerer man kassen med bobleplast
eller strie, vil mange p
 lanter klare
seg gjennom vinteren.
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I N T E R I Ø R

Stilren innredning,
tilpasset hverdagen
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Ditt eget preg
Vi er opptatt av å levere en stilren og fleksibel
leilighet som du kan sette ditt eget preg på.
Derfor får kjøkken og baderom moderne
innredning i stilrent design og nøytrale farger.
Som tilvalg kan du også velge farge på malte
vegger i hvert enkelt rom.
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Gulv
Her leverer vi 1-stavs eikeparkett som
standard, og det er mulig til å endre til andre
utførelser som tilvalg.

Se hvilke alternativer for parkett, kjøkkenfronter og
baderomsfliser vi tilbyr i tilvalgsbrosjyren.

Moderne bad

Kvalitetskjøkken
Som standard får kjøkkeninnredningen
slett, gråmalt innredning (farge S-2500-N).
Fargen kan kostnadsfritt endres til hvit,
mellomgrå eller mørk grå. Benkeplaten
er i laminat i utførelse “Drivved” eller
tilsvarende, med avrundet forkant.
Overskapene blir cirka 227 cm høye. Det
tilrettelegges for integrert komfyr og
nedfelling av koketopp. Disse kan bestilles
som tilvalg av kjøkkenleverandøren.
Kjøkkenløsningen vil variere for de ulike
leilighetstypene.
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Badene leveres med gulvvarme og fliser
på vegg og gulv. 20 × 40 cm hvit flis på
vegg, og kvadratiske, mørk grå gulvflis.
Klosettet er vegghengt med utenpålig
gende sisterne. Benkeplate med servant,
speilskap med belysning og servantskap
med skuffer. Opplegg for vaskemaskin og
tørketrommel. Dusjvegger i glass.
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Løren – en by i byen
med alt du trenger
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Fra Oslo S er det like langt til Løren som til Majorstua.

Raskt hit. Raskt dit.
Løren er et godt utgangspunkt for å
komme seg raskt hit og dit. Avstandene er
korte enten du reiser med bil, T-bane,
buss, sykkel eller tar beina fatt. Du er raskt
i sentrum den ene veien, og i Lillomarka
den andre. På Løren vil du få det beste av
to verdener – rolig lokalt og samtidig
supersentralt.
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Restauranter og
kafeer
Løren har et bredt serveringstilbud, og
flere av stedene har uteservering i
sommerhalvåret. Blant annet ligger
hyggelige Wayne's Coffee på Løren torg,
og Peppes Pizza like over gaten. Andre
spisesteder i nærområdet er Silver Diner,
Domino's Pizza, Umai Sushi og Sanjay’s
Indian Restaurant & Bar.

Løren og de nærliggende områdene er i sterk vekst, og nye tilbud
dukker stadig opp.

Handel og butikker
Løren torg og nærområdet rundt har et godt
utvalg av butikker, og flere kommer stadig
til: Meny, Rema 1000, Norli, Apotek 1, Økern
optikk, Blomsterpikene, Nille og interiør
butikken Houz, for å nevne noen.
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T-bane: Både Økern og
nye Løren
Gartnerkvartalet vil ligge midt mellom
to T-banestasjoner: Løren og Økern. Løren
stasjon åpnet våren 2016, og har allerede fått
tilnavnet «Den blå stasjonen», etter Sverre
Wyllers veggmaleri med samme navn. Fra
Løren kobler banen seg på Ringen i retning
Storo, og fra Økern går i tillegg banen rett til
sentrum – på bare 10 minutter.
Vestli

Sentrum via Storo

Sentrum via Tøyen

Fysisk aktivitet
Hasle-Løren IL tilbyr aktiviteter innen
fotball, ishockey, sykkel, ski, innebandy,
håndball og multisport. Multisport legger
opp til å kombinere flere forskjellige
fritidsaktiviteter. I tillegg ligger treningssen
teret STERK rett over gata for Løren torg.
Riksanlegget for tennis ligger like bortenfor
Gartnerkvartalet, mellom Hasle og Økern.
Og skulle du bli stiv og støl av alle
aktivitetene, tilbyr Lørenklinikken
behandling av muskelplager.

Løren og omegn har et veldig godt
tilbud av fysisk aktivitet med stolte og
lange tradisjoner.
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Foto.: Alf Storm / CC-BY

V e l u t v i k l e t b u s st i l b u d
Fra nærmeste holdeplass Lørenvangen går
busslinje 23 mellom Simensbråten og
Lysaker, linje 24 mellom Brynseng og
Fornebu (via Skøyen), morgenbuss 107
mellom Helsfyr og Nydalen og flybuss FB3. I
tillegg går en rekke andre busser fra holde
plassen Økern T, bare fem minutter unna.
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Foto: Kanonhallen

Kanonhallen
Med sine 500 kvadratmeter og 8 meter
takhøyde kan Kanonhallen huse en rekke
ulike arrangementer – konserter, teater
forestillinger, motevisninger, utstillinger,
events, kick-offs, kurs, konferanser og
lignende.

Kanonhallen var den tyske okkupasjons
maktens hovedverksted for produksjon og
vedlikehold av artilleri og tyngre våpen
under andre verdenskrig. Kanonhallen ble
fredet av Riksantikvaren i 2002, og i 2004
ble bygget kjøpt av Selvaag som i dag
drifter det som kulturhus og forsamlings
lokale.

Kulturtilbud i nærområder skapes og formes av menneskene
som bor der.
Peer Gynt-parken
Rett bak Kanonhallen ligger en skulptur
park hvor du kan oppleve scener og
fortolkninger av forfatteren Henrik Ibsens
mest kjente dramaer. Parken ble etablert i
Ibsen-året 2006, og består av både bestil
lingsverk og vinnerverk fra en internasjonal
skulpturkonkurranse som ble arrangert
i forbindelse med etableringen. De 20
kunstverkene er svært forskjellige i uttrykk,
materialitet og størrelse. Kanonhallen
organiserer guidede turer i parken.
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Foto: Kanonhallen

Barn og unge
Sinsen kulturskole er en del av bydelens
kultursatsing, og har de siste årene hatt
god vekst innen sang og musikk, teater,
tegning, dans og film for ungdom i alderen
13–18 år. I tillegg finnes det musikkorps
både på Løren og Hasle skole. Sinsen
kulturhus bidrar også til hygge og aktivitet
i nærområdet.
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Barnehage med
fortrinnsrett

Skoler
Barneskolen beboerne sokner til er nye
Løren skole. Denne åpnet i 2014 etter åtte
års renovering, så det er et topp moderne
undervisningsbygg som møter elevene.

Kjøpere får fortrinnsrett i kunnskapsbarne
hagen Espira Gartnerløkka, som ligger
skrått over gaten fra Gartnerkvartalet. I
denne barnehagen blir barn som bor på
Gartnerløkka og i Gartnerkvartalet
prioritert ved opptak. Barnehagen har
store lekeområder på sørsiden av bygget.
Fortrinnsretten forutsetter ledige plasser.

Frydenberg ungdomsskole åpnet i 2011 og
har blant annet egen kantine, bibliotek og
flerbrukshall.

Foto: Øystein Gundersen

Vinteraktiviteter
Om vinteren er det skianlegg i Grefsen
kleiva og Trollvannskleiva med fire heiser,
to skibånd og hele fem nedfarter.
Hasle/Løren Idrettslag arrangerer blant
annet skøyte- og hockeyskole og skikurs
hver vinter. For de virkelig lange aketurene
kan du spasere eller ta ett T-banestopp til
Sinsen. Her kan du sette deg på toppen av
Torshovdalen og kjenne hva 700 meter gjør
med sommerfuglene i magen.

36

Nærhet til Marka
Marka er navnet på skogsområdene rundt
Oslo, og Lillomarka er området som ligger
nærmest Løren. Her har det vært hus
mannsplasser, gruvedrift, steinhogging,
isdammer og skogsdrift opp gjennom
tidene. Sportsstuene Lilloseter, Linderud
kollen, Sinober og Trollvannstua holder
åpent store deler av året.

Skogen har mange idylliske tjern og vann,
og utenom to drikkevannskilder er alle
åpne for fisking. Området er godt egnet for
turer både sommer og vinter, med telt,
lavvo eller gapahuk. Her er det flere
ridestier, i tillegg til "Lill-O-Dilten", som er
navnet på et turorienteringsopplegg i regi
av Lillomarka Orienteringslag.
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Hovinbyen – der Oslo vokser videre.

Hovinbyen
Oslo er den raskest voksende byen i E
 uropa
og store grep må til for å få plass til
befolkningsøkningen. Hovinbyen er en del
av kommunens plan for å videreutvikle
Oslo. Området vil strekke seg fra Løren i
vest til Breivoll i øst, og fra Bjerke i nord til
Bryn i sør. Dette skal bli en ny og markant

del av byen med opptil 30 000 nye boliger
og medfølgende skoler, handel, kultur
tilbud og omfattende infrastruktur.
Kommunen er blant annet godt i gang med
konkrete planer om å omgjøre og koble
sammen områder som i dag er skilt fra
hverandre grunnet store veisystemer. Dette
vil blant annet hjelpe til å skape levende
byrom og folkeliv.
Ill.: Benoy / Steen & Strøm

Stor forandring på
Økern
Økern omtales som hjertet i den nye
Hovinbyen. Området rundt t-banestasjonen
på Økern står overfor store forandringer,
og første spadetak er planlagt i 2017. Her
vil det komme et totaltilbud av opplevelser,
handel og kultur, med blant annet hotell,
flere butikker, kulturhus og bibliotek. I
forbindelse med ombyggingen vil det
komme et stort kjøpesenter med navnet
Noor. Dette senteret vil bli et av Oslos aller
største.

Ill.: MIR AS

Oslos største
badeland
Noen få minutters gange fra Gartner
kvartalet planlegges Oslos største bade
land, et anlegg som vil bringe mye glede
til både små og store i nærmiljøet. Det
18 900 m² store anlegget blir arena for
bading, avkobling, rekreasjon og idrett på
alle nivåer, og blir spesielt tilrettelagt for
familier og fritidsaktiviteter.

Ill.: Topic Architecture – Hovinbyen
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Dette er en turvei som skal gjøre
det mulig
BROBEKK
å komme seg rundt i Hovinbyen til fots og
på sykkel. Ti parker knyttes sammen med
den 5,5 km grønne ringen etter hvert som
områdene bygges ut. Allerede i dag kan
BJERKE
man sykle
deler av ringen, bare følg de
grønnmalte syklene. En av de står rett ved
vårt prosjekt, i krysset Lørenveien/
Lørenvangen.

Grefsen

BJØLSEN

VOLLEBEKK

Oslo Universitets
Sykehus Aker

Ill.: RDeco – Hovinparken
Sinsen

Hovinparken

Hovinbekken
Mellom Hasle Torg og Tennishallen er det
anlagt to store dammer, den største på
hele 6 000 m². Her strømmer det rundt
42 000 liter vann i minuttet, som renner
videre ned mot sentrum og Oslofjorden.
Gjennomstrømmingen sikrer at vannet ikke
blir stillestående, og at det kan avkjøle
lokalbefolkningen på varme sommerdager.

Løren er det mest utviklede området i det som skal bli Hovinbyen.
Øk
ern
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TORSHOV

Vollebekk

RISLØKKA

SINSEN

Hovinparken blir hovedparken for
innbyggerne i Løren- og Økernområdet.
Det er satt av 25 mål i forbindelse med
dette grønne friområdet. Refstadbekken
skal åpnes og vil ende i en dam i
Hovinparken.

Risløkka

A

LØREN

ØKERN
ROSENHOFF

Haraldrud
Gjenbruksstasjon

Gartnerkvartalet

Økern

RODELØKKA

Løren aktivitetspark

HASLE

Carl Berners Plass

ULVEN

på nabotomta

GRÜNERLØKKA

Planlagte Løren aktivitetspark blir
SOFIENBERG
nærmest liggende som en forlengelse av
uteområdene i Gartnerkvartalet, med
ballspill, utendørs treningsapparater og
klatrestativer med mer.
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Tøyen

Illustrasjonen viser mulig utforming av Løren
aktivitetspark.
FJELLHUS

Ill.: De Gayardon Bureau

Ill.: Oslo kommune Plan- og bygningsetaten
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40

Hus 8
Hus 7

Hus 6

N
Hus 5

N

Hus 4

Hus 3

Hus 2

Hus 1

Hus 3 vil ligge ved Lørenveien, med mellomtun på hver side av bygget.

Fasade sett fra øst

H U S

Fasade sett fra vest

Fasade sett fra sør

3

Leiligheter på
fremste rekke
42

Fasade sett fra nord

I hus 3 bygger vi selveierleiligheter i syv
etasjer, og det er satt av næringslokaler i
tilknytning til gateplan. På toppen blir det
to penthouseleiligheter med utgang til
store takterrasser.
• 35 stk. 2-roms fra 40 til 60 m²
• 26 stk. 3-roms fra 59 til 81 m²
• 12 stk. 4-roms fra 81 til 115 m²
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2-ROMS

44 m² leilighet med 21 m² markterrasse
mot mellomtunet og gårdsparken
lav

høy skillevegg

overdekket

Uteplass
21 m²

Bad
5 m²

Sov
8.8 m²

Entre
5.5 m²

Stue/kjøkken
19.3 m²

40 m² med 7 m² balkong

g.

Bod
3 m²

Leilighetstype: A
lav

En enkel og ryddig 2-roms med en åpen
stue-/kjøkkenløsning tilknyttet den 7 m2
store balkongen. Leiligheten har en
langstrakt og praktisk bod i tilknytning til
soverommet.

Stue/kjøkken
18.7 m²

Denne leilighetstypen er i henhold til Tek 10,
unntatt regelen om tilgjengelighetskrav.

Balkong
7 m²

høy skillevegg

N

Leilighetstype: B

Bod
3.3 m²

g.

Leilighet med eget uteområde på bakkeplan.
Her vil du trives i ditt eget selskap eller
med gode venner på besøk til minneverdige
kvelder. Sommer og vinter vil skape
variasjoner utenfor vinduet ditt.

leil.3120
AU
BRA 44,0m²
P-ROM 41,0m²

Entre
3.7 m²
Sov
9.1 m²
Bad
3.4 m²

N

N

N

N

N

1m

2m

1m

3m

Målestokk 1:100

Hus 3
Leilighetstype: A
Leil. nr.: 3217, 3219, 3317, 3319, 3417,
3419, 3517, 3519, 3617, 3619, 3717, 3719
Etasje: 2, 3, 4, 5, 6, 7
BRA: 40 m²
P-rom: 37 m²
Balkong: 7 m²
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leil.3217-3717
A
BRA 40,0m²
P-ROM 37,0m²

3717
3617
3517
3417
3317
3217

3m

Målestokk 1:100

Hus 3

3719
3619
3519
3419
3319
3219

Fasade sett fra øst

2m

Leilighetstype: B
Leil. nr.: 3120
Etasje: 1
BRA: 44 m²
P-rom: 41 m²
Terrasse: 21 m²
Fasade sett fra vest

3120

Fasade sett fra øst

Fasade sett fra vest
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2-ROMS
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45 m² med 23 m² markterrasse, vestvendt mot mellomtunet

høy skillevegg

lav

Bad
5 m²

Sov
8.8 m²

Balkong
7 m²

overdekket

Sov
11.6 m²

Bad
5 m²

Uteplass
23 m²

Entre
4.9 m²
g.

Stue/kjøkken
18.2 m²

Bod
3 m²

Entre
5.4 m²

Stue/kjøkken
19.3 m²

høy skillevegg

lav

g.

Bod
3 m²

44 m² leilighet med 7 m² balkong
Leilighetstype: C/Cs
Leilighetstype: B

Dette er en stor og romslig leilighet, og
med uteområdet får man nesten 50 % mer
areal å boltre seg på. Uteområdet er delvis
overdekket, med rom for mange sitte
plasser, og gjør leiligheten ideell for
selskapeligheter.

N

Romslig entré med bod og direkte adgang
til badet. Det store vinduet og glassdøren
ut til balkongen sørger for mye lys og gjør
stuen til et trivelig sted å være og kjøkkenet
til et trivelig sted å kokkelere.

N

N

leil.3220-3720
AU
BRA 44,0m²
P-ROM 41,0m²

leil.3116
N AU
BRA 45,0m²
P-ROM 42,0m²

N

Leilighetstype Cs er speilvendt.

N

1m

2m

3m

1m

Målestokk 1:100

Hus 3

3m

Målestokk 1:100

Hus 3
3720
3620
3520
3420
3320
3220

Leilighetstype: B
Leil. nr.: 3220, 3320, 3420, 3520, 3620, 3720
Etasje: 2, 3, 4, 5, 6, 7
BRA: 44 m²
P-rom: 41 m²
Balkong: 7 m²
Fasade sett fra øst
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2m

Leilighetstype: C/Cs
Leil. nr.: 3116, 3118
Etasje: 1
BRA: 45 m²
P-rom: 42 m²
Terrasse: 23 m²
Fasade sett fra vest

3118

Fasade sett fra øst

3116

Fasade sett fra vest
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2-ROMS

2-ROMS

Bad
5 m²

Sov
11.6 m²

Entre
4.9 m²
g.

Balkong
7 m²
Stue/kjøkken
18.3 m²

Bod
3 m²

Leilighetstype C,
leilighet 3216–3716
N

45 m² med 7 m² balkong, vestvendt mot mellomtunet

Stue/kjøkken
18.3 m²

leil.3216-3716
AU
BRA 45,0m²
P-ROM 42,0m²

Leilighetstype: C/Cs
En hyggelig 2-roms med åpen stue-/
kjøkkenløsning, romslig soverom og vest
vendt balkong. Fra entréen har man tilgang
til alle rommene med unntak av en utvendig
bod, ideell til lagring av blant annet skiutstyr
og sykler.

Bod
3 m²

Balkong
7 m²

g.

Sov
11.6 m²

Entre
4.8 m²

Bad
5 m²

N
Leilighetstype Cs,
leilighet 3218–3718
N

N
1m

2m

3m

Målestokk 1:100

Hus 3
Leilighetstype: C/Cs
Leil. nr.: 3216, 3218, 3316, 3318, 3416,
3418, 3516, 3518, 3616, 3618, 3716, 3718
Etasje: 2, 3, 4, 5, 6, 7
BRA: 45 m²
P-rom: 42 m²
Balkong: 7 m²
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leil.3218-3718
AU
BRA 45,0m²
P-ROM 42,0m²
3718
3618
3518
3418
3318
3218

Fasade sett fra øst

3716
3616
3516
3416
3316
3216

Fasade sett fra vest
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2-ROMS

lav

høy skillevegg

2-ROMS

60 m² med 24 m² privat uteplass

g.

Sov
8.5 m²

Leilighetstype: E
Dette er en romslig leilighet med et uteom
råde nesten på størrelse med oppholdsrom
met. Den praktiske terrassen gjør det mulig
å flytte selskapelighetene ut og inn ettersom
været måtte endre seg, og med en åpen
stue-/kjøkkenløsning er det i tillegg lett å ta
del i samtaler selv når man tilbereder mat.

overdekket

Entre
8.7 m²

Uteplass
21 m²

Bod
3.5 m²

Stue/kjøkken
18.5 m²

N

Stue/kjøkken
25.2 m²

Entre
5.9 m²

Leilighetstype: D

N

Det første som møter deg i denne
leiligheten er den store entréen. En artig
vri er soverommet med tilgang fra både
gangen ogutemøbler
oppholdsrommet.
gulvSkyvedøren
bidrar til å forlenge rommet når den står
åpen, og fra
oppholdsrommet
kan du gå
terrasse
gulv-streker
rett ut på terrassen. Boden er plassert i
oppgangen, noe som gjør den
bad ideell til
lagring av sykler, ski og annet utstyr du
ikke nødvendigvis ønsker å oppbevare
inne i leiligheten.

Bod
3 m²

sofa

busk

spisebord

gress

teppe

gress

Bad
5 m²

Gang
4.8 m²

Sov
13.1 m²

g.

N
seng

seng

Bod
3 m²
lav

høy skillevegg

N

N

1m

2m

3m

1m

Målestokk 1:100

Hus 3

Leilighetstype: D
Leil. nr.: 3112
Etasje: 1
BRA: 46 m²
P-rom: 43 m²
Terrasse: 21 m²

Leilighetstype: E
Leil. nr.: 3111
Etasje: 1
BRA: 60 m²
P-rom: 57 m²
Terrasse: 24 m²

3112

Fasade sett fra øst

Fasade sett fra vest

2m

3m

Målestokk 1:100

Hus 3
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Uteplass
24 m²
overdekket

46 m² med 21 m² terrasse

leil.3111
B

Bad
5 m²

utemøbler

gulv

sof

terrasse

gulv-streker

spi

bad

tep

sen

3111

Fasade sett fra øst

Fasade sett fra vest

sen
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3
2-ROMS

2-ROMS
3

59 m² med 24 m² markterrasse
Leilighetstype: F
Markterrassen er vestvendt, og leiligheten
har langsiden inn mot den 6 mål store
midtparken. Denne gjennomgående
leiligheten vil oppleves som lys og luftig,
med lysinnslipp fra tre sider.

Balkong
10,5 m²
Sov
6.8 m²

Stue/kjøkken
21.3 m²

Uteplass
24 m²

Sov
11.9 m²

Sov
6.8 m²
overdekket

Stue/kjøkken
21.3 m²

Bad
5.1 m²

Bod
3 m²

59 m² med 10,5 m² hjørnebalkong

N

N

N

leil.3221-3721
B
BRA 59m²
P-ROM 56m²

N

N

N

1m

2m

Leilighetstype: F
En ekstra stor, vestvendt balkong følger
med denne lyse, gjennomgående
leiligheten. Leiligheten er langstrakt og
gjør det attraktivt å trekke seg tilbake til et
av de to soverommene dersom man ikke
ønsker å ta del i sene sommerkvelder.

3m

1m

Målestokk 1:100

Hus 3
Leilighetstype: F
Leil. nr.: 3121
Etasje: 1
BRA: 59 m²
P-rom: 56 m²
Terrasse: 24 m²

leil.3121
B
BRA 59m²
P-ROM 56m²

2m

3m

Målestokk 1:100

Hus 3

3121

Fasade sett fra øst
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Bod
3 m²

Entre
8.4 m²

høy skillevegg

høytsitt. vindu

lav

Bad
5.1 m²

Sov
11.9 m²

høytsitt. vindu

Entre
8.4 m²

3721
3621
3521
3421
3321
3221

Leilighetstype: F
Leil. nr.: 3221, 3321, 3421, 3521, 3621, 3721
Etasje: 2, 3, 4, 5, 6, 7
BRA: 59 m²
P-rom: 56 m²
Balkong: 10,5 m²

3121

Fasade sett fra vest

Fasade sett fra øst

3721
3621
3521
3421
3321
3221

Fasade sett fra vest
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2-ROMS
3

2-ROMS
3

65 m² med 26 m² vestvendt markterrasse
Leilighetstype: G
Leiligheten har en godt utformet stue-/
kjøkkenløsning med naturlig soneopp
deling på grunn av gjennomgangen fra
uteområdet til entréen. Den vestvendte
markterrassen er delvis innebygd og
overdekket, noe som gjør den til et lunt og
koselig oppholdssted, uansett vær og vind.

Bad
5 m²
Balkong
6,5 m²

Stue/Kjøkken
25.4 m²

g.

Entre
8.4 m²

høy skillevegg

Stue/kjøkken
25.4 m²

g.

Entre
8.4 m²

Bod
3 m²

Bod
3 m²

Sov
7.5 m²

Sov
12.2 m²
Sov
7.5 m²

lufteluke+
brannvindu

Uteplass
26 m²

Bad
5 m²

overdekket

lav

Sov
12.2 m²

lav høy skillevegg

N

leil.3214-3614

65
B m² med 6,5 m² vestvendt balkong
BRA 65,0m²

LP-ROM
e i l i g 62,0m²
hetstype: G
N

N

leil.3114
B
BRA 65,0m²
P-ROM 62,0m²

N

N

N

1m

2m

3m

1m

Målestokk 1:100

Hus 3

Leilighetstype: G
Leil. nr.: 3114
Etasje: 1
BRA: 65 m²
P-rom: 62 m²
Terrasse: 26 m²

Leilighetstype: G
Leil. nr.: 3214, 3314, 3414, 3514, 3614
Etasje: 2, 3, 4, 5, 6
BRA: 65 m²
P-rom: 62 m²
Balkong: 6,5 m²

3114

Fasade sett fra øst

3114

Fasade sett fra vest

2m

3m

Målestokk 1:100

Hus 3

54

En gjennomgående leilighet med optimalt
utnyttet romfordeling. Bad, entré og bod
skiller soverom fra stue/kjøkken, noe som
gjør denne leiligheten meget praktisk.

3614
3514
3414
3314
3214

Fasade sett fra øst

3614
3514
3414
3314
3214

Fasade sett fra vest
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3
2-ROMS

2
3-ROMS

Stue/kjøkken
27.5 m²

overdekket

Uteplass
48 m²

Entre
8.8 m²

Sov
11.8 m²
Bod
3.2 m²

69 m² med hele 48 m² privat uteplass

g.

Sov
9 m²

overdekket

Bad
5 m²

Leilighetstype: H
En storslått leilighet med romslig entré,
nedfelt himling i entréen og nesten 50 m2
hage. Hovedsoverommet er stort med
direkte tilgang til en langstrakt bod, eller et
walk in-closet om du vil. Ved inngangen til
stue/kjøkken blir det avsatt plass til et
praktisk skrivebord, dersom det skulle
være ønskelig.

N

N

1m

2m

3m

Målestokk 1:100

Hus 3
Leilighetstype: H
Leil. nr.: 3117
Etasje: 1
BRA: 69 m²
P-rom: 66 m²
Terrasse/hage: 48 m²

3117

Fasade sett
sett fra
fra øst
øst
Fasade

56

Fasade sett fra vest
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2-ROMS
3

2-ROMS
3

74 m² leilighet med 7 m² vestvendt balkong
Leilighetstype: J
høy skillevegg

lav

g.

overdekket

Bod
3 m²

Sov
9.4 m²

Entre
8.7 m²

Stue/Kjøkken
31.9 m²

Leiligheten har to store soverom og en
romslig entré som fører inn til et enda
romsligere oppholdsrom. Hjørneplassert
kjøkken med god benkeplass med flere
naturlige arbeidsplasser.

Sov
12.4 m²
Bad
5 m²

Uteplass
17 m²

g.

høy skillevegg

lav

Sov
9.4 m²

Bod
3 m²
Entre
8.7 m²
Balkong
7 m²

Stue/Kjøkken
31.9 m²
Bad
5 m²

N

leil.3115
B
BRA 74,0m²
P-ROM 71,0m²

74 m² med 17 m² markterrasse
Leilighetstype: J
Dette er en gjennomgående og langstrakt
leilighet der soverommene ikke ligger i
direkte tilknytning til stue/kjøkken. Det
romslige oppholdsrommet fører ut til en
17 m2 stor, vestvendt markterrasse.

N

N

N

N

1m

2m

3m

1m

Målestokk 1:100

Hus 3

Leilighetstype: J
Leil. nr.: 3115
Etasje: 1
BRA: 74 m²
P-rom: 71 m²
Terrasse: 17 m²

Leilighetstype: J
J
Leil. nr.: 3215, 3315, 3415, 3515, 3615, 3715
BRA 74,0m²
Etasje: 2, 3, 4, 5, 6, 7
P-ROM 71,0m²
BRA: 74 m²
P-rom: 71 m²
Balkong: 7 m²

leil.3215-3715

3115

Fasade sett fra øst

3115

2m

3m

Målestokk 1:100

N

Hus 3
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Sov
12.4 m²

3715
3615
3515
3415
3315
3215

Fasade sett fra øst

3715
3615
3515
3415
3315
3215

Fasade sett fra vest
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4
2-ROMS

4
2-ROMS

81 m² frontleilighet
med 10 m² vestvendt balkong
Sov
11.4 m²

Wc
1.4 m²

Sov
11.4 m²

Wc
1.4 m²

Leilighetstype: K
Entre
11.2 m²
Sov
7.7 m²

Entre
11.2 m²
Sov
7.7 m²

g.

g.

Tak under

Denne leiligheten har et hjørneplassert
hovedsoverom med lysinnslipp fra to sider.
Det mest særegne ved leiligheten er at
fasaden i stor grad har vært med å utforme
interiøret. Glasslissen som går diagonalt
opp langs fasaden gjør at hovedvinduet i
oppholdsrommet skrår, hele veien fra
gulvet til taket. Dette bidrar til å gi
leiligheten stor tilgang på sollys i tillegg til
en stor og åpen utsikt.

Sov
7.1 m²

Bod
3 m²

Sov
7.1 m²

Bad
5 m²

Stue/Kjøkken
29.7 m²

Balkong
10 m²

Stue/Kjøkken
30.2 m²

Balkong
10 m²

gl.felt med en
skrå sidekant.
Sprosseinndeling
vil komme.

Leilighet 3213

Bad
5 m²

Bod
3 m²

Den skrå vindusslissen i oppholdsrommet går fra gulv til tak, og har
ulik bredde i hver etasje.

gl.felt med en
skrå sidekant.
Sprosseinndeling
vil komme.

Leilighet 3313, 3413, 3513, 3613

N
N

N

leil.3613
C
N
BRA 81,0m²
P-ROM 78,0m²

leil.3213
C
BRA 81,0m²
P-ROM 78,0m²

1m

2m

3m

Målestokk 1:100

Hus 3
Leilighetstype: K
Leil. nr.: 3213, 3313, 3413, 3513, 3613
Etasje: 2, 3, 4, 5, 6
BRA: 81 m²
P-rom: 78 m²
Balkong: 10 m²

3613
3513
3413
3313
3213

Fasade sett fra øst

60

Fasade sett fra vest
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3
2-ROMS

2-ROMS

81 m² frontleilighet med romslig
balkong mot sør

Svalgang

Leilighetstype: L
En original og underfundig leilighet med to
komplette bad, hvor det ene fungerer som
hovedsoverommets eget private bad.
Oppholdsrommet har mange artige kriker
og kroker og masse lysinnsplipp gjennom
vinduene, noe som gjør det til et yndet
sted å oppholde seg.

g.

Bod
3 m²

Entre
8.8 m²

Sov
7.6 m²

lufteluke +
brannvindu

Bad
5.4 m²

Bad
4 m²

Sov
13.8 m²

Stue/Kjøkken
33.7 m²

Balkong
9 m²

OBS: Leilighet 3312-3612 har 8 m² balkong,
og leilighet 3212 har 9 m²

N
N
N

1m

Hus 3

leil.3212
C
BRA 81,0m²
P-ROM 78,0m²

Leilighetstype: L
Leil. nr.: 3212, 3312, 3412, 3512, 3612
Etasje: 2, 3, 4, 5, 6
BRA: 81 m²
P-rom: 78 m²
Balkong: 8 m² / 9 m²

3m

Målestokk 1:100

Hus 3
3612
3512
3412
3312
3212

Fasade sett fra øst
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2m

Fasade sett fra sør

Fasade sett fra øst

Fasade sett fra vest

63

2-ROMS
4

4-ROMS

84 m² med 9 m² balkong

Bod
3 m²

Bod
3 m²

Tak under

Sov
11.6 m²

Svalgang

Entre
10.4 m²

84 m² frontleilighet med
11 m² balkong mot sør

Den eneste forskjellen på denne leiligheten
og den på foregående side, er at balkongen
er utformet annerledes. Vi kan legge til at
oppholdsrommet har lysinnslipp fra to
sider, akkurat som det største soverommet.

Entre
10.4 m²
WC
2 m²

g.

Leilighetstype: M
Tre gode soverom, som perler på en snor,
gjør at man får plass til mye på forholdsvis
liten plass, uten at det går på bekostning
av størrelsen på rommene. Planløsningen
gjør at det blir ekstra plass i oppholds
rommet, som har direkte adgang til en
11 m2 stor balkong.

Sov
8.5 m²

g.

Sov
8.5 m²

Bad
5 m²

Sov
11.6 m²

Svalgang

Sov
8.5 m²

WC
2 m²

høytsitt. vindu

høytsitt. vindu

Leilighetstype: M

Bad
5 m²

N

Stue/kjøkken
29.9 m²

Sov
8.5 m²

Stue/kjøkken
29.9 m²

leil.3211
C
BRA 84,0m²
P-ROM 81,0m²
N

N

Balkong
11 m²

Balkong
9 m²

N

N

1m

2m

3m

1m

N

Målestokk 1:100

Hus 3

Hus 3

Leilighetstype: M
Leil. nr.: 3211
Etasje: 2
BRA: 84 m²
P-rom: 81 m²
Balkong: 11 m²

Leilighetstype: M
Leil. nr.: 3311, 3411, 3511, 3611
Etasje: 3, 4, 5, 6
BRA: 84 m²
P-rom: 81 m²
Balkong: 9 m²

3211

Fasade sett fra øst

64

Fasade sett fra vest

2m

3m

Målestokk 1:100

leil.3311-3611
C
BRA 84,0m²
3611
P-ROM 81,0m²
3511
3411
3311

Fasade sett fra øst

Fasade sett fra vest

65

P E2N- TR HO OMUSS E

Penthouse-leilighet – 103 m² med hele 57 m² takterrasse
Leilighetstype: N

Balkong
6,5 m²

Dette er en av «deluxe-leilighetene».
Den har en langstrakt og åpen stue-/
kjøkkenløsning med plass til flere sitte
avdelinger. Spredt utover leiligheten finner
du to store og ett mindre soverom, og en
separat balkong i tilknytning til det nest
største soverommet. Og så må vi ikke
glemme selve kronen på verket, den 56 m²
store, private takterrassen fordelt på to
nivåer, med flott utsikt over byen.

Bad
5 m²

Sov
13.7 m²
g.

Entre
10.5 m²

Sov
8.5 m²
Bod
3 m²

tak
under

åpent
fast

trinn

Stue/kjøkken
38.1 m²
Takterrasse
57 m²

overdekket

Sov
14.7 m²

Skillevegg (ulike høyder)
Benk

Bad
4 m²

N

N

1m

2m

3m

Målestokk 1:100

Hus 3
Leilighetstype: N
Leil. nr.: 3714
Etasje: 7
BRA: 103 m²
P-rom: 100 m²
Balkong: 57 m² + 6,5 m²

3714

3714

Fasade sett fra øst
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Fasade sett fra vest
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høytsitt. vindu

Penthouse-leilighet – 115 m² med 10 m² balkong og 40 m² takterrasse
Bod
1.2 m²

Leilighetstype: P

Sov
11.4 m²

Dette er helt rått – en toppleilighet med
mye lys, flott utsikt og god plass både
innendørs og utendørs. Leiligheten har en
romslig stue-/kjøkkenløsning, tre soverom
og to bad, i tillegg til privat takterrasse
med to nivåer og en balkong i motsatt
ende. Ja, her kan man virkelig flotte seg.

Bod
2.2 m²

Bad
2.7 m²

Entre
12.3 m²

g.
Skillevegg (ulike høyder)

Sov
8.1 m²

Bad
5 m²
benk

Takterrasse
40 m²

Sov
8.7 m²

overdekket

fast

Balkong
10 m²

trinn

åpent

Stue/kjøkken
58.5 m²

tak under

gl.felt med en
skrå sidekant.
Sprosseinndeling
vil komme.

N

N

1m

2m

3m

Målestokk 1:100

Hus 3
Leilighetstype: P
Leil. nr.: 3713
Etasje: 7
BRA: 115 m²
P-rom: 112 m²
Balkong: 40 m² + 10 m²

3713

3713

Fasade sett fra øst
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Illustrasjonen viser en takterrasse i tilsvarende størrelse i hus 2

Fasade sett fra vest
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ETASJEOVERSIKT

3413

N

3414

3415

3411

3116

3118

3120

3121

3513

3514

3515

ETASJE 5

3516

3518

3521

3620

3621

3720

3721

g.

EL.

ETASJE 1

3520

3419

HUS 3, PLAN 3-6.ETG

Hus 3

3115

3421

3412

3417

3114

3420

EL.

N

3112

3418

g.

EL.

ETASJE 4

3416

EL.

3512

3117

3517

3111

3511

3519

HUS 3, PLAN 3-6.ETG

HUS 3, PLAN 1.ETG

3213

3214

3215

3216

3218

EL.

ETASJE 2

3220

3221

3613

3615

ETASJE 6

3212

3616

3618

g.

EL.

EL.

3217

3614

EL.

3612

3219

3617

3211

3611

3619

HUS 3, PLAN 3-6.ETG

HUS 3, PLAN 2.ETG

3313

3314

EL.

ETASJE 3

3315

3316

3318

3320

3321

3714

g.

ETASJE 7

3317

3311

3319

3716

3718

EL.

EL.

3312

3715

EL.

3713

3717

3719

HUS 3, PLAN 3-6.ETG
HUS 3, PLAN 7.ETG
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Veidekke Eiendom
Veidekke er et av Skandinavias ledende
entreprenørselskap og eiendomsutviklere
med en omsetning på 24,5 milliarder
kroner (2015) og 6 400 ansatte. Virksom
heten omfatter bygge- og anleggsoppdrag,
boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og
grus, samt veivedlikehold.
Våre verdier er profesjonell, redelig,
entusiastisk og grensesprengende. Våre
mål for HMS er likestilt med våre øko
nomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved
en sterk bedriftskultur med involvering og
medeierskap som viktige byggesteiner.
Over halvparten av de ansatte er medeiere
og har til sammen rundt 20 % av aksjene

OBOS
OBOS er en medlemsorganisasjon med
over 340 000 medlemmer. I over 80 år har
vi skaffet våre medlemmer bolig, samt
forvaltet disse på en trygg måte. OBOS
bygger i dag boliger i Oslo, Akershus,
Østfold, Vestfold, Hedmark, Rogaland,
Hordaland og Trøndelag.

i konsernet. Selskapet er notert på Oslo
Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått
med underskudd.
Veidekke Eiendom driver eiendoms
utvikling, herunder kjøp av tomter og
eiendommer for utbygging til boliger,
kontorer, forretninger eller bygg for
offentlig virksomhet. Virksomheten er
bygget på kompetanse innen kjøp, offentlig
godkjenning, prosjektutvikling og salg. Vi
jobber tett på markedet for å sikre at det vi
bygger er attraktivt og gir merverdier for
våre kunder. Vi skal ha godt innemiljø og ta
vare på omgivelsene for dermed å sikre at
de som jobber og bor i husene trives.
Les mer på veidekkebolig.no.

For de fleste er det forkjøpsretten og våre
nye boligprosjekter som oppleves som den
største medlemsfordelen. Som medlem i
OBOS kan du i tillegg låne og spare penger
til gunstige betingelser, samt benytte deg
av drøyt 60 gode rabattavtaler innen
forsikring, bolig og interiør, kultur og fritid,
ferie og reise.

A K T Ø R E N E

Tett samarbeid mellom
erfarne aktører
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Leilighetene
Gulv
I alle oppholdsrom legges 13 mm
eikeparkett i 145 mm bredde med fotlist i
eik. Gulv på bad med dusj får mørkegrå
fliser på 20 × 20 cm, og 10 × 10 cm i
dusjsonen. Separat WC får belegg (ikke
fliser) på gulv.
Vegger
Vegger i betong og gips sparkles og males.
Bad med dusj får hvite fliser 20 × 40 cm på
vegg. Separat WC leveres med malte vegger.
Himling
Himling leveres i hvitmalte betongelementer
med synlige v-fuger. Himling på bad blir i
lakkerte plater eller hvitmalt betong. Deler
av himling kan ha nedforinger/dragere pga.
tekniske føringer som ikke er vist på
plantegningene. Det leveres ikke taklister.
Det er synlige sprinklerhoder i himling.
Maling
Innvendige vegger males i fargen Egghvit
NCS-S0502-Y. Himlinger males i fargekode
NCS-0500.

L E V E R A N S E N

Gartnerkvartalet
på detaljnivå
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Romhøyde
I stuer og i de fleste soverom uten tekniske
installasjoner i tak vil det bli en netto
takhøyde på ca. 250 cm. På grunn av
tekniske installasjoner i himling vil enkelte
rom få nedforet himling eller innkassing
langs tak/vegg. Typiske eksempler på dette
er bad, toalett, entre/gang og kjøkken.
Nedforinger og innkassinger er ikke vist på
plantegningene.
Dører og vinduer
Plassering og utforming av vinduer varierer
i samme leilighetstype, og vi oppfordrer
kjøpere til å sette seg inn i hvordan
vindusløsningen blir i den enkelte leilighet.
Innvendige dører leveres i glatt hvitmalt
utførelse. Vinduer leveres med fabrikkmalt
hvit karm innvendig. Utvendig blir vinduene
mantlet med lakkert aluminium som er en
tilnærmet vedlikeholdsfri løsning. Inn
vendige foringer og belistning (gerikter)
rundt dører og vinduer i hvit utførelse,
gjæret og med synlig festestift. Inngangs
dører leveres med FG-godkjente låser.

Kjøkken
Vi leverer kjøkkeninnredning av typen Uno
fra Sigdal, med slett front i malt MDF i grå
farge (NSC S 2500-N) og håndtak i stål.
Benkeplate i laminat i utførelse «Drivved».
Dersom det inngås avtale med annen
kjøkkenleverandør blir innredning av
tilsvarende kvalitet levert. Overskapene lev
eres til høyde ca. 227 cm. Det monteres
foring mellom skap og tak. På grunn av
doble kanalføringer vil det komme
innkassing ut over overskap enkelte steder.
Det leveres lysarmatur med stikk under
overskap. Hvitevarer blir ikke levert som
standard, men det forberedes for integrert
komfyr med skrog for stekeovn og hel
benkeplate for nedfelling av koketopp.
Hvitevarer kan bestilles som tilvalg av
kjøkkenleverandør.
Garderobe
Garderobeskap leveres ikke som standard.
Det er avsatt plass for en breddemeter
skap per sengeplass. Garderobeløsning
kan om ønskelig bestilles gjennom
kjøkkenleverandør som tilvalg. Vi gjør
oppmerksom på at vi ikke kan montere
garderobe som kommer i konflikt med
reglene for tilgjengelighet (snusirkel), eller
andre tekniske installasjoner som sprink
ler eller kanalføringer.
Bad og WC
Bad leveres hovedsakelig som ferdige
kabiner som produsert på fabrikk og
fraktes til byggeplassen. Vegger og gulv
flislegges, gulvet på bad får vannbåren
gulvvarme fra fjernvarme. Det leveres
vegghengt klosett i hvitt porselen med
synlig sisterne. I de fleste hovedbad
(unntatt type A) leveres baderoms
innredning med skuffer i hvit utførelse og
benkplate med servant fra vegg til vegg
med plass til vaskemaskin og tørke
trommel under benkeplate på hver side av
innredningen. I de øvrige badene leveres
60 cm baderomsinnredning med helstøpt
servant. Over servant monteres speilskap
med belysning og stikk. Det leveres
downlights i himling. Det monteres
dusjvegger i glass. Opplegg for vaske
maskin og kondenserende tørketrommel
leveres med vann, ett avløp og strøm der
dette er tegnet inn på plantegning. På

separat WC rom leveres det porselens
servant og lysarmatur montert på vegg.
Bod
Bod leveres med parkett på gulv og malte
vegger. Krav til finish på vegger og him
linger er ikke de samme i bod som i
oppholdsrom, og kan ha synlige tekniske
føringer.
Varmtvann og oppvarming
Prosjektet tilknyttes fjernvarme for
oppvarming og tappevann. Boligene leveres
med radiatorer som styres av direkte
virkende termostater. Normalt plasseres
radiator under/foran vinduer, men det kan
også bli aktuelt med sentralt plasserte
radiatorer som for eksempel i gang.
Størrelse og tykkelse på radiatorer
dimensjoneres ut fra fjernvarmeleveran
dørens temperaturkrav og antall radiatorer
i leiligheten. Antall og størrelse på
radiatorer kan avvike fra leilighet til
leilighet og det blir ikke nødvendigvis
radiator i alle rom. Baderom får gulvvarme
med reguleringsmulighet. Separate WC
rom får ikke gulvvarme. Boligene får
målere på varmtvann. Forbruk til oppvarm
ing og tappevann faktureres etter forbruk.
Energimerking av boligen skal utføres av
selger og vil foreligge ved overtakelse eller
innen rimelig tid etter overtakelse.
Ringeklokke
Det leveres callinganlegg med porttelefon
for fjernåpning fra hver leilighet. I tillegg
leveres ringeknapp ved inngangsdør.
Internett, TV og telefon
Det leveres uttak for bredbånd, Kabel-TV
og telefoni. På vegne av Sameiet vil
utbygger bestille installasjon av grunn
pakke for TV-signaler og bredbåndtilknyt
ning fra Get med 1 uttak. Bindingstid for
avtalen er 5 år. Avtale for telefoni og
trådløst nettverk bestilles av den enkelte.
Elektro
Det elektriske anlegget er skjult. På
betong- og lydvegger og i himlinger kan
det forekomme synlige ledninger. Hver
leilighet får sikringsskap med automat
sikringer. Leilighetene leveres med
belysning i bod, på bad og lysarmatur over
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kjøkkenbenk. Hovedsikring og måler for
strøm blir plassert i fellesareal eller i
kjeller. Krav til materiell, utførelse,
tekniske bestemmelser etc. i henhold til
NS3420, FEL og NEK400:2014.
Brannsikring
Alle leiligheter sprinkles. Fulldekkende
automatisk brannvarslingsanlegg med
multidetektorer og røykdetektorer i
fellesarealene monteres etter gjeldende
forskrifter. Kjelleretasjen sprinkles.
Ventilasjon
Det blir balansert ventilasjon med varme
gjenvinner iht. tekniske forskrifter, med
avtrekk fra kjøkken og bad. Alle ventilasjonskanaler legges skjult/innkasset med
unntak av kanalføringer i bod. Volumhette i
kjøkken har effektregulator for økt avtrekk
ved matlaging. Innvendige dører har spalte
mot terskel av hensyn til luftgjennom
strømning.
Balkonger/terrasser/uteplasser
Balkonger leveres hovedsakelig som
ferdige elementer av betong med tremme
gulv i tre og ubehandlet betong underside.
Dekkeforkant på balkong blir beslått. Det
monteres utelampe og stikk på balkong.
Balkonger er å anse som en utvendig
konstruksjon. Rekkverk leveres i metall og
glass. En del balkonger vil få rekkverk på
den ene kortsiden med platekledning. Alle
balkonger leveres med fall utover. Det kan

76

forekomme at vann blir liggende lokalt på
balkongdekket under tremmegulv ved
nedbør. Terrasser på terreng blir levert
med tremmegulv i tre. Enkelte av boligene
med utgang til terreng får en hageparsell
med plen i tillegg til terrassen. Omfanget
av disse er vist i utomhusplanen og på
prislisten. Vi gjør oppmerksom på at dette
arealet kan bli gjenstand for mindre
justeringer i forbindelse med endelig
terrengtilpasninger av utomhusområdet.
Leilighet 2713 og 2714 har takterrasse i
tillegg til balkong. Adkomsten til takter
rasse blir ikke trinnfri. Det blir ett trinn fra
gulv inne og ett trinn ute på terrassen
Inspeksjonsluker og -dører
Flere av de tekniske installasjonene krever
inspeksjonsluker, som for eksempel
rør-i-rør-system, luke til fordeler for
fjernvarme og elektroskap. Slike dører og
luker vil i størst mulig grad bli plassert i
bod, gang og bad. I enkelte tilfeller kan det
bli nødvendig å plassere dem i oppholds
rom, og det kan være inspeksjonsluke på
vegg der kjøleskap er inntegnet. Her vil det
ikke være mulig å montere integrert
kjøleskap/fryseskap.
Tilvalgsmuligheter
Vi har i utgangspunktet lagt opp til en god
og tidsriktig standard. Nå er det likevel slik
at smak og behag er forskjellig, og vi tilbyr,
mot pristillegg, et begrenset utvalg av
tilvalgsmuligheter. Mulighet til å bestille

tilvalg/endringer vil være tidsbegrenset og
kjøpere vil bli underrettet om dette. Da
prosjektet er basert på serieproduksjon,
kan det ikke påregnes tilvalg/endringer
utover det som fremgår av opplistingen
under. Retten til tilvalg/endringer er
uansett begrenset til en verdi av 15 % av
total kjøpesum for boligen, jfr. Bustad
oppføringslova § 9. Det er ikke anledning til
å gjøre endringer som kan være søknads
pliktige, som for eksempel vinduer,
balkongrekkverk eller fasade.
Selger forbeholder seg rett til å kreve
betaling for utarbeidelse av pristilbud,
tegninger m.v. selv om utarbeidelsen av
pristilbud m.v. ikke resulterer i noen
bestilling fra kjøpers side, jfr. Bustad
oppføringslova § 44.
Tilvalgene blir presentert og bestilles
gjennom et web-basert kundebehand
lingssystem «Boligbasen» som hver kjøper
får et brukernavn og passord til.
Tilvalgsmuligheter som kan påregnes er:
• På våtrom vil man kunne velge mellom
utvalgte alternative farger på gulvflis.
Tilvalgsfrister for bad og enkelte
konstruksjonsbetingede tilvalg utløper
kort tid etter byggestart grunnet
produksjonens fremdrift.
• Kostnadsfri endring av farge på kjøkken
fronter blant et utvalg farger. Gjelder kun
ved standard oppsett uten andre
endringer av innredningen.
• Endre kjøkkeninnredning innenfor
leverandørens sortiment, forutsatt at
tekniske installasjoner som vann, avløp
og avtrekk ikke flyttes. Vi tilbyr ikke
benkeplate i stein eller Corian som
tilvalg.
• Man kan bestille garderobeskap eller
skyvedørsgarderobe, forutsatt at
løsningen ikke kommer i konflikt med
snusirkler eller andre lovkrav.
• Man kan bestille ekstra elektroleveranse
i forbindelse med kjøkken (for eksempel
stikk til mikrobølge- eller stekeovn ved
eventuell utvidelse med høyskap).
• Man kan velge blant utvalgte parkettyper.
Det må velges samme parkett i hele
boligen.

Fellesarealene
Inngangsparti og trappeoppganger
Inngangsparti og trappeoppganger får
gulvbelegg. Rekkverk og håndløpere
leveres i lakkert metall. Vegger i trapperom
leveres sparklet og malt. Himlinger leveres
malt med innslag av lydhimlinger/system
himlinger og belysning. Det blir etablert en
vertikal plantevegg i inngangspartiet med
levende planter som holdes i live med
spesiell plantebelysning og vannings
system. Utbygger vil på vegne av Sameiet
tegne en serviceavtale for denne plante
veggen.
Garasje og sportsboder
Det bygges underjordisk garasjeanlegg
med biloppstillingsplasser med adkomst
via heis og trapp. Minimumshøyde i
kjøresoner er 215 cm. Sykkelparkering vil
bli etablert i kjeller og på terreng. Selger

forbeholder seg retten til å bestemme
antall plasser/plassering av sykkelpark
ering ute. Organisering og fordeling av
parkeringsplasser og boder bestemmes
av selger. Se Prospekt del 2 vedrørende
ferdigstillelse av parkeringsplasser i
garasjeanlegget.

telefontilknytning med toveiskommunik
asjon til vakttjeneste.

Garasjeportene får motordrift med løsning
for fjernbetjening. Alle leilighetene får
sportsbod på ca. 5 m² i egne bodanlegg
som ikke nødvendigvis ligger i tilknytning
til heis fra hvert bygg. Gulv i bodanlegg
leveres med betonggulv mens vegger og
dører i sportsboder leveres med netting
vegger. Sportsbodene er ikke egnet for
oppbevaring av fuktømfintlige gjenstander.

Konstruksjon
Byggene fundamenteres til fjell og bygges i
plasstøpt betong og bindingsverk i tre-/
stålstendere. Etasjeskiller og skillevegger
mellom leilighetene utføres hovedsakelig i
betong. Fasader utføres i en kombinasjon
av platekledning og beiset panel. Innven
dige delevegger blir utført i stål-/tresten
dere og gipsplater.

Renovasjon
Prosjektet får avfallsbrønner for søppel
håndtering som plasseres ulike steder på
området, bl.a. på nordsiden av hus 4.

Heis
Alle bygg får heis med adkomst til garasje
anlegg. Mål på heisstolene tilfredsstiller
kravene for båreheis. Heisene får 24 timers
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KONTAKT

Hanne Larsen

Camilla Melsgard

Telefon: 22 86 57 52
Mobil: 913 76 360
E-post: hanne.larsen@obos.no

Mobil: 474 63 838
E-post: camilla.melsgard@obos.no

For mer informasjon, besøk gartnerkvartalet.no

Alle 3D-presentasjoner og fotografier er
av illustrativ karakter, og gir ikke en eksakt
fremstilling av det ferdige prosjektet når
det gjelder endelig detaljering av interiør,
fasader, materialer og omgivelser. Det må
påregnes at detaljprosjekteringen vil føre
til avvik i forhold til 3D-bildene.
Prospektet er trykket i september 2016
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Prosjektselgerne våre har god kunnskap om
Gartnerkvartalet og nærområdet på Løren.
Hanne og Camilla svarer gjerne på dine spørsmål.

H U S

3

Gartner

K V A R T A L E T

Prospektvedlegg

1

Salg
Salg av boligene er underlagt Bustadoppførings
lova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring
av ny bustad med mer). Hvis kjøper ikke er forbruker benyttes Avhendingslovens b
 estemmelser.
Prosjektet
Prosjektet bygges på eiet tomt. Prosjektet blir delt
inn i flere byggetrinn med til sammen omkring 525
leiligheter og næringslokaler mot Lørenveien.
Prosjektet gjennomføres som en trinnvis utbyg
ging, og antall boliger i prosjektet vil kunne bli
justert underveis.
Eiendommen
Gnr. 124 Bnr. 76 i Oslo kommune. Prosjektet vil
bestå av flere Gårds- og Bruksnummer som vil bli
sammenføyd og fradelt. Endelig matrikkelnummer
tildeles senere.
Adresse er Lørenveien 56 A eller B, 0585 Oslo.
Eier, hjemmelshaver og selger
Lørenvangen Utvikling AS – Org.nr. 940 531 721.
Tomt og grunnareal
Hus 3 blir liggende på en fremtidig fradelt del av
Gnr.124 Bnr. 76 som er en eiet tomt på 9.114 kvm.
Selger tar forbehold om tomtens størrelse inntil
oppmålingsforretning er gjennomført.
Arealer utomhus
Boliger på bakkeplan som har eksklusiv bruksrett
til deler av utearealet, skal for egen regning
vedlikeholde dette utearealet. I sameiets vedtekter
vil det bli fastsatt at seksjonseier må ha styrets
samtykke før det kan foretas endringer av
utearealet (sette opp gjerde eller andre faste
innretninger, legge heller, plante busker etc.).
Prosjektets uteareal blir trinnvis ferdig opparbeid
et. Sentralt i prosjektet blir tunet med lekeplass og
oppholdsarealer til glede for både store og små. Vi
oppfordrer alle til å sette seg inn i utomhusplanen
og tar uttrykkelig forbehold om at endelig
tilpasning av terreng og endelig utforming av
fellesarealer og privatiserte parseller i forbindelse
med utbyggingen naturlig vil føre til endringer i
forhold til illustrasjonen.
De øvrige utomhusarealer på tomten, dvs. utom
husarealene med unntak av de som disponeres av
boligene på bakkeplan, disponeres i fellesskap av
boligene i Sameiet. Kostnadene til drift og
vedlikehold av utomhusarealene dekkes av
Borettslaget(ene) og Sameiet(ene) i fellesskap.
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Hekker rundt privatiserte arealer vedlikeholdes av
sameiet.
Næringslokaler
I Hus 3 ligger det et næringslokale på ca. 200 m2 i
gateplan. Det er ikke avklart hva slags virksomhet
som vil komme her. Det må påregnes at det vil bli
varelevering til næringslokalet. Næringslokalet vil
bli en del av sameiet.
Reguleringsforhold / rammetillatelse
Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig
i henhold til egen reguleringsplan for tomten. Kopi
av reguleringsplan/kart/vedtekter kan innhentes
hos prosjektselger.
Reguleringsplan er godkjent og rammetillatelse er
gitt for hus 3. Selger tar forbehold om at n
 ødvendige
igangsettingstillatelser innvilges av Oslo kommune.
Det tas i tillegg forbehold om endringer som følger
av offentlig behandling av prosjektet.
Servitutter/rettigheter
Seksjonene overdras med de rettigheter og
forpliktelser som grunnboken viser. De vil være fri
for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt
panterett til sameiet, som sikkerhet for oppfyllelse
av den enkelte sameiers fellesforpliktelser. I tillegg
kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende
sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av
myndighetene. Kopi av servitutter tinglyst på
eiendommen kan fremlegges av prosjektselger.
Arealdefinisjon
Leilighetsarealet i denne presentasjonen og i
prislisten er angitt i bruksareal (BRA) som er
boligenes mål innvendig, innbefattet innvendige
boder, vegger og sjakter, men ikke medregnet
yttervegg. I tillegg opplyses P-rom – dette er (litt
forenklet uttrykt) leilighetens BRA fratrukket
innvendige boder. I tillegg kommer balkong,
fellesareal og boder utenfor leiligheten. Arealan
givelsene på de enkelte rom kan bli justert som
følge av den endelige detaljprosjekteringen. Slike
mindre avvik vil ikke gi rett til noen form for
kompensasjon så lenge leilighetens totale areal
ikke blir justert vesentlig.
Plantegninger
Plantegningene må ikke benyttes som målegrunn
lag for bestilling av spesialbestilt innredning eller
møbler. Norsk Standard gir rom for mindre avvik
fra tegninger i produksjon – av den grunn leveres
ikke målsatte arbeidstegninger.

Eier- og organisasjonsform
Gartnerkvartalet Boligsameie (sameiets navn kan bli
endret ved registrering) inngår i et byggeprosjekt som
er planlagt å inneholde 8 bygninger (hus 1 til 8) med til
sammen ca. 525 boliger, to underjordiske garasjean
legg samt 4 næringslokaler og et sameie for utomhus
eiendommen på bakkeplan. Utbyggingen gjennomføres
i flere byggetrinn, og det vil bli en kombinasjon av
eierleiligheter og borettslagsleiligheter.
Sameiet inngår i andre byggetrinn som består av hus 3
og 4 som til sammen er planlagt å inneholde 138
boligenheter. Hus 3 består av 73 selveierleiligheter,
mens hus 4 har 65 andelsleiligheter. I tillegg kommer 1
næringslokale i hvert hus.
Hvis eiendommen som inngår i prosjektet blir oppdelt i
flere eiendommer, vil utbygger også fastsette vedtekter for
utomhusarealene som skal være felles for alle boligene.
Vedtektene vil inneholde bestemmelser om fordeling/
betaling av kostnader til drift/vedlikehold, om bruk etc.
Vedtektene vil være forpliktende for Sameiet.
Sameiet for hus 3 tomt begrenses til kun å omfatte et areal
som i størrelse er omtrent likt husets/husenes fotavtrykk
med tillegg av utomhusarealene som disponeres av
boligene på bakkeplan. I tillegg en ideell eierandel i felles
utomhusareal og garasjeanlegg.
Sameiet ligger på eiet grunn og er planlagt å inneholde
totalt 73 eierseksjoner (hus 3), dog forbeholdet om antall
boliger etc. Sameiet skal eie eller ha bruksrett til 40
parkeringsplasser i underjordisk garasjeanlegg. Antall
P-plasser kan endres dersom sameiet ikke blir bestående
av 73 eierseksjoner, men også om det selges ekstra
P-plasser eller leiligheter selges uten oppsatt P-plass.
Selger forbeholder seg retten til å eie, selge og fritt
disponere over alle usolgte parkeringsplasser og boder.
Selger vil inngå avtale om forretningsførsel med OBOS
Eiendomsforvaltning AS.
Betalingsbetingelser
Kr. 100.000,- betales ved kontraktsinngåelse.
Ved beslutning om igangsetting av prosjektet skal det
betales 10 % av totalprisen fratrukket de innbetalte
kr. 100.000,-. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs at
det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til
innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av
nærværende kontrakt. Beløpet kan for eksempel ikke
innbetales med forbehold om at Megleroppgjør AS avgir
inneståelseserklæring overfor Kjøpers bankforbindelse.
Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger

betales etter regning før overtagelse.
Hvis kjøper ikke er forbruker betales 20% av totalprisen i
forbindelse med kontraktsinngåelse.
Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før
kontraktsinngåelse. Selger har rett til å innhente kreditt
opplysninger i offentlige registre om kjøperne. Slike
undersøkelser vil i så fall bli gjennomført før inngåelse av
ordinær kjøpekontrakt. Selger kan på grunnlag av opplys
ninger fra disse undersøkelsene bestemme at det ikke skal
gjennomføres salg av bolig, herunder at ordinær kjøpekon
trakt ikke blir inngått.
Omkostninger
Gebyr for tinglysning av skjøte . . . . . . . . . . . . . . . . kr 525,Gebyr for tinglysning av pantobligasjon. . . . . . . . . kr 525,Gebyr pantattest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 172,Utskriftgebyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr
28,Andel oppstartskapital . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mnd fellesutgift
(Se prislisten)
Dokumentavgift andel tomteverdi. . . . . . . . . . . . . . kr 7.500,Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og
gebyrer.
Oppgjør foretas av Megleroppgjør AS org nr. 977 040 949.
Ligningsverdi
Ligningsverdi skal utgjøre ca. 30% av markedsverdi for
primærbolig (der eier er folkeregistrert pr. 01. januar), og
ca 80% for sekundærbolig (alle andre boliger). For beregn
ing av ligningsverdi, gå inn på: www.skatteetaten.no
Eiendomsskatt på bolig og annen fast eiendom
I 2016 innføres eiendomsskatt på boliger og annen fast
eiendom, slik som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Det
settes et bunnfradag på 4 millioner kroner for boliger og
fritidsboliger. Skattesatsen i 2016 er på 2 promille, se
www.oslo.kommune.no/skatt - og-naring/skatt-og-avgift/
eiendomsskatt/
Energiattest
Leilighetene i prosjektet får energimerke grønn D.
Løren
Løren og omkringliggende steder er et område som er
under stor utvikling. Nabotomten øst for Gartnerkvartalet,
ved siden av hus 1, er i skrivende stund under planlegging
til en aktivitetspark. Tvers over veien blir det bygget
boligblokker. En del næringsvirksomhet vil det og bli
innimellom boligene i etasjene på bakkeplan. Regulerings
plan kan fås av prosjektselger.
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Se mer på Oslo kommune på Plan- og bygningsetatens
hjemmesider, www.oslo.kommune.no.
Utleie
Boligene i prosjektet kan leies ut, jfr. lov om eierseksjoner.
Boligene har bare én boenhet, og ingen utleiedel. Det
gjøres oppmerksom på at utleie av leiligheten før seksjon
eringsbegjæringen er tinglyst, kan utløse kjøperett for
leietager til redusert pris, jf. Eierseksjonsloven kap III.
Dette er kjøpers risiko.
Driftskostnader
Felleskostnadene fordeles i henhold til leilighetenes areal
BRA og er anslått til kr 36,- pr. kvm/mnd.
I tillegg kommer kostnader som ikke fordeles på areal som
utgjør følgende: kr 237,- samt kr 299,- for kabel-TV/
bredbånd per måned. Fellesutgifter for seksjoner som har
garasjeplass kommer i tillegg med ca. kr 150,- pr. garasje
plass per måned. Enkelte kostnader kan fordeles etter
nytte eller forbruk.
Felleskostnadene skal dekke bl.a. kommunale avgifter,
bygningsforsikring, vaktmestertjenester, renhold, generell
drift og vedlikehold av sameiet, forretningsførsel og
grunnpakke for kollektiv avtale for TV og bredbånd, samt
drift av digital FDV. Betaling for fjernvarme til oppvarming
og tappevann, samt forbruk av elektrisk strøm kommer i
tillegg.
Flere faktorer påvirker størrelsen på felleskostnaden, bl.a.
endringer i lønns-, pris- og avgiftsnivå på de faste tjenester
og produkter som sameiet enten må ha, eller selv velger å
inngå avtaler om.
Styret i sameiet har ansvar for og plikt til å tilpasse de
månedlige felleskostnadene til de reelle utgifter sameiet
har og gjennom dette sørge for at borettslaget til enhver tid
har en sunn økonomi.
Kjøpsbetingelser / priser
Se den til enhver tid gjeldende prisliste. Avtalt salgspris er
fast og vil ikke bli justert etter kontraktsinngåelse og
inkluderer alle offentlige avgifter tilknyttet bygging av
boligene. Kjøpsomkostninger som er nevnt i kjøpekontrakt
kommer i tillegg. Selger står fritt til når som helst, og uten
forutgående varsel, å regulere salgspris eller betingelser
på usolgte boliger. Ved kontraktsinngåelse innbetales 10%
av kjøpesummen til Megleroppgjørs klientkonto. Restbelø
pet og eventuelle tilvalg forfaller til betaling ved over
takelse. Renter på alle beløp innbetalt til Megleroppgjørs
klientkonto tilfaller i sin helhet selger, såfremt selger stiller
garanti etter Bustadoppføringslova § 47.
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Selger vil benytte egen standard kjøpekontrakt. Det forutsettes at kjøpetilbud legges inn på grunnlag av denne
kjøpekontrakten, og en eventuell aksept gis under samme
forutsetning. Kontraktsmalen kan innhentes hos prosjekt
selger eller lastes ned fra prosjektets hjemmeside.
Det må påregnes at det stilles krav om finansieringsbevis
eller annen tilfredsstillende dokumentasjon for finansiering
av kjøpesummen før kjøpstilbud aksepteres.
Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad
oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til
kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller
utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det
gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes
krav om at håndpenger tilsvarende 20 % av kjøpesummen
innbetales ved kontraktsunderskrift.
Innbetaling av deloppgjør ved kontraktsinngåelse skal være
i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal
etableres pant i boligen eller i eiendommen hvor boligen
inngår som sikkerhet for kjøpers finansiering av 10 %
innbetalingen.
Hovedoppgjør (rest kjøpesum, eventuelle tilvalg og omkost
ninger) skal innbetales til Megleroppgjørs klientkonto før
overtakelse.
Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet som
forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager for andre
avtalte innbetalinger, anses dette som vesentlig mislighold
og selger har rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.
Forbud mot salg av kontraktsposisjon
Utbygger ønsker å selge boligene til kjøpere som har til
hensikt å overta den ferdigstilte boligen. Derfor tillater ikke
utbygger at inngåtte kjøpekontrakter videreselges før det er
gjennomført overtakelse og overskjøting av boligene.
Kjøpere som måtte få behov for å komme seg ut av
kontraktsforholdet, kan avbestille kjøpet i medhold av
bustadoppføringslovas bestemmelser om avbestilling. Det
gjøres oppmerksom på at ved avbestilling før Selger har
vedtatt byggestart, skal Kjøper betale et avbestillingsgebyr
til Selger på kr 100.000,-, jf. Bufl. § 54. Dersom Kjøper
avbestiller etter at Selger har vedtatt byggestart, kan selger
kreve erstatning for sitt økonomiske tap som følge av
avbestillingen, jf. Bufl. § 53.
Forsikring
Utbygger holder bygget forsikret under byggeperioden
inntil sameiet er konstituert og har fått tegnet egen
bygningsforsikring. Den enkelte boligkjøper må selv sørge
for innboforsikring fra overtakelse.

Garantier
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille
garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av
kjøpesummen i inntil 5 år etter overtakinga. Overføring av
innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garanti
stillelse i henhold til Bustadoppføringslova § 47.

Selger er bundet av kontrakten dersom det innen denne
fristen ikke er sendt skriftlig og saklig begrunnet melding
om at forbehold gjøres gjeldene.
Leilighet type A (Leilighet 3217, 3219, 3317, 3319, 3417,
3419, 3517, 3519, 3617, 3619, 3717, 3719) på 40 m2 er
unntatt regelen om tilgjengelighetskrav i TEK 10.

Fremdrift
Selger tar sikte på å ferdigstille boligene 01.06.2019 –
01.09.2019. Dette tidspunkt er foreløpig og ikke bindende,
og det utløser ikke krav på dagmulkt.

Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud/
kjøpsbekreftselse, herunder bestemme om de vil akseptere
salg til selskaper. Selger står fritt til å bestemme seksjons
nummer i prosjekteringsprosessen, og det tas forbehold
om eventuelle endringer av antall andeler i bygningene.

Dersom Selger ikke har gjort gjeldende forbeholdet i
kjøpekontraktens pkt. 14 innen fristen, skal Selger fastsette
en overtakelsesperiode som ikke skal være på mer enn 3
måneder. Selger skal da innen 14 dager etter utløpet av
fristen i kjøpekontraktens pkt. 14 sende en skriftlig melding
til Kjøper om når Overtakelsesperioden begynner og slutter.
Boligen skal være ferdigstilt i løpet av denne perioden.
Dersom Selger ikke har sendt melding til Kjøper og fastsatt
en Overtakelsesperiode innen fristen på 14 dager, gjelder
perioden mellom 01.06.19-01.09.19 som Overtakelses
periode.
Selger skal senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen gi
Kjøper skriftlig meddelelse om overtakelsesdato, som skal
ligge innenfor Overtakelsesperioden. Overtakelsesdato og
Overtakelsesperioden er forpliktende og dagmulktbelagte
frister slik det er regulert i kjøpekontraktens pkt. 12.
Ferdigattest eller midlertidig brukstilatelse
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge
skriftlig før overtagelse kan finne sted. Det er selgers plikt
å fremskaffe ferdigattest. Det gjøres oppmerksom på at det
kan ta lang tid før ferdigattest foreligger.
Forbehold
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av
prosjektet:
1. Det tas forbehold om at selger får igangsettingstilla
telse.
2. Det tas forbehold om at det blir solgt boliger som i
samlet verdi utgjør minst 50 % av totalverdien for hus 3.
Totalverdien for hus 3 utgjør kr. 314.400.000,- iflg.
prisliste av 27.09.2016. Avbestilte boliger regnes ikke
som solgt.
3. Det tas forbehold dersom det inntreffer forhold, eller
det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som
medfører at Selger ikke finner det forsvarlig å iverksette
byggearbeidene. Eksempler på slike forhold er prisfall i
boligmarkedet, reduserte muligheter til å få boliglån
og/eller byggelån, uforutsette offentlige krav etc.

Prosjektet er byggeanmeldt i henhold til tekniske f orskrifter
TEK 2010. Dette prospektet er ment som en orientering om
boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte
utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de
enkelte enheter.
Det utearealet som hører til de respektive byggetrinn vil bli
ferdigstilt i den grad det er mulig. Avhengig av årstiden vil
ferdigstillelse av utomhusarealene kunne bli utført etter
overtakelse av boligene. Gjennomføring av et stort bygge
prosjekt i flere trinn vil, blant annet på grunn av løpende
byggevirksomhet, kunne medføre enkelte ulemper for
beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige byggetrinn.
Sjakter for tekniske føringer som er nødvendige er ikke
endelig inntegnet på plantegning for boligen.
Alle 3D-presentasjoner er av illustrativ karakter, og gir
ikke en eksakt fremstilling av det ferdige prosjektet når det
gjelder endelig detaljering av interiør, fasader, materialer
og omgivelser. Det må påregnes at detaljprosjekteringen
vil føre til avvik i forhold til 3D-bildene. Plantegninger i
prospektet kan vise forhold som ikke er med i leveransen,
så som møblering, garderobeinnredning, fargevalg, tepper,
dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer, f.eks.
fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg,
blomsterkasser, beplantning etc. Plassering og utforming
av vinduer varierer i samme leilighetstype, og vi oppfordrer
kjøpere til å sette seg inn i hvordan vindusløsningen blir i
den enkelte leilighet.
Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markeds
føringsmateriell vil ikke passe for alle leiligheter. Kjøper
oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt,
beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende bygnings
masse m.v. før budgivning. Utomhusplanen viser planlagt
utforming av private hageparseller på terreng. Vi under
streker at arealangivelsen på disse må tas med forbehold.
Utomhusplanen er ikke endelig og det kan forekomme
endringer.

Selgers frist for å gjøre forbehold gjeldene er 12.06.2017.
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Kjøkkentegning i prospektet er veiledende. Det presiseres
at kjøkken leveres i henhold til egen kjøkkentegning. Alle
opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer
som er hensiktsmessige eller nødvendige, uten at den
generelle standarden forringes. Det tas forbehold om
mindre avvik for de oppgitte arealer. Selger tar forbehold
om endelig godkjenning av prosjektet, samt pålegg fra
offentlige myndigheter som kan få betydning for prosjektets
utforming og fremdrift.
Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget
vedrørende overtagelsestidspunkt ikke er å anse som en
avtalt frist for overtagelse i forhold til Bustadoppføringslova
§ 10. Anslaget er kun et estimat, og endelig overtagelses
dato vil bl.a. avhenge av kommunal behandling, fremdrift i
prosjekt- og byggearbeid.
Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger
og tegninger som er presentert i prospektet, og den
endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved
selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller
erstatning. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i
prisliste/prospekt.
Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpsbekreftelse
Alle kjøpsbekreftelser skal være skriftlige eller skriftlig
bekreftet, og skal oversendes signert via faks/e-post/
leveres til prosjektselger. Skjemaet skal fylles ut så
nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finans
institusjonens kontaktperson samt andel egenkapital.
Normalt vil ikke kjøpsbekreftelser med forbehold bli
akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står
fritt til å forkaste eller akseptere enhver kjøpsbekreftelse.
Hvitvasking
Megleroppgjør er underlagt Lov om hvitvasking. Dette
innebærer at Megleroppgjør har plikt til å melde fra til
Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oslo, 03.10.2016.

Se www.gartnerkvartalet.no
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