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Fremtidens seniorboliger
Sentralt på Lambertseter i Oslo, en kort gåtur fra T-banen og 
i nærheten av både apotek, kjøpesenter og kafeer, finner du 
Bølgelengden borettslag. De moderne og lyse boligene knyttes 
sammen av innbydende fellesarealer som fungerer som sosiale 
møteplasser for både beboere og gjester. Nyt en kaffe i 
morgensol på den felles takterrassen, gå en tur i de 
nærliggende naturområdene eller ta deg en bytur. Boligene er 
tett på alt du trenger, i behagelig urbane omgivelser. 
Velkommen hjem!

Et nytt kapittel 
Når den yrkesaktive delen av livet er bak deg, begynner et nytt 
og spennende kapittel. En følelse av samhold og muligheten 
for både opplevelser og ro blir kanskje enda viktigere enn før. 
I samarbeid med Diakonhjemmet Omsorg åpner vi dørene til 
moderne seniorboliger som tilrettelegger for at du kan leve 
akkurat det livet du ønsker, men med et trygt fellesskap å 
lene deg på. 

Helsefremmende bomiljø 
Vi ønsker å skape et inspirerende og helsefremmende bomiljø 
hvor du opplever frihet, omsorg og trygghet. En husvert med 
helsefaglig bakgrunn vil være tilgjengelig både på dag- og 
kveldstid, for å hjelpe deg med å gjøre hverdagen i 
Bølgelengden smidig og enkel. OBOS leverer moderne 
leiligheter du vil trives i, Diakonhjemmet Omsorg leverer 
tryggheten – og du gjør boligen til et hjem. 

Bølgelengden
Borettslag
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Som kjøper av bolig i Bølgelengden får du 
med en standardpakke av tjenester fra 
Diakonhjemmet Omsorg. Tilbudet inkluderer 
blant annet en egen husvert som er 
tilgjengelig både på dag- og kveldstid, som er 
der for å bidra til en enklere hverdag 
for deg som beboer. 

– Det er stor trygghet i å ha en person med 
helsefaglig bakgrunn til stede, en man kan 
snakke med og be om råd, sier Helle Gjetrang, 
administrerende direktør i 
Diakonhjemmet Omsorg.

Husverten hjelper deg gjerne med det du 
måtte trenge, enten det er å søke om tjenester 
du har krav på, kjøp av individuelle 
tilleggstjenester, problemer med nettbank, 
timebestillinger eller hverdagslige gjøremål. 
Han eller hun vil være en støtte du kan lene 
deg på for både praktiske og sosiale spørsmål. 

– Vi kommer også til å legge til rette for sosialt 
samvær for de som ønsker det. Vår erfaring er 
at mange kan føle seg ensomme når de blir 
eldre, sier Gjetrang.

ET BORETTSLAG MED OMSORGSTILBUD

Bølgelengden blir et  
trygt, hyggelig og helse- 
fremmende alternativ
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En kaffe med naboen 
Diakonhjemmet Omsorg er en del av Det 
Norske Diakonhjem, og startet opp 
virksomheten for seks år siden. 

– Vi gleder oss veldig til oppstart av 
Bølgelengden! Vi kommer til å bli godt kjent 
med alle som flytter inn, og vi skal skape et 
godt og inkluderende bomiljø med fellesskap 
og aktiviteter i tråd med hver enkelts egne 
ønsker og behov, sier Gjetrang.

Forskning viser at godt naboskap er bra for 
helsa, og det å føle en tilhørighet til stedet du 
bor er viktig for alle, uansett alder og 
livssituasjon. I Bølgelengden tilrettelegges det 
for et felleskap det er lett å oppsøke og godt å 
komme til, enten du vil ta en kaffe med naboen 
eller diskutere noe med husverten. Her er også 
dine egne forslag og ideer velkomne. 
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– Vi kommer til å starte en beboergruppe som 
sammen med husvert tar initiativ til aktiviteter 
av forskjellig slag. Vi håper å få til mye frivillig 
arbeid, konserter og andre spennende tilbud, 
sier den administrerende direktøren. 

Bredt tilbud
Diakonhjemmet er kjent blant mange i Oslo for 
å ha drevet sykehus og høgskole i mer enn 130 
år. De diakonale og ideelle stiftelsene i Norge 
var tidlig ute med å tilby helse- og 
velferdstjenester til befolkningen, før det ble 
offentlige goder. 

– Vårt motto er «engasjert for mennesket». 
Dette er en viktig forutsetning for de 
tjenestene vi utvikler. Få andre kan vise til den 
samme helheten i tjenester som det vi kan 
tilby, sier Gjetrang. 

Stiftelsen tar med seg all denne erfaringen inn 
i Bølgelengden.
 
– Bølgelengden vil bli et fantastisk sted med et 
godt og levende bomiljø, understreker hun. 
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Fellesområder
Som kjøper av leilighet i Bølgelengden får du 
også tilgang til flere fellesområder som 
inviterer til både fellesskap og ro. Alle 
fellesområdene skal oppleves innbydende, 
slik at det blir et naturlig sted å oppholde 
seg og sosialisere. 

Felleslokalene innendørs inkluderer en 
storstue, kjøkkenfasiliteter, to toaletter, et lite 
bibliotek og et gjesterom. Her vil det ofte være 
en egen husvert som er tilgjengelig for 
spørsmål og hjelp for beboere og gjester. 

Fellesområdene leveres med pent møblement, 
har godt inneklima og mye dagslys. 
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Inngangsparti
Vertsplassen er det første du møter når du 
kommer til fellesområdene. Her finnes det 
også garderobeskap for oppbevaring av klær, 
og en skjerm som vil benyttes både til å 
formidle informasjon og som tv-skjerm. 

Storstue
Storstuen er et naturlig oppholdsrom som 
innbyr til sosialisering, både med gjester og 
andre beboere. Det kan gjerne benyttes som 
selskapslokale. Dette er det største rommet 
i fellesområdet og er innredet med benker 
langs veggene, og flyttbare bord og stoler som 
bidrar til en fleksibel bruk av rommet. Storstua 
har også projektor og lerret med høyttalere 
som gjør det mulig å holde presentasjoner og 
kurs, eller å ha filmkvelder og se 
sportsarrangementer på storskjerm. Åpner 
du opp de to store skyvedørene av glass som 
vender ut mot de felles uteområdene, kommer 
du rett til et loungeområde med pergola. Alt 
henger sammen, og det vil være enkelt å 
bevege seg mellom de forskjellige områdene, 
både innendørs og utendørs. 

Minibibliotek 
Det koselige lille biblioteket har en avslappet 
atmosfære som oppfordrer til avkobling og 
ro, med sofagrupper og mykt teppegulv. Her 
håper vi å få samlet et utvalg bøker som man 
kan låne hvis man ønsker å lese boken hjemme 
hos seg selv. 

Gjennomgående gang
For å gjøre det enkelt og behagelig for 
beboerne å bevege seg fra leiligheter og til 
fellesområdene, er alle tre oppgangene i 
borettslaget knyttet sammen med en felles 
gang som leder til felleslokalet. Gangen har 
gjennomgående gulvteppe, slik at alle kan 
bevege seg fritt rundt uten å behøve å ta på 
sko eller yttertøy. 
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Kjøkkenareal
Dette er et utvidet kjøkken med dobbelt opp 
av både ovn, kjøleskap med fryser, oppvask-
maskin og stekeplater. Her er det også en 
kjøkkenøy med sitteplasser, og et 
tilknyttet loungeområde som gjør dette til et 
naturlig sosialt møtepunkt i borettslaget. 

Gjesterom
Gjesterommet ligger plassert med tilknytning 
til fellesområdet, og er mulig å leie for 
beboere som trenger et ekstra soverom når 
de har besøk. Rommet har en dobbeltseng og 
eget tilhørende bad. Om noen skulle ha behov 
for en midlertidig kontorplass, kan rommet 
også leies ut til det formålet. Uansett hva man 
ønsker å bruke rommet til, er det et fint tilbud 
for de som skulle trenge litt ekstra plass en 
gang i blant. 

Vegg-i-vegg med gjesterommet, ligger et eget 
rom med bad som er tilgjengelig for 
husverten/Diakonhjemmet. Det kan brukes 
som pauserom, og til møter eller 
avtaler med beboere.

Ekstra bad for gjester
Det finnes to toaletter i fellesarealet som både 
kan benyttes av beboere og gjester. Det ene 
toalettet er naturligvis tilrettelagt 
for rullestolbrukere. 
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Diakonhjemmets husvert

Husverten inviterer til felles aktiviteter og tilbyr oppfølging av den 
enkelte beboer, for eksempel daglig trim, sosiale arrangementer og hjelp 
med innkjøp. I tillegg vil husverten være behjelpelig med tilleggstjenester 
som bestilling av rengjøring og helsetjenester.

For full oversikt over tilbudene, se leveransebeskrivelse på side 78.



I tillegg til felleslokalene inne, får du også 
tilgang til flotte og varierte områder utendørs, 
som naturlige samlingspunkter, praktiske 
fasiliteter på bakkeplan og en solrik takterrasse 
med flotte grøntområder.

Med bare himmelen til tak blir denne 
takterrassen bygningens største felles 
utendørs oppholdsområde, kun tilgjengelig for 
borettslagets beboere og gjester. Hoveddelen 
av terrassen er sørvendt og gir dermed gode 
solforhold store deler av døgnet – året rundt. 
Her finner du blant annet frodige syrintrær, en 
bocciabane, lekeplasser/aktivitetsområder og 
områder med dyrkingskasser. Det er et eget 
spiseområde i tilknytning til felleskjøkkenet i 
bygget, samt ulike sitte- og oppholdsområder 
med benker og bord. Terrassen innbyr til mye 
hygge med naboer og gjester, enten man vil 
dele et måltid sammen, ta et slag boccia, la 
barnebarna leke fritt eller bare nyte en kaffe og 
en god bok i solveggen. 
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UTEOMRÅDE

Frodige fellesområder 
som skaper samhold
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24.0 m²
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ENTRE

BH=40 cmBH=40 cm

Nedforet him
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Snuareal for rullestol
pga. tilgjengelighetskrav.

N

Dato:

HAUSMANNS GATE 16,  0182 OSLO,   +47  23 32 72 00
WWW.HMARK.NO   FIRMAPOST@HMARK.NO

HILLEMELBYE
ARKITEE T KR

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

1m2m3m4m5m

Entreprenører:

Type:

Forbehold: 
Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foretanødvendige omdisponeringer av areal, 
møblering og nedforing av himling internt i boligen. Arealer som P-rom eller BRA er angitt i henhold til gjeldende standard NS 3940/ 2012. Produkter som er vist 
med stiplede linjer, samt møblering, viser innredningsmuligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 

SALGSTEGNING

C:\Revit\Lambertseter sør torgbygg- SENTRAL_reise2.rvt

OBOS Nye Hjem

2. etg.

57.0 m2

52.0 m2

2-roms

2002

Tilgang til felles takterrasse

11.03.2021



Bølgelengdens uteområder på bakkeplan vil 
grense mot et levende og sosialt torg med 
nærhet til alt du måtte trenge. Torget blir 
utformet med et lite amfi og områder 
tilrettelagt for uteservering, som gjør det til 
et naturlig samlingspunkt, med kort vei til 
butikker, serveringssteder og treningssenter. 
Uansett om du ønsker å ta kaffen i felleshagen 
med naboer eller nyte den på området 
utenfor, er veien kort, slik at du får det beste fra 
to verdener rett utenfor egen dør. 

Men du trenger ikke å gå så langt om du 
ønsker å trekke litt luft eller slappe av litt i 
solen. De fleste leiligheter har egne, romslige 
terrasser eller balkonger, som passer perfekt 
om du ønsker å starte dagen med en kopp te 
utendørs, eller om du bare ønsker å slappe av 
og nyte utsikten. 
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Ved borettslagets lune og inntrukkede 
inngangsparti vil fasaden bli prydet av grønne 
klatreplanter som skaper en hyggelig og 
hjemlig atmosfære. Like utenfor finner du 
sykkelparkering for deg som liker å bevege 
deg rundt på to hjul. Her står også 
nedgravde avfallsbeholdere, slik at du raskt og 
enkelt kan kaste søppel.
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Kort vei til alt
Det er flere grunner til at vi har valgt nettopp 
Lambertseter som plassering for Bølge-
lengden. En av dem er at dette er et område 
i Oslo som har mye å by på. I tillegg til å være 
sentrumsnært har du kort vei til idyllisk natur, 
butikksenter, tannlege, lege og apotek.

Du finner også et bredt utvalg kafeer og 
spisesteder, Symra kino for de filminteresserte, 
og selvfølgelig flotte Deichman bibliotek, hvor 
det også jevnlig holdes konserter og 
utstillinger. Du er rett og slett midt 
i smørøyet, uansett årstid.

Opplev naturen på sitt fineste – året rundt
Fra de øverste etasjene i Bølgelengden ser du 
utover Oslofjorden. Utsikten alene gir en 
frihetsfølelse, men hvis du vil ut og røre på 
deg, er det flere veier å gå. Turmulighetene er 
nærmest rett utenfor døra, og de som bor i 
området tar seg ofte en tur ut for en kopp kaffe 
eller en spasertur med venner og kjente når 
sola skinner. Lambertseter idrettsplass er også 
et stort og åpent område som ofte fungerer 
som en sosial møteplass.   

Nærområdet
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Er du glad i en tur i skog og mark, er det 
heller ikke langt til Østmarka. Uansett årstid er 
dette stedet for hyggelige naturopplevelser. 
Om vinteren er Østmarka perfekt for en skitur 
i lysløypene, enten du liker lange skiturer eller 
korte. Om våren og sommeren er det mange 
stier som byr på både lette og mer krevende 
fotturer. Kanskje til Nøklevann for å ta et bad? 
Har du el-sykkel kan turen gå som en lek. Det 
er også mulig å ta turen til Nordstrand Bad – 
en av Oslos fineste offentlige badeplasser. 

Hvis du er heller vil ta det litt roligere, er 
Østensjøvannet et godt alternativ. Spaser 
langs vannet og opplev det yrende fuglelivet 
området er kjent for, kanskje sammen med 
barnebarn, gode venner eller naboer? Da kan 
det smake godt med med en matbit på en av 
kafeene utenfor Bølgelengden på vei hjem.
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Butikker
Rett over veien finner du Lambertseter senter med 85 
forretninger, Symra kino, kafeer, treningssenter, 
legekontor og apotek.
     
Bademuligheter
Lambertseter Bad er en offentlig svømmehall som er åpen for 
alle i helgene, men kun for medlemmer på hverdager. Vannet 
holder behagelige 28 grader og har en liten kafé med enkel 
servering. I tillegg er den offentlige badeplassen Nordstrand 
bad perfekt på sommeren.   

Kunst og kultur  
På Lambertseter senter finner du Deichman bibliotek, som ofte 
arrangerer både konserter og utstillinger. Symra kino 
ligger også her, den aller første drabantkinoen i landet. I tillegg 
er Lambertseter gård et nærliggende verneverdig kulturminne 
det også er verdt å ta turen innom. 
  
Friområder
Store friområder, lysløype, gang- og sykkelveier. Nær ski- og 
turløypene på Skullerud og fine turmuligheter i Østmarka, på 
Ekeberg og Østensjøvannet. 
  
Kollektivtransport
Bølgelengden borettslag ligger rett ved T-banen som tar deg til 
Jernbanetorget på 20 minutter. Buss 79 stopper 
også ved senteret.
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Lambertseter er både et idyllisk område i Oslo og også et 
område som preges av sin rike historie. Den regnes nemlig som 
Norges første drabantby. Også for oss i OBOS starter mye av 
historien vår nettopp her. I 1952 begynte innflyttingen i 
Marmorberget borettslag og det var da begrepet “drabantby” 
ble etablert. I dag bor det om lag 10.000 innbyggere på 
Lambertseter, som alltid har vært kjent som et spesielt grønt 
område, med nærhet til vakker natur og lite støy. 

Fra radiobølger til Bølgelengden 
Navnet på det nye borettslaget er ikke tilfeldig. Det er 
inspirert av den rike kringkastings-historien i området og 
langbølgene som i årevis ble sendt herfra. I mange år var 
Lambertseter hjem for Oslo Kringkaster. Fra 1929 til 1954 
hadde Kringkastingsselskapet, som senere ble NRK, sin 
“storsender” i dette området. To 150 meter høye antennemaster 
og en bygning oppført av den anerkjente arkitekten Thorvald 
Astrup ruvet over drabantbyen, og var Norges hovedsender i 
hele 25 år – da den ble avløst av en ny storsend på Kløfta.

Et historisk område
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Motsatt side: Munkelia borettslag 
ved Langbølgen og Mikrobølgen 
stod innflyttingsklart fra mars 1965.

Denne side: Konfirmasjonsbilde tatt 
utenfor Grusveien 1, ca. 1970 . 



Parkeringsplassen ved Lambertseter Kjøpesenter, 1960-tallet.
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Under andre verdenskrig ble storsenderen brukt av tyskerne, 
som ofte kalte den Der Osloer Sender eller Funksenderstelle 
Lambertsäter. De høye antennemastene ble revet i 1975, men 
bygningen står fortsatt og tilhører i dag Telenor. Dette er 
fortsatt en viktig del av drabantbyens historie den dag i dag. 

Et godt sted å bo
Lambertseter hører i dag til bydel Nordstrand, som er en av 
Oslos raskest voksende bydeler. Ved å kjøpe en seniorbolig her, 
flytter du inn i en helt ny leilighet med smarte løsninger i et 
allerede veletablert bomiljø. Bølgelengden borettslag vil bestå 
av 61 leiligheter i rolige omgivelser med nærhet til 
alt du trenger.

Lambertseter Kjøpesenter, opprinnelig åpnet i 1958.
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Bølgelengdens
etasjeplaner
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Bølgelengden er sammensatt av leiligheter 
i flere størrelser, med balkonger i varierende 
størrelse og plassering for å gi en dynamisk 
fasade. I tillegg finner du mange sosiale 
fellesarealer ute og inne. 
 
Lurer du på hvor leiligheten du har sett deg ut 
er plassert eller ønsker du et bedre overblikk 
over borettslaget? Her finner du 
etasjeplanene, som gir full oversikt over 
hvor de forskjellige leilighetene og 
fellesområdene er plassert.
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ETASJEPLAN

Plan 1
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øblering og nedforing av him

ling internt i boligen. Arealer som
 P-rom

 eller BR
A er angitt i henhold til gjeldende standard N

S 3940/ 2012. Produkter som
 er vist 
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ed stiplede linjer, sam
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øblering, viser innredningsm

uligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 
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Entreprenører:

Type:

Forbehold: 
Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foreta

nødvendige om
disponeringer av areal, 

m
øblering og nedforing av him

ling internt i boligen. Arealer som
 P-rom

 eller BR
A er angitt i henhold til gjeldende standard N

S 3940/ 2012. Produkter som
 er vist 

m
ed stiplede linjer, sam

t m
øblering, viser innredningsm

uligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 
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Leilighetene i
Bølgelengden
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Leilighetene i Bølgelengden borettslag 
varierer i størrelse, med ett til tre soverom. 
Uansett hvilken størrelse du velger, er du som 
beboer sikret gode oppholdsarealer og 
flotte lysforhold. Soverommene er romslige og 
badene er praktisk innredet. I de største 
leilighetene har hovedsoverommet og stue/
kjøkken vinduer mot to himmelretninger.
 
Flere leiligheter har også balkong i to retninger. 
Egne og felles uteplasser skal gi rom for ulike 
aktiviteter; et skjermet hjørne, en åpen 
spiseplass, sol og utsikt. Her finner du mer 
informasjon om de forskjellige 
leilighetsstørrelsene og tilhørende balkonger.
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LEILIGHETSPLAN

2-roms
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LEILIGHETSPLAN

2-roms
Leilighets nr.: 2010
Etasje:   2. etg
Type:    2-roms
BRA ca.:    39.0 m2
P-rom ca.:   39.0 m2
Terrasse:   20.0 m2
Balkong:
Sportsbod:  5 m2 i plan U2

4.0 m²
BOD

17.0 m²
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BAD

24.0 m²
STUE/KJØKKEN

3.5 m²
ENTRE

BH=40 cm BH=40 cm
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Snuareal for rullestol
pga. tilgjengelighetskrav.
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Dato:

HAUSMANNS GATE 16,  0182 OSLO,   +47  23 32 72 00
WWW.HMARK.NO   FIRMAPOST@HMARK.NO
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

1m 2m 3m 4m 5m

Entreprenører:

Type:

Forbehold: 
Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige omdisponeringer av areal, 
møblering og nedforing av himling internt i boligen. Arealer som P-rom eller BRA er angitt i henhold til gjeldende standard NS 3940/ 2012. Produkter som er vist 
med stiplede linjer, samt møblering, viser innredningsmuligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 

SALGSTEGNING
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20.0 m²
PRIVAT TERRASSE

17.5 m²
STUE/KJØKKEN

9.0 m²
SOV

4.5 m²
ENTRE5.0 m²

BAD

BH=40 cmBH=40 cm

Branngardin foran vinduer mot øst

Levegg
N

Mål: 1:100 Rev.Dato:
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

21.02.22Bølgelengden_2010_Salgstegning
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Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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BØLGELENGDEN BORETTSLAG44

LEILIGHETSPLAN

2-roms
Leilighets nr.: 2011
Etasje:   2. etg
Type:    2-roms
BRA ca.:    57.0 m2
P-rom ca.:   52.0 m2
Terrasse: 
Balkong:  
Sportsbod:  5 m2 i plan U2
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

21.02.22Bølgelengden_2011_Salgstegning

2. etg.

57.0 m2

52.0 m2

2-roms

Salg 02

2011

4.0 m²
BOD

17.0 m²
SOV

4.5 m²
BAD

24.0 m²
STUE/KJØKKEN

3.5 m²
ENTRE

BH=40 cm BH=40 cm

N

Mål: 1:100 Rev.Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

1m 2m 3m 4m 5m

Entreprenører:

Type:

Forbehold: 
Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige omdisponeringer av areal, 
møblering og nedforing av himling internt i boligen. Arealer som P-rom eller BRA er angitt i henhold til gjeldende standard NS 3940/ 2012. Produkter som er vist 
med stiplede linjer, samt møblering, viser innredningsmuligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 
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LEILIGHETSPLAN

2-roms
Leilighets nr.: 2002, 2005
Etasje:   2. etg
Type:    2-roms
BRA ca.:    51.5 m2
P-rom ca.:   51.5 m2
Terrasse:   16.0 m2
Balkong:   
Sportsbod:  5 m2 i plan U2
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

21.02.22Bølgelengden_2002/2005_Salgstegning

2. etg.

51.5 m2

51.5 m2

16.0 m2

2-roms

Salg 04

2002, 2005

20.0 m²
PRIVAT TERRASSE

17.5 m²
STUE/KJØKKEN

9.0 m²
SOV

4.5 m²
ENTRE5.0 m²

BAD

BH=40 cmBH=40 cm

Branngardin foran vinduer mot øst

Levegg

N

Mål: 1:100 Rev.Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

07.02.22Bølgelengden_2010_Salgstegning
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

07.02.22Bølgelengden_2002/2005_Salgstegning
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Dato:

HAUSMANNS GATE 16,  0182 OSLO,   +47  23 32 72 00
WWW.HMARK.NO   FIRMAPOST@HMARK.NO

HILLEMELBYE
ARKITEE T KR

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

1m2m3m4m5m

Entreprenører:

Type:

Forbehold: 
Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foretanødvendige omdisponeringer av areal, 
møblering og nedforing av himling internt i boligen. Arealer som P-rom eller BRA er angitt i henhold til gjeldende standard NS 3940/ 2012. Produkter som er vist 
med stiplede linjer, samt møblering, viser innredningsmuligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 

SALGSTEGNING
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BØLGELENGDEN BORETTSLAG46

LEILIGHETSPLAN

2-roms
Leilighets nr.: 2012
Etasje:   2. etg
Type:    2-roms
BRA ca.:    51.0 m2
P-rom ca.:   51.0 m2
Terrasse:   16.0 m2
Balkong:
Sportsbod:  5 m2 i plan U2
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

21.02.22Bølgelengden_2012_Salgstegning
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

21.02.22Bølgelengden_2012_Salgstegning

2. etg.

51.0 m2

51.0 m2

16.0 m2

2-roms

Salg 05

2012

23.0 m²
STUE/KJØKKEN

6.0 m²
ENTRE

5.0 m²
BAD

13.5 m²
SOV

16.0 m²
PRIVAT TERRASSE

BH
=4

0 
cm

BH
=4

0 
cm

BH=80 cm

N

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

2.etg

Mål: 1:100 Rev.Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

21.02.22Bølgelengden_2012_Salgstegning
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

21.02.22Bølgelengden_2012_Salgstegning
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

07.02.22Bølgelengden_2010_Salgstegning
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

21.02.22Bølgelengden_2012_Salgstegning
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HILLEMELBYE
ARKITEE T KR

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

1m2m3m4m5m

Entreprenører:

Type:

Forbehold: 
Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foretanødvendige omdisponeringer av areal, 
møblering og nedforing av himling internt i boligen. Arealer som P-rom eller BRA er angitt i henhold til gjeldende standard NS 3940/ 2012. Produkter som er vist 
med stiplede linjer, samt møblering, viser innredningsmuligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 

SALGSTEGNING

C:\Revit\Lambertseter sør torgbygg- SENTRAL_reise2.rvt
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LEILIGHETSPLAN

2-roms
Leilighets nr.: 3002, 3005
Etasje:   3. etg
Type:    2-roms
BRA ca.:    51.5 m2
P-rom ca.:   51.5 m2
Terrasse:
Balkong:   13.5
Sportsbod:  5 m2 i plan U2
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m
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RadiatorR
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Netto takhøyde ca. 2,5 m
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Mål: 1:100 Rev.Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m
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3. etg.

13.5 m2

51.5 m2

51.5 m2

2-roms

Salg 06

3002, 3005

23.0 m²
STUE/KJØKKEN

13.5 m²
SOV

5.0 m²
BAD

6.0 m²
ENTRE

13.5 m²
BALKONG

BH=80 cm

N

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

2.etg

Mål: 1:100 Rev.Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m
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Mål: 1:100 Rev.Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m
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Mål: 1:100 Rev.Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Mål: 1:100 Rev.Dato:

H I L L E ME L B Y E
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

07.02.22Bølgelengden_3002/3005_Salgstegning
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Dato:

HAUSMANNS GATE 16,  0182 OSLO,   +47  23 32 72 00
WWW.HMARK.NO   FIRMAPOST@HMARK.NO

HILLEMELBYE
ARKITEE T KR

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

1m2m3m4m5m

Entreprenører:

Type:

Forbehold: 
Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foretanødvendige omdisponeringer av areal, 
møblering og nedforing av himling internt i boligen. Arealer som P-rom eller BRA er angitt i henhold til gjeldende standard NS 3940/ 2012. Produkter som er vist 
med stiplede linjer, samt møblering, viser innredningsmuligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 

SALGSTEGNING
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BØLGELENGDEN BORETTSLAG48

LEILIGHETSPLAN

2-roms
Leilighets nr.: 4002, 4005, 6002, 6005, 8002, 8005
Etasje:   4.-6.-8. etg
Type:    2-roms
BRA ca.:    51.5 m2
P-rom ca.:   51.5 m2
Terrasse:
Balkong:   8.5
Sportsbod:  5 m2 i plan U2

N

23.0 m²
STUE/KJØKKEN

13.5 m²
SOV

5.0 m²
BAD

6.0 m²
ENTRE

8.5 m²
BALKONG

BH=80 cmBH=0 cm

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,

Arkitekt:

Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 

Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

Radiator

Brystningshøyde

ca. 2,5 m
N

8.etg

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

N

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

2.etg

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

N

23.0 m²
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ENTRE

8.5 m²
BALKONG

BH=80 cmBH=0 cm
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Mål: 1:100 Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

21.02.22Bølgelengden_4002/4005/6002/6005/8002/8005_Salgstegning

4.-6.-8.- etg.
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

4.-6.-8.- etg.

8.5 m2

51.5 m2

51.5 m2

2-roms

4002, 4005, 
6002, 6005, 
8002, 8005

Snuareal for rullestol
pga. tilgjengelighetskrav.

N

1m2m3m4m5m

Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foretanødvendige omdisponeringer av areal, 
møblering og nedforing av himling internt i boligen. Arealer som P-rom eller BRA er angitt i henhold til gjeldende standard NS 3940/ 2012. Produkter som er vist 
med stiplede linjer, samt møblering, viser innredningsmuligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 
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LEILIGHETSPLAN

2-roms
Leilighets nr.: 5002, 5005, 7002, 7005
Etasje:   5.-7. etg
Type:    2-roms
BRA ca.:    51.5 m2
P-rom ca.:   51.5 m2
Terrasse:
Balkong:   8.5
Sportsbod:  5 m2 i plan U2

8.5 m²
BALKONG

23.0 m²
STUE/KJØKKEN

13.5 m²
SOV

5.0 m²
BAD

6.0 m²
ENTRE

BH=80 cm

N

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

2.etg

Mål: 1:100 Rev.Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m
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Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

07.02.22Bølgelengden_3002/3005_Salgstegning
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Dato:

HAUSMANNS GATE 16,  0182 OSLO,   +47  23 32 72 00
WWW.HMARK.NO   FIRMAPOST@HMARK.NO

HILLEMELBYE
ARKITEE T KR

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

1m2m3m4m5m

Entreprenører:

Type:

Forbehold: 
Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foretanødvendige omdisponeringer av areal, 
møblering og nedforing av himling internt i boligen. Arealer som P-rom eller BRA er angitt i henhold til gjeldende standard NS 3940/ 2012. Produkter som er vist 
med stiplede linjer, samt møblering, viser innredningsmuligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 

SALGSTEGNING

C:\Revit\Lambertseter sør torgbygg- SENTRAL_reise2.rvt
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LEILIGHETSPLAN

3-roms
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

21.02.22Bølgelengden_2013/2014_Salgstegning
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

21.02.22Bølgelengden_2013/2014_Salgstegning
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

21.02.22Bølgelengden_2013/2014_Salgstegning
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LEILIGHETSPLAN

3-roms
Leilighets nr.: 2013, 2014
Etasje:   2. etg
Type:    3-roms
BRA ca.:    74.5 m2
P-rom ca.:   70.0 m2
Terrasse:   23.5 m2
Balkong:
Sportsbod:  5 m2 i plan U2
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Dato:

HAUSMANNS GATE 16,  0182 OSLO,   +47  23 32 72 00
WWW.HMARK.NO   FIRMAPOST@HMARK.NO

HILLEMELBYE
ARKITEE T KR

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

1m2m3m4m5m

Entreprenører:

Type:

Forbehold: 
Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foretanødvendige omdisponeringer av areal, 
møblering og nedforing av himling internt i boligen. Arealer som P-rom eller BRA er angitt i henhold til gjeldende standard NS 3940/ 2012. Produkter som er vist 
med stiplede linjer, samt møblering, viser innredningsmuligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 

SALGSTEGNING
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

21.02.22Bølgelengden_3003/3006/5003/5006/7003/7006_Salgstegning
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

21.02.22Bølgelengden_3003/3006/5003/5006/7003/7006_Salgstegning
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

21.02.22Bølgelengden_3003/3006/5003/5006/7003/7006_Salgstegning
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Type:    3-roms
BRA ca.:    67.5 m2
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

21.02.22Bølgelengden_3003/3006/5003/5006/7003/7006_Salgstegning
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Dato:

HAUSMANNS GATE 16,  0182 OSLO,   +47  23 32 72 00
WWW.HMARK.NO   FIRMAPOST@HMARK.NO

HILLEMELBYE
ARKITEE T KR

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

1m2m3m4m5m

Entreprenører:

Type:

Forbehold: 
Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foretanødvendige omdisponeringer av areal, 
møblering og nedforing av himling internt i boligen. Arealer som P-rom eller BRA er angitt i henhold til gjeldende standard NS 3940/ 2012. Produkter som er vist 
med stiplede linjer, samt møblering, viser innredningsmuligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 

SALGSTEGNING
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

21.02.22Bølgelengden_3004/3007/5004/5007/7004/7007_Salgstegning

3.-5.-7.- etg.

10.0 + 7.5 m2

67.5 m2

64.0 m2

3-roms

Salg 08

3004, 3007, 
5004, 5007, 
7004, 7007

27.5 m²
STUE/KJØKKEN

8.0 m²
ENTRE

12.0 m²
SOV 1

8.0 m²
SOV 2

5.0 m²
BAD

3.0 m²
BOD

7.5 m²
BALKONG

10.0 m²
BALKONG

BH=0 cmBH=0 cm

BH=0 cm

N

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

2.etg

Mål: 1:100 Rev.Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Terrasse:

Balkong:
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SALGSTEGNING
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Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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SALGSTEGNING
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Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Leilighets nr.:
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Etasje:

Terrasse:

Balkong:
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Entreprenører:

Type:

Forbehold: 
Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foretanødvendige omdisponeringer av areal, 
møblering og nedforing av himling internt i boligen. Arealer som P-rom eller BRA er angitt i henhold til gjeldende standard NS 3940/ 2012. Produkter som er vist 
med stiplede linjer, samt møblering, viser innredningsmuligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 

SALGSTEGNING

C:\Revit\Lambertseter sør torgbygg- SENTRAL_reise2.rvt

OBOS Nye Hjem

2. etg.

57.0 m2

52.0 m2

2-roms

2002

Tilgang til felles takterrasse

11.03.2021



BØLGELENGDEN BORETTSLAG54

28.5 m²
STUE/KJØKKEN

13.5 m²
BALKONG

5.0 m²
BAD

6.0 m²
ENTRE

8.5 m²
SOV 2

13.0 m²
SOV 1

BH=80 cm BH=80 cmBH=0 cm

N

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

2.etg

Mål: 1:100 Rev.Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

07.02.22Bølgelengden_5002/5005/7002/7005_Salgstegning

5.-, 7.- etg.

8.5 m2

51.5 m2

51.5 m2

2-roms

Salg 16

5002, 5005, 
7002, 7005

4.0 m²
BOD

17.0 m²
SOV

4.5 m²
BAD

24.0 m²
STUE/KJØKKEN

3.5 m²
ENTRE

BH=40 cmBH=40 cm
Nedforet him

ling

Snuareal for rullestol
pga. tilgjengelighetskrav.

N

Dato:

HAUSMANNS GATE 16,  0182 OSLO,   +47  23 32 72 00
WWW.HMARK.NO   FIRMAPOST@HMARK.NO

HILLEMELBYE
ARKITEE T KR

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

1m2m3m4m5m

Entreprenører:

Type:

Forbehold: 
Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foretanødvendige omdisponeringer av areal, 
møblering og nedforing av himling internt i boligen. Arealer som P-rom eller BRA er angitt i henhold til gjeldende standard NS 3940/ 2012. Produkter som er vist 
med stiplede linjer, samt møblering, viser innredningsmuligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 

SALGSTEGNING

C:\Revit\Lambertseter sør torgbygg- SENTRAL_reise2.rvt

OBOS Nye Hjem

2. etg.

57.0 m2

52.0 m2

2-roms

2002

Tilgang til felles takterrasse

11.03.2021
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N

27.5 m²
STUE/KJØKKEN

3.0 m²
BOD

8.5 m²
SOV 2

12.5 m²
SOV 1

5.0 m²
BAD

7.5 m²
BALKONG

8.0 m²
ENTRE

8.5 m²
BALKONG

BH=0 cm BH=0 cm

BH=0 cm

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

2.etg

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

Bølgelengden_4003/4006/6003/6006/8003/8006_SalgstegningSalg 13

N

5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

N

4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

N

27.5 m²
STUE/KJØKKEN

3.0 m²
BOD

8.5 m²
SOV 2

12.5 m²
SOV 1

5.0 m²
BAD

7.5 m²
BALKONG

8.0 m²
ENTRE

8.5 m²
BALKONG

BH=0 cm BH=0 cm

BH=0 cm

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

2.etg

Mål: 1:100 Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

21.02.22Bølgelengden_4003/4006/6003/6006/8003/8006_Salgstegning

4.-6.-8.- etg.

8.5 + 7.5 m2

67.5 m2

64.0 m2

3-roms

Salg 13

4003, 4006, 
6003, 6006, 
8003, 8006

LEILIGHETSPLAN

3-roms
Leilighets nr.: 4003,
Etasje:   4.-6.-8. etg
Type:    3-roms
BRA ca.:    67.5 m2
P-rom ca.:   64.0 m2
Terrasse:   
Balkong:   8.5 + 7.5 m2
Sportsbod:  5 m2 i plan U2

20.0 m²
PRIVAT TERRASSE

17.5 m²
STUE/KJØKKEN

9.0 m²
SOV

4.5 m²
ENTRE5.0 m²

BAD

BH=40 cmBH=40 cm

Branngardin foran vinduer mot øst

Levegg

N

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

2. etg.

39.0 m2

39.0 m2

20.0 m2

2-roms

2010

N

23.0 m²
STUE/KJØKKEN

13.5 m²
SOV

5.0 m²
BAD

6.0 m²
ENTRE

8.5 m²
BALKONG

BH=80 cmBH=0 cm

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

H I L L E ME
A R K I T E TK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

4.-6.-8.- etg.

8.5 m2

51.5 m2

51.5 m2

2-roms

4002, 4005, 
6002, 6005, 
8002, 8005

Snuareal for rullestol
pga. tilgjengelighetskrav.

N

1m2m3m4m5m

Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foretanødvendige omdisponeringer av areal, 
møblering og nedforing av himling internt i boligen. Arealer som P-rom eller BRA er angitt i henhold til gjeldende standard NS 3940/ 2012. Produkter som er vist 
med stiplede linjer, samt møblering, viser innredningsmuligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 

27.5 m²
STUE/KJØKKEN

3.0 m²
BOD

8.5 m²
SOV 2

12.5 m²
SOV 1

5.0 m²
BAD

7.5 m²
BALKONG

8.0 m²
ENTRE

8.5 m²
BALKONG

BH=0 cm BH=0 cm

BH=0 cm

 4006, 6003, 6006, 8003, 8006
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N

12.0 m²
SOV 1

8.0 m²
SOV 2

3.0 m²
BOD

8.0 m²
ENTRE

5.0 m²
BAD

27.5 m²
STUE/KJØKKEN

8.5 m²
BALKONG

7.5 m²
BALKONG

BH=0 cm BH=0 cm

BH=0 cm

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

2.etg

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

Bølgelengden_4004/4007/6004/6007/8004/8007_SalgstegningSalg 14

N

5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

N

4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

N

12.0 m²
SOV 1

8.0 m²
SOV 2

3.0 m²
BOD

8.0 m²
ENTRE

5.0 m²
BAD

27.5 m²
STUE/KJØKKEN

8.5 m²
BALKONG

7.5 m²
BALKONG

BH=0 cm BH=0 cm

BH=0 cm

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

2.etg

Mål: 1:100 Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

21.02.22Bølgelengden_4004/4007/6004/6007/8004/8007_Salgstegning

4.-6.-8.- etg.

8.5 + 7.5 m2

67.5 m2

64.0 m2

3-roms

Salg 14

4004, 4007, 
6004, 6007, 
8004, 8007

LEILIGHETSPLAN

3-roms
Leilighets nr.: 4004, 4007, 6004, 6007, 8004, 8007
Etasje:   4.-6.-8. etg
Type:    3-roms
BRA ca.:    67.5 m2
P-rom ca.:   64.0 m2
Terrasse:   
Balkong:   8.5 + 7.5 m2
Sportsbod:  5 m2 i plan U2

20.0 m²
PRIVAT TERRASSE

17.5 m²
STUE/KJØKKEN

9.0 m²
SOV

4.5 m²
ENTRE5.0 m²

BAD

BH=40 cmBH=40 cm

Branngardin foran vinduer mot øst

Levegg

N

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

2. etg.

39.0 m2

39.0 m2

20.0 m2

2-roms

2010

N

23.0 m²
STUE/KJØKKEN

13.5 m²
SOV

5.0 m²
BAD

6.0 m²
ENTRE

8.5 m²
BALKONG

BH=80 cmBH=0 cm

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

H I L L E ME
A R K I T E TK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

4.-6.-8.- etg.

8.5 m2

51.5 m2

51.5 m2

2-roms

4002, 4005, 
6002, 6005, 
8002, 8005

Snuareal for rullestol
pga. tilgjengelighetskrav.

N

1m2m3m4m5m

Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foretanødvendige omdisponeringer av areal, 
møblering og nedforing av himling internt i boligen. Arealer som P-rom eller BRA er angitt i henhold til gjeldende standard NS 3940/ 2012. Produkter som er vist 
med stiplede linjer, samt møblering, viser innredningsmuligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 

12.0 m²
SOV 1

8.0 m²
SOV 2

3.0 m²
BOD

8.0 m²
ENTRE

5.0 m²
BAD

27.5 m²
STUE/KJØKKEN

8.5 m²
BALKONG

7.5 m²
BALKONG

BH=0 cm BH=0 cm

BH=0 cm
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13.0 m²
SOV 1

6.0 m²
ENTRE

5.0 m²
BAD

8.5 m²
SOV 2

28.5 m²
STUE/KJØKKEN

8.5 m²
BALKONG

BH=80 cm BH=0 cm BH=80 cm

N

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

2.etg

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

Bølgelengden_4008/6008/8008_SalgstegningSalg 15

5.0 m²
BAD

8.5 m²
SOV 2

BH=80 cm

N

5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

5.0 m²
BAD

8.5 m²
SOV 2

BH=80 cm

N

4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

13.0 m²
SOV 1

6.0 m²
ENTRE

5.0 m²
BAD

8.5 m²
SOV 2

28.5 m²
STUE/KJØKKEN

8.5 m²
BALKONG

BH=80 cm BH=0 cm BH=80 cm

N

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

2.etg

Mål: 1:100 Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

21.02.22Bølgelengden_4008/6008/8008_Salgstegning

4.-,6.-,8.- etg.

8.5 m2

65.5 m2

65.5 m2

3-roms

Salg 15

4008, 6008, 8008

LEILIGHETSPLAN

3-roms
Leilighets nr.: 4008, 6008, 8008
Etasje:   4.-6.-8. etg
Type:    3-roms
BRA ca.:    65.5 m2
P-rom ca.:   65.5 m2
Terrasse:   
Balkong:   8.5 m2
Sportsbod:  5 m2 i plan U2

20.0 m²
PRIVAT TERRASSE

17.5 m²
STUE/KJØKKEN

9.0 m²
SOV

4.5 m²
ENTRE5.0 m²

BAD

BH=40 cmBH=40 cm

Branngardin foran vinduer mot øst

Levegg

N

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

2. etg.

39.0 m2

39.0 m2

20.0 m2

2-roms

2010

N

23.0 m²
STUE/KJØKKEN

13.5 m²
SOV

5.0 m²
BAD

6.0 m²
ENTRE

8.5 m²
BALKONG

BH=80 cmBH=0 cm

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

H I L L E ME
A R K I T E TK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

4.-6.-8.- etg.

8.5 m2

51.5 m2

51.5 m2

2-roms

4002, 4005, 
6002, 6005, 
8002, 8005

Snuareal for rullestol
pga. tilgjengelighetskrav.

N

1m2m3m4m5m

Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foretanødvendige omdisponeringer av areal, 
møblering og nedforing av himling internt i boligen. Arealer som P-rom eller BRA er angitt i henhold til gjeldende standard NS 3940/ 2012. Produkter som er vist 
med stiplede linjer, samt møblering, viser innredningsmuligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 

13.0 m²
SOV 1

6.0 m²
ENTRE

5.0 m²
BAD

8.5 m²
SOV 2

28.5 m²
STUE/KJØKKEN

8.5 m²
BALKONG

BH=80 cm BH=0 cm BH=80 cm
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8.5 m²
SOV 2

28.5 m²
STUE/KJØKKEN

8.5 m²
BALKONG

6.0 m²
ENTRE5.0 m²

BAD

13.0 m²
SOV 1

BH=80 cm BH=0 cm BH=80 cmBH=0 cm

N

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

2.etg

Mål: 1:100 Rev.Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

21.02.22Bølgelengden_5008/7008_Salgstegning

5.-, 7.- etg.

8.5 m2

65.5 m2

65.5 m2

3-roms

Salg 17

5008, 7008

8.5 m²
SOV 2

28.5 m²
STUE/KJØKKEN

8.5 m²
BALKONG

6.0 m²
ENTRE5.0 m²

BAD

13.0 m²
SOV 1

BH=80 cm BH=0 cm BH=80 cmBH=0 cm

N

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

2.etg

Mål: 1:100 Rev.Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

21.02.22Bølgelengden_5008/7008_Salgstegning

5.-, 7.- etg.

8.5 m2

65.5 m2

65.5 m2

3-roms

Salg 17

5008, 7008

8.5 m²
SOV 2

28.5 m²
STUE/KJØKKEN

8.5 m²
BALKONG

6.0 m²
ENTRE5.0 m²

BAD

13.0 m²
SOV 1

BH=80 cm BH=0 cm BH=80 cmBH=0 cm

N

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

2.etg

Mål: 1:100 Rev.Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

21.02.22Bølgelengden_5008/7008_Salgstegning

5.-, 7.- etg.

8.5 m2

65.5 m2

65.5 m2

3-roms

Salg 17

5008, 7008

8.5 m²
SOV 2

28.5 m²
STUE/KJØKKEN

8.5 m²
BALKONG

6.0 m²
ENTRE5.0 m²

BAD

13.0 m²
SOV 1

BH=80 cm BH=0 cm BH=80 cmBH=0 cm

N

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

2.etg

Mål: 1:100 Rev.Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

21.02.22Bølgelengden_5008/7008_Salgstegning

5.-, 7.- etg.

8.5 m2

65.5 m2

65.5 m2

3-roms

Salg 17

5008, 7008

LEILIGHETSPLAN

3-roms
Leilighets nr.: 5008, 7008
Etasje:   5.-7. etg
Type:    3-roms
BRA ca.:    65.5 m2
P-rom ca.:   65.5 m2
Terrasse:   
Balkong:   8.5 m2
Sportsbod:  5 m2 i plan U2

20.0 m²
PRIVAT TERRASSE

17.5 m²
STUE/KJØKKEN

9.0 m²
SOV

4.5 m²
ENTRE5.0 m²

BAD

BH=40 cmBH=40 cm

Branngardin foran vinduer mot øst

Levegg

N

Mål: 1:100 Rev.Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

07.02.22Bølgelengden_2010_Salgstegning
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

07.02.22Bølgelengden_5002/5005/7002/7005_Salgstegning
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BH=40 cmBH=40 cm
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ling

Snuareal for rullestol
pga. tilgjengelighetskrav.

N

Dato:

HAUSMANNS GATE 16,  0182 OSLO,   +47  23 32 72 00
WWW.HMARK.NO   FIRMAPOST@HMARK.NO

HILLEMELBYE
ARKITEE T KR

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

1m2m3m4m5m

Entreprenører:

Type:

Forbehold: 
Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foretanødvendige omdisponeringer av areal, 
møblering og nedforing av himling internt i boligen. Arealer som P-rom eller BRA er angitt i henhold til gjeldende standard NS 3940/ 2012. Produkter som er vist 
med stiplede linjer, samt møblering, viser innredningsmuligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 

SALGSTEGNING
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m
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Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

21.02.22Bølgelengden_3009/4009/5009/6009/7009/8009_Salgstegning
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

21.02.22Bølgelengden_3009/4009/5009/6009/7009/8009_Salgstegning
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

21.02.22Bølgelengden_3009/4009/5009/6009/7009/8009_Salgstegning
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

21.02.22Bølgelengden_3009/4009/5009/6009/7009/8009_Salgstegning
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LEILIGHETSPLAN

4-roms
Leilighets nr.: 3009, 4009, 5009, 6009, 7009, 8009
Etasje:   3.-4.-5.-6.-7.-8. etg
Type:    4-roms
BRA ca.:    97.5 m2
P-rom ca.:   94.0 m2
Terrasse:   
Balkong:   20.0 m2
Sportsbod:  5 m2 i plan U2
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m
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Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

07.02.22Bølgelengden_5002/5005/7002/7005_Salgstegning
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N

Dato:

HAUSMANNS GATE 16,  0182 OSLO,   +47  23 32 72 00
WWW.HMARK.NO   FIRMAPOST@HMARK.NO

HILLEMELBYE
ARKITEE T KR

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

1m2m3m4m5m

Entreprenører:

Type:

Forbehold: 
Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foretanødvendige omdisponeringer av areal, 
møblering og nedforing av himling internt i boligen. Arealer som P-rom eller BRA er angitt i henhold til gjeldende standard NS 3940/ 2012. Produkter som er vist 
med stiplede linjer, samt møblering, viser innredningsmuligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 

SALGSTEGNING
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Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m
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Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

N

4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

N

16.0 m²
SOV 1

8.5 m²
SOV 2

5.5 m²
BAD 1

13.5 m²
ENTRE

9.5 m²
SOV 3

40.0 m²
STUE/KJØKKEN

2.5 m²
BOD

3.5 m²
BAD 2

14.0 m²
BALKONG

BH=0 cm

BH
=4

0 
cm

BH
=4

0 
cm

BH
=4

0 
cm

BH
=4

0 
cm

BH=40 cm BH=40 cm

Branngardin foran vinduer mot øst i plan 3

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

2.etg

Mål: 1:100 Dato:

H I L L E ME L B Y E
A R K I T E ETK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

21.02.22Bølgelengden_3001/4001/5001/6001/7001/8001_Salgstegning

3.-4.-5.-6.-7.-8.- etg.

13.5 m2

106 m2

101 m2

4-roms

Salg 11

3001, 4001, 
5001, 6001, 
7001, 8001

LEILIGHETSPLAN

4-roms
Leilighets nr.: 3001, 4001, 5001, 6001, 7001, 8001
Etasje:   3.-4.-5.-6.-7.-8. etg
Type:    4-roms
BRA ca.:    106 m2
P-rom ca.:   101 m2
Terrasse:   
Balkong:   13.5 m2
Sportsbod:  5 m2 i plan U2

20.0 m²
PRIVAT TERRASSE

17.5 m²
STUE/KJØKKEN

9.0 m²
SOV

4.5 m²
ENTRE5.0 m²

BAD

BH=40 cmBH=40 cm

Branngardin foran vinduer mot øst

Levegg

N

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

ca. 2,8 mNetto takhøyde

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

2. etg.

39.0 m2

39.0 m2

20.0 m2

2-roms

2010

8.5 m²
BALKONG

23.0 m²
STUE/KJØKKEN

13.5 m²
SOV

5.0 m²
BAD

6.0 m²
ENTRE

BH=80 cm

N

3.etg
4.etg
5.etg
6.etg
7.etg
8.etg

H I L L E ME
A R K I T E TK R

Leilighets nr.:

BRA ca.:

P-rom ca.:

Etasje:

Terrasse:

Balkong:

Type:

SALGSTEGNING

Sportsbod:

Utbygger:

Langbølgen 7,  1150 Oslo

5 m2 i plan U2

Arkitekt:

Forbehold:
Oppgitte arealer som P-rom og BRA er angitt iht. 
gjeldende standard NS 3940:2012, og basert på 
foreløpige beregninger. 
Toleranser og måleregler iht. NS 3420.
Møblering samt produkter vist med stiplede linjer viser 
innredningsmuligheter og inngår ikke i 
standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende 
og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.  
Plassering av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av himlinger kan 
endres i detaljprosjekteringen. Antall, plassering og 
type radiator kan endres i detaljprosjektering for å 
oppfylle energikrav og oppvarmingsbehov. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer i planløsning som følge av 
detaljprosjektering. Brannkrav kan medføre at 
yttervegg mot vest vil bli trukket noe inn i leiligheten.

Nedforet himling

1m 2m 3m 4m 5m

Sikringsskap

Varmefordelingsskap

RadiatorR

BrystningshøydeBH=

Netto takhøyde ca. 2,5 m

5.-, 7.- etg.

8.5 m2

51.5 m2

51.5 m2

2-roms

5002, 5005, 
7002, 7005

Snuareal for rullestol
pga. tilgjengelighetskrav.

N

1m2m3m4m5m

Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foretanødvendige omdisponeringer av areal, 
møblering og nedforing av himling internt i boligen. Arealer som P-rom eller BRA er angitt i henhold til gjeldende standard NS 3940/ 2012. Produkter som er vist 
med stiplede linjer, samt møblering, viser innredningsmuligheter og inngår således ikke i standardleveranse. Kjøkkeninnredning er veiledende og leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Vindusplassering kan variere noe fra vist plassering. 

16.0 m²
SOV 1

8.5 m²
SOV 2

5.5 m²
BAD 1

13.5 m²
ENTRE

9.5 m²
SOV 3

40.0 m²
STUE/KJØKKEN

2.5 m²
BOD

3.5 m²
BAD 2

14.0 m²
BALKONG

BH=0 cm

BH=40 cm BH=40 cm

Branngardin foran vinduer mot øst i plan 3



Romskjema - Leiligheter
ROM

Entré/gang

Innvendig bod

Kjøkken

Hovedsoverom

For samtlige leiligheter leveres 
Pergo Falster eik Nordlys FP 145 
fas 2 kanter, 13 mm 1-stavs parkett 
i lys, mattlakkert eik som standard. 
Tilhørende fotlister og terskler.

Som over

Som over

Som over

Sparklet og malt gips eller 
betong, hvit farge NCS-
0500-N. Tre kostnadsfrie 
alternative veggfarger.

Sparklet og malt gips eller 
betong, hvit farge NCS-
0500-N. Tre kostnadsfrie 
alternative veggfarger.

Malt flate på vegg mellom 
over- og underskap. Samme 
farge som vegger før øvrig og 
utført med egnet maling 
som oppfyller funksjon for 
vannsprut og vask av fettsprut 
fra matlaging.

Som over

GULV VEGGER
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Inngangsdør i tre med FG-godkjent 
sylinderlås og kikkehull, beige farge 
NCS 6005-Y20R/RAL1035.

Hvitmalt, glatt innerdør.

Malt, nedsenket gipshimling, ev. 
sparklet og malt betonghimling 
med synlige v-fuger. Hvit farge, 
NCS S0500-N.

Hvitmalt, glatt innerdør. Ventila-
sjonsaggregat, mulig sikringsskap 
og varmefordelingsskap på vegg.

Hvitmalt, nedsenket gipshimling.

Modell Focus fra HTH i hvit/lakk 
leire/glatt grå farge/sort trestruktur, 
inkl. foringer og dekksider. Takhøye 
overskap plan 2, standard høyde 
plan 3-8. LED-gripelist overskap, 
Infinite-grep underskap, kostnads-
frie alternativ: Line Antracit, Børstet 
sort eller Infinite i annen farge. 
Underskap: hyller, ett med
LUX-skuffer og bestikkinnlegg i 
øverste skuff, karusell i hjørneskap, 
demping. Overskap: hyller og 
demping.  Benkeplate: laminat 603 
Glitter Biano, 631 Sandsten eller 
630 Grafitt. Planlimt kum Intra 
Omnia 600SF, armatur Grohe 
Eurosmart eller tilsv.

Sparklet og malt betonghimling 
med synlige v-fuger,hvit farge. 
Stedvis nedforet himling/
innkassinger i sparklet og malt gips.

Hvitmalt, glatt innerdør. 
Garderobeskap med slagdører som 
inntegnet, 1m skap per sengeplass. 
Hattehylle i full bredde, stang og 
hyller halv bredde hver.  

Sparklet og malt betonghimling 
med synlige v-fuger, hvit farge. 
Stedvis nedforet himling/
innkassinger i sparklet og malt gips.

Automatisk døråpner / 
porttelefonanlegg med skjerm 
og tale.

Stikk og belysning iht. NEK 400.

Det leveres hvite spotter i 
himling med dimmer, antall 
etter romstørrelse. I entré uten 
nedforing leveres DCL takpunkt 
med tilhørende dimmer 
på vegg.

1 stk lampe i himling.                                                  
Pulverapparat (kan bli plassert 
løst og/eller i annet rom). 
Stikk og belysning iht. NEK 400.

Kildesortering med 3/4/6 
fraksjoner montert i skap under 
vask, totalt min 3x13L, 2x15,5L 
og 1x2,8L avfallbeholdere på 
kjøkkenet som helhet.  

Integrerte hvitevarer 
(kombiskap kjøl/frys, 
stekeovn, induksjonskoketopp 
og oppvaskmaskin) fra 
Electrolux/AEG, slimline 
ventilator 490-12 fra 
Røroshetta, eller tilsvarende. 

Stikk og belysning iht. NEK 
400.

Radiatorer med komfortvarme. 
Stikk og belysning iht. NEK 400.

TAK INNREDNING DIVERSE
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Romskjema - Leiligheter
ROM

Bad

Stue

Terrasse / Balkong

Bad 2

Mørk grå gulvflis, 200x200 mm 
generelt og 100x100 mm i 
nedsenket dusjsone. Kvadratisk 
designsluk, 200x200 mm.

Som over

Tremmegulv av trykkimpregnerte 
trebord.

Som over

200x400 mm hvit, blank flis.

Som over

Byggets fasademateriale, 
hovedsakelig tegl, delvis trepa-
nel og plater. Skille-/
skjermvegger i foliert glass.

Som over

GULV VEGGER
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Innredning av med glatte fronter 
og fasede kanter, 3 valgfrie farger. 
Heldekkende servant med 
skuffeseksjon på 80 cm, i tillegg 
40 cm skap på én side. Demping 
på skuffer. Rektangulært speilskap  
over servantseksjon, bredde 80 cm, 
med hyller og innfelt LED-belys-
ning. WC med innebygget sisterne, 
”rimless” toalettskål og toalettsete 
med demping. Kontrastfarge på 
WC-lokk mot vegg. 1 stk 
dorullholder, 6 stk kroker.

Hvitmalt, glatt innerdør. Balkong-
dør: vindusdør med lav brystning 
og 3-punkts låsing.

Nedsenket himling i hvit farge. 
Metallplater/gips sparklet og malt 
med våtromsmaling. Downlights 
med dimbare LED-spotter.

Som over

Spilehimling av tre.

Det leveres 40 cm servantskap 
med glatte fronter i hvit matt 
utførelse. Heldekkende servant 
i porselen og 40 cm speil med 
belysningsarmatur. WC med inne-
bygd sisterne,” rimless” toalettskål 
med toalettsete med demping. 

Hvitmalt, nedsenket gipshimling.

Plass til vaskesøyle ved siden av 
servantseksjon, egen 
tilkoblingsmulighet. 
Servantbatteri Oras Safira eller 
tilsvarende. Blandebatteri og 
dussjett i krom. Dusjdører i 
herdet glass med alu- eller krom 
profil, slagdør. Spikerslag for 
støttehåndtak på begge 
sider av WC og i dusjsone. Elek-
trisk gulvvarme med termostat. 
Stikkontakt for vaskemaskin 
og tørketrommel, dobbeltstikk 
i tilknytning til speil. Stikk og 
belysning iht. NEK 400.

Som over

Utelampe og stikkontakt. 
Rekkverk i perforerte 
metallplater med rødbrun farge, 
overliggende håndløper i 
metall.  Terrasser i plan 2 har 
plantekasser i tre, ca 40 cm 
høye,  som delvis skille mellom 
privat og felles uteareal.

Servantbatteri Oras Safira eller 
tilsvarende, i krom. Stikk og 
belysning iht. NEK 400.
Blandebatteri og dussjett i 
krom. Dusjdører i herdet glass 
med alu- eller krom profil. 
Spikerslag for støttehåndtak på 
begge sider av WC og i dusj-
sone. Elektrisk gulvvarme med 
termostat.

TAK INNREDNING DIVERSE
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Prosjektbeskrivelse 
GENERELT
Denne beskrivelsen er overordnet og bør leses 
sammen med romskjemaet, salgstegninger og 
øvrig prospekt for å få et helhetsbilde av 
boligene. Beskrivelsen er utarbeidet for å 
orientere om bygningenes viktigste 
bestanddeler og funksjoner. For øvrig skal 
offentlige lover, byggeforskrift TEK 17 (2017) 
og øvrige gjeldende forskrifter pr. dato for 
rammetillatelse legges til grunn for krav til 
utførelse og materialbruk. 

Fast innredning på kjøkken og bad som er 
tegnet inn med hel strek på tegningene er 
inklusive i kontrakten. Møbler som er tegnet 
inn med hel strek er til illustrasjon og leveres 
ikke, foruten garderobeskap til alle 
soverom, som leveres. Innredning som er 
stiplet er heller ikke inkludert. Alle opplysninger 
i denne beskrivelse er gitt med forbehold om 
rett til endringer som er hensiktsmessige og 
nødvendige, uten å forringe den generelle 
standard.

PROSJEKTETS ORGANISASJON 
Bølgelengden borettslag skal bygges og 
selges av OBOS Nye Hjem AS. Borettslaget er 
en del av prosjektet Lambertseter T, som er et 
samarbeidsprosjekt med OBOS Eiendom der 
de er byggherre for næringsdelen i 1. etasje. 
Oppgjør foretas av Megleroppgjør AS. 
Prosjektet kan underveis bli overdratt til et 
annet helt eller delvis OBOS-eiet selskap.

BREEAM-NOR 
Bølgelengden borettslag skal 
BREEAM-NOR-sertifiseres med ambisjon om 
å oppnå nivå “Very Good”. Besøk gjerne Grønn 
Byggallianse sine nettsider for mer informasjon 
om BREEAM-NOR- sertifisering: 
byggalliansen.no/sertifisering/breeam/ 

UTOMHUS
I prosjektet Bølgelengden er utomhusarealet 
for boligene løst hovedsakelig på taket over 
næringsetasjen, i 2. etasje, primært i nord og 
sør på takflaten. Arealet vil knyttes sammen 
både gjennom innvendig og utvendig tilgang 
og vil bestå av en trivelig og frodig beplantet 
lund med syriner eller tilsvarende, egne arealer 
for dyrking, flere sitteplasser med bord både 
med og uten pergola, en egen bocciabane 
og to områder med aktivitets-/lekeapparater. 
Det vil etableres tremmegulv mellom de ulike 
funksjonene på takplanet for å sikre god 
tilgang for beboerne. Alt dette gjør at området 
vil være svært godt egnet til både rekreasjon 
og felles aktiviteter. Det vil kun være beboere 
i borettslaget som har tilgang til de utvendige 
arealene i 2. etasje. 

Det vil også opparbeides utomhusarealer på 
gateplan foran og rundt bygningen, som vil bli 
tilgjengelig for allmenheten. Det sørlige torget 
vil bli opparbeidet med et amfi, lekeområde for 
barn, sykkelparkering og område for 
uteservering. Det vil være beplantning i form 
av trær og regnbed, og klatreplanter på 
byggets fasade. Utenfor borettslaget 
inngangspartier vil det også bli etablert 
sykkelparkering, samt nedgravde 
avfallsbeholdere for husholdningsavfall 
mellom boliginngang B og C. Det nordlige 
torget vil også opparbeides med nytt dekke og 
beplantning, og vil i tillegg sørge for 
kjøreadkomst fra Lambertseterveien for 
utrykningskjøretøy og leveranser. På søndre 
gavl, under den felles takterrassen, er det 
innkjøring til garasje og varelevering til 
næringslokalene. Byggets fasade mot vest 
ligger inntil t-banelinjen og delvis perrongen 
til Lambertseter stasjon. Adkomst til t-bane er 
planlagt som dagens situasjon via trapper og 
ramper ved Narvesen.
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Det er lagt opp til grønne tak på deler av 
takflaten til bygget. Her vil det sannsynligvis 
bli lagt sedumtak bestående av bergknapp, 
sukkulenter og eng, noe som vil være en viktig 
brikke for å håndtere store nedbørsmengder 
i urbane strøk, og samtidig ivareta krav til 
BREEAM-miljøsertifisering. 

Sedum og eng vil også være en positiv 
bidragsyter til biologisk mangfold på tomten, 
da begge deler vil fungere som biotoper for 
både innsekter og fugler. Det er ingen 
oppholdsarealer på tak over øverste 
boligetasje, disse er kun tilgjengelig for 

driftspersonell. Omfang og type beplantning 
på tak kan avvike fra beskrevet tiltak, det vil 
detaljprosjekteres for å oppnå BREEAM-
sertifisering og håndtere offentlige krav mtp. 
nedbør.

Foreløpig utomhusplan (datert 31.08.21) er 
illustrert i prospektet og seneste versjon kan 
til enhver tid besiktiges hos prosjektselger. 
Illustrasjonene viser hvordan utearealer på 
taket over næringsetasjen tenkes disponert, 
men er ikke å anse som bindende for selger, 
hva utforming, detaljering og 
materialbruk angår. 
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Næringsarealene i plan 1 disponerer utearealet 
foran sine lokaler og står fritt til å benytte disse 
iht. offentlige regler og forskrifter. Områdene 
direkte utenfor borettslagets inngangspartier, 
samt gangveien, disponeres ikke av 
næringsarealene og skal være tilgjengelige 
for hhv. borettslagets beboere og gjester og 
allmennheten. Iht. reguleringsbestemmelser er 
det tilrettelagt for kjøring over både torg nord 
og torg sør, for varelevering, 
utrykningskjøretøyer mm.

Eier av næringsseksjonen i plan 1 har opsjon 
på utvidelse av næringsarealet i plan 1, enten i 
forbindelse med byggeprosjektet eller senere. 
Det henvises til salgsoppgaven og kapittel om 
forbehold for ytterligere beskrivelse av 
potensiell utvidelse. Konsekvens for 
borettslaget er i hovedsak mulighet for større 
takterrasse i plan 2. Tiltaket kommer ikke i 
konflikt med leiligheter.

BYGNING
Bygningen består av to kjellerplan, én 

næringsetasje med inngang fra gateplan, 
og syv boligetasjer over dette. Boligetasjene 
utgjør 61 leiligheter og et stort felleslokale på 
sør-siden av 2. etasje. Boligene vil ha tre 
separate inngangspartier fra gateplan (A, B, 
C). I 2. etasje vil det etableres en langsgående 
gang som sikrer alle beboerne innvendig 
tilgang til felleslokalet. Byggets to kjellerplan 
benyttes primært til parkering, sykkelparkering, 
tekniske rom og sportsboder for leilighetene. 
Boligkjøpere i Bølgelengden borettslag vil 
også få tilgang til flotte, urbane kvaliteter ved 
at hele 1. etasje vil bli del av eksisterende 
Lambertseter Senter. Det er p.t. ikke avklart 
hvilke butikker/tjenester som skal etableres i 1. 
etasje, men det legges opp til blant annet en 
større dagligvarebutikk.

Bygget er pelet til fjell, og ligger på leire. 
Bæresystem og dekker/gulv er av plasstøpt 
betong i kombinasjon med prefabrikkerte 
elementer. Byggets fasade blir hovedsakelig 
kledd med lys teglstein, metallplater, glass og 
stedvis trepanel. Detaljer av blant annet 
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teglrelieff, mørkere tegl og trespiler. 
Balkongrekkverkene leveres lakkert i 
perforert metall. 

FELLESAREALER
I prosjektet Bølgelengden vil fellesarealene i 
tilknytning til leilighetene, altså oppganger og 
lokalet ute og inne i plan 2, eies av borettslaget 
og dets beboere.

Inngangspartier: 
Eiendommen får trivelige og påkostede 
inngangspartier designet av 
interiørarkitekturselskapet PIL. 
Hovedinngangspartiene i plan 1 blir belagt 
med klinkerfliser på gulv. Vegger og himling 
blir kledt med spiler av behandlet eik med 
innfelt LED-belysning. Det leveres postkasser 
med lås til hver bolig, oppslagstavle og en 
sittebenk i tre i hver av de tre oppgangene. 

Felleslokaler i plan 2: 
I Bølgelengden borettslag er det lagt stor 
vekt på trivelige felles oppholdsarealer, som 
oppfordrer til og tilrettelegger for aktiviteter, 
sosialt samvær og et trygt og godt bomiljø. 

Alle tre oppganger har direkte adkomst til 
felleslokaler på ca. 220 m2 i plan 2. Her finnes 
flere ulike soner for opphold og rekreasjon, 
både ute og inne. Blant annet planlegges det 
et bibliotekrom og tv-stue, spisestue, 
kjøkkenfasiliteter og et avsatt område til 
husverten fra Diakonhjemmet. 
Fellesområdet vil være fleksibelt og med 
mulighet til å avgrense større eller mindre deler 
alt etter hva slags arrangementer det ønskes 
å arrangere. Det vil blant annet være mulighet 
for å bruke deler av lokalet til enten private 
eller felles selskapeligheter,  
fellestrening, spillkvelder, foredrag eller besøk 
av familie, venner eller servicepersonell. 
Kanskje det er ønskelig å heie frem Norges 
sportslag i fellesskap foran tv’en, eller bare å ta 
seg en kaffe og lese avisen et sted der det er 
andre og kjente mennesker til stede. 

Husverten fra Diakonhjemmet Omsorg vil 
være til stede på dag- og kveldstid, og vil ofte 
være tilgjengelig for beboerne i felleslokalet.
I tilknytning til felleslokalet vil det også være 
et gjesterom med bad og soveplass. Det er 
lagt opp til at gjesterommet kan bookes av alle 
beboere, f.eks. til bruk ved besøk med 
overnattingsbehov. 

Utforming av felleslokalene vil bli med god 
standard, der interiørarkitekt vil stå for valg 
knyttet til farge og møblering. Det legges vekt 
på en lun og trivelig stemning, med tydelig 
definerte soner og tilgjengelighet for alle.

Øvrige fellesarealer: 
Hovedtrapperom, sluser og korridorer ellers i 
bygget, med unntak av de utvidede arealene i 
plan 2, blir belagt med klinkerfliser på gulv og 
tilsvarende sokkelflis.  Sekundærtrapper i hver 
oppgang blir levert som ståltrapper.

I taket blir det systemhimling med LED 
takarmaturer. Vegger i trapperom og korridorer 
blir sparklet og malt i hvit farge. Det blir 
montert akustiske plater på repos- og 
korridorhimlinger dersom det er behov iht. 
forskrifter, for øvrig leveres systemhimling. All 
belysning i fellesarealer, ekskl. nødlys, styres av 
detektor for bevegelse.

Bodareal, tekniske rom, sykkelrom og 
bøttekott får enklere utforming. Her vil 
betonggulv stålglattes og påføres heldekkende 
grå epoxymaling eller tilsvarende. 
Vegger males hvite. 

PARKERING
Det blir bygget en kjeller under 
bygningen, med ca. 25 parkeringsplasser 
tilknyttet Bølgelengden borettslag. I tillegg 
til disse plassene er det ytterligere ett plan 
parkering og plasser avsatt til Lambertseter 
senter. Alle parkeringsplasser leveres med eget 
nummer. Komplett ladeanlegg og ladeboks for 
el-bil vil være mulig som tilvalg, elektrisk 
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infrastruktur er tilrettelagt og klargjort for 
ladere på alle plasser.

Gulv i parkeringskjeller utføres som stålglattet 
betong og støvbindes. Vegger males.

Det blir avsatt plass til et stort antall sykler. 
Primært i kjelleren, men også noen plasser på 
utomhusarealene utenfor boliginngangene. 

HEISER
Heiser går fra kjeller til øverste etasje, og vil 
ikke være tilgjengelig for andre enn 
Bølgelengdens beboere. Det vil være en egen 
heis som knytter næringsareal sammen med 
tilhørende parkering, denne holdes separat fra 
borettslaget. 

Heisstolene har innvendig størrelse på 
minimum 1,1 m x 2,1 m og tilfredsstiller dermed 
størrelsesmessig kravet til «båretransport». 
Heisfronter leveres i rustfritt stål i alle etasjer. 
Heiskupé leveres med innerdør i rustfritt stål. 
Fargede, laminerte plater på øvrige vegger og 

speil på bakveggens øvre halvdel. Det mon-
teres håndløper i rustfritt, børstet stål på den 
ene langveggen, samt et klappsete. Gulv med 
slitesterkt belegg. Det leveres himling med 
LED-downlights. 

Heishastigheten blir 1 m pr. sekund. Heisen 
utstyres med heisalarm tilknyttet 
leverandørens operasjonssentral.

BALKONGER
Det er planlagt flotte uteområder av ulik 
størrelse, form og plassering tilknyttet 
leilighetene. De aller fleste leilighetene får 
minst én privat balkong eller terrasse.
Balkonger og terrasser leveres med 
tremmegulv av trykkimpregnerte trebord, hvor 
underliggere legges i drenerende retning. 
Rekkverk i perforerte stålplater lakkert i 
rødbrun farge, med håndløper i metall i 
matchende farge. Skille-/skjermvegger i 
foliert glass. Det etableres takutstikk over 
øverste balkong. All himling på balkonger kles 
med trespiler på undersiden.

Balkonger og terrasser leveres med tregulv, og kommer med rekkverk i 
rødbrun farge og håndløper i metall i matchende farge.
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Det er viktig å merke seg at balkonger er en 
utendørskonstruksjon hvor det må påregnes 
vann på balkongen ved regn. Dette kan være 
direkte regn eller drypp fra overliggende 
konstruksjoner, uten at dette kan påpekes som 
konstruksjonsfeil. Det er avrenning fra 
balkongene via renner og nedløpsrør.

BODER
Det leveres én sportsbod på minimum 5 m2 
for alle leilighetene. Sportsbodene leveres med 
tette vegger. Vegg mot gangsone skal føres til 
tak (tett opp til 2,2 m, netting tillates over). 

TAKHØYDE
Normal netto etasjehøyde er ca. 2,5 m. I 2. 
etasje vil det være en høyere etasjehøyde enn 
de resterende boligetasjene, ca. 2,8 m. 
Det vil være nedforet himling i entré, 
innvendig bod, på bad og wc, i tillegg til lokale 
nedforinger/innkassinger bl.a. i forbindelse 
med tekniske føringer som ventilasjon, 
boligsprinkling og bærende konstruksjoner. 
Under nedforede himlinger og innkassinger vil 
netto etasjehøyde være ca. 2,2 m, det samme 
vil den være på bad og WC. 
Ventilasjonsaggregat, fortrinnsvis plassert i tak 
i innvendig bod, vil kunne ha noe lavere 
underkant enn 2,2 m over gulv.

På salgstegningene er det markerte/skraverte 
arealer som viser antatt plassering og omfang 
av nedforede himlinger og innkassinger. 
Endelig omfang og plassering av nedforinger/
innkassinger avgjøres i detaljprosjekteringen 
og tegningen pt kan ikke sees på som 
bindende for selger.
Vinduer har topp vinduskarm ca. 2,1 m over 
gulv. Vinduer leveres i hovedsak med 
brystningshøyde 40 eller 80 cm.   

I garasje vil netto takhøyde være minimum 
2,1 m i kjørebane og på oppstillingsplass. Noe 
lavere høyde ved vegger og under tekniske 
føringer kan forekomme. 

INVENDIGE FLATER OG MATERIALER:
VINDUER/DØRER/BESLAG
Vinduer og dører leveres med utvendig 
aluminiumskledning og med klart energiglass, 
iht. gjeldende forskrifter. Vinduer og dører 
leveres generelt med hvite overflater 
innvendig. Vindus- og dørbeslag i mørkt, 
lakkert metall og øvrig beslag i farge tilpasset 
tegl. Alle vinduer skal kunne vaskes fra 
innsiden eller fra egen balkong/terrasse. Det 
skal minst være 1 stk. åpningsbart vindu eller 
ytterdør pr. rom. 

Vinduer og vindusdører leveres av produsent 
underlag Norsk Dør- og Vinduskontroll, og 
med låsbare vridere dersom vinduene er 
allment tilgjengelige og avstanden mellom 
underkant dør/vindu og terreng er mindre enn 
2,0 meter.

Alle dører i tilknytning til fellesareal leveres i en 
mørk beige farge bestemt av interiørarkitekten. 
Inngangsdører leveres i tre og med 
forsikringsgodkjente (FG) beslag og låser, samt 
kikkehull. Innvendige dører leveres med hvite, 
glatte dørblad. Slagdør mellom gang og stue/
kjøkken leveres med glassfelt, skyvedør leveres 
som tett dør. Inntegnet skyvedør mellom entré 
og stue kan måtte byttes til slagdør dersom 
det er nødvendig for å tilfredsstille lydkrav. 
Dette vil i tilfelle opplyses om særskilt til de 
leilighetene det gjelder. Låser og beslag for 
dører både innvendig og i yttervegg, leveres i 
rustfritt stål, børstet utførelse. 

Det blir levert OBOS-nøkkel for skall-sikrings-
dører i fellesarealer og garasje. Dette er et 
digitalt nøkkelsystem som lar deg åpne dører 
med smarttelefonen, og det er like enkelt å 
dele nøkler med for eksempel gjester, tjeneste- 
og leveransepersonell som å sende en 
tekstmelding. Tilsvarende løsning for den 
enkelte beboers leilighetsdør blir tilgjengelig 
som tilvalg.
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GULV
Alle gulv i leiligheten med unntak av bad og 
wc leveres med 1-stavs parketten «Pergo 
Falster eik Nordlys FP 145 fas 2 kanter», en lys 
eikeparkett med matt, børstet overflate. 
Parketten vil ha et naturlig innslag av kvister. 
Se eget avsnitt om baderom og wc.

VEGGER
Vegger i leiligheten er av betong eller gips og 
leveres med sparklet og malt overflate, dette 
gjelder også vegg mellom kjøkkenbenk og 
overskap. Maling mellom over- og underskap 
på kjøkken utføres med egnet maling som 
oppfyller funksjon for vannsprut og fettsprut 
fra matlaging. Fliser i dette området kan 
leveres som tilvalg. Standard farge på vegg er 
hvit NCS-0500-N, med mulighet til å velge 
mellom 3 andre farger kostnadsfritt. 

Se eget avsnitt om baderom og wc.

HIMLING
Betonghimlinger (tak i leiligheten) leveres i 
sparklet og malt utførelse. Farge klassisk hvit 
NCS-0500-N, som er en ren og nøytral 
hvit-tone. Det benyttes en kombinasjon av 
prefabrikkerte elementer og plasstøpt betong. 
Det må derfor påregnes synlige v-fuger i 
himlingene. Det vil være nedforet himling i 
entré, bod og wc samt stedvis i øvrige rom der 
det er tekniske føringer. Dette vil være 
sparklet og malt gips, i samme farge som 
taket for øvrig.

LISTVERK OG FORINGER
Fotlister og terskler i eik følger fargen på 
parketten, med tilnærmet likt uttrykk. 
Dør- og vindusgerikter (lister rundt dør/vindu) 
leveres fabrikkmalt i hvitt, med synlige 
spikerhoder. Dør og vindusforinger leveres i de 
fleste tilfeller av fabrikkmalte MDF-materialer i 
tilsvarende farge som vinduer og dører, festet 
med synlige spiker. Det leveres ikke taklister. 
Ønskes gerikter og foringer sparklet og malt i 
hele leiligheten, kan det bestilles som tilvalg.

Pen og praktisk kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer levert av 
HTH leveres som standard, med fire kostnadsfrie fargealternativer.
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KJØKKEN
Standard kjøkkeninnredning blir levert av HTH. 
Modell Focus, som er en 19 mm tykk, slett, 
lakkert melaminfront, med lett avfreste kanter 
og en overflate som er enkel å rengjøre. Det vil 
være mulig å velge mellom fire 
fargealternativer kostnadsfritt: hvit, «lakk leire», 
grå og One sort trestruktur melamin. 

Innredningshøyde i plan 3-8 er ca. 212 cm + 
35 cm foringer til tak. I plan 2 er det såkalte 
takhøye skap, med innredningshøyde ca. 228 
cm. Avstand fra gulv til overskap blir ca 151 cm. 
Høyskap for integrert kjøl/frys og i noen 
kjøkken også for ovn har høyde ca. 195 cm i 
plan 3-8 og ca. 211 cm i plan 2, begges steder 
med ca. 16 cm sokkel. Takavslutning, 
dekksider, sokler og foringer i samme utførelse 
som kjøkkenet. 

Det leveres som standard gripelist med 
LED-lys på overskap, med unntak av 
hjørneskap, og Infinite grep på underskap. 
Tre alternativer kan kostnadsfritt velges 
istedenfor: Line Antracit (W773364), Line 
Børstet sort (W773391) eller annen farge 
Infinite-grep. 

Det leveres én skuffeseksjon i underskap pr 
leilighet, med LUX-skuffer med fulluttrekk og 
bestikkinnlegg i øverste skuff. Øvrige 
underskap leveres med én hylle. Hjørneskap 
underskap leveres med karusell. 
Kildesorteringsskuff med 3/4/6 fraksjoner 
under vask, samt 2x15,5l bøtter i annet skap på 
kjøkken. Ventilatorskap med 2/3 innvendige 
hyller og et blendefelt. Både skuffer og skap 
har demping.

Benkeplaten i laminat har 30 mm tykkelse med 
rett forkant, farge 603 Glitter Bianco. 
Kostnadsfrie alternativer: 631 Sandsten og 630 
Grafitt. Benkeplaten blir levert med Intra 
Omnia 600SF, som er en hel stålkum eller 
tilsvarende, nedfelt i benkeplaten. 
Blandebatteri blir levert av Grohe Eurosmart 
eller tilsvarende.

Det leveres integrerte hvitevarer (platetopp, 
innbyggingsovn, kombiskap (kjøl/frys) og 
oppvaskmaskin) fra Electrolux/AEG eller 
tilsvarende, og Slimline ventilator 490-12 fra 
Røros Metall. Komfyrvakt leveres iht. 
forskriftskrav i nærheten av platetopp.

Det henvises til egne kjøkkentegninger for hver 
leilighet.

Ytterligere alternativer for utforming av 
kjøkken vil være tilgjengelig som tilvalg.

HOVEDBAD
På baderommene blir det elektrisk gulvvarme 
med termostat. På gulvet blir det mørk grå 
gulvflis, 20x20 cm generelt og 10x10 cm 
i nedsenket dusjsone. På veggene blir det 
20x40 cm hvit blank veggflis. 

Innredning består av 80 cm servantskap med 
skuffer og helstøpt servant, i tillegg til skap 40 
cm på enten venstre eller høyre side. Det er 
lagt opp til at kjøper kan velge mellom 3 
forskjellige farger på servantinnredningen, som 
standard leveres hvit, glatt med fasade 
kanter på front. Over servant- / 
skuffeseksjonen leveres rektangulært speilskap 
80 cm med hyller og innfelt LED-belysning. 
Skuffer og skapdører leveres med demping. 
Det avsettes plass til «vaskesøyle» med 
vaskemaskin og overliggende tørketrommel 
ved siden av servantseksjon. Se egne 
tegninger av bad. Det leveres 
tilkoblingsmulighet til vaskemaskin i 
tilknytning til røropplegg.

Servantbatteri av type Oras Safira eller 
tilsvarende. Blandebatteri og dusjsett i krom, 
med stang og slange. Dusjdører i herdet glass 
og med profil i aluminium eller krom utførelse. 
Som standard leveres slagdører som kan felles 
inn og ut. Det leveres 1 stk dorullholder og 6 
stk kroker for håndkle-oppheng.
Det monteres spikerslag i vegg på begge sider 
av WC samt i dusjsone, som avstiving og 
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forsterkning for eventuell ettermontering av 
støttehåndtak. WC får innebygd sisterne i 
vegg, med «rimless» toalettskål og toalettsete 
med demping. Kontrastfarge på WC-lokk mot 
vegg.

BAD 2
I leiligheter med flere enn ett bad blir det på 
“bad 2” også elektrisk gulvvarme med 
termostat. Det leveres 40 cm servantskap 
i hvit matt utførelse. Dette kommer med 
heldekkende servant og 40 cm speil med 
belysningsarmatur. Blandebatteri blir av typen 
Oras Safira eller tilsvarende dussjett i krom. 
Dusjdører i herdet glass med alu- eller krom 
profil. Spikerslag for støttehåndtak på begge 
sider av WC og i dusjsone.Det blir innebygget 
sisterne i vegg med «rimless» toalettskål og 
toalettsete med demping.

GARDEROBESKAP
Det leveres 1 m garderobeskap til hver 
inntegnet sengeplass, plassert på soverom 
som vist på tegning. Skapene inneholder 
hattehylle i full bredde, stang i halv bredde og 
hyller i andre halvdel. Skyvedørsgarderobe kan 
leveres som tilvalg.

Garderobeskap i entré leveres ikke, men kan 
bestilles som tilvalg.

ENTRÈ OG BOD
Det blir generelt installert tekniske skap for 
elektrisitet, vann- og varmefordeling i 
leiligheten, el-skap, teknisk utstyr samt 
ventilasjonsaggregat i disse rommene, men 
plassering fra avvike. Tilvalgsbestilling av 
garderobeskap kan påvirkes av plassering av 
teknisk utstyr, derfor vil tekniske tegninger 
presenteres når tilvalg skal gjennomføres. Det 

Det lyse og lune baderommet kommer med elektrisk gulvvarme med 
termostat og plass til vaskemaskin og tørketrommel.
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leveres brannslukningsapparat fortrinnsvis i 
bod, alternativt i entré/gang.

TEKNISKE LØSNINGER:
VENTILASJON
Alle leiligheter får balansert ventilasjon med 
eget aggregat i leiligheten, fortrinnsvis plassert 
i tak i bod. Ved denne løsningen får man bedre 
kontroll på sitt eget ventilasjonsbehov, på 
styring og utskifting av filter. Luftinntak i 
fasade/på balkong eller over tak. Avkast 
fortrinnsvis over tak, eller fasade. Uteluft via 
varmegjenvinning blir tilført stue og soverom. 
Det leveres ikke kjøling av ventilasjonsluften. 
Luften trekkes ut av leiligheten fra kjøkken 
og bad, mengde luft ut/inn dimensjoneres 
i henhold til gjeldende forskrifter. Forsert 
avtrekk over komfyr styres ved hjelp av spjeld 
i avtrekkshette på kjøkken, slik at det kan økes 
ved for eksempel matlaging. 

ENERGI/OPPVARMING
Boligenes varmetap og energibehov er 
dimensjonert i henhold til Byggeteknisk 
forskrift TEK 17. Ved overtagelse vil det bli 
utstedt energiattest iht. gjeldende lovverk. 
Boligene er beregnet til å være i energiklasse 
B eller C. Det tas forbehold om at avvik kan 
forekomme, spesielt i leiligheter med store 
vindusflater.

Bygget har en egen energisentral plassert 
i kjelleren, som betjener både bolig- og 
næringsdelen. I energisentralen er det montert 
væske-/vann-varmepumpe, som henter energi 
fra borehull (energibrønner) under bygget og 
videre leverer varmt tappevann til leilighetene 
og varme til oppvarming. Energisentralen vil 
sannsynligvis eies og driftes av OF Energi, et 
samarbeidsselskap eid av OBOS og Fortum.

Oppvarming av leilighetene skjer med 
termostatstyrt, selvregulerende vannbåren 
varme til radiatorer i hovedsak i stue og 
soverom, og elektrisk gulvvarme på bad. 
Omfang, størrelse og plassering av radiatorer 
kan avvike fra det som er vist på tegninger, 

da dette vil fastsettes i detaljprosjekteringen 
frem mot byggestart. Det leveres ikke kjøling til 
leilighetene. 

Energiforbruket for oppvarming og for 
tappevann vil bli målt for hver enkelt leilighet 
og avregnet individuelt periodevis. 

ELEKTRISKE INSTALLASJONER
Elektriske anlegg leveres iht. forskrift NEK 400, 
noe som blant annet innebærer at det leveres 
komfyrvakt over platetopp på kjøkken. Det vil 
være skjult elektrisk anlegg med unntak av 
installasjon på lyd-/yttervegger og 
betongvegger/himling. Sikringsskap plasseres 
fortrinnsvis i entré, bod eller annet egnet sted, 
og leveres med automatsikringer, 
overspenningsvern og jordfeilbrytere. Stikk og 
bryterpaneler i hvit utførelse. Alle 
kontaktpunkter er jordet.

Antall elektriske punkt i leilighetene er i 
henhold til forskrift, og fremkommer på egen 
elektrotegning som utleveres i forbindelse 
med tilvalgsprosessen. I forbindelse med 
tilvalg vil det ikke være mulig å flytte på 
el-punkter, men ekstra punkter kan bestilles 
som tillegg.

Hvite spotter/downlights med dimmer leveres 
i entré og på bad. I underkant av overskap på 
kjøkken leveres gripelist med LED-lys. I 
innvendig bod og på wc leveres 1 stk 
lampe i tak.

Strømforbruk vil bli målt og avregnet pr. 
leilighet direkte fra Elvia AS (nettleie) og den 
strømleverandør den enkelte beboer velger. 
Strømmåler tilhørende hver leilighet plasseres i 
felles skap i trapperom/fellesgang.

BRANNSIKRING
Hver boenhet er utstyrt med brannslokkeutstyr 
i henhold til myndighetskrav, i hovedsak 
pulverapparat. Rømningstrapp i stål i hver 
oppgang.
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Automatisk slokkeanlegg: 
Alle boligetasjene inkl. rømningsveier får 
heldekkende sprinkleranlegg. Det er vanligvis 
ett eller flere sprinklerhoder i himling/tak pr. 
rom, med unntak av bad/wc-rom uten 
tilkobling for vaskemaskin. Leiligheter som har 
inntrukne balkonger, får i de fleste tilfeller 
sprinklerhode(r) i himling på balkongen. 
Tilførselsrørene for sprinkling på balkongene 
vil bli innkasset oppunder himling/tak i 
tilstøtende rom.

Garasjer og boder sprinkles, inkludert tilkomst 
til disse. 

Brannalarmanlegg/røykvarsler: 
Hver boenhet leveres med røykvarslere iht. 
krav, disse er seriekoblet og knyttet opp mot 
sentralt anlegg. Minst én detektor i hver 
leilighet. Det er alarmgivere i hver boenhet 
som også varsler utløst sprinkleranlegg. 
Brannpanel monteres i hvert inngangsparti, og 
avstillingsknapper for falsk alarm i 
fellesarealer i hver boligetasje. Nærmere 
beskrivelse og brukerinstruks vil fremgå av 
FDV-dokumentasjonen som hver kjøper vil få 
tilgang til ved overlevering av leiligheten.

TV/INTERNETT
Boligene etableres med moderne fibernett 
tilsluttet OBOS OpenNet. Med OBOS 
OpenNet får beboerne mulighet til å velge 
mellom flere tjenesteleverandører innen TV og 
bredbånd og uavhengig av hverandre velge 
leverandør og leveranse som kanalutvalg og 
internetthastighet. Boligkjøper informeres i 
god tid før overtakelse om tjenestetilbud og 
muligheter. Som standard leveres både kablet 
og trådløst nett. Alle leiligheter får nett ført 
frem til modem i teknisk skap, derfra kables 
det videre til ett punkt i stue for TV/data. 

Punkter utover dette håndteres som tilvalg, 
men tomrørsanlegg leveres klart til alle 
soverom. Det utleveres én ruter per leilighet.

Selger kommer i en tidlig fase til, på vegne av 
borettslaget, å inngå kontrakt med 
OBOS OpenNet for fremføring, 
installasjon og drift av en komplett TV-/
internettinstallasjon. Avtalen kan ha en 
bindingstid på inntil 5 år fra ferdigstillelse av 
hele borettslaget, og borettslaget står deretter 
fritt til å forhandle frem avtaler med andre 
leverandører. Den enkelte kjøper kan i 
forbindelse med leiligheten selv ta kontakt 
med OBOS OpenNet og om nødvendig 
oppgradere ytelser ut over det som inkluderes 
i «kollektiv-grunnpakken» mot et tillegg i pris. 

Fast telefonlinje leveres ikke.

SOLSKJERMING
Enkelte vinduer og dører på syd- og 
vestfasade kan leveres med utvendig 
solskjerming, dette vil avklares i 
detaljprosjektering og informeres om særskilt 
for leilighetene det gjelder. Screens på øvrige 
vinduer og dører kan leveres som tilvalg. På 
ikke-overdekkede vinduer på sør- og 
vestfasade er det forberedt for ettermontering 
av utvendig solskjerming ved montering av 
spikerslag og trekkerør for elektrisk styring av 
solskjerming. 

PORTTELEFON
Det blir levert ringetablå med 2-veis 
kommunikasjon ved hovedinngang. Hver 
leilighet har svarapparat med skjerm, 
talemulighet og automatisk døråpner, 
fortrinnsvis plassert i entré. I tillegg leveres det 
ringeknapp utenfor hver leilighet. 

POSTKASSE
Det leveres én låsbar postkasse til hver 
boenhet, plassert i oppgangens inngangsparti 
på bakkeplan.

TILVALGSMULIGHETER
Tilvalgsprosessen foregår i en 
tidsbegrenset periode etter byggestart. 
Kjøpere kan da bestille oppgraderinger/
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tilleggskjøp ut fra en ferdig priset liste. Noen 
tilvalg vil være kostnadsfrie, særlig knyttet til 
kjøkken. Det vil være begrensninger for hvilke 
tilvalg og endringer som kan tillates og 
innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene må 
bestilles, avhengig av hvor langt i 
byggeprosessen prosjektet har kommet. 

Utbygger vil i god tid før 
innredningsarbeidene starter, utarbeide en 
tilvalgsmeny hvor priser og frister for 
beslutning vil fremkomme. Kjøpere vil få 
nærmere informasjon vedrørende 
tilvalgsprosessen.

Eksempler på tilvalg: 
• Parkett
• Fliser bad og kjøkken
• Elektro; stikk, downlights/spotter, IKT
• Kjøkken; modeller, benkeplate, grep, farger 

på fronter
• Armaturer bad og kjøkken
• Veggfarge
• Dører 
• Ladeboks til el-bil, montert på                

parkeringsplass
• Garderobe

Større endringer som utløser et 
prosjekteringsbehov vil medføre et gebyr for 
dette, samt påslag fra entreprenør. 

Eksempel på endringer: 
• Flytting av vegger
• Endring planløsning og tekniske anlegg
• Endring fotavtrykk kjøkken og garderobe

LYDFORHOLD
Leilighetene prosjekteres slik at de oppfyller 
reguleringskrav også mtp støy. Likevel må noe 
støy fra T-bane påregnes. Boligene er godkjent 
i klasse C: Tilsvarer anbefalt grenseverdi for 
vibrasjoner i nye boliger og i forbindelse med 
planlegging og bygging av nye 
samferdselsanlegg. Cirka 15 % av berørte 
beboere i boliger av klasse C kan forventes å 
oppleve merkbare vibrasjoner.

KRIGSHANDLINGER
Krigshandlinger i Europa med tilhørende 
handelssanksjoner medfører en uoversiktlig 
situasjon mht. leveringstid og -pris på ulike 
byggevarer. Dette kan medføre at det blir 
nødvendig å endre utførelse/materialvalg 
underveis i prosjektet, også slik at det påvirker 
den angitt standard. Dersom utførelsen blir 
endret slik at det blir en standardreduksjon, 
skal Kjøper gis en kompensasjon som svarer 
til en forholdsmessig andel av den besparelse 
Selger ville oppnådd dersom den reduserte 
standarden var valgt ved inngåelse av kontrakt 
med utførende totalentreprenør, tillagt nor-
malt påslag. Med forholdsmessig andel, menes 
den del av besparelsen som naturlig faller 
på Kjøpers bolig. En standardreduksjon som 
generelt påvirker prosjektet, fordeles forholds-
messig etter boligenes bruksareal.   
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Leveransebeskrivelse
Diakonhjemmet
Bølgelengden skal være et helsefremmende 
bomiljø som støtter en pensjonisttilværelse 
der egenmestring, sosial deltagelse, aktivitet 
og livskvalitet skal være sentralt. Fokus blir 
dermed samspillet mellom beboerne ved 
Bølgelengden, nærmiljøet, næringsliv og 
andre.

Bølgelengden skal være et botilbud til eldre 
hvor man opplever trygghet og mulighet for 
sosialt samvær, samtidig som det skal være 
helseforebyggende ved at det legges opp til 
aktivitet og frivillig innsats. Dette sikrer vi 
gjennom å tilby service, aktiviteter og å utvikle 
et godt, differensiert tilbud for beboerne. 

Husvert
Diakonhjemmet stiller med en egen husvert 
i borettslaget. Stillingen vil være bemannet 
både på dag- og kveldstid alle dager, og det 
vil være krav om helsefaglig bakgrunn for 
stillingen.

Servicetilbud 
Det er to nivåer av servicetilbud som tilbys i 
Bølgelengden; basistjenestene som er 
inkludert i de månedlige felleskostnadene til 
beboerne, og tilleggstjenester som er et eget 
utvalg som kan bestilles og betales av den 
enkelte beboer. Tilleggstjenestene leveres av 
Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester.
For størst mulig trivsel vil innholdet i 
tilleggstjenestene utvikles i tråd med 
beboernes behov, ønsker og etterspørsel.
Tjenesteavtalen for basistjenestene inngås 
med Diakonhjemmet Omsorg har en varighet 
på 5 år. Etter dette kan avtalen forlenges av 
styret i borettslaget.

Basistjenestene 
Basistjenestene utgjør det faste servicetilbudet 
som leveres til alle boenhetene i borettslaget. 
Innholdet kan endres i samråd med 
beboerrådet, OBOS - ved styret i 
borettslaget, og Diakonhjemmet Omsorg. 
Eventuelle endringer vil være basert på nye 
ønsker og behov med utgangspunkt i 
beboerne i borettslaget. 

Basistjenestene inkluderer: 
• Tilgjengelig husvert med helsefaglig       

bakgrunn, innenfor definerte tidsrom. 
• Hver boenhet kan ved behov få opptil én 

individuell time med husvert, én gang i 
måneden. 

• Husvert vil tilby 1 time daglig med lett 
trim/bevegelsestrening i felleslokalene for      
beboerne.

• Sosiale arrangementer og aktiviteter i 
regi av husvert og beboerrådet (større             
arrangementer og kostnadskrevende       
aktiviteter med en egenandel).

• 1 time i mnd. der sykepleier eller               
farmasøyt er tilgjengelig for beboerne, 
der de kan stille spørsmål og få råd. Større 
kurs kan arrangeres med sykepleier eller         
farmasøyt om emner beboerne ønsker, mot 
en egenandel.

• Felles middager som bestilles og leveres til 
fellesområdet, flere ganger i måneden, til 
selvkost.

• Gratis aviser og kaffe/te i fellesområdet.
• Tilsyn av leilighet ved reise/ferie, vanning 

av blomster og lignende, om ønskelig.
• Praktisk bistand til beboere i hverdagen, 

med for eksempel bestilling på nett, hjelp til 
TV og internett og oppbevaring av post.

• Utvidet tilgang til vaktmestertjenester/
handyman-oppdrag.
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Individuell time med husvert kan inneholde:
• Gå turer
• Den gode samtalen og sosialt samvær
• Utføre eller være med på diverse innkjøp

Tilleggstjenester
Diakonhjemmet Omsorg kan bidra med ulike 
oppgaver knyttet til mestring i hverdagen og 
egen helse. Tilleggstjenestene bestilles 
individuelt og håndteres direkte mellom 
beboer og Diakonhjemmet Omsorg. 

Mulige tilleggstjenester:
• Rengjøring 
• Fot- og hårstell
• Helsetjenester/ sykepleie/ ekstra 
• oppfølging som ikke inngår i vedtaket
• Hjemmetrening og rehabilitering
• Vaske, brette og stryke klær 
• Samtalebaserte tjenester fra Dialog 

(Samtaletjeneste fra Diakonhjemmet     
Omsorg AS) 

• Skift av sengetøy
• Turfølge
• Utføre eller bistå med diverse innkjøp
• Henting av medisiner på apoteket
• Følge til lege eller annen behandling
• Sosialt samvær og besøksvenn
• Være reisefølge
• Være med på kafébesøk
• Avlastning for pårørende
• Oppfølging av ernæring 

Velferdsteknologi:  
Det forsøkes tilrettelagt for 
velferdsteknologiske løsninger som er til nytte 
for beboerne, blant annet trygghetsalarm fra 
Doro. Det vil bli fremforhandlet en egen avtale 
mellom Doro og Bølgelengden, der Doro skal 
tilby en løsning med trygghetsalarm til de 

beboerne som ønsker dette. Det antas at dette 
krever en investeringskostnad for nødvendig 
infrastruktur, som innledningsvis vil dekkes av 
prosjektet. De løpende kostnadene for 
abonnement og tjeneste vil deretter dekkes av 
den enkelte beboer.

Husvert vil kunne bistå beboere med 
informasjon og hjelp til bestilling av denne 
tjenesten fra Doro.

Det er også planlagt at varslingssystemet skal 
knyttes opp til husverten, slik at husverten 
også kan respondere på aktiverte alarmer 
(i tillegg til respons fra Doro).     

Kurs/undervisning:
Det kan arrangeres kurs og undervisning innen 
aktuelle emner som kan være av interesse for 
beboerne. Temaer for kurs og undervisning 
kan være innenfor data/internett, språk, 
maling o.l. Undervisningen kan også være i 
samarbeid med frivillige organisasjoner, skoler 
og lignende. Det kan bli aktuelt at deltakerne 
betaler en egenandel på kursene. Tema vil bli 
utarbeidet i samarbeid med beboerne og etter 
deres ønsker. 

Husverten kommer til å ha et tett 
samarbeid med Diakonveien Omsorg+ som 
åpnet 01.12.20. Der driftes også en 
husvertfunksjon av Diakonhjemmet Omsorg. 

Ved konserter og andre store arrangementer i 
Diakonveien Omsorg+ kan beboerne i 
Bølgelengden melde seg på og betale 
egenandel via husvert, som også bistår med 
bestilling av taxi til og fra som en del av 
påmeldingen.
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Tilgjengelighet:
Husvertstillingen vil bemannes opp av 
Diakonhjemmet Omsorg iht. omfang 
presentert i tabellen under. Det legges til 
grunn en overlapp på 2,5 timer på hverdager 
og 1 time i helger, for å sikre beboerne tilgang 
til egentid med husverten. 

Tilgjengelighet av husvert i borettslaget vil 
være mulig å justere i samråd mellom 
Diakonhjemmet Omsorg og Beboerrådet/
styret i borettslaget. 

Foreløpig er det lagt til grunn følgende 
tilstedeværelse av husvert:

Tjenestene vil være tilrettelagt for alle behov, 
også for rullestolbrukere, beboere med nedsatt 
funksjonsevne og lignende. 

Krav/opplæring for husvertsstillingen:
Husvertstillingen vil ha følgende krav til 
kompetanse:
• Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
• Norsk skriftlige og muntlige                  

språkferdigheter på minimum nivå B1 

Relevant erfaring fra senior-, omsorg-, omsorg 
+, eller sykehjemsboliger vil være en fordel. 
Sykepleier-, medisin- og vernepleierstudenter 
som har bestått 3. året av studiene kan 
bemanne mindre stillinger i helgene ved 
Bølgelengden. Nødvendig opplæring for 
denne stillingen vil utføres av leder og ansatte 
ved Diakonveien Omsorg+. 

Driftsbudsjett for husvert:
Husvertstillingen vil disponere et driftsbudsjett 
som bekostes av beboerne gjennom 
månedlige felleskostnader.

Fakturering for beboere 
Basistjenester: 
Beboere betaler kostnader for 
basistjenestene gjennom innbetaling av 
felleskostnader til borettslaget. Betaling skal 
skje etter faktura per 30 (tretti) 
kalenderdager. Hvis Bølgelengden ikke 
betaler til avtalt tid, har Diakonhjemmet krav 
på rente av det beløpet som er forfalt til 
betaling i henhold til forsinkelsesrenteloven. 
Hvis forfalt vederlag med tillegg av 
forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 
(tretti) kalenderdager fra forfall, kan 
Diakonhjemmet sende skriftlig varsel til 
Bølgelengden om at tjenesteleveranser blir 
midlertidig suspendert eller avtalen vil bli 
hevet, dersom oppgjør ikke er skjedd innen 

Arbeidstid (man – fre)

09.00 – 20.00

(Overlapp 2,5 t)

Arbeidstid (Lør - Søn)

10.00 – 20.00

(Overlapp 1 t)

Ant. Timer overlapp (uka)

14,5t
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14 (fjorten) kalenderdager etter at varselet er 
mottatt. Heving kan ikke skje hvis 
Bølgelengden gjør opp forfalt vederlag med 
tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens 
utløp.

Tilleggstjenester:
Beboere betaler kostnader for tilleggstjenester 
direkte til Diakonhjemmet Omsorg AS. 
Betaling skal skje etter faktura per 14 (fjorten) 
kalenderdager. Hvis beboer ikke betaler til 
avtalt tid, har Diakonhjemmet krav på rente av 
det beløpet som er forfalt til betaling i henhold 
til forsinkelsesrenteloven. Hvis forfalt vederlag 
med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt 
innen 14 (fjorten) kalenderdager fra forfall, kan 
Diakonhjemmet sende skriftlig varsel til 
beboer om at tjenesteleveranser blir 
midlertidig suspendert eller avtalen vil bli 
hevet, dersom oppgjør ikke er skjedd innen 
14 (fjorten) kalenderdager etter at varselet er 
mottatt. Heving kan ikke skje hvis beboer gjør 
opp forfalt vederlag med tillegg av 
forsinkelsesrenter innen fristens utløp.
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Salgsoppgave
SALG
Salg av boligene er underlagt 
Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med 
forbrukar om oppføring av ny bustad med 
mer) (bufl).

EIENDOMMEN OG GRUNNAREAL
Eiendommen har gnr. 159 bnr. 185 Oslo 
kommune. 

EIER
OBOS Nye Hjem AS

HJEMMELSHAVER
OBOS Eiendom AS

Eiet tomt på ca 10.257 kvm som skal fradeles. 
Selger tar forbehold om endelig oppdeling og 
tomtens størrelse inntil oppmålingsforretning 
er gjennomført og at eiendommen vil få nytt 
matrikkelnummer. 

Borettslagets endelige adresse er ikke avklart. 
Tomten har i dag adresse Langbølgen 7 og 13, 
1150 Oslo. Bebyggelsen i prosjektet 
Bølgelengden er planlagt å bestå av et hus 
med næring i 1. etasje og bolig i etasje 2 til 8, 
samt garasjeanlegg i 2 kjelleretasjer. 
I borettslaget Bølgelengden er det planlagt 
totalt 61 leiligheter. Det tas forbehold om 
endelig antall leiligheter. 

AREALER UTOMHUS
Boliger på bakkeplan som har eksklusiv 
bruksrett til deler av utearealet, skal for egen 
regning vedlikeholde dette utearealet. I 
borettslagets vedtekter vil det bli fastsatt at 
andelseier må ha styrets samtykke før det kan 
foretas endringer av utearealet (endre eller 
utvide eventuell markterrasse, sette opp 
gjerde, markise eller andre faste innretninger, 
legge heller, beplantning over 120 cm, etc.). 
De øvrige utomhusarealer på tomten, dvs. 

utomhusarealene med unntak som disponeres 
av boligene på bakkeplan, disponeres i 
fellesskap av boligene i borettslaget. 
Kostnadene til drift og vedlikehold av 
utomhusarealene dekkes av borettslaget.

TOTALPRISEN
Totalprisen på boligen består av innskudd 
(egenkapital) og andel av borettslagets 
fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for 
hvert av disse elementene. I tillegg kommer 
omkostninger som er spesifisert nedenfor. 
Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av 
omkostningene, utgjør det som kjøper må 
finansiere på egenhånd. Fellesgjelden er 
finansiert av borettslaget hvor avdrag og 
renter (kapitalkostnader) for den andel av 
gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, 
dekkes gjennom månedlige felleskostnader.

BETALINGSBETINGELSER
Kr. 100.000,- betales ved kontraktsinngåelse. 
Ved beslutning om igangsetting av 
prosjektet skal det betales 10 % av 
totalprisen (innskudd/egenkapital + fellesgjeld, 
men eksklusive omkostninger), 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 megler avgir inneståelseserklæring overfor 
kjøpers bankforbindelse. Restbeløp innskudd/
egenkapital samt omkostninger betales etter 
regning før overtagelse. 

Det vil kunne kreves fremlagt finansierings-
bevis før kontraktsinngåelse. Selger har rett 
til å innhente kredittopplysninger i offentlige 
registre om kjøperne. Slike undersøkelser vil i 
så fall bli gjennomført før inngåelse av ordinær 
kjøpekontrakt. Selger kan på grunnlag av 
opplysninger fra disse undersøkelsene 
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bestemme at det ikke skal gjennomføres salg 
av bolig, herunder at ordinær kjøpekontrakt 
ikke blir inngått. Innbetalinger skal skje fra 
godkjent norsk finansinstitusjon til 
Megleroppgjør sin klientkonto.

OMKOSTNINGER
Gebyr for tinglysning av borett kr  480,-
Gebyr for tinglysning av andel  kr  480,-
Ev. gebyr for tinglysning av
pant/heftelse  kr  480,-
Gebyr panteattest  kr  172,-
Utskriftgebyr  kr  28,-
Andelskapital til borettslaget  kr  5.000,-
Dokumentavgift andel tomteverdi kr  717,- 
 pr.kvm BRA

Det tas forbehold om endringer i offentlige 
avgifter og gebyrer.
Oppgjør foretas av Megleroppgjør AS 
org nr. 977 040 949.

BUSTADOPPFØRINGSLOVA/GARANTIER
Kjøpet følger Bustadoppføringslova av 13. 
juni 1997 nr. 43. Loven regulerer forhold hvor 
selger er profesjonell og kjøper er forbruker. 
Iht. loven plikter selger å stille garanti som 
sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser 
etter kjøpekontrakt. Garantien utgjør 3 % av 
kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 
5% av kjøpesum og står 5 år etter overtagels-
en jf. Bufl. § 12, 3. ledd. Loven kan i sin helhet 
fås ved henvendelse til prosjektselger. Loven 
finner du også på: www.lovdata.no.

KONSESJON
Kjøp av leilighet er ikke konsesjonspliktig.

FERDIGATTEST/BRUKSTILLATELSE
Rammesøknad er innsendt og mottatt/
godkjent. Det prosjekteres og bygges i 
henhold til Byggeforskrift 2017, Tek 17.
Selger har ansvaret for at det foreligger 
brukstillatelse på leiligheten senest ved kjøpers 

overtagelse av leiligheten. Det er selgers 
ansvar å fremskaffe ferdigattest for boligen. 
Det gjøres samtidig oppmerksom på at det 
kan ta tid før en ferdigattest utstedes, særlig 
da dette prosjektet har en trinnvis utbygging. 

VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER
Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid 
gjeldene vedtekter og husordensregler for 
borettslaget. Likeledes plikter kjøper å betale 
sin forholdsmessige andel av felleskostnadene 
for boligen fra overtagelsestidspunktet.

ENERGIATTEST 
Boligenes varmetap og energibehov er 
dimensjonert i henhold til Byggeteknisk 
forskrift TEK 17. Ved overtagelse vil det bli 
utstedt energiattest, iht. enhver tid gjeldende 
lovverk. Boligene er beregnet til å være i 
energiklasse B eller C. Det tas forbehold for at 
avvik kan forekomme, spesielt i leiligheter med 
mye vindusflate. 

LIGNINGSVERDI/FORMUESVERDI
Formuesverdi (tidl. Ligningsverdi) for 
leiligheten vil være avhengig av om den er 
primærbolig eller sekundærbolig. Disse 
satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av 
kvadratmeterprisen for primærboliger (der 
boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 
prosent for sekundærboliger. Formuesverdien/ 
fastsettes med utgangspunkt i en 
kvadratmeterpris som beregnes av 
Statistisk sentralbyrå årlige kvadratmeter 
satser. Vi tar forbehold om endringer i reglene 
for beregning av formuesverdi. For beregning 
av formuesverdi og mer informasjon, gå inn på 
www.skatteetaten.no

HVITVASKING
Eiendomsmeglere er underlagt Lov om 
hvitvasking. Dette innebærer at eiendoms-
meglere har plikt til å melde fra til Økokrim om 
eventuelle mistenkelige transaksjoner.
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FELLESGJELD – FELLESKOSTNADER
I dette borettslaget kan du selv velge om du vil 
ha fellesgjeld eller ikke. Borettslaget etableres 
med et felleslån som utgjør 25 % av 
kjøpesummen, men for de kjøperne som ikke 
ønsker å ha fellesgjeld vil det bli mulighet for å 
innfri denne i forbindelse med overtagelse. De 
månedlige felleskostnadene utgjør kun 
driftskostnader for eiendommen dersom du 
ikke ønsker å ha fellesgjeld, men vil omfatte 
kapitalkostnader på felleslånet dersom du 
ønsker å ha fellesgjeld. Det vil også bli 
mulighet for full eller delvis innfrielse av 
eventuell fellesgjeld etter overtakelse. Dersom 
du ønsker fellesgjeld vil denne utgjøre inntil 
25 % av boligens totalpris og skal finansieres 
gjennom et lån som borettslaget har søkt om. 
Lånet løper i 40 år med 5 års avdragsfrihet. 
Lånet er et annuitetslån og løper med flytende 
rente. Renter og avdrag på felleslån betales 
av borettslaget via inntekter fra andelseiernes 
månedlige innbetalinger av felleskostnader. 
Felleskostnadene består av kapitalkostnader 
og driftskostnader.

DERSOM DU ØNSKER Å OVERTA 
BOLIGEN MED FELLESGJELD
Etter overtagelse kan nedbetaling av andel 
fellesgjeld gjøres 2 ganger i året med 
minimum kr. 60.000,- pr. innbetaling. 
Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper 
med flytende rente. Det presiseres at en 
nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres.

KAPITALKOSTNADER
Kapitalkostnader er renter og avdrag på 
boligens andel av borettslagets felleslån. 
Renten på felleslånet er flytende. Det betyr at 
renten vil endres i samsvar med den generelle 
renteutviklingen og påvirke størrelsen på 
kapitalkostnadene og dermed felles-
kostnadene. Felleskostnadene vist i prislisten 
er beregnet med den gjeldende rentesats.

Borettslaget kan senere beslutte å binde hele 
eller deler av fellesgjelden til en fastrente i en 
nærmere avtalt periode. I denne perioden 

fryses andelseiernes mulighet til å foreta 
individuelle nedbetalinger av sin andel av 
fellesgjelden, men som gjeninnføres etter 
fastrenteperiodens utløp. Se avsnitt om 
IN-ordning.

DRIFTSKOSTNADER
Er fordelt slik: 50 % av borettslagets samlede 
driftskostnader er fordelt med et likt beløp pr 
bolig. De resterende 50 % av de samlede 
driftskostnader er fordelt forholdsmessig på 
grunnlag av den enkelte boligens areal, BRA.

De månedlige driftskostnadene skal bl.a. dekke 
offentlige avgifter, forsikring på bygning(er), 
grunnpakke internett, renhold av fellesarealer, 
snømåking, forretningsførsel samt generell 
drift av borettslaget. 

Oppvarming, strøm og eget varmtvann 
kommer i tillegg iht. målt forbruk. Dette betales 
vanligvis a konto hver måned sammen med 
fellesutgiftene og er estimert til kr. 12,- pr kvm 
BRA.

Flere faktorer påvirker størrelsen på 
driftskostnadene, bl.a. endringer i lønns-, 
pris- og avgiftsnivå på de faste tjenester og 
produkter som borettslaget enten må ha eller 
selv velger å inngå avtaler om. Styret i 
borettslaget har ansvar for og plikt til å tilpasse 
de månedlige felleskostnadene til de 
reelle utgifter laget har og gjennom dette 
sørge for at borettslaget til enhver tid har en 
sunn økonomi. 

For boliger med garasjeplass eller der 
garasjeplass kjøpes separat er driftskostnaden 
estimert til kr. 200 pr. mnd.
Se prislisten som viser stipulert felleskostnad 
pr. måned pr. leilighet.

Tjenestetilbud:
Kostnader knyttet til standard tjenestetilbud 
fra Diakonhjemmet Omsorg, samt drift av 
felleslokalet i plan 2, er fordelt tilsvarende som 
øvrige driftskostnader: 50 % av samlede kost-
nader er fordelt med et likt beløp pr bolig, de 
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resterende 50 % er fordelt forholdsmessig på 
grunnlag av den enkelte boligens areal, BRA.

Tjenesteavtalen er inngått med 
Diakonhjemmet Omsorg med 5 års varighet. 
Borettslaget kan velge å forlenge avtalen 
etter disse 5 årene.

IN-ORDNING
Borettslaget har IN-ordning (individuell 
nedbetaling av fellesgjeld). IN-ordningen 
åpner for at den enkelte andelseier helt eller 
delvis kan nedbetale boligens andel av 
fellesgjeld. En innbetaling innenfor 
IN-ordningen gir andelseieren reduserte 
månedlige felleskostnader tilsvarende 
reduksjonen i renter og avdrag på 
borettslagets fellesgjeld.

Når kan kjøper foreta innbetaling på 
IN-ordningen?
• Ved sluttoppgjøret før overtakelse. 
• Senere 2 ganger årlig, minimum                  

kr 60 000,-

Det påløper normalt en etableringskostnad for 
inngåelse av IN-avtalen, men ved innbetaling 
i forbindelse med ferdigstillelse av boligen 
eller innbetaling ved første mulighet etter at 
felleslånet er utbetalt til borettslaget er det 
kostnadsfritt å tiltre IN-ordningen. 

IN-ordningen forutsetter flytende rente, og 
innbetalinger kan ikke reverseres.
Det følger av borettslagsloven § 5-20 at 
borettslaget har panterett i borettslags-
andelene for 2G (folketrygdens grunnbeløp) 
som sikkerhet for misligholdte felleskostnader. 
For noen av boligene utgjør fellesgjelden så 
store månedlige kostnader at en raskt kommer 
opp i 2G dersom felleskostnadene 
misligholdes. For å begrense risikoen for tap 
pga. mislighold av felleskostnadene, er det det 
derfor stilt krav om at kjøperne av disse 
boligene nedbetaler en andel av felleslånet 
ved overtakelsen av boligen. Den delen av 
kjøpesummen som kjøperne av disse 
boligene må skaffe selv blir derfor større enn 

om fellesgjelden kunne beholdes som den 
var før innbetalingen. Ettersom denne ekstra 
egenkapitalen i sin helhet benyttes til å 
redusere boligens andel av fellesgjeld, blir 
andelens månedlige felleskostnader lavere, og 
dermed også risikoen ifm. mislighold. Prislisten 
viser hvor stor andel fellesgjeld hver bolig har 
etter at det er gjort en justering av egenkapital-
andelen for de boligene dette gjelder for. 

Det som i prislisten er oppgitt som opprinnelig 
innskudd blir sikret i et felles pantedokument 
for innskuddene i borettslaget. Det som i 
prislisten er oppgitt som andel fellesgjeld, blir 
sikret i felleslånsbankens pantedokument. Ved 
IN-innbetalinger blir disse sikret ved inntre-
den i bankens pantedokument. Dersom det 
blir foretatt prisendringer for ledige boliger i 
prosjektet, fører dette til at kjøperne må betale 
en høyere kjøpesum enn det som i prislisten 
er oppgitt som innskudd. Den delen av kjøpe-
summen som overstiger det opprinnelige inn-
skuddet vil verken bli sikret i pantedokument 
for innskuddene i borettslaget eller 
felleslånsbankens pantedokument

OBOS garanterer overfor borettslaget mot 
økonomiske tap som følge av manglende 
innbetaling av felleskostnader, gjennom egen 
avtale. Dette betyr at den enkelte andelseier 
ikke belastes ved at noen andre eventuelt ikke 
betaler sine månedlige felleskostnader.

EIENDOMSSKATT PÅ BOLIG OG ANNEN 
FAST EIENDOM 
Det gjøres oppmerksom på at det i Oslo 
kommune er eiendomsskatt på boliger og 
annen fast eiendom, slik som ubebygde 
tomter, fritidsboliger mv. Pt. er regelen som 
følger: Bunnfradrag på 4 millioner kroner for 
boliger og fritidsboliger. Skattesatsen er på 3 
promille. Se www.oslo.kommune.no/skatt-og-
naring/skatt-og-avgift/ eiendomsskatt/.

SKATTEFRADRAG FOR 
KAPITALKOSTNADER
Renteutgiftene på andel fellesgjeld er 
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fradragsberettiget med 22 % etter reglene pr. 
2021. Retten til fradrag betinger at 
andelseieren har skattbar inntekt. Det tas 
forbehold om endringer i fradragsreglene.

AREALOPPGAVER
I prislisten er det laget kolonne for BRA og 
P-rom, disse er angitt iht. gjeldende standard 
NS 3940:2012, og basert på foreløpige 
beregninger. Toleranser og måleregler 
iht. NS 3420.

BRA (bruksareal) er målt innenfor boligens 
omsluttende vegger inklusiv bod og sjakter.
P-rom (nettoareal primære rom) angir 
nettoareal av alle primære rom i boligen 
innvendig, inklusiv innvendige vegger. For 
samtlige boliger omfattes P-rom av 
følgende rom: hall/entré, kjøkken, stue, bad/
wc og soverom.

UTLEIE
Boligene i prosjektet kan leies ut når lovens 
vilkår for å overlate bruken av boligen til andre 
er oppfylt, jfr. lov om borettslag 
kapittel 5, I og II.  

GARASJE, SYKKELPARKERING OG BOD/
SPORSTBOD
Parkering for borettslaget er beliggende under 
bygningsmassen med innkjøring fra 
Skiferveien. Leiligheter med medfølgende 
p-plass fremgår av prisliste. Garasjeanlegget 
består av faste plasser, alle merket med unikt 
nummer (se eget avsnitt i prospektet). 
Bruksretten til parkeringsplassen er knyttet 
sammen med boligen og kan kun selges 
sammen med boligen med mindre borettslaget 
bestemmer annet. Lader for elbil kan bestilles 
som tilvalg i en begrenset periode.

Det er avsatt egne arealer til sykkelparkering i 
kjeller i tillegg til utendørs sykkelparkering.
Mange leiligheter leveres med innvendig bod 
på minimum 5 kvm. Alle leiligheter får i tillegg 
tildelt en sportsbod. 

Selger forbeholder seg retten til fordeling av 
garasjeplasser og boder.

FELLESLOKALE
Som en del av borettslagets eiendom ligger 
det i 2. etasje et felleslokale, som består av 
blant annet en spise- og selskapslokaler, 
kjøkken, bibliotek, et område og eget rom 
tilhørende husverten fra Diakonhjemmet 
Omsorg, en gjesteleilighet som kan leies av 
borettslagets beboere ifm. besøk ol. samt 
utomhusarealer. Utvendig vil det bli sitte- og 
oppholdsarealer både på syd- og nordsiden, 
leke-/aktivitetsarealer, pergola, boccia-bane, et 
beplantet område med trær og blomster samt 
gangvei med tredekke som binder 
områdene sammen. Felleslokalet eies i sin 
helhet av borettslaget og dets andelseiere, 
og er en del av borettslagets samleseksjon for 
boligene. Borettslaget er en del av et 
eierseksjonssameie som består av 
borettslaget, samt næringslokaler, parkering 
og utomhusareal.

ENERGISENTRAL
I byggets kjeller etableres det en 
energisentral som henter energi fra borehull 
og leverer varme til varmt tappevann og 
radiatoroppvarming. Energisentralen bygges 
som en del av prosjektet, men vil mest 
sannsynlig kjøpes ut og driftes av OF Energi 
(OBOS og Fortums samarbeidsselskap). 
Borettslaget kjøper da energi fra OF Energi på 
lik linje som fra annet energiselskap, men 
energien er produsert lokalt og bærekraftig.

TILVALG/ENDRINGER
Det blir utarbeidet en liste som viser hvilke 
tilvalg og endringer som tilbys til hvilke priser. 
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 listen. 
Rett til tilvalg/endringer er uansett begrenset 
til en verdi av 15 % av total kjøpesum for 
boligen, jfr. bustadoppføringsloven § 9.
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Selger forbeholder seg rett til å kreve betaling 
for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. 
selv om utarbeidelsen ikke resulterer i noen 
bestilling fra kjøpers side, jfr. 
Bustadoppføringslova § 44.

SPESIELLE BETINGELSER
OBOS har som utgangspunkt at alle som 
kjøper bolig i et OBOS tilknyttet borettslag har 
til hensikt selv å bo i boligen og følgende vilkår 
gjelder: ”Ingen kan samtidig inneha kontrakt 
på mer enn en bolig under oppføring i et 
OBOS-tilknyttet borettslag.” Til info har OBOS 
OpenNet en livslang, tinglyst rett til en 
fiberkabel nr. 2 inn til teknisk skap.

BORETT
Etter overtagelse av bolig har selger anledning 
til å tinglyse borett. Boretten gir kjøper full 
råderett over boligen og andelen, bortsett fra 
at kjøper ikke har stemmerett på borettslagets 
generalforsamling før andelen er overført.

Selger har 2 års frist, regnet fra første bolig i 
borettslaget ble overtatt, til å overføre andelen 
til kjøper.

FORBEHOLD 
Det skal ikke tas forbehold for en periode på 
mer enn 8 måneder fra salgsstart. Selger tar 
følgende forbehold for gjennomføring av 
kontrakten:
Selger tar følgende forbehold for 
gjennomføring av kontrakten:

1. Det tas forbehold om at selger får       
igangsettingstillatelse.

2. Det tas forbehold om at det oppnås      
byggelånsfinansiering. 

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 byg-
gearbeidene. Eksempler på slike forhold er 
negative eller uklare konsekvenser av krigs-
handlinger i Europa eller handelssanksjoner 
som følge av dette, prisfall i boligmarke-

det, reduserte muligheter til å få boliglån,    
uforutsette offentlige krav etc.

Selger skal skriftlig orientere Kjøper når 
forbeholdene er bortfalt. Selgers frist for å 
gjøre forbehold gjeldende er 05.12.2022. 
Selger er bundet av kontrakten dersom det 
innen denne fristen ikke er sendt skriftlig og 
saklig begrunnet melding til kjøper om at 
forbehold gjøres gjeldende. 
Dersom selger gjør forbehold bindende, 
gjelder følgende:
• Kjøpekontrakt bortfaller med den virkning 

at ingen av partene kan gjøre krav          
gjeldende mot den annen part på grunnlag 
av kontraktens bestemmelser.  

• Beløp som Kjøper har innbetalt skal uten 
ugrunnet opphold tilbakeføres til Kjøper 
inkl. opptjente renter.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser 
og betingelser for alle usolgte leiligheter uten 
forutgående varsel.
 
Det tas forbehold om at selger kan bestemme 
endelig utforming av fellesareal. Selger har 
videre rett til å endre disponeringen av 
fellesarealer. 

Det gjøres oppmerksom på at dersom det er 
avvik mellom den endelige leveranse-
beskrivelsen og tegninger i prospektet/
internettsiden er det den endelige leveranse-
beskrivelsen i den endelige kjøpekontrakten 
som gjelder. Omfanget av leveransen er 
begrenset til det som er beskrevet i leveranse- 
beskrivelsen. Det tas forbehold om trykkfeil i 
prospektet. 

Alle perspektiver, illustrasjoner, modeller, 
eventuelle virtuelle illustrasjoner og møblerte 
planskisser er kun ment å gi inntrykk av en 
ferdig bebyggelse. Det kan derfor fremkomme 
elementer som ikke inngår i leveransen, som 
vaskemaskin, hvitevarer, møbler m.m. 
Møblering samt produkter vist med stiplede 
linjer viser innredningsmuligheter og inngår 
ikke i standardleveransen. 
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Kjøkkeninnredningen er veiledende og 
leveres iht. egen kjøkkentegning. Plassering 
av sikringsskap, ventilasjonsaggregat, 
varmefordelingsskap og nedforing av 
himlinger kan endres i detaljprosjekteringen, 
det samme gjelder antall, type og plassering 
av radiatorer for å oppfylle energikrav og 
oppvarmingsbehov. 

Alle opplysninger er gitt med forbehold om 
rett til endringer som er hensiktsmessige og 
nødvendige, men uten at den generelle 
standarden forringes. Eksempel på slike 
endringer kan være nødvendige 
innkassinger av teknisk anlegg. Det tas 
forbehold om å foreta endringer av standard 
og utførelse, herunder eventuelt endringer i 
boligens areal, forutsatt at dette ikke medfører 
vesentlige endringer av leveransen.

Brannkrav kan medføre at yttervegg mot vest 
blir trukket noe inn i leiligheten.

Plantegninger er ikke gjengitt i målestokk og 
kan ikke benyttes som grunnlag for bestilling 
av innredning, møbler og liknende. Oppgitt 
areal på leiligheter, rom og balkonger/terrasser 

er målt på tegning og avvik kan forekomme. 
Arealer på de enkelte rom kan heller ikke 
summeres til leilighetens totalareal. 
Utomhusarealer blir ferdigstilt så snart årstid 
og fremdrift tillater. Det vil således kunne være 
utomhusarbeider som gjenstår etter at 
boligene er innflyttet.

Eier av næringsseksjonen i plan 1 har opsjon på 
utvidelse av arealet over garasjenedkjøringen 
for å utvide en del av næringsseksjonen. 
Utvidelsen er gjeldende for plan 1, og 
tilsvarer et areal på tilnærmet 255 m2. 
Tiltakets planlagte omfang er vist på vedlagt 
tegning og illustrasjon. 
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Utvidet areal i plan 1 er tenkt utført i samme 
materialkvaliteter som øvrige fasader i plan 1 
på eiendommen. 

Tiltaket er ikke i konflikt med leilighetene. 
Torget blir tilsvarende mindre, men dette er 
areal som disponeres til næringsformål selv 
uten ev. utvidelse. Videre gir ev. utvidelse 
borettslaget en mulighet for utvidelse av 
utearealet i plan 2, som anses som et positivt 
tiltak for borettslaget.

Eier av næringsseksjonen kan utføre ev. 
utvidelse som en del av byggeprosjektet 
Bølgelengden, alternativt kan det også 
realiseres på et senere tidspunkt. 

Krigshandlinger i Europa med tilhørende 
handelssanksjoner medfører en uoversiktlig 
situasjon mht. leveringstid og -pris på ulike 
byggevarer. Dette kan medføre at det blir 
nødvendig å endre utførelse/materialvalg 
underveis i prosjektet, også slik at det påvirker 
den angitte standard. Dersom utførelsen blir 
endret slik at det blir en standardreduksjon, 
skal Kjøper gis en kompensasjon som svarer 
til en forholdsmessig andel av den besparelse 
Selger ville oppnådd dersom den reduserte 
standarden var valgt ved inngåelse av kon-
trakt med utførende totalentreprenør, tillagt 
normalt påslag. Med forholdsmessig andel, 
menes den del av besparelsen som naturlig 
faller på Kjøpers bolig. En standardreduksjon 
som generelt påvirker prosjektet, fordeles for-
holdsmessig etter boligenes bruksareal. Dette 
avsnitt gir ikke Selger rett til å foreta 
standardreduksjoner som vesentlig forringer 
boligens totale kvalitet eller funksjon.     

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjegg-
kre i boligen ved overtagelse eller senere.
Det tas videre forbehold om endringer som 
følge av påbud fra offentlige myndigheter. 

FRAMDRIFT OG OVERTAKELSE
Selger tar sikte på å ferdigstille boligene 3. 
kvartal 2024, men dette tidspunkt er foreløpig 

og ikke bindende, og det utløser ikke krav på 
dagmulkt.

Dersom selger ikke har gjort gjeldende 
forbeholdet i salgsoppgaven 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 salgsoppgaven sende en skriftlig 
melding til kjøper om når overtakelsesperioden 
begynner og slutter. Boligen skal være ferdig-
stilt i løpet av denne perioden. Dersom selger 
ikke har sendt melding til kjøper og fastsatt en 
overtakelsesperiode innen fristen på 14 dager, 
gjelder perioden som overtakelsesperiode.

Selger skal senest 10 uker før ferdigstillelse av 
boligen gi kjøper skriftlig meddelelse om 
overtakelsesdato, som skal ligge innenfor 
overtakelsesperioden.

På tidspunkt for inngåelse av denne 
kjøpekontrakten er det en uoversiktlig 
situasjon knyttet til krigshandlinger i Europa 
med tilhørende handelssanksjoner. Dette kan 
påvirke tilgang og leveringstid på 
bygningsmaterialer og tilgang på arbeids-
kraft. Samtidig er det en usikkerhet nyttet til 
om spredning av koronavirus, eksempelvis 
gjennom nye mutasjoner, kan påvirke tilgang 
på arbeidskraft eller bygningsmaterialer. På 
tidspunktet for inngåelse av kjøpekontrakten 
er det usikkert om fremdriften kan bli påvirket 
av disse forholdene, og det er derfor ikke tatt 
høyde for ev. fremdriftskonsekvenser i 
angivelsen av tidsfristene. Fristene i annet og 
tredje avsnitt over er ikke bindende for selger, 
dersom overskridelse av fristen skyldes følger 
av krigshandlinger i Europa med tilhørende 
handelssanksjoner eller følger av koronavirus. 
Selger skal varsle Kjøper dersom det oppstår 
slike følger som medfører at ovenstående 
frister forskyves. 

Fristene i første og annet avsnitt over er 
bindende og utløser dagmulkt, dersom de 
overskrides av andre årsaker enn angitt i 
ovenstående avsnitt. Fristene kan for øvrig 
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også bli forskjøvet hvis Selger har rett til 
fristforlengelse etter bufl. § 11

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 av boligene.

AVBESTILLING
Kjøper som måtte få behov for å komme seg 
ut av kontraktsforholdet, kan avbestille kjø-
pet 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,-, jfr. 
bustadoppføringslova § 54.
Dersom kjøper avbestiller etter at selger har 
vedtatt byggestart, kan selger kreve erstatning 
for sitt økonomiske tap som følge av 
avbestillingen, jfr. bustadoppføringslova, § 53.

OBOS-MEDLEMSKAP
Det gjøres oppmerksom på at alle eiere av 
boligene i borettslaget må være medlem av 
OBOS. Bli OBOS-medlem på obos.no.

ENDRING I EIERFORHOLD/
OVERFØRING AV ANDEL
Ved endring av andelseier (kan kun gjøres til 
nærstående) etter signert kjøpskontrakt så 
vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 
15 000,-. Overføring av andel kan ikke gjøres 
senere enn 6 uker før første overtakelse i 
Borettslaget.

FORSINKELSE/DAGMULKT
Ved forsinkelse av leveranse i forhold til 
endelig oppgitt ferdigstillelsesdato har kjøper 
rett på dagmulkt etter de regler som fremgår 
av Bustadoppføringslova § 18, jfr. også §§ 10 
og 11.

REGULERINGSSAKER
Det er pågående områderegulering for 
området Lambertseter-Karlsrud. For mer 
informasjon, se Plan- og bygningsetatens 
saksinnsyn, saksnummer 201801721.

For øvrig informasjon om områdene rundt 
Bølgelengden Borettslag, se planinnsyn på 
https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart.

FORBRUKERINFORMASJON VED 
INNGIVELSE AV KJØPSBEKREFTELSE
Alle kjøpsbekreftelser skal være skriftlige eller 
skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert 
via e-post/leveres til prosjektselger/sendes via 
elektronisk budgivning. Skjemaet skal fylles ut 
så nøyaktig som mulig med hensyn på 
finansiering, finansinstitusjonens 
kontaktperson samt andel egenkapital. 
Normalt vil ikke kjøpsbekreftelser med 
forbehold bli akseptert av selger før 
forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å for-
kaste eller akseptere enhver kjøpsbekreftelse.

FØLGENDE DOKUMENTER ER EN DEL 
AV KJØPEKONTRAKTEN
• Kjøpekontrakt
• Prospekt
• Prisliste
• Kontraktstegning
• Reguleringsplankart og -bestemmelser
• Forslag til driftsbudsjett for borettslaget
• Utkast til vedtekter
• Grunnbokutskrift
• Energiattest
• Informasjonsskriv om skjeggkre
• Blanko kjøpekontrakt med vedlegg kan 

utleveres av prosjektselger på forespørsel.
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Veien inn på boligmarkedet kan være lang, 
men med OBOS Bostart blir den litt kortere. 
OBOS Bostart gjør at du kan kjøpe en helt ny 
bolig til en lavere pris enn ordinær markeds-
pris.

OBOS Bostart har ingen aldersgrense. 
Du kan velge å kjøpe med OBOS Bostart 
uansett hvor du er i livet – enten du er ung 
eller gammel. Det eneste kravet er at du må 
være OBOS-medlem.

Hvordan fungerer OBOS Bostart?
Med OBOS Bostart kan du kjøpe en helt ny 
bolig til en lavere pris enn ordinær 
markedspris. Det betyr lavere lånebehov og 
krav til egenkapital. Når du kjøper boligen med 

OBOS Bostart blir du eier av hele boligen. 
Eneste forskjellen er at OBOS har forkjøpsrett 
den dagen du ønsker å selge den. Hvis du 
ønsker å endre fra Bostart- kontrakt til ordinær 
kontrakt, kan du gjøre det fram til fire måneder 
før overtakelse, mot et gebyr.

For mer informasjon om OBOS Bostart se obos.
no/bostart

OBOS Bostart



93BØLGELENGDEN BORETTSLAG 939393

Det er bedre med én fot innenfor 
boligmarkedet enn to utenfor. Derfor har vi 
laget ordningen OBOS Deleie, hvor du starter 
med å kjøpe en halv leilighet. Resten av 
leiligheten leier du av OBOS.

Ordningen er tilgjengelig for alle; du kan altså 
velge å eie og leie den samme leiligheten 
uansett hvor du er i livet – enten du er ung 
eller gammel. Det du trenger er egenkapital for 
den andelen du ønsker å kjøpe, et 
finansieringsbevis og et OBOS-medlemskap.

Hvordan fungerer OBOS Deleie?
Med OBOS Deleie kjøper du en nybygget 
bolig sammen med OBOS. Det betyr at du og
OBOS eier boligen sammen - i et sameie. Du 

kan velge å kjøpe 50, 60, 70, 80, 90 eller 100 
prosent av boligen, mens OBOS beholder den 
eierandelen du ikke kjøper. Du inngår 
leieavtale med OBOS for den andelen av 
boligen som OBOS eier og betaler 
markedsleie for den. Du disponerer til 
gjengjeld hele boligen selv. Du kan når som 
helst øke eierandelen din, både før og etter 
overtakelse, mot et gebyr. Hvis du ønsker
å endre fra Deleie-kontrakt til ordinær kontrakt, 
kan du gjøre det fram til fire måneder før 
overtakelse, mot et gebyr.

For mer informasjon om OBOS Deleie se obos.
no/deleie

OBOS Deleie



Finansiering
Mange pensjonister har for lav pensjonsutbetaling til å kunne leve det livet 
de ønsker seg. Er du over 60 år og forventer å ha lav belåning ved kjøp av 
bolig på Bølgelengden? Da kan seniorlånet OBOS LittExtra være et godt 
alternativ for deg. Rådgivere i OBOS-banken hjelper deg med å finne en 
finansieringsløsning som passer deg og din livssituasjon.

Visste du at OBOS-banken har noen av landets mest fornøyde bankkunder? 
Dette kommer frem i undersøkelser gjennomført av EPSI Rating, som måler 
kundetilfredshet blant bankkunder i hele landet. Kundene fremhever at det 
er enkelt å bruke banken, lett å komme i kontakt med kundeservice og at 
rentene på lån og innskudd er gode. OBOS-banken er eid av 
OBOS-medlemmene, og derfor får medlemmer ekstra gode betingelser på 
lån, sparing og daglige banktjenester. 
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Priseksempel
Boliglån med under 50% belåning: Et lån på 2 millioner kroner med en nedbetalingstid 
på 25 år har en effektiv rente på 1,91 % og koster 510 000 kroner. Totalt: 2,51 millioner 
kroner.

Et seniorlån på 1,5 millioner kroner som innfris etter 20 år får en effektiv rente på 3,92%. 
Kostnad: 1,7 millioner kroner Totalt 3,2 millioner kroner.

Pris pr. februar 2022. Se obos.no/bankpriser for oppdaterte priser.

Priser på boliglånene endres med markedssituasjonen. 

OBOS-banken hjelper deg 
med finansieringen
I OBOS er vi så heldige at vi har vår egen bank 
som er spesialister på OBOS-boliger. 
Rådgiverne i OBOS-banken kan hjelpe deg 
med å finne en finansieringsløsning som 
passer deg og din livssituasjon. Uansett om du 
flytter fra hus til leilighet og frigjør egenkapital 
eller ønsker å låne opp i boligen for å få mer å 
rutte med i tillegg til pensjon, kan 
OBOS-banken hjelpe deg.

Les mer og søk om finansiering på 
obosbanken.no. 



Bølgelengden og 
BREEAM-NOR
Bølgelengden har ambisjon om å bli 
BREEAM -NOR sertifisert med karakter Very 
Good. BREEAM-NOR er et miljømerke som 
dokumenterer miljøkvaliteter i ditt nye hjem.
 
Bygninger står for en betydelig del av 
ressurs- og energiforbruket i verden. 
I OBOS har vi et ønske om å redusere 
miljøpåvirkningen fra våre boliger, og har 
derfor valgt å innføre miljøsertifiseringen 
BREEAM-NOR i alle nye boligprosjekter 
fra og med 2019 for å kunne dokumentere 
miljøkvaliteter i de boligene vi bygger.
 
Dette betyr at du vil bo i et nabolag som er 
bygget med krav til blant annet energi, avfall, 
materialer og økologi.
 
Tiltak på Bølgelengden
Når vi i OBOS skal bygge Bølgelengden 
vil vi fokusere på god miljøledelse under 
byggeperioden, slike at både produktet og 

prosessen frem til bygget står der ivaretar 
miljøkrav. Ved å sertifisere våre boliger til  
BREEAM-NOR tar OBOS sitt første skritt på 
vei til mer miljøriktige boliger.
 
Vi legger også til rette for at du enkelt skal 
kunne ta egne grønne valg etter at du har 
flyttet inn.
 
Hva er BREEAM?
BREEAM er Europas fremste verktøy for 
miljøsertifisering av bygninger. Dette er 
en internasjonalt anerkjent metode for 
å måle bærekraftige egenskaper ved et 
bygg. Sertifiseringen tar for seg blant annet 
kategoriene ledelse, helse og miljø, transport 
og forurensing. Det er Grønn Byggallianse som 
forvalter sertifiseringen i Norge.

Les mer på obos.no/breeam
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LEDELSE
For å gi prosjektet et godt grunnlag 
defineres prosjektets konsept for 
bærekraft tidlig i prosjektutviklingen. 
Underveis i byggeprosessen er det et 
stort fokus på ansvarlig byggepraksis. 
Dette innebærer for eksempel at alt 
av trevirke som benyttes midlertidig i 
byggeprosessen skal være sertifisert 
(lovlig hugget og forhandlet), 
totalentreprenøren er fortrinnsvis 
miljøsertifisert og energiforbruk på 
byggeplass overvåkes ved måling 
av strøm-, vann- og drivstofforbruk. 
Påvirkningen fra støy og vibrasjon i 
lokalmiljøet begrenses, støv- og annen 
luftforurensning og vannforurensning 
fra aktiviteter på tomten forebygges, det 
samme gjelder for forurensning av lokale 
vassdrag. I tillegg gjennomføres tiltak for 
å sørge for en sikker og tilfredsstillende 
atkomst til byggeplassen, et godt 
naboskap og minimal påvirkning på 
miljøet gjennom hele byggeprosessen.

HELSE OG INNEMILJØ
I Bølgelengden Borettslag skal alt av 
belysning være høyfrekvent, for å sørge 
for beste praksis innen belysningskvalitet 
og visuell komfort hos boligkunden. Alle 
vannsystemer utføres med tiltak anbefalt 
av Folkehelseinstituttet, for å forebygge 
legionellasmitte. En akustiker ble tidlig 
involvert for å sikre at premisser knyttet 
til ekstern støy, spesielt fra T-bane, 
og gode lydforhold i boligene blir 
ivaretatt gjennom prosjekteringen. Det 
gjennomføres lydmålinger for å ta rede 
på eventuelle overskridelser av akustiske 
krav. Det skal tilfredsstilles krav som er 
ment å sikre at beboerne har tilstrekkelig 
store private utearealer. I byggefasen 
er det rettet ekstra oppmerksomhet på 
fuktsikkerhet i materialer og systemer for 
å unngå at fuktige materialer blir bygget 
inn i bygget.

ENERGI
Boligene vil være energieffektive 
og vil samlet ha energikarakteren 
B i energimerkeordningen. Valg 
av heiser er tatt på bakgrunn av 
beregninger som viser system med 
lavt energiforbruk. Boligene leveres 
med individuelle målere på varmtvann 
og radiatorer slik at beboer selv blir 
belastet for det vedkommende faktisk 
bruker. Kjøpere vil informeres om 
energiklassifisering av hvitevarer slik at 
de har mulighet til å opprettholde en 
energieffektiv livsstil.

TRANSPORT
Det er planlagt sykkelparkeringer som 
i antall, utforming og plassering skal 
tilfredsstille beboernes behov. Dette 
gjør at forbrukeren først og fremst 
kan redusere behovet for transport, 
og når transport er nødvendig 
kan transportformer med lavt 
klimagassutslipp benyttes. Nærheten 
til kollektivknutepunkt gjør at beboere 
har lett tilgang på T-bane og buss. 
Det er tilrettelagt for sikker gang- og 
sykkeladkomst inne på tomten.

VANN
Byggenes vannforbruk og 
effektiviteten til byggets sanitærutstyr 
beregnes og sammenlignes med 
et referansebygg. Dette for å 
redusere forbruket av drikkevann til 
sanitærformål i bygg fra alle kilder 
gjennom bruk av vanneffektive 
komponenter. Det vil installeres 
vannmålere som måler vann inn til 
hvert bygg, slik at vannforbruket kan 
måles og administreres, og på denne 
måten oppfordre til lavere vannforbruk. 
På uteområdene legges det ikke opp 
til beplantning som trenger automatisk 
vanning, under normale værforhold.
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AVFALL
I byggeperioden har entreprenør fokus 
på minimering av avfall og minimum 
85 % av alt avfall kildesorteres, noe 
som øker ressursutnyttelsen og er 
positivt for miljøet.

AREALBRUK OG ØKOLOGI
Tomtens økologi er vurdert av 
sakkyndig økolog. Det jobbes for å 
forbedre den økologiske verdien ved å 
etablere stedegne trær og plantearter, 
blomstereng og grønne tak. Det skal 
etableres tiltak som er mest mulig 
vedlikeholdsfrie og som skaper 
grunnlag for størst mulig mangfold. 
Eksisterende biologiske kvaliteter 
bevares så langt det lar seg gjøre i 
byggeprosessen. 

Bølgelengden Borettslag bygges på 
en tomt som allerede er utbygd, dette 
skjermer bruk av areal som ikke er 
bebygd allerede.

FORURENSING
Bølgelengden Borettslag benytter 
fornybar energi gjennom en 
bergvarmepumpe, og det skal søkes 
å unngå bruk av kuldemedier med 
høyt klimagasspotensial i byggenes 
tekniske anlegg. En konsulent med 
spesialkompetanse innen hydrologi 
bidrar til at planlagte løsninger i 
utbyggingen begrenser risikoen for 
lokal flom på og utenfor eiendommen, 
vassdragsforurensning og annen 
miljøskade. All utebelysning vil være 
konsentrert til relevante områder slik at 
unødig lysforurensning, energiforbruk 
og negativ påvirkning reduseres.

MATERIALER
Materialvalg er et stort fokusområde, 
og byggematerialer med lav 
miljøpåvirkning gjennom hele 
livsløpet søkes prioritert. Forbrukeren 
kan forsikre seg om at fraværet av 
miljøgifter i byggematerialene er 
dokumentert, og det er således 
benyttet helse- og miljøvennlige 
materialer i bygget. Alt av treverk 
benyttet permanent i bygget, i likhet 
med treverk benyttet midlertidig, 
skal være sertifisert (lovlig hugget og 
forhandlet). 
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OBOS har 90 års erfaring med å bygge og forvalte 
borettslag. Kjøper du bolig i Bølgelengden 
borettslag, blir du del av et godt organisert 
fellesskap som gjør hverdagen trygg og enkel, både 
når det gjelder vedlikehold og økonomi. 

Hva betyr det å kjøpe en 
borettslagsbolig?
Svar: Når du kjøper en bolig i et borettslag, eier 
du din egen bolig og du kan selge den på det 
åpne markedet når du måtte ønske det. Rent 
juridisk blir du en andelseier i borettslaget. Det 
gir deg enerett til din egen bolig, samtidig som 
du har rett til å bruke fellesarealene sammen 
med de andre beboerne. Du er selv er 
ansvarlig for oppussing og vedlikehold av 
boligen din, mens borettslaget er ansvarlig for 
oppganger, uteområder og fellesarealer - 
akkurat som når du eier en selveierleilighet.

Hva med utleie?
Svar: En borettslagsleilighet egner seg ikke 
som investeringsobjekt fordi det er 
begrensinger på utleie i borettslag. Det er 
likevel fullt mulig å leie ut boligen din hvis 
livssituasjonen din krever det. Dersom du 
ønsker å overlate bruken av boligen til barn 
eller barnebarn kan du gjøre det – så lenge du 
måtte ønske. Fordelen med noen 
begrensninger i utleie er at de alle fleste 
naboene dine eier boligen de bor i. Det gir et 
stabilt og forutsigbart bomiljø, og ofte et godt 
felleskap beboerne imellom. 

Hva er fellesgjeld? 
Svar: Når du kjøper bolig i et nytt borettslag 
som Bølgelengden, vil en del av kjøpesummen 
være del av et felleslån. Det er et gunstig lån 
som OBOS har forhandlet fram for alle 
boligene samlet. Fellesgjelden er din del av 
dette lånet. 

Fire kjappe om 
borettslaget

I Bølgelengden borettslag er det lagt til rette for 
individuell nedbetaling av fellesgjeld 
(IN-ordning), for den som ønsker det. Det vil si 
at du ikke trenger ha fellesgjeld i det hele tatt, 
hvis du ikke vil. Hvis du ønsker, kan du betale 
både innskudd og fellesgjeld når du kjøper 
boligen, og dermed få lavere fellesutgifter. 
Du kan også velge å nedbetale fellesgjelden i 
etapper, for eksempel to ganger i året.   

Hva skjer hvis andre i borettslaget ikke 
betaler felleskostnadene sine?
Svar: I et OBOS-borettslag garanterer OBOS 
for innbetaling av alle felleskostnader. Det 
betyr at selv om noen ikke betaler sin del av 
felleskostnadene, får det ingen konsekvenser 
for din eller borettslagets økonomi. Dette 
fungerer med andre ord på samme måte som 
i et sameie. 

99BØLGELENGDEN BORETTSLAG



BØLGELENGDEN BORETTSLAG100

På salgstidspunktet er ikke alle forhold avklart. 
Det tas derfor forbehold om at utførelse og 
materialvalg kan endres. Bilder og illustrasjoner 
er ment for å gi et visuelt inntrykk av 
prosjektet. De kan vise tilvalg som ikke er en 
del av standardleveransen.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om 
endringer som er hensiktsmessige og 
nødvendige, herunder også endringer som 
følge av påbud fra offentlige myndigheter. Det 
forutsettes at dette ikke medfører vesentlige 
endringer av den angitte standarden. 

Møbler og løsøre som er vist på illustrasjoner 
inngår ikke i standardleveransen. Det henvises 
til kontraktstegning og leveransebeskrivelse 
som nærmere beskriver hva som leveres. 

Det tas forbehold om mindre endringer i 
utførelsen av uteområdene i forhold til 
beskrivelser og illustrasjoner som er vist i 
salgsmateriellet.  Ved overlevering vil 
ferdigstillelsesgrad og tilvekst av vegetasjon 
og beplantning i uteområdene kunne ha 
kommet kortere enn det illustrasjoner viser.

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

Generell
informasjon

400 opplag, februar 2022. 
Revidert mars 2022. 

Salg ved
OBOS Nye Hjem AS
Hammersborg torg 1, 0179 Oslo
Mail: prosjektsalg@obos.no
Organisasjonsnummer: 935 283 280

Ansvarlig prosjektselger
Marius Holm: 918 01 590
Kristoffer Dahlum: 468 46 102

E-post:
marius.holm@obos.no
kristoffer.dahlum@obos.no

Utbygger
OBOS Nye Hjem AS

Totalentreprenør
Consto Eide AS

Arkitekt
Hille Melbye arkitekter AS

Foto og illustrasjoner
Illustasjoner: Gilles and Cecilie, Tegnebordet, 
Blår, Vismo
Foto: John Myhre (historisk foto), Widerøe/
Otto Hansen (historisk foto), Shutterstock, 
Istock

Design
Neue Design Studio

Nettside
obos.no/bolgelengden



101BØLGELENGDEN BORETTSLAG 101



BØLGELENGDEN BORETTSLAG102 102BØLGELENGDEN BORETTSLAG 102102102


