
Beskrivelse av boligen. 
 

Boligen er i serien konseptboligen Kvartett fra Norgeshus. Boligen ble også kåret til årets småhusprosjekt, kåret av 

Boligprodusentene for 2018. Kvartett er en moderne og fleksibel firemannsbolig. Et felles trapperom/inngangsparti 

kobler to bygningskropper sammen, og trapperommet kan speilvendes og tilpasses tomteforholdene. Boligen har et 

moderne utseende og kroppsform som harmonerer området. 

           

      

 

Alle boenhetene er utformet som tilgjengelige boenheter. TEK17 standard er fulgt. Boligen har felles inngang. 4 av 

enhetene ligger i 2.etasje med innvendig trapp, det kan her tilpasses senere montering av trappeheis/løfteordning. 

Gang 2 etasje kan også oppmuntres til å ha felles areal for å kunne møttes inne for spill, samtaler, kaffekopp 

(connected living). Oppholdsrommene i boenhetene er henvendt mot sør og på denne siden ligger også de private 

uteområdene. 

                                       

    



      

Alle 4 boligene har felles ytterdør.    Felles gang i 1. etasje. 

      

Trapp til 2. etasje.      Felles gang i 2.. etasje. 



 

Kjøkken med hvitevarer, kjøleskap med fryser, oppvaskmaskin, komfyr og platetopp, komfyrvakt 



 

Det er peisovn i stua. 

 

Egen terrasse utenfor stua. 



    
Gang med god plass for skap.     Gangen fra soverom  mot bad og stue og kjøkken. 

 

     

Bad med dusjhjørne.      Plass for vaskemaskin og tørketrommel. 



                                         
 

Tekniskrom med varmtvannsbereder, ventilasjonsanlegg og sikringsskap samt fiber kabel for TV og internett. 

              
                                                          Egen sportsbod til hver leilighet. 

 
 



 

Beskrivelse av boligene: 
Boligene har kjøkken og stue i ett, det er 3 separate soverom, gang, entre og bod.   

Kjøkken er av merket AUBO med hvite overflater og leveres med alle hvitevarer på kjøkken av merket Electrolux.  

Bad: har Berry Alloc baderomsplater med utseende som keramiske fliser og Vinyl banebelegg på gulv. 

Type gulv i øvrige rom: Berry Alloc vinyllaminat på kjøkken, stue og soverom.  

Vegger er med Arbor MDF skygge på alle rom unntatt badet. 

Himling er med Arbor takplater.  

Stue, kjøkken og entre / gang har varmekabel i gulv. 

Det er innglasset peis i stue.   

Boligene har balansert ventilasjonsanlegg. 

Boligene har egen terrasse i tillegg til fellesareal.  

Egen sportsbod. 

 

Organisering på tomt:  
På tomt BKS1 har vi tegnet inn tre 4-mannsbolig. Som nevnt i kravspesifikasjonen blir plassering av bygget lagt på vei 

bestemt av både støysona mot Vestre Totenveg og VA-trase som går gjennom eiendom. Bygget er plassert så langt 

mot vest som mulig og veggen som vender mot Vestre Totenveg er planlagt uten vinduer. Denne fasaden er med 

brytninger i panel, og med vindu. Bod og sykkelparkering er organisert slik at de også skal fungere for å redusere 

støy/støyskjerm. Sykkelparkering/sportsbod er plassert frittstående uavhengig om carporter bygges eller ikke. 

Plassering av sykkelparkering/sportsbod er plassert langs tomtegrense og delvis på «annen veggrunn» og 1m fra 

bestemmelser om tomtegrense.  

Vinduer på rom som har vegg mot Vestre Totenveg er henvendt mot nord og sør. To soverom har vindu som kan 

ligge innenfor støysona, mener tiltak med sykkelparkering/sportsbod skal redusere dette. Gul støysone er en 

vurderingssone, prosjektering vil avklare dette helt, viser det seg noe må gjøres ytterligere så vil tiltak bli ivaretatt. Vi 

vurderer det uansett slik at soverommet vil bli brukt mest på nattestid og da vil også støyen være på sitt laveste. 

 Rømning vil kunne tilfredsstilles fra nærmeste tilliggende rom. 

 Alle utearealer – både private og felles – er plassert utenfor gul støysone. Når en kjører inn til tomta møtes en av et 

felles parkeringsområde med to sykkelparkering/sportsbod rekker og boligen til høyre.  

Det er satt av plass til carporter/garasjer. Kravet til gjesteparkering har vi valgt å vise langs grensen og 1 HC-

parkering slik at området også kan tilby dette. Inngangspartiene ligger mot nord og er godt synlige for besøkende 

som kommer til tomta.  

Utearealer: Det felles utearealer er lagt på sør-siden av tomten og har slik gode solforhold. Uteområdet er 300 m² og 

dekker kravet til 25m² pr enhet. Stigning til parkeringsareal, inngang og uteareal er ikke brattere enn 1:15.  

En gangveg fører deg fra adkomsten, mellom boligene og til framsiden av huset. På den flate delen av uteområdet 

plasseres sandkasse, benker, bord og bærbusker. Hellingen på uteområdet kan brukes til lek både på sommer og 

vinter. Det felles uteområdet er planlagt skjermet fra de private uterommene med busker. Det er også markert skille 

mellom uteområdet og gangvei i sør med busker.  

 


