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49 NYE BYLEILIGHETER PÅ SANDAKER!
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Nordlandsgate 11 ligger på
Sandaker i Sagene bydel; en
sjarmerende bydel med mye
historie. Navnet oppstod etter alle
de små og store sagbrukene som
lå langs Akerselva.
Her bor du urbant i byen og kan
samtidig nyte godt av parker
og grønne friområder som
Voldsløkka, Bjølsenparken og
Myraløkka, og ikke minst flotte turog sykkelstier langs Akerselva.
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Når du bor på Sandaker kommer
du deg raskt og enkelt rundt i byen
og omkringliggende områder, både
med buss, trikk, T-bane og flybuss.

BO FREDELIG MIDT I DEN GRØNNE, PULSERENDE BYEN

Sandaker senter er bydelens største
og eldste nærsenter. Her finner
du butikker og bransjer for alt du
trenger til det daglige - og litt til.

Du finner flere kaffebarer, restauranter,
kaféer og spesialforretninger i nærmiljøet.

Sandaker har i de senere år vokst frem som et av de mest attraktive områdene i byen. Med Torshov og
Grünerløkka som nærmeste naboer, har du kort vei til særpregede butikker og et yrende uteliv.
Her finner du også et aktivt lokalt kulturliv. Du kan besøke Torshovteatret, Oslo Nyes dukketeater, Kulturslottet
Soria Moria og Ringen kino med seks saler. Eller Sagene samfunnshus, Deichmanske bibliotek og Cosmopolite
(jazz & world music), Kulturhusene Trikkestallen, Hønse-Lovisas hus og Biermannsgården – og ikke minst
konsertlokalet Månefisken.
Hvert år arrangeres Elvelangs i fakkellys, Bydelsdager og Barnas kulturhelg. Ofte kan du også oppleve
BollywoodFest, Oslo World Music Festival, by:larm & folke:larm, Akkustisk vinter, konsertserien Bidrobon, Musikk
før natten og en rekke kulturtibud på Soria Moria restaurant.
Gjennom bydelen renner Akerselva. Langs breddene finner du Norges gamle industrihistorie og Oskar Braatens
litterære miljø. Her er det flotte tur- og rekreasjonsmuligheter, og sykkelveier opp mot Nydalen og Maridalen.

Du får gangavstand til
Handelshøyskolen BI i
Nydalen.
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PRAKTISK / TEKNISK INFORMASJON
Byggherre

Nordlandsgaten Utbygging AS
Hegdehaugsveien 31
0352 Oslo

Entreprenør

Selvaag Bygg AS

Tomten og prosjektets art og omfang:

Tomten er eiet og er ca. 1556 kvm, med matrikkelnummer Gnr. 223, bnr. 61
og ligger i Nordlandsgate 11 i Oslo kommune. Prosjektet består av totalt 49
leiligheter, fordelt på 36 stk. 2-roms på 34 kvm – 46 kvm, 12 stk. 3-roms
på 57 kvm - 60 kvm og 1 stk. 4-roms på 82 kvm. Blokken er på 6 etasjer,
med garasjekjeller og boder i underetasje.

Ferdigstillelse:

Antatt ferdigstillelse 4 kvartal 2010.

Arealer

Arealene oppgitt på tegninger og i prisliste er angitt i bruksareal (BRA)
som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder og vegger,
men ikke medregnet yttervegg. All arealangivelse er å oppfatte som
rettledende ca. mål med basis i NS 3940 (BRA).

Parkering

Parkering i parkeringskjeller under terreng og på bakkeplan. Innkjørsel
fra Nordlandsgate. Naboeiendommen Gnr 223, bnr. 19 har tinglyst rett til
6 parkeringsplasser.
Det leveres motorisert garasjeport med mottaker for fjernåpning og med
nøkkelbryter. Fjernkontroll til garasjeport leveres som tilvalg.
Pris for parkeringsplass fremkommer av vedlagte prisliste.

BYGNINGENS KONSTRUKSJONER
Bæresystem og fundamentering

Bebyggelsen fundamenteres med sålefundamenter til fjell. Det bygges opp
med pukk og subbuslag før det legges asfalt i garasjen. Garasjen er planlagt
bygget med prefabrikkerte søyler, dragere og dekker. Totalentreprenøren
står fritt til å velge andre løsninger
Etasjeskillere utføres i betong. Dekke mellom garasje og 1. etasje isoleres i
henhold til forskriftskrav.

Yttertak

Takkonstruksjon utføres i plasstøpt eller prefabrikkert betong, isoleres og
dimensjoneres i henhold iht. arkitekttegninger, energiberegninger og forskrifter.
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Gesimser utføres i henhold til arkitekttegninger (vedlagte tegninger),
leveres ferdig med beslag. Det leveres skråtak i 5. og 6. etasje, som
isolert trekonstruksjon tekket med betong takstein.

Ytterdører

Yttervegger		

Innvendige dører

I parkeringskjelleren utføres ytterveggene i betong. Mot terreng dreneres
veggene i henhold til gjeldende byggeforskrifter. Brannskiller og sikring
av trappeoppganger utføres i betong, leca eller tilsvarende. Øvrige
yttervegger utføres i isolert bindingsverk.
Innvendig kledning med 13mm gipsplater. Belistning med standard malte
foringer og hvite, glatte tregerikter. Gulvlister i eik til laminatgulv. All
belistning utføres med butt i butt skjøt og med synlige spikerhull.
(Standard hvitmalt).
Alle behandlede overflater utvendig leveres iht. fargeskjema (fargeskjema
utarbeides senere).
Behandling av panel: oljebeiset, 1 strøk prebeis og 1 strøk utføres på
stedet. Trykkimpregnert treverk skal være ubehandlet.

Trapper

Hovedtrapper leveres prefabrikkert eller plasstøpt betong. Trapperom
leveres som branntrygt trapperom. Rømingstrapper på endene av
svalgangen leveres i prefabrikkert stål i henhold til arkitekttegninger og
gjeldende lover og forskrifter

Innervegger

Innervegger produseres som standard i stenderverk med 1 lag 13mm
gips på begge sider. Belistning tilsvarende som for yttervegger. Brannog lydvegger leveres og monteres i henhold til byggeforskrifter.
Alle behandlede overflater innvendig leveres iht. fargeskjema.
Innervegger sparkles og males. Bad leveres med hvite veggfliser.
Innvendige dører leveres i glatt utførelse med gerikter skjøtet butt i butt
og foringer i ferdigbehandlet utførelse. (Standard hvitmalte gerikter,
spikerhull vil være synlige).

Ytterdør type Swedoor eller tilsvarende, bredde 10 M. med FG-godkjent
sikkerhetslås.

Innvendige dører leveres i glatt utførelse med gerikter skjøtet butt i butt
og foringer i ferdigbehandlet utførelse. (Standard hvitmalte gerikter,
spikerhull vil være synlige).

Innervegger

Innervegger produseres som standard i stenderverk med 1 lag 13mm
gips på begge sider. Belistning tilsvarende som for yttervegger.
(Standard hvitmalte gerikter, spikerhull vil være synlige). Brann- og
lydvegger leveres og monteres i henhold til byggeforskrifter.

Balkonger og terrasser

Balkonger leveres i prefabrikkert utførelse eller plasstøpt. Rekkverk
leveres med perforerte plater/glass og spiler.
Terrasser på terreng utføres iht. forskrifter, med betongheller.
Takterrasser i 6. etasje utføres iht. plantegning med membran og
betongheller

INSTALLASJONER I LEILIGHETER
Kjøkken

Kjøkken leveres med hvit glatt innredning med laminat benkeplate, lyslist
(rett) og lysarmatur med stikkontakt. Det leveres ventilatorskap med dør.
Nedfelt benkebeslag iht. tegning.
Det leveres bereder for varmt vann i hver leilighet.

Baderom og sanitæranlegg

Himlinger i leiligheter sparkles og males. Eventuelle V-fuger i dekkeskjøter
vil være synlige.

Alle baderom leveres prefabrikkert med typegodkjennelse og er tilpasset
krav til HC-adkomst. Bad leveres med hvite veggfliser og lys grå gulvflis.
I bad leveres termostatstyrt dusjarmatur med stang på vegg, sluk i gulv,
60 cm heldekkende servant med underskap. Det leveres lysarmatur med
stikk over speil. Videre leveres WC i hvit sanitærporselen. Det leveres
bereder innbygget over vaske-/tørkemaskin. Det er opplegg for
kombinert vaske-/tørkemaskin som vist på tegning.

Vinduer og vindusdører

Garderobe

Himlinger

Vinduer og verandadører bredde 10M av type Nordan sikkerhetsdør eller
tilsvarende, standard type med U-verdi 1,3 W/m2 x K. Alle vinduer er
ferdig behandlet på begge sider i henhold til fasadetegning og etter
fargeskjema.

Garderobeskap leveres med hvite glatte fronter.
Innredningshøyden er 210 cm.

Ventilasjon

Det leveres anlegg for mekanisk avtrekksventilasjon i leilighetene, i
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henhold til gjeldende forskrift. Garasjer, heis og fellesarealer ventileres
med egne anlegg.

Elektroinstallasjoner

Det leveres komplett anlegg frem til forbruk; inntak, jordfeilvarsling,
fordelingsskap og individuell måler. Anlegget legges i hovedsak skjult
der dette er mulig i forhold til lyd/konstruksjonsmessige årsaker.
Sikringsskap med måler plasseres i henhold til tegninger. Husene skal
ha 400 volts anlegg. Uttaket i stikkontaktene skal være 230 V. Det
leveres ett punkt i hver leilighet for telefon, tv og bredbånd.
Tilknytningsavgift betales av den enkelte kjøper.
Utendørs leveres en stikkontakt som standard på balkong.
Det leveres oppvarming med elektriske panelovner. På bad leveres
termostatstyrt elektrisk gulvvarme. Det leveres og monteres en
utelampe ved hovedinngangsdør til hver leilighet med bryter innvendig.

UTENDØRSARBEIDER
Utomhusarbeider

Fellesutgifter

Størrelsen på fellesutgifter er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter
skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter og avhenger av ytelsene
sameiet rekvirerer. Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til ca kr. 2730,- pr kvm. BRA/mnd. Det vil bli innkalt 1 måneders fellesutgift som
likviditetstilskudd for sameiet.

Heftelser/servitutter

Eiendommen selges fri for økonomiske heftelser utover de rettigheter
og forpliktelser som grunnboken viser. Det er heftelse for legalpant til
sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers
fellesforpliktelser. Med legalpant menes lovpålagt panterett.
Størrelsen skal være lik grunnbeløpet i folketrygden. Naboeiendommen
Gnr 223, bnr. 19 har tinglyst rett til 6 parkeringsplasser. I tillegg kan det
tinglyses bestemmelser som vedrører sameie, naboforhold eller
forhold pålagt av myndighetene.

Forbehold

Dersom det er avvik mellom tegninger/beskrivelser i prospekt/internettside
og leveransebeskrivelsen, er det den endelige leveransebeskrivelsen i
kontrakten som gjelder. Totalentreprenøren har mulighet til å foreta mindre
endringer i materialvalg og/eller i konstruksjoner. Disse endringene skal
ikke redusere byggets kvalitet
Selger forbeholder seg retten til å engasjere forretningsfører for det
første driftsåret, samt inngå/tinglyse nødvendige avtaler for etablering
av bebyggelsen og sameiet.

Overflater:

Alle behandlede overflater, utvendig, innvendig og på produkter,
leveres i henhold til fargeskjema. Det er lagt til grunn overflater med
hvit farge i himling og vegger.

Regulering

Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger

Utomhusarbeider utføres i henhold til utarbeidede utomhustegninger.
Anlegg for belysning av interne veier og fellesarealer leveres iht.
utomhusplan. Overflatevann håndteres lokalt i størst mulig grad.

Va-anlegg

Alle VA-arbeider fra offentlig tilknytningspunkt i gate.

DIVERSE
Sportsbod

Sportsboder leveres ved garasjekjeller i henhold til krav i lover og
forskrifter. Alle vegger og dører utføres med galvanisert netting der
dette er mulig.

Postkasser

Postkasse levert og montert i fellesstativ. Postkassene er låsbare og
beskyttet mot vær og vind.

Renovasjon

Det leveres avfallsbeholdere i innhegning utenfor bygget.

Heis

Det leveres en heis av type Otis Gen 2. Heissjakten utføres i betong,
isoleres, oppvarmes og dimensjoneres i henhold til forskrifter.

Utleie

Det er adgang til utleie

Likningsverdi

Ikke fastsatt Likningsverdien fastsettes av Oslo likningskontor, og vil
normalt være rundt 25-30% av første kjøpesum.
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STED

VEGG

GULV

TAK / HIMLING

Stue

Hvit

Laminat

Hvit

Soverom

Hvit

Laminat

Hvit

Kjøkken

Hvit

Laminat

Hvit

Bad

Fliser 15 x 15 cm, hvit,
(alt. 20 x 20)

Fliser, 15 x 15cm, lys grå,
(alt. 20 x 20cm) sklisikre klasse B

Hvit

Listverk / utforinger

Malt tre, som dører/vinduer,
synlige stifter

Gulvlist lakkert eik

Ingen

Fast inventar / Innredning

Kjøkken: Hvit glatt, benkeplate av laminat.
Bad: Hvit glatt, heldekkende servant.
Garderobe: Hvit glatt.

Bod i kjeller

Støvbundet /netting

Støvbundet/evt. asfalt

Støvbundet

Garasje

Hvit

Asfalt eller betong

System himling/hvit malt

Yttervegger

Puss-system standard farge/panel beiset/plater – kfr. fasadetegning
Farger iht. fargeskjema

Svalgang

Farger iht. fargeskjema

Tekniske rom

Støvbundet

Iht. forskriftskrav

Støvbundet

Trapperom generelt

Hvit

Ubehandlet betong

Hvit

Rømningstrapper

Hvit

Heissjakt

I henhold til gjeldende forskrifter

Heisstol Standard SB

Std Otis Gen 2

Std Otis Gen 2

Std Otis Gen 2
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