
Bo med byen 
for dine føtter 
og marka i ryggen ...
Du kan når du bor på Øvre Sogn!

www.gaustadveien23.no



Nær byen og marka
Når du bor i Gaustadveien har du marka rett i ryggen. Området bak 
boligene er mer eller mindre perforert av stier, veier og skiløyper. 
Derfor er valgmulighetene mange for varierte turer både sommer som 
vinter, og søker du litt bort fra hovedløypene får du ro og fred i dette 
sentrale området av Marka også. Turløypen Gaustad – Løkka er for 
eksempel en koselig løype på 2 km som starter like ved Rikshospitalet, 
går opp Gaustadskogen, over Gaustadjordene og frem til Sognsvann og 
plassen Løkka.
Offentlig kommunikasjon til og fra Majorstuen og Oslo sentrum er 
svært god; både trikk og T-bane tar deg enkelt og raskt til og fra.

Flott utsikt over byen
De aller fleste leilighetene i Gaustadveien 23 får flott utsikt og solrike 
terrasser eller balkonger. Bildet viser omtrentlig utsikt fra en av de 
øverste leilighetene. Det tas forbehold om mindre avvik.

Solrikt, luftig og med litt høyere 
standard enn du kanskje forventer.
Tomten Gaustadveien 23 ligger flott til øverst på Sogn, med 
fantastisk utsikt over byen. Her kan du velge blant 61 moderne 
leiligheter med solrike balkonger eller terrasser, og heis 
direkte fra underjordisk garasje. I de to byggene vil du finne 
praktiske tre-roms leiligheter fra 62 kvm BRA og romslige  
fire-roms leiligheter helt opp til 145 kvm BRA. 
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4-roms hjørneleilighet helt på toppen 
- med flott utsikt over byen!
Denne leiligheten gir deg sol, lys og luft helt på toppen, ut mot byen, 
med en stor terrasse mot himmelen. Her ser du fjorden og byen!
Legg merke til muligheten for ”walk-in” garderobe i hoved-
soverommet, som også har eget, privat bad.

4-roms Type 4RJ P-rom 138 m2 BRA 144 m2

4-roms toppleilighet med ekstra 
balkong fra soverommet
Storslagen leilighet med flott utsikt over byen og fjorden. 
Hovedsoverommet har eget, privat bad og utgang til en koselig 
balkong. Den åpne kjøkkenløsningen gir ekstra stemning til sosiale 
sammenkomster, og bidrar til en ekstra luftig romfølelse.

4-roms Type 4RI P-rom 134 m2 BRA 137 m2
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4-roms hjørneleilighet med to bad  
og luftig stue
Med en stor og luftig stue og en trivelig hjørnebalkong, blir denne 
leiligheten som skapt for hyggelige kvelder med familie og venner. 
Kjøkkenet ligger i en egen, skjermet sone. Hovedsoverommet har 
eget, privat bad. Leilighetene i de øverste etasjene får flott utsikt 
over byen.

4-roms Type 4RD P-rom 116 m2 BRA 119 m2

4-roms hjørneleilighet med skjermet 
kjøkken og to bad
Romslig stue med utgang til hjørnebalkong og skjermet kjøkkensone. 
Eget privat bad i tilknytning til hovedsoverommet. Flott utsikt for 
leilighetene i de øverste etasjene.

4-roms Type 4RB P-rom 106 m2 BRA 109 m2



8 9

Velg 4-roms eller 3-roms leilighet 
med mulighet for utleie av hybel
Som fire-roms leilighet får hovedsoverommet eget, privat bad. 
Men med enkle grep blir leiligheten omgjort til en tre-roms med 
hybel for utleie. Det blir satt opp vegg inn til hovedleiligheten og 
hovedsoverommet blir omgjort til en trivelig, liten hybel med egen 
kjøkkenkrok og bad.

4-roms Type 4RE
Type 4RH med hybel

P-rom 108 m2 BRA 111 m2

Velg 4-roms eller 3-roms leilighet 
med mulighet for utleie av hybel
Denne leiligheten er så og si identisk med leiligheten på forrige 
side, med unntak av at hovedsoverommet/hybelen er en tanke 
mindre. Også her kan du velge om du vil boltre deg alene i en 
romslig fire-roms, eller gjøre om hovedsoverommet til hybel som 
du kan leie ut.

4-roms Type 4RC
Type 4RG med hybel

P-rom 106 m2 BRA 109 m2

Utsnittet viser hvordan fire-roms leiligheten 
gjøres om til en tre-roms med hybel.

Utsnittet viser hvordan fire-roms leiligheten 
gjøres om til en tre-roms med hybel.
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Flott 4-roms hjørneleilighet med 
mange ulike beliggenheter i byggene
Lekker, åpen kjøkkenløsning og ekstra stor stue med utgang til 
romslig balkong. Leiligheten ligger i både bygg A og B, i flere 
etasjer med utsikt mot øst og syd. Leilighetene i de øverste 
etasjene får flott utsikt og mye lys og sol. 

4-roms Type 4RA P-rom 93 m2 BRA 97 m2

3-roms hjørneleilighet med 
storslagen balkong!
Her blir stuen nesten dobbelt så stor i sommerhalvåret. Med hele 
25 kvm balkong har du god plass til å invitere venner på hyggelig 
lag i friluft. En romslig éntre med mulighet for god skapplass, 
ønsker deg velkommen hjem. 

3-roms Type 3RE P-rom 84 m2 BRA 87 m2
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Langstrakt 3-roms leilighet med 
meget praktisk planløsning
God utnyttelse av plassen, gjør denne tre-roms leiligheten til 
et praktisk og lettstelt hjem. Legg spesielt merke til den store, 
romslige stuen med åpen kjøkkenløsning og utgang til romslig 
balkong. Du kan velge blant flere ulike etasjer i både bygg A og B. 
Leilighetene i de øverste etasjene vil få fin utsikt mot øst og vest.

3-roms Type 3RB P-rom 77 m2 BRA 80 m2

Moderne og lettstelt 3-roms leilighet 
med stor stue
Selve leiligheten er identisk med den på forrige side, men her får 
du en tanke mindre balkong. Du kan velge beliggenhet i flere ulike 
etasjer i bygg B. Leilighetene i de øverste etasjene vil få fin utsikt 
mot øst og vest.

3-roms Type 3RF P-rom 77 m2 BRA 80 m2
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Flott 3-roms leilighet med praktfull 
hjørnebalkong og ”walk-in” 
garderobe!
Hovedsoverommet i denne flotte leiligheten har fått en romslig 
”walk-in” garderobe. Den store stuen med trivelig kjøkkenkrok 
åpner seg mot en herlig balkong på over 20 kvm.

3-roms Type 3RD P-rom 75 m2 BRA 80 m2

Vår minste 3-roms leilighet er 
sjarmerende og romslig
En praktisk og lettstelt leilighet med god plass og trivelig balkong 
mot vest. Leiligheten ligger i flere ulike etasjer i både bygg A og B. 
De øverste leilighetene vil få fin utsikt.

3-roms Type 3RA P-rom 59 m2 BRA 61 m2
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3-roms leilighet med god utnyttelse 
av planløsningen 
Denne leiligheten er lik den på foregående side, men speilvendt, og 
beliggende i litt andre deler av byggene. Du kan velge blant flere 
etasjer i både bygg A og B. Også her vil de øverste leilighetene få 
fin utsikt.

3-roms Type 3RC P-rom 59 m2 BRA 61 m2

Vi har tenkt på litt mer enn de fleste andre ...
I Gaustadveien 23 blir kvaliteten på boligene litt bedre enn du kanskje forventer. 
Dessuten kan du gjøre egne valg som gjør din leilighet enda mer personlig og 
særpreget. 

Som standard får du det lekre Sigdal-kjøkkenet Uno Hvit med håndtak i børstet 
stål og benkeplate i “mørk valnøtt”. Du får også integrerte hvitevarer fra Bosch 
(stekeovn og platetopp, oppvaskmaskin og kjøleskap med fryser). Mange av 
leilighetene blir dessuten utstyrt med gasspeis.

Hver oppgang får dørtelefon med videokamera ved hoveinngangen. På terrasser 
og balkonger blir det klargjort for tilkopling av terrassevarmer og markise.

Det blir felles sykkel- og smørebod med ventilasjonsavtrekk, uttak for strøm, og 
varmt og kaldt vann. 

Leilighetene får balansert ventilasjon med varmegjenvinning, og varmes 
opp med elektriske gjennomstrømningsovner med termostat, forberedt for 
nattsenking og individuell styring. 

Individuelle valg skaper særpreg og stil.
Kjøper du din leilighet i god tid, kan du gjøre mange tilvalg som gir deg akkurat 
det hjemmet du drømmer om. Du kan blant annet velge en annen front på 
kjøkkeninnredningen fra Sigdal og på garderobeskap. Dersom det er plass, kan 
du også be om ekstra innredning på kjøkkenet eller enda flere garderobeskap. 

Baderomsinnredning og fliser på badet kan også velges individuelt fra 
prosjektets valgte leverandør.

På balkongen eller terrassen kan du få montert uttak/kran for gassgrill, og i 
stuen kan du velge blant flere alternative gasspeiser, dersom du ønsker det.

Se forøvrig fullstending beskrivelse og forutsetninger under Tilvalgsmuligheter
på side 18/19. 
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BESKRIVELSE AV STANDARD
Vedlegg til kjøpekontrakt

Generelt
I det følgende gjengis et utvalg fra beskrivelsen som vi mener er av 
betydning for kjøper. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til 
endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den 
generelle standard i nevneverdig grad. Det tas forbehold om uforutsette 
pålegg fra myndighetene.  Mindre endringer som måtte bli funnet 
hensiktsmessige i forbindelse med nærmere detaljering av prosjektet 
samt gjennomføring av byggesaken må påregnes.

Frihåndstegninger i prospektet har illustrativ karakter, og det tas 
forbehold om angitte detaljer.

På de enkelte leilighets- og møbleringsplanene viser de stiplete linjene 
forslag til plassering av møbler og utstyr. Dette er ikke med i 
leveransen. 

Energiøkonomisering
Boligene får i hver oppgang sentralt anlegg for balansert ventilasjon 
med varmegjenvinning.  

Fellesanlegg 
Det leveres dørtelefon med videokamera ved hovedinngangsdøren til 
hver oppgang.  Dørtelefonen styres fra hver leilighet og kjøper kan som 
tilvalg, bestille videoskjerm inne i leiligheten.  Det blir montert 
automatiske døråpnere på inngangsdørene i 1. etg. og i garasjen.

Bygninger utvendig
Bygningene fundamenteres til fjell. Alle bærekonstruksjoner er av 
betong og stål. Yttervegger består av bindingsverk med isolasjon 
(200mm) og utvendig kledning tegl, plater og beiset panel.

Fellesarealer
Utomhusarealet
Ved innkjøring til tomten vil det bli noen parkeringsplasser på terreng 
samt anlegg for avfall/kildesortering.  Felles uteoppholdsarealer blir 
tilsådd, beplantet og det blir anlagt lek/oppholdsarealer.  Noen av de 
eksisterende trærene blir bevart og vil utgjøre en naturlig del av det 
ferdige uteområdet.

Garasjekjeller
Ved innkjøring til garasjeanlegget monteres det garasjeport med 
motordrift og nøkkelbryter.  1 stk. fjernbetjent portåpner blir levert med 
hver garasjeplass.  Laveste fri takhøyde i kjøresonen i garasjen er 210 cm.  
Utbygger vil fordele garasjeplassene. 

Sportsboder
Det leveres sportsbod i eget rom i plan med garasjekjeller og 
sykkelparkering i tilknytting til hovedinngang og garasje. 
 

Felles smørebod og sykkelbod
Det leveres felles sykkel- / smørebod med ventilasjonsavtrekk, uttak for 
strøm, varmt og kaldt vann.

Inngangsparti.
I inngangspartiet nedfores himling og får downlights belysning.  
Postkassene plasseres i inngangspartiet. Gulvet flislegges og får 
sokkelflis. Det blir nedfelt skraperist utenfor hovedinngangsdøren.

Heis
Det leveres heis med innvendig mål på 110 x 140cm fra garasjekjeller 
til øverste etasje, Dette gir trappefri adkomst til alle leilighetsplan.  
Gulvet i heisen får mykt vinylbelegg. Speil på bakveggen, håndløper på 
side- eller bakvegg samt downlights i himlingen.

Takterrasse / balkonger/ uteplass på terreng
På terreng og på takterrasse med underliggende leilighet utføres 
uteplassen med tredekke. Balkonger utføres i betong. Rekkverk utføres 
i stål eller aluminium med glassfelt og betongbrystning med håndløper. 
Dette er alle utvendige konstruksjoner og er utsatt for vær og vind og 
det kan derfor oppstå noe vannansamlinger.

Innvendig i leilighetene
Generelt
Boligene leveres med generell takhøyde på 250 cm.

I områder med nedforet himling p.g.a. ventilasjonskanaler, vil 
takhøydene bli mindre.  Alle himlinger males hvite og det vil bli synlige 
v-skjøter mellom betongelementene i himlingen.   Vinduene leveres 
med trekarmer ferdig malt fra fabrikk i hvit farge  inne og ute og 2-lags 
energiglass.  Gerikter og lister rundt vinduer og dører gjæres og males, 
uten synlige spikerhull. Dør mellom gang/entre og stue leveres med 
glassfelt.

Entredørene til hver leilighet, får kikkehull og leveres med FG-godkjent 
lås og beslag

Trapperom/trapp
Gulv: Keramiske fliser i inngangspartiet i 1. etasje og øvrige 
 etasjer får vinyl eller tilsvarende på trappetrinn og repos.
Vegger: Malt
Trappevanger: Malt
Opptrinn: Malt

Entré
Gulv: 14mm eikeparkett og gulvlister i eik 
Vegger: Malt

Kjøkken
Gulv: 14mm eikeparkett og gulvlister i eik
Vegger: Malt
Innredning: Sigdal Uno Hvit eller tilsvarende med håndtak i børstet 
 stål.  Det leveres integrerte hvitevarer fra Bosch 
 (stekeovn og platetopp, oppvaskemaskin og kjøl/frys). I 
 kjøkken hvor det er vist en ”disk” med barkrakker, 
 leveres benkeplate i 90cm bredde med underskap.

Benkeplater
Det leveres benkeplate i ”mørk valnøtt” laminat 30mm med avrundet 
forkant.

Det leveres vifte og Røros avtrekkshette i børstet stål, type Orion.  Det 
leveres lyslist i underkant overskap.

Stue
Gulv: 14mm eikeparkett og gulvlister i eik
Vegger: Malt

Soverom
Gulv: 14mm eikeparkett og gulvlister i eik
Vegger: Malt
Innredning: Det leveres garderobeskap i ht. plantegninger, Sigdal 
 hvit glatt.

Innvendig bod:
Gulv: 14mm eikeparkett og gulvlister i eik
Vegger: Malt

Sportsbod:
Gulv: Støvbundet betong
Vegger: Nettingvegger og betong (Troax eller tilsvarende).  
 Boddør er gjort klar for hengelås og kjøper sørger 
 selv for hengelås etter overtakelse.

Bad
Gulv: Støpt gulv med gulvvarme og grå fliser 10x10
Vegger: Hvite fliser  20x20
Innredning: På bad leveres servant nedfelt i 60cm bred benkeplate 
 som dekker over plass for vaskemaskin og   
 tørketrommel.  Det leveres ettgreps servantbatteri , 
 ett-greps dusjarmatur med termostat, veggmontert 
 toalett og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel 
 med kondensfjerner. Det leveres dører til dusjnisje.  
 Badene leveres som fabrikkproduserte kabiner.

Dusj/WC 
Gulv: Støpt gulv med gulvvarme og grå fliser 10x10
Vegger: Hvite fliser  20x20
Innredning: Det leveres servant integrert i benkeplate, 60 cm 
 servantskap og ettgreps servantbatteri , ett-greps 
 dusjarmatur med termostat og veggmontert toalett.  
 Det leveres dusjvegg med skyvedør.  Dusj/wc leveres 
 som fabrikkproduserte kabiner.

Hybel 
Gulv: 14mm eikeparkett og gulvlister i eik

Vegger: Malt
Innredning: Det leveres garderobeskap i ht. plantegning,  Det 
 leveres minikjøkken på 90cm og opplegg for 
 vaskemaskin på 40cm.  Det leveres overskap med 
 ventilasjon.  Det leveres lyslist i underkant overskap 
 og håndtak i børstet stål.  

Det leveres TV- og telefonkontakt.

Leilighet og hybel får felles inngangsdør fra trapperommet.  Dørene fra 
felles entre til leilighet / hybel leveres med egne låssystemer og 
tilfredstiller forskriftskravene til lyd.

Tekniske anlegg
Elektrisk anlegg
Boligene oppvarmes med elektriske gjennomstrømningsovner med 
termostat og som er forberedt for nattsenking og individuell styring.

Badene får varmekabler med gulvvarme.

Det legges opp skjult elektrisk anlegg, med brytere og kontakter i hvit 
utførelse. Hvor det er prefabrikerte veggelementer i betong eller 
leilighetsskillevegg er det elektriske anlegget åpent. Automatsikringer i 
eget sikringsskap i hver leilighet. Måler og hovedsikring for hver 
leilighet plasseres i garasjekjeller eller i trapperom.

Det leveres downlights integrert i baderoms-/dusj og wc-himling og 
lysarmatur på bad/ dusj og wc. Det leveres to benkearmatur  med 
dobbel stikkontakt under overskap på kjøkken. Dobbel stikk i 
kjøkkenbenk for tilkobling av oppvaskmaskin. Det fremføres 
tilstrekkelig strøm til induksjonstopp i kjøkkenet. I innvendige boder og 
kott leveres lysarmatur over dør og dobbel stikkontakt.  

På terrasse / balkong leveres utelys med innvendig bryter og dobbel 
stikkontakt..  Det leveres tomrør for montering av motordrevne 
markiser med innvendig betjening.

I sportsbodene i garasjekjeller blir det levert generell belysning og en 
felles dobbel stikkontakt.
I smørebod/sykkelbod leveres 2 doble stikkontakter og generell belysning.

Telefon og TV
Det leveres telefonkontakt i stue.
Det leveres fellesantenneanlegg klargjort for signaler fra kabel-TV-
leverandør og 1 stk. antennepunkt i stue. Betaling av tilknytningsavgift 
gjøres av kjøper.  Anlegget leveres med TV-signaler ved overlevering 
(standardpakke fra leverandøren) og utvidelse av programtilbud/
funksjonalitet må bestilles av kjøper etter innflytting.

Sanitærutstyr
Leilighetene leveres med hvitt sanitærutstyr.  Alle blandebatterier er 
ettgreps, i tillegg er blandebatteri for dusjer termostatstyrt.  På 
takterrassen leveres 1 stk. frostfri utekran.  I smørebod/sykkelbod 
leveres utslagsvask med varmt og kaldt vann.

Brann
Det leveres røykvarsler og slukningsutstyr i henhold til myndighetenes 
krav. Alle leilighetene får boligsprinkling.  

Varmtvann
Boligene får sentralt berederanlegg i kjelleren som betjener alle 
leilighetene.

Ventilasjonsanlegg
Leilighetene får balansert ventilasjon med varmegjenvinning, med 
avtrekk fra bad, wc/dusj og via kjøkkenhette.  Avtrekk og friskluft-
tilførsel skjer gjennom kanaler i nedforet himling. Detaljene omkring 
nedforinger og innkassinger er ikke avklart før detaljprosjekteringen er 
gjort og det er derfor heller ikke vist på tegningene. I smørebod/
sykkelbod leveres avtrekksventilasjon.

Gass
Det vil for alle leilighetene bli fremført gass til en utvendig 
koblingsboks.  I de leilighetene hvor peis er inntegnet på tegningene 
leveres det hjørnegasspeis type ”Soho”.  

Tilvalgsmuligheter
Tidsbegrenset av byggearbeidenes fremdrift kan den enkelte kjøper 
variere standarden på sin leilighet innenfor et spesifisert og fast priset 
produktspekter. Selger vil i samarbeid med arkitekten og styret i 

sameiet, inngå avtale med markiseleverandør(er) om leveranser av 
markiser innenfor et avtalt sortiment.  Markiser vil derfor ikke bli 
tilbudt som tilvalg, men er noe den enkelte leilighetskjøper kan bestille 
etter overtagelsen.

For tilvalg gjelder følgende:
• Forskjellige  fronter på kjøkkeninnredning og garderobeskap 
 (Det forutsettes kjøkken- og garderobeskap iht. sortiment fra 
 valgt kjøkkenleverandør)
• Mer innredning på kjøkken hvor plass tillater dette.
• Induksjonstopper er mulig på kjøkkenet.
• Valg av fliser/innredning på bad / dusj / wc. 
• Mer garderobeskap i de soverom hvor det er plass til dette.
• Fliser mellom kjøkkenbenk og overskap.
• Terrassevarmer og egen elektrisk kurs.
• Flere elektriske punkter og tlf-/tv-uttak
• Uttak / kran for gassgrill på balkongen.
• Alternative utførelser på levert gasspeis
• Videoskjerm ved inngangsdøren i leiligheten
• Downlights i himlinger hvor det alikavel  nedfores, som følge av 
 kanaler etc..  (Det må tas hensyn til tekniske føringer).

Bestillingsfrister for tilvalg:
Kjøperne vil motta et informasjonsbrev fra totalentreprenøren,  hvor 
tilvalgsskjema for bestilling av tilvalg følger vedlagt.  Det vil være et 
eget visningsrom på byggeplassen hvor eksempler på tilvalgene vil 
være utstilt.   Det informeres i brevet om når visningsrommet vil være 
åpent for kundene og når fristen for tilvalgene går ut. Det gjøres 
oppmerksom på at når tilvalgsfristen er gått ut, vil alle tilpassinger bli 
gjort som individuelle endringer i hver leilighet.

Endringer
Når tilvalgsfristen er utgått, må endringer avtales særskilt mellom 
kjøper og selger.  Endringer som vil ha fremdriftsmessige 
konsekvenser eller som av tekniske årsaker ikke kan anbefales, vil bli 
avvist.  Endringer må individuelt bli tilpasset den enkelte kjøper.  
Utbygger eller styret i sameiet vil gjøre avtale om hvilke markisetyper som 
kan bestilles. Markiser må derfor hver enkelt kjøper selv bestille etter 
overtagelsen.

Byggetomta
Tomten har registreringsbetegnelse Gnr. 42. Bnr. 133.  Den er eiet og har 
et grunnareal på ca 6563 kvm.

Reguleringsmessige forhold og offentlige godkjenninger
Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger i 2008. Området 
mot sydøst er regulert til fareområde/kraftledning (nedgravd) og 
landbruksområde. Området mot øst og nord er regulert til bolig med 
tilhørende anlegg. Mot vest ligger det barnehage etc. 

Rammetillatelse foreligger og søknad om igangsettingstillatelse 
planlegges innsendt i 4 kvartal 2009.

Heftelser
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. I tillegg kan det tinglyses 
bestemmelser som vedrører sameie, naboforhold eller forhold pålagt av 
myndighetene. 

Utleie
Det er adgang til utleie.

Forbehold
Dersom det er avvik mellom tegninger/beskrivelser i prospekt/
internettside og leveransebeskrivelsen, er det den endelige 
leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder.

Selger forbeholder seg retten til å engasjere forretningsfører for det 
første driftsåret, samt inngå/tinglyse nødvendige avtaler for etablering av 
bebyggelsen og sameiet.

Oslo, 8 september 2009
Gaustadveien AS
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