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D E T  E N K L E  O G  G O D E  L I V 
P Å  B Y H A U G E N

Ideelt for deg som vil nyte det meste av det beste byen byr på. Og enda 

bedre blir det, her ved Byhaugen i Tasta bydel, nå som dette fantastiske  

leilighetsprosjekt skal realiseres. 

Med ny leilighet i Otterbechkvartalet er du nær opplevelser, muligheter, 

servering og shopping i Stavanger. Kun en kjapp sykkeltur eller en spaser-

tur skal til før du er i sentrum. 

Fjorden og flere av byens herlige turområder er innen kort rekkevidde.  

Ta deg gjerne en tur rundt Stokkavatnet, opp til utsiktspunktet Tasta- 

veden eller til idyllen ved  Byhaugkafeen, og gled deg: Hverdagene med  

ny leilighet i Otterbechkvartalet, de blir gode!

Otterbechkvartalet oppføres der byen endrer karakter 
fra hektisk og pulserende til avslappet og rolig.

76 3D illustrasjon. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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I Otterbechkvartalet kommer 
mange leiligheter høyt nok til å se 

mot Bybrua, innseilingen og Ryfylke. 
Legg også merke til den fint skjermede 
atriumsløsningen som slipper lys inn fra 

vest – et godt sted for store og små.

Bygg B
Bygg A Bygg C

3D illustrasjon. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.



Bygg B. 1312

FASADER
LEKRE

BALKONGER
OG LUNE

3D illustrasjon. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.



3D illustrasjon. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.

B Y F O R N Y E L S E 
M E D  N Y E  B O L I G E R 

O G  N Y  B U T I K K 

Det blir et fint løft for bydelen når Otterbechkvartalet realiseres på hjørne- 

tomten mellom Jens Otterbechs vei, Lyngveien og Randabergveien på  

Byhaugen. Du som leser dette, bor kanskje i området allerede og vet hvor 

godt det er her. Kanskje i en enebolig, men vil ha en enklere hverdag. Eller 

muligens du ønsker en flott ny moderne leilighet med solrik balkong og 

alle fasiliteter rundt deg? Da oppfyller Otterbechkvartalet alle ønsker.

I korte trekk består Otterbechkvartalet av 38 byleiligheter 
fordelt på tre bygg. Ny og innholdsrik Coop Extra-butikk 

kommer på gateplan, og leilighetene i etasjene over.  

1514



K U N S T  I N N E , 
K U N S T  U T E

Med de store vinduene 
til leilighet B403, nesten øverst 

i Otterbechkvartalet, blir utsikten 
som et maleri i stadig endring. 

Se plantegning og mer informasjon 

om leiligheten på side 72.
1716 3D illustrasjon. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 

standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.



M A N G E  G R U N N E R 
T I L  Å  G L E D E  D E G ! 

To stuer, to balkonger, to soverom, to bad – ja, 
i leilighet C402 får du alt du trenger og mer til. 
Heldige deg som skal bo i Otterbechkvartalet. 

Se plantegning og mer informasjon om leiligheten på side 86.

18 193D illustrasjon. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.



S M A R T E 
L Ø S N I N G E R 

O V E R A L T
I leilighet A402 ligger stuen og kjøkkenet 

adskilt, men det er likevel god kommunikasjon 
mellom de to rommene.

Se plantegning og mer informasjon 

om leiligheten på side 55.
2 12 0 3D illustrasjon. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 

standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.



F O R  E T 
H J Ø R N E !

Her i stuen til leilighet A401, kan du 
synke ned i sofakroken etter en lang 
dag på jobb, og bare nyte lyset som 

strømmer inn fra tre sider.  

Se plantegning og mer informasjon 

om leiligheten på side 54.
2 2 2 33D illustrasjon. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 

standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.



H J E M M E K O N T O R ? 
I N G E N  P R O B L E M . 

Med en fleksibel planløsning får du muligheten 
til å ha et lyst hjemmekontor som like gjerne 
kan brukes som ekstra soverom – hvis du vil. 

Som her i leilighet B404, hvor du også får herlig 
utsikt fra stuen. 

Se plantegning og mer informasjon 

om leiligheten på side 73.
2 4 2 52 53D illustrasjon. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 

standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.



S T U E N  H E R , 
K J Ø K K E N E T  D E R

I Otterbechkvartalet er noen leiligheter planlagt med adskilt stue 
og kjøkken, som A203. En praktisk løsning mange liker godt. 

Se plantegning og mer informasjon om leiligheten på side 48.

2 72 6

3D illustrasjon. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.



Det er de rene linjene, den enkle stilen og det minimalistiske 

uttrykket som gjør kjøkkenmodellen Glatt Grå til en favoritt 

blant kjøkkenelskere. Et elegant møbel i seg selv, og svært 

funksjonelt. 

K J Ø K K E N -
K J Æ R L I G H E T 

F R A  H T H

I Otterbechkvartalet får du 
et klassisk kjøkken i tidløst design 

fra våre danske venner i HTH. 

2 8 2 9



Vi har valgt HTH for deg, 

men du får rikelig med 

anledning til å påvirke 

endelig resultat. Du kan 

for eksempel velge mel-

lom fire ulike farger på 

frontene og opptil 30  

ulike farger på benke-

plate – uten tillegg i pris. 

D I T T  K J Ø K K E N 
–  D U  B E S T E M M E R

Et baderom som viderefører 
de rene linjene og uttrykket 
fra kjøkkenet, gir en helhetlig 
stil i ditt nye hjem. 

E L E G A N S E 
&  V E L VÆ R E

Ditt baderom i din leilighet skal 
selvsagt bli funksjonelt, men vi vet 

at material- og fargevalg påvirker ditt 
velvære. Derfor kan du velge mellom 

tre ulike farger på både vegg- 
og gulvfliser – hva liker du best? 

3 0 3 1



Tidløst & klassisk med eik på gulv
Leilighetene i Otterbechkvartalet får flott 1-stavs eikeparkett på alle gulv 

utenom bad, som får fliser. Parketten er hvitpigmentert, et tidløst og klassisk 

uttrykk som fungerer utmerket uavhengig av andre interiør valg.     

Listefritt
Med listefri utførelse rundt vinduer 

og mellom vegg og tak, får du 

rene, elegante linjer i din leilighet. 

3 33 2

D I N  S T I L ,
D I T T  V A L G !

D E N  G O D E  F Ø L E L S E N 
A V  N A K N E  T Æ R  P Å 
E T  V A R M T  G U L V  . . .

3D illustrasjon. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.



For en takhøyde! 
Hele 2,8 meter! Otterbechkvartalet utmerker seg 

på mange måter, også når det kommer til takhøyde. 

Årets trendfarger eller noe mer tidløst?
Veggene leveres sparklet og malt, og standardfargen er hvit. 

Men husk: Du kan velge tre forskjellige farger i din leilighet. 

3 4 3 5

3  V A L G F R I E  F A R G E R 
I  O P P H O L D S R O M !

U R B A N  F A R M I N G 
I  K V E L D S S O L A .  H Ø R E S 

I K K E  D E T  B R A  U T ? 

Hvorfor ikke gjøre balkongen til en dyrkingsoase du kan nyte og spise av? 

Det finnes mange smarte løsninger for enklere dyrking på balkongen, og 

det er faktisk ikke vanskelig! Med passe store balkongkasser kan du dyrke 

godsaker som bær, frukt, grønnsaker og krydder. Om du vil så eller starte med 

utvokste planter, det avhenger kun av dine ønsker og ambisjoner. Lykke til! 



Kvartalet består av tre bygg formet rundt en sol-

fylt felles hage mot sør. Fordi terrenget stiger opp 

mot sør, er man på nivå med omkringliggende gate 

(Jens Otterbechs vei) på oppsiden av prosjektet. 

På den måten glir prosjektet inn i omgivelsene 

på en god måte. Vi har latt oss inspirere av både  

farger og materialbruk i nabolaget, og ønsker å 

bringe litt farge inn i den moderne arkitekturen. 

Vi har derfor valgt å gi byggene hver sin farge; 

grønn, blå og rød, som gjør at prosjektet skiller 

seg fra andre leilighetsprosjekter, og samtidig 

speiler nabolaget. Trekledningen utføres med en 

liten vri, som gir spill og relieffvirkning i fasaden.

Det som er så unikt med denne plasseringen, er 

at leilighetene får overraskende god utsikt, noen 

allerede fra 2. etasje. De ser over Randabergvei-

en og bebyggelsen i nord og ut mot fjorden og  

fjellene i Ryfylke. Leilighetene med den aller beste  

utsikten er utformet med store hjørnevinduer, 

som virkelig tar inn omgivelsene.

Vi har prøvd å lage en god variasjon av leilig- 

heter, både med tanke på antall soverom, kjøkken/ 

stue-løsning, balkonger etc., slik at de kan passe 

for mennesker i alle aldre og livssituasjon.

Busstoppet er så og si rett utenfor, og sykkelveien 

er like tilgjengelig. Her kan man bo sentrumsnært, 

miljøvennlig og samtidig tilbaketrukket. Man kan 

velge å være for seg selv eller sosial. Prosjektet 

er planlagt med sykkelverksted, ekstra god plass 

til sykkelparkering, og egne dedikerte plasser til  

de litt større transportsyklene/sykler med sykkel- 

vogn.

Landskapsarkitekten, Imke Wojanowski i At Site, 

har vært opptatt av å bruke stedegne planter og 

stauder, og gjenbruker blant annet fine kampe- 

stener fra tomten som nye elementer i den frodige  

hagen. Til forskjell fra mange andre leilighets- 

prosjekter, ligger kun en del av hagen i dette pro-

sjektet over p-kjeller. Det vil si at det er rikelig med 

jord som gir gode vekstvilkår for busker og trær. 

Boligbyggene danner en beskyttende vegg rundt 

hagen som beskytter mot støy fra Randaberg- 

veien, mellom boligbyggene får man gløtt mot 

fjorden og sentrum.

A R K I T E K T E N S  O R D

Otterbechkvartalet er et infill-prosjekt i et etablert hagebyområde 
på Byhaugen, omkranset av karakteristisk rekkehusbebyggelse 

og eneboliger. Den eksisterende matbutikken rives, og det bygges 
ny moderne Coop Extra butikk med leiligheter over.

Anne Karin Veddeng 

og Egil Jarell Lura, 

Brandsberg-Dahls Arkitekter.

3 6 3 7
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3D illustrasjon. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.



Se plantegning og mer informasjon 

om leiligheten på side 52.
414 0

DE MINSTE 
BLIR 

STØRRE 
Med takhøyde på hele 2,8 meter, blir det god romfølelse 

også i de mindre leilighetene, som her i A303. 

3D illustrasjon. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.



L E I L I G H E T 
A - 2 0 3

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet A-203
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

18,8 m2

innglasset terrasse
hage

Stue
29,0 m2

Sov1
11,1 m2

Bad
5,5 m2

Sov2
7,8 m2

Walk-in
5,2 m2

Gang
12,6 m2

Sov1
9,9 m2

Stue/kjøkken
26,3 m2

Gang
3,5 m2

Bad
3,3 m2

Kjøkken
14,2 m2

Bad
4,4 m2

Sov3
7,6 m2

Vent.

Vent.

V
F

V
F

15,0 m2

9,9 m2

11,8 m2

11,3 m2

5,3 m2

7,5 m2

9,2 m2

9,0 m2

16,7 m2

8,5 m2

7,5 m2

innglasset terrasse

hage

hage

rekkverk

rekkverk

rekkverk

gesim
s

18,4 m2

21,5 m2

N

Ca. 18,8 m2 markterrasse
4

97,0 m2
102,9 m2

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet A-203
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

18,8 m2

innglasset terrasse
hage

Stue
29,0 m2

Sov1
11,1 m2

Bad
5,5 m2

Sov2
7,8 m2

Walk-in
5,2 m2

Gang
12,6 m2

Sov1
9,9 m2

Stue/kjøkken
26,3 m2

Gang
3,5 m2

Bad
3,3 m2

Kjøkken
14,2 m2

Bad
4,4 m2

Sov3
7,6 m2

Vent.

Vent.

V
F

V
F

15,0 m2

9,9 m2

11,8 m2

11,3 m2

5,3 m2

7,5 m2

9,2 m2

9,0 m2

16,7 m2

8,5 m2

7,5 m2

innglasset terrasse

hage

hage

rekkverk

rekkverk

rekkverk

gesim
s

18,4 m2

21,5 m2

N

Ca. 18,8 m2 markterrasse
4

97,0 m2
102,9 m2

BRA: 102,9 m2   |   P-ROM: 97,0 m2   |   Rom: 4
Terrasse: ca. 18,8 m2 markterrasse

L E I L I G H E T 
A - 3 0 4

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet A-304
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

13,6 m2

Vent.

Gang
4,4 m2

Stue/kjøkken
22,9 m2

Bad
4,8 m2

Sov2
7,3 m2

Sov1
12,3 m2

Gang
7,5 m2

Stue/kjøkken
30,3 m2

Gang
4,1 m2

Bod
2,1 m2

Bad
2,7 m2

Bad
5,5 m2

VF

10,4 m2

14,8 m2

7,2 m2

7,0 m2

10,9 m2

12,0 m2

12,0 m2

8,4 m2

15,0 m2

10,5 m2

14,4 m2

9,6 m2

fransk balkong

N

Ca. 13,6 m2 takterrasse
3

73,1 m2
75,7 m2

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet A-304
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

13,6 m2

Vent.

Gang
4,4 m2

Stue/kjøkken
22,9 m2

Bad
4,8 m2

Sov2
7,3 m2

Sov1
12,3 m2

Gang
7,5 m2

Stue/kjøkken
30,3 m2

Gang
4,1 m2

Bod
2,1 m2

Bad
2,7 m2

Bad
5,5 m2

VF

10,4 m2

14,8 m2

7,2 m2

7,0 m2

10,9 m2

12,0 m2

12,0 m2

8,4 m2

15,0 m2

10,5 m2

14,4 m2

9,6 m2

fransk balkong

N

Ca. 13,6 m2 takterrasse
3

73,1 m2
75,7 m2

BRA: 75,7 m2   |   P-ROM: 73,1 m2   |   Rom: 3
Terrasse: ca. 13,6 m2 takterrasse

4 2 4 3



3D illustrasjon. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.

H E R  V I L  D U  T R I V E S 
P Å  H J Ø R N E T ! 

I denne illustrasjonen av B501 ser du tydelig 
virkningen av det store hjørnevinduet som 
mange leiligheter i Otterbechkvartalet får. 

Snakk om romfølelse, lys og overblikk! 

Se plantegning og mer informasjon 

om leiligheten på side 74.
4 54 4



L E I L I G H E T 
B - 5 0 1

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet B-302
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

8,4 m2

Vent.

Sov1
10,4 m2

Gang
5,7 m2

Stue/kjøkken
27,7 m2

Bad
4,4 m2

V
F

10,4 m2

14,8 m2

7,2 m2

7,0 m2

10,9 m2

12,0 m2

12,0 m2

8,4 m2

15,0 m2

10,5 m2

14,4 m2

9,6 m2

fransk balkong

N

Ca. 8,4 m2 balkong
2

49,9 m2
50,9 m2

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet B-302
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

8,4 m2

Vent.

Sov1
10,4 m2

Gang
5,7 m2

Stue/kjøkken
27,7 m2

Bad
4,4 m2

V
F

10,4 m2

14,8 m2

7,2 m2

7,0 m2

10,9 m2

12,0 m2

12,0 m2

8,4 m2

15,0 m2

10,5 m2

14,4 m2

9,6 m2

fransk balkong

N

Ca. 8,4 m2 balkong
2

49,9 m2
50,9 m2

BRA: 98,4 m2   |   P-ROM: 93,7 m2   |   Rom: 3
Terrasse: ca. 29,9 m2 takterrasse og balkong

L E I L I G H E T 
B - 3 0 2

BRA: 50,9 m2   |   P-ROM: 49,9 m2   |   Rom: 2
Terrasse: ca. 8,4 m2 balkong

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet B-501
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

20,3 m2

9,6 m2

Vent.

Sov1
12,4 m2

Sov2
5,9 m2

Gang
5,1 m2

Walk-in
7,5 m2

Bod
2,8 m2

Stue/kjøkken
52,7 m2

Bad
4,6 m2

Bad
2,6 m2

V
F

38,5 m
2

10,4 m2

21,3 m2

14,9 m2

20,9 m2

12,0 m2

9,1 m2

N

Ca. 29,9 m2 takterrasse og balkong
3

93,7 m2
98,4 m2

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet B-501
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

20,3 m2

9,6 m2

Vent.

Sov1
12,4 m2

Sov2
5,9 m2

Gang
5,1 m2

Walk-in
7,5 m2

Bod
2,8 m2

Stue/kjøkken
52,7 m2

Bad
4,6 m2

Bad
2,6 m2

V
F

38,5 m
2

10,4 m2

21,3 m2

14,9 m2

20,9 m2

12,0 m2

9,1 m2

N

Ca. 29,9 m2 takterrasse og balkong
3

93,7 m2
98,4 m2

4 6 4 7



Se plantegning og mer informasjon 

om leiligheten på side 85.

G O D  P L A S S  B Å D E 
I N N E  O G  U T E

C401 er en endeleilighet høyt over bakken. 
Det betyr fantastisk utsikt, lys inn fra tre sider og to 
balkonger – én der du starter dagen og én der du 

nyter ettermiddagen og de siste solstrålene. 

4 94 8 3D illustrasjon. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.



L E I L I G H E T 
C - 2 0 2

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.02.2022

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-202
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

10,4 m2

Stue/kjøkken
25,4 m2

Bad
5,1 m2

Sov2
6,1 m2

Sov1
12,5 m2

Gang
7,1 m2

Kontor
3,8 m2

Bad
4,1 m2

Sov2
5,9 m2

VF

Ve
nt

.

15,0 m2

9,9 m2

11,8 m2

11,3 m2

5,3 m2

7,5 m2

9,2 m2

9,0 m2

16,7 m2

8,5 m2

7,5 m2

innglasset terrasse

hage
rekkverk

rekkverk

rekkverk

gesim
s

18,4 m2

21,5 m2

N

Ca. 10,4 m2 balkong
3

61,8 m2
62,8 m2

BRA: 62,8 m2   |   P-ROM: 61,8 m2   |   Rom: 3
Terrasse: ca. 10,4 m2 balkong

L E I L I G H E T 
C - 2 0 1

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.02.2022

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-201
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

15,0 m2

Bod
1,8 m2

Stue/kjøkken
27,4 m2

Sov1
11,7 m2

Gang
7,4 m2

Bad
4,6 m2

Bad
5,1 m2

Sov1
12,5 m2

Gang
7,1 m2

Bad
4,1 m2

Sov2
5,9 m2

V
F

Vent.

15,0 m2

9,9 m2

11,8 m2

11,3 m2

5,3 m2

7,5 m2

9,2 m2

9,0 m2

16,7 m2

8,5 m2

7,5 m2

innglasset terrasse

hage
rekkverk

rekkverk

rekkverk

gesim
s

18,4 m2

21,5 m2

N

Ca. 15,0 m2 markterrasse
3

59,3 m2
61,6 m2

BRA: 61,6 m2   |   P-ROM: 59,3 m2   |   Rom: 3
Terrasse: ca. 15 m2 markterrasse

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.02.2022

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-201
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

15,0 m2

Bod
1,8 m2

Stue/kjøkken
27,4 m2

Sov1
11,7 m2

Gang
7,4 m2

Bad
4,6 m2

Bad
5,1 m2

Sov1
12,5 m2

Gang
7,1 m2

Bad
4,1 m2

Sov2
5,9 m2

V
F

Vent.

15,0 m2

9,9 m2

11,8 m2

11,3 m2

5,3 m2

7,5 m2

9,2 m2

9,0 m2

16,7 m2

8,5 m2

7,5 m2

innglasset terrasse

hage
rekkverk

rekkverk

rekkverk

gesim
s

18,4 m2

21,5 m2

N

Ca. 15,0 m2 markterrasse
3

59,3 m2
61,6 m2

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.02.2022

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-202
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

10,4 m2

Stue/kjøkken
25,4 m2

Bad
5,1 m2

Sov2
6,1 m2

Sov1
12,5 m2

Gang
7,1 m2

Kontor
3,8 m2

Bad
4,1 m2

Sov2
5,9 m2

VF

Ve
nt

.

15,0 m2

9,9 m2

11,8 m2

11,3 m2

5,3 m2

7,5 m2

9,2 m2

9,0 m2

16,7 m2

8,5 m2

7,5 m2

innglasset terrasse

hage
rekkverk

rekkverk

rekkverk

gesim
s

18,4 m2

21,5 m2

N

Ca. 10,4 m2 balkong
3

61,8 m2
62,8 m2

515 0 3D illustrasjon. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.



L E I L I G H E T 
C - 2 0 3

L E I L I G H E T 
C - 2 0 4

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.02.2022

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-204
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

16,7 m2

Stue/kjøkken
23,7 m2

Bad
4,5 m2

Sov1
12,9 m2

Sov2
6,8 m2

V
F

Ve
nt

.

15,0 m2

9,9 m2

11,8 m2

11,3 m2

5,3 m2

7,5 m2

9,2 m2

9,0 m2

16,7 m2

8,5 m2

7,5 m2

innglasset terrasse

hage
rekkverk

rekkverk

rekkverk

gesim
s

18,4 m2

21,5 m2

N

Ca. 16,7 m2 markterrasse
3

54,8 m2
55,3 m2

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.02.2022

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-203
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

5,6 m2

Vent.

Sov2
7,3 m2

w
c

1,
7 

m
2

Stue/kjøkken
29,4 m2

Sov1
9,3 m2

B
od

3,4 m
2

Bad
4,1 m2

V
F

15,0 m2

9,9 m2

11,8 m2

11,3 m2

5,3 m2

7,5 m2

9,2 m2

9,0 m2

16,7 m2

8,5 m2

7,5 m2

innglasset terrasse

hage
rekkverk

rekkverk

rekkverk

gesim
s

18,4 m2

21,5 m2

N

Ca. 5,6 m2 balkong
3

60,6 m2
64,7 m2

BRA: 64,7m2   |   P-ROM: 60,6 m2   |   Rom: 3
Terrasse: ca. 5,6 m2 balkong

BRA: 55,3 m2   |   P-ROM: 54,8 m2   |   Rom: 3 

Terrasse: ca. 16,7 m2 markterrasse

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.02.2022

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-203
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

5,6 m2

Vent.

Sov2
7,3 m2

w
c

1,
7 

m
2

Stue/kjøkken
29,4 m2

Sov1
9,3 m2

B
od

3,4 m
2

Bad
4,1 m2

V
F

15,0 m2

9,9 m2

11,8 m2

11,3 m2

5,3 m2

7,5 m2

9,2 m2

9,0 m2

16,7 m2

8,5 m2

7,5 m2

innglasset terrasse

hage
rekkverk

rekkverk

rekkverk

gesim
s

18,4 m2

21,5 m2

N

Ca. 5,6 m2 balkong
3

60,6 m2
64,7 m2

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.02.2022

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-204
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

16,7 m2

Stue/kjøkken
23,7 m2

Bad
4,5 m2

Sov1
12,9 m2

Sov2
6,8 m2

V
F

Ve
nt

.

15,0 m2

9,9 m2

11,8 m2

11,3 m2

5,3 m2

7,5 m2

9,2 m2

9,0 m2

16,7 m2

8,5 m2

7,5 m2

innglasset terrasse

hage
rekkverk

rekkverk

rekkverk

gesim
s

18,4 m2

21,5 m2

N

Ca. 16,7 m2 markterrasse
3

54,8 m2
55,3 m2

5 2 5 3



L E I L I G H E T 
C - 3 0 1

L E I L I G H E T 
C - 3 0 2

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

25.05.2022

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-301
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

12,0 m2

Ve
nt

.

Sov1
9,7 m2

Bad
3,7 m2

Stue/kjøkken
32,9 m2

Sov2
7,4 m2

Gang
5,8 m2

Sov3
7,4 m2

Walk-in
3,7 m2

Bad
4,9 m2

Bod
3,0 m2

Bod
1,2 m2

Vent.

VF

vegg h:1500mm

himlingshøyde 2500mm

10,4 m2

14,8 m2

7,2 m2

7,0 m2

10,9 m2

12,0 m2

12,0 m2

8,4 m2

15,0 m2

10,5 m2

14,4 m2

9,6 m2

fransk balkong

vegg h:1500mm

himlingshøyde 2500mm

N

Ca. 12,0 m2 balkong
4

80,5 m2
84,2 m2

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-302
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

10,4 m2

Ve
nt

.

Sov1
9,7 m2

Stue/kjøkken
40,5 m2

Bod
3,0 m2

Sov1
13,1 m2

Sov2
7,2 m2

Gang
5,9 m2

Bod
1,0 m2

Bad
3,9 m2

Bad
4,9 m2

Bad
4,9 m2

Walk-in
3,7 m2

VF

Vent.

V
F

10,4 m2

14,8 m2

7,2 m2

7,0 m2

10,9 m2

12,0 m2

12,0 m2

8,4 m2

15,0 m2

10,5 m2

14,4 m2

9,6 m2

fransk balkong

N

3
Ca. 10,4 m2 balkong
74,4 m2
75,9 m2

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-302
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

10,4 m2

Ve
nt

.

Sov1
9,7 m2

Stue/kjøkken
40,5 m2

Bod
3,0 m2

Sov1
13,1 m2

Sov2
7,2 m2

Gang
5,9 m2

Bod
1,0 m2

Bad
3,9 m2

Bad
4,9 m2

Bad
4,9 m2

Walk-in
3,7 m2

VF

Vent.

V
F

10,4 m2

14,8 m2

7,2 m2

7,0 m2

10,9 m2

12,0 m2

12,0 m2

8,4 m2

15,0 m2

10,5 m2

14,4 m2

9,6 m2

fransk balkong

N

3
Ca. 10,4 m2 balkong
74,4 m2
75,9 m2

BRA: 84,2 m2   |   P-ROM: 80,5 m2   |   Rom: 4 
Terrasse: ca. 12,0 m2 balkong   

BRA: 75,9 m2   |   P-ROM: 74,4 m2   |   Rom: 3
Terrasse: ca. 10,4 m2 balkong  

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

25.05.2022

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-301
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

12,0 m2
Ve

nt
.

Sov1
9,7 m2

Bad
3,7 m2

Stue/kjøkken
32,9 m2

Sov2
7,4 m2

Gang
5,8 m2

Sov3
7,4 m2

Walk-in
3,7 m2

Bad
4,9 m2

Bod
3,0 m2

Bod
1,2 m2

Vent.

VF

vegg h:1500mm

himlingshøyde 2500mm

10,4 m2

14,8 m2

7,2 m2

7,0 m2

10,9 m2

12,0 m2

12,0 m2

8,4 m2

15,0 m2

10,5 m2

14,4 m2

9,6 m2

fransk balkong

vegg h:1500mm

himlingshøyde 2500mm

N

Ca. 12,0 m2 balkong
4

80,5 m2
84,2 m2

5 4 5 5



L E I L I G H E T 
C - 3 0 3

L E I L I G H E T 
C - 4 0 1

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-303
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

12,0 m2

Ve
nt

.

Stue/kjøkken
52,2 m2

Sov1
14,5 m2

Sov2
7,3 m2

Bod
1,6 m2

Gang
7,5 m2

Bad
3,1 m2

Bad
5,4 m2

V
F

10,4 m2

14,8 m2

7,2 m2

7,0 m2

10,9 m2

12,0 m2

12,0 m2

8,4 m2

15,0 m2

10,5 m2

14,4 m2

9,6 m2

fransk balkong

N

Ca. 12,0 m2 balkong
3

94,1 m2
97,1 m2

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-401
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

10,4 m2

13,8 m2

Sov2
7,6 m2

Gang
4,9 m2

Stue
39,2 m2

Sov1
17,4 m2

Gard.
4,4 m2

Kjøkken
20,1 m2

bod
3,5 m2

Bad
2,9 m2

Bad
5,8 m2

Ve
nt

.

VF

10,4 m2

32,7 m2

17,8 m2

15,0 m2

10,5 m2

14,6 m2

14,4 m2

14,3 m2

9,3 m2

16,0 m2

14,4 m2

7,2 m2

fransk balkong

N

Ca. 24,2 m2 takterrasse og balkong
3

107,0 m2
111,8 m2

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-401
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

10,4 m2

13,8 m2

Sov2
7,6 m2

Gang
4,9 m2

Stue
39,2 m2

Sov1
17,4 m2

Gard.
4,4 m2

Kjøkken
20,1 m2

bod
3,5 m2

Bad
2,9 m2

Bad
5,8 m2

Ve
nt

.

VF

10,4 m2

32,7 m2

17,8 m2

15,0 m2

10,5 m2

14,6 m2

14,4 m2

14,3 m2

9,3 m2

16,0 m2

14,4 m2

7,2 m2

fransk balkong

N

Ca. 24,2 m2 takterrasse og balkong
3

107,0 m2
111,8 m2

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-303
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

12,0 m2

Ve
nt

.

Stue/kjøkken
52,2 m2

Sov1
14,5 m2

Sov2
7,3 m2

Bod
1,6 m2

Gang
7,5 m2

Bad
3,1 m2

Bad
5,4 m2

V
F

10,4 m2

14,8 m2

7,2 m2

7,0 m2

10,9 m2

12,0 m2

12,0 m2

8,4 m2

15,0 m2

10,5 m2

14,4 m2

9,6 m2

fransk balkong

N

Ca. 12,0 m2 balkong
3

94,1 m2
97,1 m2

BRA: 97,1 m2   |   P-ROM: 94,1 m2   |   Rom: 3 
Terrasse: ca. 12,0 m2 balkong   

BRA: 111,8 m2   |   P-ROM: 107,0 m2   |   Rom: 3 
Terrasse: ca. 24,2 m2 takterrasse og balkong   

5 6 5 7



L E I L I G H E T 
C - 4 0 2

L E I L I G H E T 
C - 5 0 1

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-402
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

18,0 m2
9,6 m2

Ve
nt

.

Sov2/kontor
7,4 m2

Stue/kjøkken
68,3 m2

Sov1
14,7 m2

Walk-in
6,4 m2

Gang
7,6 m2

Bad
3,6 m2

Bad
4,9 m2

Bod
2,0 m2

VF

10,4 m2

32,7 m2

17,8 m2

15,0 m2

10,5 m2

14,6 m2

14,4 m2

14,3 m2

9,3 m2

16,0 m2

14,4 m2

7,2 m2

fransk balkong

N

Ca. 27,6 m2 takterrasse og balkong
3

118,4 m2
121,9 m2

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-501
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

10,4 m2

13,8 m2

Ve
nt

.

Sov1
12,7 m2Sov2

7,6 m2

Bod
2,7 m2

Stue/kjøkken
43,3 m2

Gang
8,7 m2

Walk-in
3,0 m2

Bad
7,8 m2Bad

5,2 m2

VF

38,5 m
2

10,4 m2

21,3 m2

14,9 m2

20,9 m2

12,0 m2

9,1 m2

N

Ca. 24,2 m2 takterrasse og balkong
3

92,2 m2
96,4 m2

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-501
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

10,4 m2

13,8 m2

Ve
nt

.

Sov1
12,7 m2Sov2

7,6 m2

Bod
2,7 m2

Stue/kjøkken
43,3 m2

Gang
8,7 m2

Walk-in
3,0 m2

Bad
7,8 m2Bad

5,2 m2

VF

38,5 m
2

10,4 m2

21,3 m2

14,9 m2

20,9 m2

12,0 m2

9,1 m2

N

Ca. 24,2 m2 takterrasse og balkong
3

92,2 m2
96,4 m2

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-402
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

18,0 m2
9,6 m2

Ve
nt

.

Sov2/kontor
7,4 m2

Stue/kjøkken
68,3 m2

Sov1
14,7 m2

Walk-in
6,4 m2

Gang
7,6 m2

Bad
3,6 m2

Bad
4,9 m2

Bod
2,0 m2

VF

10,4 m2

32,7 m2

17,8 m2

15,0 m2

10,5 m2

14,6 m2

14,4 m2

14,3 m2

9,3 m2

16,0 m2

14,4 m2

7,2 m2

fransk balkong

N

Ca. 27,6 m2 takterrasse og balkong
3

118,4 m2
121,9 m2

BRA: 121,9 m2   |   P-ROM: 118,4 m2   |   Rom: 3 

 Terrasse: ca. 27,6 m2 takterrasse og balkong
BRA: 96,4 m2   |   P-ROM: 92,2 m2   |   Rom: 3 

Terrasse: ca. 24,2 m2 takterrasse og balkong
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L E I L I G H E T 
C - 5 0 2

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-502
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

20,0 m2

12,0 m2
Ve

nt
.

Sov1
12,6 m2

Gang
4,6 m2

Stue/kjøkken
56,3 m2

Walk-in
7,3 m2

Sov2
6,1 m2

Bad
5,8 m2

WC
1,6 m2

V
F

38,5 m
2

10,4 m2

21,3 m2

14,9 m2

20,9 m2

12,0 m2

9,1 m2

N

Ca. 32 m2 takterrasse og balkong
3

97,8 m2
100,0 m2

Målestokk (A4):

1:100, 1:1000
Dato:

16.04.2021

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

For kjøkkeninnredning henvises til egne tegninger. Øvrig møblering
er kun vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen. Oppgitt
areal er basert på foreliggende tegningsmateriell. Det kan komme
mindre justeringer på dette i byggeprosess. Dette gjelder også
areal oppgitt under "Terrasse".

Otterbech Kvartalet
Leilighet:

Leilighet C-502
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Rom:

20,0 m2

12,0 m2

Ve
nt

.

Sov1
12,6 m2

Gang
4,6 m2

Stue/kjøkken
56,3 m2

Walk-in
7,3 m2

Sov2
6,1 m2

Bad
5,8 m2

WC
1,6 m2

V
F

38,5 m
2

10,4 m2

21,3 m2

14,9 m2

20,9 m2

12,0 m2

9,1 m2

N

Ca. 32 m2 takterrasse og balkong
3

97,8 m2
100,0 m2

I N N E ,  M E N  L I T T 
U T E .  A L L T I D .  

I stuen til leilighet C502 skaper vinduene 
enestående god kontakt med omgivelsene, 

uansett hvor i rommet du er. 

BRA: 100,0 m2   |   P-ROM: 97,8 m2   |   Rom: 3  

Terrasse: ca. 32,0 m2 takterrasse og balkong

6 0 61

3D illustrasjon. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.



Elbillading
Det tilrettelegges for lading av elbil på alle parkeringsplas-

ser. Infrastrukturen blir lagt opp av Smartly, et datterselskap 

av Lyse. Du kan når som helst velge å kjøpe din egen lader, 

men det beste er selvsagt å få den installert før innflytting. 

Denne laderen kjenner deg igjen når du kobler deg på, noe 

som innebærer at du kun betaler for ditt forbruk.  

Energiservice
Alle leiligheter får moderne målere for energi. Måleren gjør 

at du får en nøyaktig avregning av energiforbruket i din  

 

leilighet hver måned. På denne måten er du selv ansvarlig 

for eget forbruk av varme og varmt tappevann, og slipper å 

betale for det naboen bruker. 

Altibox
Med Altibox får du internett med høy hastighet og en inn-

holdsrik TV-løsning. Ved innflytting får du kostnadsfritt 2  

måneder med Altibox 500. Denne inkluderer en solid 

TV-pakke med 50 valgfrie poeng, programarkiv, 500 timer 

opptakstjeneste og fiberbredbånd 500/500. Gled deg! 

LY S E  O G  A L T I B O X
I Otterbechkvartalet får du de gode energiløsningene 

fra Lyse og overlegen hastighet, topp underholdning og 
stor valgfrihet med internett og TV-løsning fra Altibox. 

6 2 6 3



BYHAUGEN TASTABYEN

6 4 6 5

Et attraktivt, etablert og mangfoldig 
nabolag med fine møteplasser og 

turveier. Har du besøkt Byhaugkafeen? 
Nydelig utsikt over vestre deler av byen 

og innover mot Ryfylke. 

En sen middag for to på Villa 22, et 
etterlenget teaterbesøk eller bare en 
lørdags formiddag i byens gater med 
litt shopping og lunsj på Fisketorget 

med gode venner. Bruk byen! 

En bydel i veldig fin utvikling og vekst. 
Glimrende plassering for den som 

vil bo litt utenfor, men likevel passe 
nært sentrum. Og plutselig får du den 

koselige Tastavis i postkassen.



P Å  V E I 
T I L  B Y E N

Cirka et kvarter. Sjelden mer. 
Det er tiden det tar å gå fra 

Otterbechkvartalet til sentrum. 
Hvis du ikke lar deg friste 
av godsaker og hyggelige 

avstikkere underveis. 

Stokkaveien 
blomster
Fargerike blomster 

til alle anledninger, 

men også vintageklær, 

masse spennende 

gaveartikler, interiør 

og retro. Pluss suveren 

service. 

Romsøes Conditori 
Skal du ha ferske og fristende baker- og konditor-

varer, lunsjmat, smørbrød eller kaker til festen – de 

har det på Romsøes. Mmmm, så godt!

Al Forno Stokka
Ekte italiensk pizza siden 

2004 – bakt fra bunnen 

av i steinovn etter hvert 

som kundene bestiller. 

Menyen inneholder 

også pasta og salater. 

Alt anbefales. 

Bruk de 
hyggelige 
møteplassene 
i nabolaget 
– koselige folk 
overalt!     

6 6 6 7



Stavanger konserthus
Kultur- og musikkopplevelser i toppklasse i et 

konserthus av høy internasjonal standard. I gåavstand. 

Matmagasinet 
og Kanelsnurren

Serveringen du nå får på 

Eiganes er turen verdt i seg 

selv. I staselige lokaler og 

ærverdige omgivelser. 

De smale og 
sjarmerende 

gatene i Gamle 
Stavanger 

– snart fremme 
i sentrum. 

6 96 8

Lervig Local
Du trenger ikke spasere til sentrum for 

smaksopplevelser. Utvalget i nabolagspuben 

på Hermetikken må oppleves. 



Idsøe for alltid! 
I Verksgata i Stavanger finner du 

landets lengste kjøttdisk, full av kjøtt 

og kjøttmat av ypperste klasse. 

Her er det meter på meter med 

godsaker – Idsøe leverer alltid. 

Bylørdag & god stemning
En bytur lørdags formiddag er fast gjøremål for mange. 

Se litt i butikkvinduer, møte venner og kjente og kanskje 

ta en matbit. Alt med lave skuldre og godt humør. 

Fisketorget 
– best i klassen
Entusiastiske kokker som 

kan sin fisk og sjømat, med 

meny basert på dagens 

fangst. Velsmakende retter 

til lunsj og middag – bon 

appetit!

Helmer Te & Kaffe
Duften av nymalt kaffe. Te fra fjerne 

strøk. Helmers i Breigata 8 har på få 

år blitt en favoritt for mange – stikk 

innom du også. 

S T A V A N G E R
S E N T R U M
Alltid noe nytt å oppleve.

Alltid noe godt å smake på.
Alltid noe spennende å gjøre. 

Alltid hyggelig! 

Friske, gode råvarer 
og en hyggelig prat 

om vær, vind og livet 
i byen. På Torget.

7 0 71



Byhaugen har vært et yndet 
turmål i mange generasjoner 
– og er det fremdeles. 

79 meter 
over havet

Kanskje ikke så 

veldig høyt, men 

likevel: Utsikten fra 

selve Byhaugen 

er både fin og 

innholdsrik.

Store og Litle Stokkavatn
Byens kanskje mest populære tur- og friluftsområde, med belyste 

grusveier, idylliske rasteplasser og gode bademuligheter.

Byhaugkaféen
Frivillige lag og organisasjoner, skoleklasser og barnehager har 

tradisjoner for å arrangere søndagskafé i dette koselige huset 

øverst på Byhaugen. Her holder også frivilligsentralen for Eiganes 

og Våland til, og du kan leie lokalene til små og store anledninger.
TILBAKE TIL 

BYHAUGEN IGJEN
7 37 2



T R E N E  U T E 
O G  I N N E  – 

A L L E  M U L I G H E T E R 
I  N Æ R H E T E N

Har du forsøkt utendørs yoga 
eller er du glad i å sykle?

Og med så mange fine gå- og joggeløyper i alle himmel-

retninger, er det bare å snøre Nike-skoene. Ut på tur! 

Evo Bjergsted og 
Sky Fitness Byfjordparken
Usikker på hvor du vil trene? 

Avtal gratis prøvetimer – du finner 

helt sikkert en favoritt i nabolaget. 

Sats på
Tasta Senter
Det er flere 

treningssentre 

i nærheten – kanskje 

du liker deg best 

inne på Sats Tasta 

når høstregnet 

melder sin ankomst?  

Husk: 30 minutt hver dag
Minst en halv time med trening hver 

dag – det klarer du med ny leilighet i 

Otterbechkvartalet. Du har jo bedre 

tid nå som vedlikehold av hus og 

hage ikke krever sitt. 

7 574



Sushi er mer 
populært enn 

noen gang, 
blant både 

store og små. 

K U N  E N  H E I S T U R 
T I L  B R Ø D  O G  M E L K

«Extra stort utvalg til extra lave priser», heter det hos Coop Extra, dagligvarekjeden som flytter 

inn på bakkeplan i Otterbechkvartalet. Dagene blir enklere med melk og ferskt brød – og alt 

annet du trenger til kjøleskapet og godterihylla – når alt er en heistur unna. 

Med matbutikk der du bor, blir det enklere enn noen gang 
å skaffe det egget du mangler til å pensle bollene. 

Når Otterbechkvartalet står ferdig, blir dagens 

Coop Prix omgjort til en flott ny Coop Extra.

Det er herlig hverdagsluksus, det å unne seg sunn  

takeaway fra Sabi Sushi like borti gata fra der du bor.  

De har åpent hver ettermiddag hele uka, så her blir du 

fort stamkunde. 

7 0  M E T E R  T I L
S A B I  S U S H I

Norges største og ledende kjede 
innen høykvalitets sushi.

Fra Tokyo til Tasta: 
Matretten vi i dag kjenner som sushi, er egentlig gatemat fra Tokyo. Man kan spore 

denne måten å lage mat på helt tilbake til 1600-tallet. Omkring 1850 fikk sushi sitt 

«store gjennombrudd», da kokken Hinaya Yohei serverte biter av rå fisk oppå en liten 

pute av ris i sin egen sushikiosk i Tokyo. Og nå, cirka 170 år senere: På Tasta. 

7 776



N A B O L A G E T S 
M Ø T E S T E D

Tasta Senter har et bredt utvalg i butikker, et profesjonelt  

helsetilbud med legesenter, helsestasjon for barn, apotek  

og Tasta Helseloft, og ikke minst: mange gode steder å 

møtes. Senteret har gjennom årene arrangert «Lørdags- 

lykke» med hobbyaktiviteter for barn, barselstreff og strikke- 

kvelder med kaffe og te. Mange av bydelens beboere, 

klubber og lag møtes til kaffeslabberas på Café de Lis og 

Wayne’s Coffee, mens andre trener sammen på SATS. Det 

er et trygt og innholdsrikt hverdagssenter du får nær din 

leilighet – gled deg!

Tasta Senter feirer 10-årsjubileum i 2022 
og er viktig for det gode miljøet i bydelen. 

Simply Fasion
Klær og småinteriør av anerkjente 

merker fra både inn- og utland, 

i begrensede serier.

Bydelscafeen
Tilbyr husmanns-

kost, både kalde 

og varme retter, 

god drikke og noe 

søtt til kaffen.

Alltid kjekt å 
treffe naboer 
og venner på 
Tasta Senter.

7 8 7 9



Trenden er klar: Flere velger buss og sykkel langs 

Randabergveien mens antall biler synker. Det  

viser tall i en undersøkelse foretatt av Statens 

Vegvesen i 2019, og det samme viser statistikk fra 

både Stavanger kommune og Kolumbus. 

De siste års storsatsing på å legge forholdene til 

rette for å klare seg uten bil i hverdagen begynner  

å vise godt igjen i landskapet. Det er egentlig  

herlig enkelt å ta buss til og fra Otterbech- 

kvartalet, med ca. 10 avganger i timen om du skal 

inn til sentrum.

Otterbechkvartalet får egen oppstillingsplass for 

sykler i p-anlegget. Om du vil ha elsykkel eller  

vanlig, det betyr ingenting, her blir det plass 

nok til begge deler. Husk også at du enkelt kan 

låne en av de praktiske elsyklene Kolumbus har  

plassert ut i byen. Last ned appen Kolumbus  

Billett, finn en sykkel og la elmotoren hjelpe deg 

opp bakkene. 

B U S S  O G 
S Y K K E L ? 
J A  T A K K ! 
Buss og sykkel kan ofte 

være det enkleste og beste 
valget når du bor så sentralt 

som i Otterbechkvartalet. 

Oppdag Byhaugen, 

Tasta og resten 

av Stavanger fra 

sykkelsetet. Har du 

enda ikke testet en 

elsykkel? Gjør det 

og bli glad! 

Det er enkelt å ta buss til 

sentrum fra Randabergveien, 

bussen stopper like utenfor 

døren din.

Med ca. 10 busser i timen inn til 
sentrum trenger du ikke vente mange 

minuttene mellom hver avgang.
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Sogneprest Jens Otterbech 

(1868-1921), Hanna Marie 

Otterbech (helt til høyre) 

med barna Haakon eller 

Werner og Anna. Kvinnen er 

antakelig lærerinne Amalie 

Thomassen som var ansatt 

hos sognepresten. Kistrand 

kirke i bakgrunnen. 

Jens Otterbech med 

barna Haakon og Werner. 

Foto: Ukjent / Norsk 

Folkemuseum.

Veien diagonalt i bildet er Randabergveien. 
Bebyggelsen ligger ellers til Jens Otterbechs 

vei, Lyngveien, Edvard Munchs vei, 
Tverrveien, Vølstadveien (med Vølstadveien 

kolonial på hjørnet til Randabergveien). 
Stavanger Byarkiv.

H I S T O R I E N  O M 
J E N S  O T T E R B E C H

Jens Otterbech var en norsk prest og organisasjonsmann som levde 

fra 1868 til 1921. Han gjorde seg særlig bemerket som talsmann for 

samiske rettigheter, som pasifist og forkjemper for avholdssaken.

Den gudfryktige Otterbech ankom Stavanger i 1907 for å jobbe  

i Hetlandkirken, da etter å ha vært sogneprest i både Porsanger  

i Finnmark og i Aure på Mørekysten. Høsten 1911 fikk han kjøpt en 

tomt av Ledaalgården på hjørnet av Lyngveien / Randabergveien 

og bygde huset «Kringsjaa». Som deltaker i avholdsdebatten hus-

kes han Otterbech for sitatet «For hvert nytt drankerhjem i Stavan-

ger, øker aksje-utbyttet i Tou bryggeri», for han mente det var svært  

problematisk at noen tjente store penger på alkoholsalg.

I tiden fram til presten måtte gi seg av helsemessige årsaker i 1919, 

rakk han å markere seg som folkelig og en avholdt taler. Sin siste 

preken holdt han i en fullsatt Randaberg kirke, og da hadde salige  

Otterbech utvilsomt satt dype spor etter seg både lokalt og  

nasjonalt.

Otterbechkvartalet? 
Oppkalt etter hvem, sa du?
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Rom Gulv Vegg Himling Elektro Sanitær Ventilasjon Annet

Generelt

Gulvlister mot vegg 
i samme farge/
kvalitet som parkett.

Listefri utførelse 
rundt vinduer og 
standard malt list 
med kittede 
spikerhull rundt 
dører.

Listefritt mellom 
himling og vegg.

NEK 400
Røykvarsling ihht. krav. 
Lamper leveres kun 
der dette er beskrevet 
konkret til hvert 
enkelt rom. 
All belysning skal 
være LED. 

Sprinkleranlegg ihht. 
forskrifter. 
Slukkeutstyr ihht. forskrifter.
Waterguard skal leveres 
ihht. krav for vannsikring. 

Balansert ventilasjon for leiligheten 
med avtrekk fra toalett, boder og 
kjøkken. Friskluft til oppholdsrom 
som stue og soverom. 

Det skal lages egen teknisk 
tegning pr. leilighet som 
viser plassering av alle 
synlige installasjoner slik at 
disse blir plassert «ryddig» 
både i tak og på vegger. 

Gang / 
Entré

1-stav Eikeparkett, 
hvitpigmentert og 
mattlakkert.

Sparklet og malt. Sparklet og malt 
himling.

Utv. ringeknapp v / 
inngangsdør. 
Generelt stikkontakter 
etter gjeldende normer 
Taklampe leveres.

Stue / 
Kjøkken

1-stav Eikeparkett, 
hvitpigmentert og 
mattlakkert.

Sparklet og malt. Sparklet og malt 
himling.

Punkt ihht. NEK.
Stikk for induksjons-
platetopp.

Ett-greps benkebatteri 
svingbart med høy tut. 
Vann og avløp for 
oppvaskmaskin 
i kjøkkenbenk.

Mekanisk avtrekk for stekeområdet, 
med komfyrvakt.

Soverom

1-stav Eikeparkett, 
hvitpigmentert og 
mattlakkert.

Sparklet og malt. Sparklet og malt 
himling.

Punkt ihht. NEK. Garderobeskap leveres ikke.

Bad

Flis 60x60 cm. 
Modena PRO 
Beton eller tilsv.
3 fargevalg uten 
tilleggskost.
Evt. mosaikk i 
dusjsone.

Flis 20x60 cm. 
Modena PRO 
Beton eller tilsv.
3 fargevalg uten 
tilleggskost.

Sparklet og malt 
himling.

Opplegg for stikk til 
vaskemaskin og tørke-
trommel. Spotlights. 
Antall skal tilfredsstille 
krav til lux på bad. 

Ettgreps servantbatteri. 
Dusjnisje 90x90 cm.
Vegghengt toalett. 
Kran og avløp for vaske-
maskin. Gulvvarme.

Ihht. krav. Baderomsinnredning 
i samme kvalitet som 
kjøkkeninnredning 

Rom Gulv Vegg Himling Elektro Sanitær Ventilasjon Annet

Bod

Fliser eller parkett. Sparklet og malt. Sparklet og malt 
himling.

Punkt ihht. NEK. 
Taklampe leveres.

Bod i 
P-anlegg

Betonggolv Sprøytemalt 
betong/gips. 
Bodvegger: Tette 
vegger opp til 2,1 
meter.  

Sprøytemalt. Stikkontakt og taklampe 
leveres.

Boden leveres som sportsbod 
ihht. funksjons- og 
byggtekniske krav. 
Alle bodene skiltes med 
leilighetsnummer.

P-anlegg 
og sykkel-
parkering

Asfalt, eventuelt 
drensasfalt.

Sprøytemalt 
betong, 2 strøk hvit. 
Sikkerhetsmerking 
av søyler.

Sprøytemalt betong, 
2 strøk hvit.

Generelt stikkontakter 
etter gjeldende normer. 
Alle p-plasser for bil skal 
tilrettelegges for 
tilkobling av el-bil lader.
Takbelysning på 
bevegelsesedetektor.

Slukkeutstyr ihht. forskrifter. Ihht. krav. Oppmaling av p-plasser 
ihht. tegning. 
Sykkelstativ leveres

Felles-
arealer, 
ganger 
og trapper

Flis eller teppeflis. Sparklet og malt. 
Trapperekkverk og 
håndløpere ihht. 
arkitekttegninger.

Systemhimling ev 
sparklet og malt gips.

Sparklet og malt 
underside av trapper 
og repos.

Stikkontakter for 
rengjøring i hver etasje. 
Lysarmaturer levers ihht. 
lyskulturs krav.

Slukkeutstyr ihht. forskrifter. Felleskorridorer/trapperom til 
leiligheter skal ventileres og ha 
varmekilde som gir en 
temperatur på min. 10 gr. C

Tekniske rom

Malt eller belegg iht. 
forskriftskrav for det 
enkelte rom.

Sprøytemalt Sprøytemalt Lysarmaturer levers ihht. 
lyskulturs krav.

Slukkeutstyr ihht. forskrifter.

Terrasse

Terrassebord. Rekkverk ihht. ark 
tegninger.

Utv. lampe type 
opp/ned lys. 

R O M S K J E M A
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L E V E R A N S E B E S K R I V E L S E

GENERELT 
Leveransebeskrivelsen er utarbeidet 
av selger for å orientere deg som kjøper 
om bygningens og leilighetenes viktigste 
funksjoner og hva som inngår i selgers 
leveranse. Dersom det skulle være avvik 
mellom leveransebeskrivelsen, øvrig 
salgsmateriell (salgstegninger, prospekt, 
illustrasjoner osv.) og/eller kontrakts-
tegning er det denne leveransebeskrivelsen 
som gjelder. Det vil tilbys tilvalg innenfor 
gitte tidsfrister og mot tillegg i prisen. 
Dette fremkommer av kjøpekontrakt og 
bustadsoppføringslova.
Alle arbeider/ leveranser er ihht. NS 3420 
normalt utførelse.

LEILIGHET

GULV
Det leveres 1-stav parkett i hvitpigmentert 
eik i alle rom utenom bad. Det leveres fliser 
på bad.

HIMLING
Det leveres sparklet og malt hvit himling. 
Himlingshøyden kan variere innad 
i leiligheten med nedsenket skjørt i gips. 
Overganger mellom tak og vegg leveres 
listefritt, fuges. Generell himlingshøyde 

i oppholdsrom 2,80 m. Enkelte rom med 
lavere takhøyde, se punkt om takhøyde.

VEGGER
Innvendige vegger leveres i betong eller 
gips. Alle vegger i leiligheten vil bli sparklet 
og malt. Mulighet for opptil 3 fargevalg.

DØRER OG VINDUER
Innvendige hvite lettdører med flat 
standard- terskel. Alle dører leveres med 
pakning, beslag i børstet stål og 
dørstoppere. Skyvedører leveres i samme 
kvalitet. Entredør leveres som solid ytterdør 
med FG godkjent lås. Vridere og beslag 
leveres i børstet rustfritt stål. 

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning type Glatt Grå fra 
kvalitetsleverandøren HTH leveres som 
standard. Det vil også bli anledning til 
å velge mellom 4 ulike farger på frontene 
og opptil 30 ulike farger på benkeplate 
i laminat.

Takhøye skap kan bestilles i forbindelse 
med tilvalgsprosessen, under forutsetning 
av at det er plass til dette. Det leveres 
underlimt 1 kums vask i stål. 
Kjøkkenet leveres forberedt for integrerte 
hvitevarer, med hel benkeplate uten 

hulltaking for platetopp, skap for 
innbygging av ovn/koketopp,samt front 
til oppvaskmaskin og skap til integrering 
av kjøl/fryseskap. Hvitevarer leveres ikke 
som standard, men kan bestilles i 
forbindelse med tilvalgsprosessen. 
Det tas forbehold om at plassering 
av viftekonvektor kan endres ift. 
plassering på salgstegning.

Eventuelle endringer i valg av farge/
utførelse tas av kjøper i tilvalgsprosessen. 
Egen kjøkkentegning for den enkelte 
leilighet vil bli utarbeidet og overlevert 
i forbindelse med tilvalgsmøte med hver 
enkelt boligkjøper.

BAD
Alle baderommene leveres med flislagt gulv 
og vegg med flis av god kvalitet. 60x60 cm 
på gulv og 20x60 cm på vegg.

Det vil være mulighet for opptil 3 fargevalg 
utan tilleggskost. Flis i dusj: Mosaikk 5x5 cm.
Det leveres 80cm skap med dører, helstøpt 
vask og speil med LED-lys til bad 1 og 60 cm 
skap med dører, helstøpt vask og speil 
med LED-lys til bad 2, i de leiligheter som 
har 2 bad. 
Servant med ett greps blandebatteri. 
Svingbare dusjvegger i glass 90x90 cm. 

Det leveres vegghengt toalett med 
softclose. Downlights i tak.
Det er avsatt plass og opplegg for 
vaskemaskin og tørketrommel (forutsetter 
kondenstørketrommel) på bad.

GARDEROBESKAP
Det leveres ikke garderobeskap som 
standard, men dette kan bestilles 
i forbindelse med tilvalgs- prosessen. 
Mulig plassering er antydet på tegning.
Det tas forbehold om at plassering av 
garderobeskap må tilpasses 
detaljprosjekterte løsninger.

TAKHØYDE
Det leveres generelt  innvendig takhøyde 
på 2,80 m, og i nedsenket parti 2,50 m. Kan 
forekomme at det grunnet tekniske føringer 
vil være lavere himlingshøyde enn 2,5 m 
noen steder.
Omfang av nedforede himlinger eller 
innkassinger kan justeres ettersom 
detaljprosjekteringen gjennomføres.

ELEKTRISKE INNSTALLASJONER
Det leveres skjult elektrisk anlegg, bortsett 
fra ved betong og lydvegger hvor det kan 
bli åpent anlegg, med stikkontakter og 
lampepunkter som dekker et normalt behov 
etter NEK400. 

I fellesareal bod leveres det fellesbelysning 
med klar avdekning. På balkong leveres 
armatur, samt stikkontakt. Sikringsskap 
leveres i  leilighetene.
Det vil fortrinnsvis plasseres i bod eller 
i garderobe.

OPPVARMING OG VARMTVANN
Vannbåren varme til viftekonvektor. 
Vannbåren varme i gulv på bad. 

VENTILASJON
Boligene leveres med balansert ventilasjon. 

BALKONGER/ TERRASSER
Dekke på balkong leveres i betong, kledd 
med terrassebord. Rekkverk leveres i stål, 
galvanisert og pulverlakkert med unntak av 
rekkverk på takterrassene som leveres i glass.

LISTVERK
Gulvlister i tilsvarende utførelse som 
parkett. Standard malt dørlist uten synlige 
spikerhull, for øvrig listefri utførelse rundt 
vindu.

TELEFON/ TV/INTERNETT
Lyse leverer internett og tv med mulighet for 
høy hastighet og en innholdsrik tv-løsning. 
Ved innflytting får du kostnadsfritt 
2 måneder med Altibox 500-pakke. Denne 

inkluderer en solid TV-pakke med 50 
valgfrie poeng, programarkiv, 500 timer 
opptakstjeneste og fiberbredbånd 500/500

PORTTELEFON
Det  leveres ringeanlegg ved hovedadkomst 
med betjeningsforbindelse til hver leilighet. 

BRANNSIKRING
Bygget er fullsprinklet. Det leveres 
boligsprinkler- anlegg i alle leiligheter, 
med synlige sprinklerhoder. Det leveres 
sentralt brannalarmanlegg i hele bygget. 
Hver leilighet leveres med røykvarsler 
og alarmgiver.

BYGNING

KONSTRUKSJON
Bæresystemet i boligetasjene oppføres 
i betong med bærende avstivende vegger  
og kompletterende bæring i stål. Boligenes 
skillevegger utføres som betongvegger 
eller som gipsvegger med stålstenderverk.
Yttervegger leveres ihht. arkitektens 
tegninger.

SPORTSBODER/KJELLERBODER
Alle leiligheter leveres med sportsbod 
plassert i underetasje. Bodene vil ha tette 

vegger opp til 2,1 m. og leveres med 
hengelås. Tildeling av boder vil skje etter 
plan utarbeidet av utbygger. Rørføringer 
og kanaler i bod arealene kan forekomme.

SYKKELPARKERING
Det etableres innendørs sykkelparkering 
i p-kjeller i tillegg til utendørs sykkelparkering. 

RENOVASJON
Det skal etableres felles nedgravde avfalls-
beholdere med innkast fra bakkenivå utendørs.

ELEKTRISKE INNSTALLASJONER
Strøm i fellesarealer og sportsboder i kjeller 
går over felles måler til sameiet.

FASADER
Fasadene vil være i trekledning med ulike 
farger på hver blokk iht. arkitektens 
fasadetegninger. 
Trevinduer med aluminiumsbelegg 
utvendig. Malte karmer og foringer etter 
arkitektens farge.

HEIS
Det leveres båreheis iht. forskriftskrav 

POSTKASSER
Plasseres sentralt ved inngangspartiet, 
nøkkel som til leilighet.

NØKLER
3 stk. nøkler leveres til hver leilighet, som 
passer til fellesarealer, inngangsdør til 
leilighet, postkasse og bod.

PARKERING
Det etableres et felles parkeringsanlegg 
i første etasje. Fri kjørehøyde vil være ca. 
2,1 meter. Lokale nedforinger/ tekniske 
installasjoner vil  forekomme. Det vil bli 
tilrettelagt for lading av elbil på egen 
parkeringsplass. Infrastruktur for lading blir 
lagt opp av Lyse og beboer kan når som 
helst velge å kjøpe sin egen lader.

TILVALG
Det vil, i en tidsbegrenset periode være 
anledning til å gjøre tilvalg. Mulige tilvalg 
og priskonsekvens av dette vil bli presentert 
av entreprenør i en tilvalgs- prosess. 
Det vil komme 15 % påslag på alle tilvalg. 

Det kan ikke påregnes at andre endringer 
kan foretas og de kan uansett ikke utføres 
om de er i strid med rammetillatelse eller vil 
kunne medføre forsinkelse i prosjektets 
fremdrift. Inngås kjøpsavtale etter 
igangsetting av prosjektet, er kjøper kjent 
med at frister for tilvalg og endringer kan 
være utgått. Det må da tas forbehold i 
kjøpstilbudet dersom kjøper har ønske om 
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tilvalg/endring som denne mener skal være 
mulig å få levert av selger.
Konferer megler for nærmere informasjon.

FDV
Ved overtakelse leveres  FDV/
brukerveiledning til hver enkelt leilighet. 

FORBEHOLD
Prosjektet er ikke ferdig detaljprosjektert. 
Opplysninger i denne leveransebeskrivelsen 

er derfor gitt med forbehold om rett til, uten 
forutgående varsel, å gjøre endringer som 
er hensiktsmessige og nødvendige, uten 
at den planlagte generelle standarden 
forringes  i vesentlig grad. Videre vil 
størrelsen på sjakter og veggtykkelser 
bli justert. Søyleplasseringer kan endres. 
Tekniske installasjoner er ikkje tegnet inn 
på plantegningene. Disse vil bli montert 
i henhold til normale retningslinjer og 
byggforskrifter. Omfang av nedforede 

himlinger og innkassinger kan justeres 
ettersom detaljprosjekteringen 
gjennomføres. 

Priser på usolgte boliger kan uten varsel 
justeres av selger. 
Bilder og illustrasjoner i salgsmaterialet 
kan vise elementer som ikke er i samsvar 
med faktisk leveranse, så som møblering, 
kjøkken- og garderobeløsning, fasade-
detaljer, detaljer utomhus. 

Det presiseres at kjøkken leveres ihht. 
egen kjøkkentegning. 
Tegninger i prospektet er ikke i målestokk. 
Konferer megler om det er ønskelig med 
målbare tegninger. 

Prosjektet bygges etter teknisk forskrift 
TEK17. 
Det tas forbehold om feil i beskrivelsen. 

Stavanger 03.05.2021

Parkering i Otterbech-
kvartalet skjer trygt og tørt 
under bakken, og blir felles 
for bolig og næring. 

Innkjørselen blir fra Randabergveien. 
18 av plassene kan kjøpes i forbindelse 
med leilighetshandel, og det tilrettelegges 
for elbil-lading ved hver plass. Det kommer 
også gjesteparkeringsplasser som vil være 
felles for besøkende og kunder.  

Parkeringsanlegget i Otterbechkvartalet er 
planlagt med det lille ekstra for deg som bruker 
sykkel i hverdagen. Her er det satt av god plass 
til sykkelparkering og egne dedikerte plasser 
til de litt større transportsyklene/sykler med 
sykkelvogn. Det kommer også et areal hvor 
tohjulinger kan fikses og vedlikeholdes. 
Parkeringsanlegget får også sportsboder, 
en til hver leilighet.  

Felleskostnader vil avhenge av hvilke 
tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, 
og fordeles ihht. vedtektene. Månedlige 
felleskostnader er stipulert til kr. 20,- pr. m2 

BRA pr. måned for første driftsår, hvor man 
har lagt til grunn at bl.a. forsikring av 
bygningsmassen, strøm i fellesarealer, 
vedlikehold garasje, vaktmestertjenester 

som snømåking, plenklipping, 
forretningsførsel og renhold er inkludert. 
Endelig budsjett fastsettes på årsmøte.

Kabel-TV/Bredbånd kr. 199,- tilkommer.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte 
felleskostmader, da dette er basert på 

erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling 
av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, 
og bygger i utgangspunktet på sameier-
brøk. Enkelte elementer i budsjettet kan 
i vedtektene fastsettes til fordeling likt på 
alle seksjoner, eller forbruk. Selger har 
engasjert Bate som forrestningsfører for 
sameiet med minstetid på to år. Kostnader 

for dette er tatt inn i busjett for 
felleskostnader.

Driftskonstnader til parkeringsanlegget er 
stipulert til kr. 200,- pr. plass pr. måned for 
første driftsår, og skal betales av de som 
disponerer parkeringsanlegget.

L E V E R A N S E B E S K R I V E L S E B I L ,  S Y K K E L 
O G  S P O R T S B O D E R 
–  T R Y G T  O G  T Ø R T

F E L L E S K O S T N A D E R
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Foto: Ensign, Joakim Bjerk, Kristin Nevøy Meland, Tom Haga, HTH-kjøkken, Stavanger byarkiv, Unsplash og iStock

FORBEHOLD: Alle illustrasjoner, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse og utsikt, og er ikke bindende for utformingen av den endelige bebyggelsen. 
Det vil således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. All informasjon er derfor gitt med forbehold 

om rett for utbygger til å foreta mindre endringer. Dersom det er avvik mellom endelig leveranse beskrivelse og tegninger i prospektet/websiden er det den endelige 
leveransebeskrivelsen som gjelder. Det tas forbehold om trykkfeil og myndighetenes endringer av gjeldende regler og forskrifter. Versjon 5.

Bente Aasland
Telefon 454 88 800

bente.aasland@dnbeiendom.no

Eivind Chr. Dahl 
Telefon 41 14 40 40

eivind.chr.dahl@dnbeiendom.no

Birgitte Berentsen
Telefon 928 50 692

birgitte.berentsen@dnb.no

I forbindelse med kjøp i OBK, har du kanskje en bolig du skal selge? Du lurer muligens på verdien av din egen bolig 

i forbindelse med planlegging ved kjøp av ny leilighet? Vi tilbyr gratis verdivurdering av boligen din. Ta kontakt med 

vår dyktige megler, Ragnhild. Hun kan du kontakte når som helst for å lage en uforpliktende avtale.

Å kjøpe nytt er ikke helt det samme som å kjøpe brukt. Sånn er det også når det gjelder nybygg og brukt bolig. 

Men en ting er likt: Vi hjelper deg på veien! Birgitte er en spesialisert nybygg-rådgiver og finner den løsningen som passer 

nettopp din situasjon best. Vi garanterer deg rask avklaring på finansiering, sånn at du får akkurat den leiligheten du har 

lyst på. Hva så med din egen livssituasjon? Mye kan skje og mye kan forandre seg. Sånn er nå livet. Og det tar vi hensyn til. 

For der de fleste banker bare gir deg bekreftelse for tre måneder, får du hos oss finansieringsbevis som er gyldig helt frem 

til ferdigstillelse. På den måten slipper du å søke igjen ved overtagelse. Enkelt og greit.

Ragnhild Johansen 
Telefon 476 33 150

ragnhild.johansen@dnbeiendom.no
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otterbech-kvartalet.no




