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Om
Tårnhusene

      

Kapittel 1

De tre husene er ikke bare de høyeste på Lillestrøm, men er også et 
visuelt anker i hele regionen. Mistanken styrkes kanskje når du studerer 
arkitekturen. Tegnet av prisbelønte Dark arkitekter har ikke bare 
Tårnhusene et unikt ytre, men utmerker seg også med fremtidsrettede 
løsninger og ny teknologi. Men det er ikke før du ser utsikten sørover mot 
Øyeren og vestover mot Oslo at du skjønner hvor du bor: I et landemerke.



Et levende
landemerke

Det kommer ikke til å bli vanskelig å 
besøke deg når du bor i Tårnhusene i 
Meierikvartalet. Ikke bare ligger de rett ved 
et av landets beste kollektivknutepunkt 
og kun ti minutter fra både Oslo og 
Gardermoen. De kommer også til å være 
synlige fra mils omkrets. 

Tårnhusene blir de første høyhusene i Lillestrøm og er på 

mange måter et landemerke for den byfornyingen som foregår. 

Byen opplever økt innflytting og interesse fra næringslivet, noe 

som ikke er vanskelig å forstå med alle de unike kvalitetene 

Lillestrøms beliggenhet har. 

Tårnhusene i Meierikvartalet har også en del unike kvaliteter. 

Utsikten har vi allerede nevnt, men også kvalitetene på 

utearealene, byggematerialene og de tekniske løsningene gjør 

Tårnhusene og Meierikvartalet til et spesielt prosjekt. 

Med en bolig i Tårnhusene vil du bo i et levende landemerke, 

der en egen del av byen vokser frem under deg. 

Velkommen inn.   

Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Arkitektenes
visjon

Meierikvartalet har vært en spennende og givende 
utfordring – både fordi prosjektet har stor strategisk 
verdi for byutviklingen i Lillestrøm, og fordi det har gitt 
oss anledning til å skape et nytt og urbant nabolag 
med høy kvalitet på både arkitektur og tekniske 
løsninger. 

Vår visjon i dette prosjektet har vært å gi gode rammer for et urbant byliv som 

fremmer identitet, samhold og livskvalitet. Bebyggelsen er utformet med 

tanke på å skape et raust og romslig gårdsrom på innsiden av kvartalet, som 

samtidig er åpent og har gode forbindelser til området rundt. Videre har vi 

ønsket at Meierikvartelet skal være et ekte flerfunksjonelt kvartal, der boliger, 

butikker og spisesteder sammen skaper en levende og god atmosfære. 

Byggenes nederste to etasjer er satt av til og vil tilrettelegges for butikker, 

kafeer og andre servicefunksjoner, noe som gir boligene en tilbaketrukket og 

fredelig beliggenhet i kombinasjon med et levende bytorg på gateplan.

Meierikvartalet vil også inneholde en variert sammensetning av boliger der 

forskjellige størrelser og fleksible løsninger kombinert med materialer av høy 

kvalitet skaper en dynamikk og et mangfold som understøtter inntrykket av 

Meierikvartalet som en egen del av byen.

Dark Arkitekter

Det er anerkjente Dark Arkitekter som har tegnet Meierikvartalet.
Fra venstre: Anne Christensen, Tor Falch og Eivind Bjørndalen.
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«Et nytt 
og urbant 
nabolag 

som utvider 
og fornyer 
Lillestrøm 
sentrum».

— Dark Arkitekter

Illustrasjoner. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjoner og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Landskaps-
arkitektenes
visjon

Vår visjon med Meierikvartalet har vært å 
lage et levende nabolag med et inviterende 
og inkluderende uterom.

Ved hjelp av en gang- og sykkelvei som leder inn til 

parkområdet i hjertet av Meierikvartalet, knytter vi kvartalet til 

Lillestrøm og skaper en naturlig forlengelse som blir en del av 

byen i stedet for en egen bydel. 

Selve parkområdet vil oppleves som grønt og frodig med rike 

muligheter for lek og avslapning, der uformelle møtesteder 

lever side om side med serveringssteder og butikker. I tillegg 

blir det opparbeidet et eget parkområde på andre plan rundt 

byggene som ikke er tilgjengelig for andre enn dem som bor her. 

Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

Våre hoder i Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter. Nicolai Bülow Rousting og Heidi Borgersen.
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Et godt
miljø

Bærekraft er mer enn miljø

At vi tar vare på miljøet ved å velge riktige materialer 

og fokusere på resirkulering og god avfallshåndtering, 

er en selvfølge. Men like viktig som det håndfaste 

miljøarbeidet på en byggeplass er arbeidet med 

bærekraft i hele prosjektet, der arkitektur, tekniske 

løsninger og gode uterom er viktige bidragsytere. 

BREEAM – tilrettelagt for fremtiden 

Meierikvartelet er bygd i henhold til BREEAM, Europas 

ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger (se 

neste side). For deg som kjøper betyr dette at både 

leiligheten og hele bygget holder en høyere standard 

enn det som er vanlig i boligprosjekter. Det gir deg en 

trygghet for at hjemmet ditt er klart for fremtidens 

krav og muligheter. 

Dette vil du blant annet merke ved 

• mindre energiforbruk i leilighetene

• bedre inneklima 

• god avfallshåndtering med plass til sortering 

 i leilighetene

• giftfrie materialer med minimalt med avgasser 

 og lukt 

• gode, miljøriktige uteområder 

• ekstra sykkelparkering

• tilrettelagt lademulighet for både 

 elsykkel og elbil 

I tillegg er heiser, hvitevarer og utebelysning valgt 

med tanke på et lavere energiforbruk.

Meierikvartalet er bygd for fremtiden. Derfor er hele kvartalet 
sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden BREEAM-
NOR. Dette sikrer et bærekraftig bygg som vil skape et godt miljø 
for trivsel i generasjoner. 

Hva er BREEAM?
BREEAM er Europas ledende 

miljøsertifiseringsverktøy og har 
gjennom sine snart tretti år vist 

seg å være et effektivt verktøy for 
å samordne de ulike aktørene 
i et byggeprosjekt og integrere 

bærekraft i alle ledd. 

I Norge har vi en egen variant, BREEAM-NOR, 

som er utviklet av Norwegian Green Building 

Council (NGBC) i tett samarbeid med bygge- 

og eiendomsnæringen i Norge.
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Om
utbyggeren

Slik du vil leve nå – og i fremtiden

Stor-Oslo Eiendom er en uavhengig eiendomsutvikler med primær- 

kompetanse på bolig, kontor, hotell og logistikk i Osloregionen. 

Selskapet ble stiftet i 2001 og har i dag 37 dyktige medarbeidere 

med tverrfaglig kompetanse innen eiendomsutvikling, 

prosjektledelse, finansiering, myndighetsbehandling 

og entreprenørvirksomhet.

Vi forvalter og utvikler for tiden ca. 20 eiendomsprosjekter og har 

ca. 6 500 boliger og 200 000 m2 næringslokaler under utvikling. 

Blant disse finner du prosjekter som Gotaasalléen på Jessheim og 

Munch Brygge i Bjørvika i Oslo, som ble tildelt Oslo Arkitektforenings 

Arkitekturpris 2019. Vi var også prosjektledere for Equinors velkjente 

kontorer på Fornebu.

Vi er opptatt av eiendomsutvikling som skaper verdier. I Lillestrøm 

har det vært viktig for oss å bygge noe nytt, urbant og et sted folk 

kan møtes. Ikke bare skal Meierikvartalet bli en ny bydel bestående 

av nye hjem og arbeidsplasser – det skal også bli et samlingssted 

for innbyggerne i Lillestrøm, fylt med liv, restauranter, kafeer og 

butikker. Her skal det være skikkelig trivelig å være! 

Munch
Brygge

Plassert på bryggekanten i Bjørvika hvor Akerselva 

munner ut i Oslofjorden ligger Munch Brygge, i et flott 

naboskap med blant andre Munchmuseet og Operaen. 

Prosjektet preges i likhet med Meierikvartalet av god 

kvalitet. Også her er de arkitektoniske detaljene og gode 

planløsningene vektlagt. Det hele sto ferdig sommeren 

2019, og  gir området 156 nye moderne byleiligheter, 

fra 42 m2 til 136 m2.
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Lille, store
Lillestrøm

Rolig og avslappet, men allikevel urban er Lillestrøm 
som den bydelen du helst besøker i en storby. Et 
koselig sted med sin egen identitet, lite nok til at alt er 
i gåavstand, og stort nok til at du kan være hvem du vil.

Kapittel 2



Byliv 
Få ting er hyggeligere enn å spasere inn 

til sentrum en lørdags formiddag med 

få planer og vennlige hensikter. Kanskje 

stoppe innom et bakeri for en kaffekopp 

og litt fersk gjærbakst til frokost eller en 

hyggelig lunsj med gode venner. Kikke litt i 

butikkene, plukke med seg noe til kjøkkenet 

og invitere naboen til middag. 
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G A R D E R M O E N  1 0  M I N U T T E R

N O R G E S  V A R E M E S S E

L I L L E S T R Ø M
T O R V

V O L L A  S K O L E
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K I R K E
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Alt på ett 
sted

Visningssenter Meierikvartalet

Fuser Bar & Fôr

Wok & Go 

Solheimshagen Restaurant 

Coop Prix Lillestrøm torv

Gulating Pub & Restaurant

Republic Whisky Bar

The Pizza Box

Bolia

Akershus Kunstsenter

Studio Alf Hair Relax Lillestrøm

Barcode lounge og nattklubb

Martins

Panchos

Wingkings

Pikene på torvet

Peppes Pizza

Gevir

Jekyll and Hyde Public House

Egon

MoshiMoshi Sushi

Bysykkelstasjon 

MENY 

Chi Restaurant & Bar

Raus Bar og Bistro

Tims

Lillestrøm tannklinikk

Kiwi

Fratelli Ristorante

Hifi Klubben

Pepino’s Pizza

Mirabel

Slettvoll

Lillestrøm Kulturpub

Lillestrøm bussterminal

Romerike Helsebygg

SATSELIXIA

DNB Lillestrøm

Hinoki Sushi & Grill

Kiwi

Fresh Fitness

Hageland

Fra Meierikvartalet er det ikke langt til 
verken vått eller tørt, sport eller teater. 
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Blør og ler! 
Vi blør og ler. 

Vi reiser oss når vi blir sparka ned. 

De sier at vi bare har 

TOGSTASJON 

Men gode har vi vært i en 

GENERASJON 

Lillestrøm er laget med 

TRADISJON 

Klubbmerket er mer enn dekorasjon. 
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Ti minutter 
Fra du står på perrongen, til

du er på Oslo S, tar

det ikke mer enn ti minutter.

Gardermoen er like langt unna

i motsatt retning.
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Knutepunktet 
Lillestrøm har vært et knutepunkt på Østlandet 

siden jernbanen kom i 1853. I dag er byen en 

av Norges mest sentrale du kan bo i, midt 

mellom Gardermoen og Oslo sentrum, og har 

enkel adkomst enten du kommer med tog 

eller bil. Lillestrøm har også et godt utbygd 

sykkelveinett, som bare kommer til å vokse de 

neste årene, og som vil gjøre sykkelen til den 

enkleste, beste og raskeste transportmetoden 

i Lillestrøm og omegn.
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Romerikes
Amazonas 

Lillestrøm ligger vakkert til der Nitelva møter

elva Leira, som også blir kalt Romerikes Amazonas 

på grunn av sitt rike plante- og fugleliv.

Her venter eventyret på både små og store. Et flott 

friluftsområde som gir mulighet for blant annet 

båtliv, bading, kajakk og padling.
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Byens
ansikter

En by består ikke av bygninger og gater, men av menneskene 
som bor der. Det er de som skaper pulsen og gir byen dens liv og 

egenart. Som bakeren som står opp mens andre sover for å sørge 
for at trøtte lillestrømlinger skal få ferskt bakverk og en kopp 

kaffe som en god start på dagen. Eller sykkelbudet som alltid har 
et smil til overs, eller byentusiasten som heier på alle som tenner 

lys i første etasje.

Vi ba den kjente fotografen Morten Krogvold om å ta seks 
portretter av ulike mennesker som hver for seg representerer det 

som gjør Lillestrøm til en by med sjel. 

Fru Bugge 

Kunstner og lillestrømpatriot

«Lillestrøm er en kunstby. Her skjer det noe hele tiden. Vi har både kunstsenter og 

kunstforening, gallerier og museer – til og med en egen kunstpark! Sjekk ut neonskiltet 

‘yes to all’ eller skulpturen ‘Lyden av Lillestrøm’ – elsket og hatet begge to, men de skaper 

engasjement og liv, noe som er nøyaktig det en by trenger for å utvikle seg.» 
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Øivind Langset 

23 år som sykkelbudet «BUDisten»

«Lillestrøm må være den beste sykkelbyen nord for København – paddeflatt og med hyggelige 

mennesker hvor enn du kommer. Sykkelstiene blir bedre og bedre omtrent for hver dag som 

går, og å sykle er den beste måten å komme seg rundt på, synes jeg.»

Magnus Landaas Skjervold

Regissør og stifter av Lillestrøm Folketeater

«For meg er det beste med Lillestrøm at det er Romerikes kreative knutepunkt. 

Her kan du gjøre alt fra å danse ballett til å spille i amatørteater, og det er kultur for at

det skal være plass til alle. Dette er noe jeg brenner for.» 
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Chau Bao 

Matentusiast og restaurantsjef på Chi Restaurant & Bar

«Jeg har drevet restaurant her i tolv år og sett hvordan smaksløkene til lillestrømlingene har vokst 

med byen. Derfor er jeg så glad for at stadig flere ser hvor fint vi har det her, og har lyst til å flytte hit. 

For flere mennesker betyr flere impulser, og flere impulser betyr alltid bedre mat. Velkommen!»

Helene Sophie Løbach Rebne

Byentusiast og lystenner

«En by vokser fra innsiden og ut. Derfor brenner jeg for det jeg kaller ‘byens førsteetasje’, og 

heier på alle som tenner et lys på gateplan. På den måten får vi levende gater og torg, der folk 

møtes for å handle og være sammen i hyggelig lag. Jeg kaller det sosial bærekraft.»
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Henrik Ohlson 

Baker på Garçon

«Noe av det beste med Lillestrøm er at vi er kun ti minutter unna Oslo, men samtidig fjernt fra 

storbyens mas og overfladiskhet. Livet har en roligere puls her, og folk ser hverandre på en helt 

annen måte. I Lillestrøm er du noen.» 
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Om
kvartalet 

Lillestrøm er en by i utvikling. 
Meierikvartalet vil bli et nytt landemerke 
og et sted som folk føler stolthet over og 
tilhørighet til.

Kapittel 3



Målet med Meierikvartalet har hele tiden 
vært å skape et urbant sted der folk trives 
enten de bor her, jobber her eller bare er 
på besøk. 

Det skal være et sted der du har lyst til å slå deg ned på 

en benk eller ved et bord, treffe venner og ha det fint. Her 

skal du finne spennende butikker og koselige kafeer og 

restauranter, pluss gode fellesarealer for både liten og stor 

med lekeapparater, vannspeil og rikelig med tumleplass. 

Nesten like viktig som det du ser, er det du ikke ser. For 

akkurat som med mennesker er det ikke nok med en flott 

fasade på et hjem heller dersom de indre verdiene ikke er på 

stell. Derfor har kvalitet vært det viktigste stikkordet gjennom 

hele prosessen – fra vi valgte arkitekter og leverandører, til vi 

bestemte oss for materialer og tekniske løsninger. Dette vil 

du merke på alt fra den innendørs luftkvaliteten til hvordan 

kjøkkenskuffene lukker seg. 

Velkommen!

Velkommen til 
Meierikvartalet
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Fellestorg
Koselige kafeer,

restauranter,
butikker og

sykkelparkering

Strøkstorg/gågate
Koselige kafeer, restauranter, 
butikker og sykkelparkering

Solheimsgata

S
ørum

sgata

Jernbanegata

Rand
Byleiligheter i 

nærhet av bygulv

Vinterhagen
Her planlegges etablert en 
grønn og frodig oase med 

publikumsrettede funksjoner

Kontor og 
næringsarealer

Byhus
Byleiligheter i 

nærhet av bygulv

Inn-/utkjøring garasjekjeller. 
Sykkeltrapp til garasjekjeller

Innkjøring 
garasjekjeller

Tuftepark

Bussholdeplass

Tårnhus 2

Tårnhus 1

Tårnhus 3

Felles takhage
Deilig, felles takhage som 

kan benyttes av alle beboerne 
i Meierikvartalet 

Tårnhus
Tårnhus 1 og 2 på hhv.

17 og 19 etasjer

Tårnhusene
Består av tre tårn med 

leiligheter som 
får prosjektets beste 

utsikt.

Butikker, koselige 
kafeer og restauranter 

vil bli etablert på 
gateplan og rundt 

torgene.

Byhusene
blir byleiligheter 
med umiddelbar 

adkomst 
til «bygulvet».

Felles takhage
som kan benyttes
av alle beboerne i 
Meierikvartalet.

Hva er hvor i
kvartalet?

Sykkelparkering ute 
og i garasjekjeller

Tuftepark/
treningsapparater

Lekeapparater/ 
vannlek

Garasjekjeller med
mulighet for lading av elbil
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Gode møter 
I utviklingen av Meierikvartalet har det vært 

viktig å skape gode møteplasser, enten 

det er for å møte lekekamerater for en 

oppdagelsesferd, en venninne for en halvtimes 

prat over en kaffekopp eller de nye naboene for 

et hyggelig restaurantmåltid. 
Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 

Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Hyggelig
hele året 

Meierikvartalet skal være et godt sted å 

være hele året gjennom. I tillegg til koselige 

utekafeer, med og uten varmelamper, og 

gode uteplasser for lek og avslapning skal 

Meierikvartalet ha aktiviteter som samler folk 

til hyggelig samvær. Julemarked, torgdag eller 

minikonsert? Kom med forslag! 
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Det lille ekstra 
Meierikvartalet skal bli et godt sted å være 

enten du bor her, jobber her eller er på besøk.

Men for deg som skal bo her, etablerer vi romslig 

sykkelparkering med egen sykkeltrapp ned 

til kjelleren for enkel tilgang. For lengre turer 

planlegges det en bil-pool i garasjen, og den 

daglige treningsturen kan du ta i tufteparken 

som skal etableres mot jernbanelinjen.

Innendørs vil det bli romslige fellesarealer 

som etableres med gjesterom, selskapslokaler 

og kjøkken.

Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.

60 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 61



Din del av byen 
Arkitekter har gjennom hele prosessen 

fokusert på at Meierikvartalet skal være et 

nytt og urbant nabolag som oppleves som 

en naturlig del av Lillestrøm by. Gjennom et 

godt og raust utendørsrom og åpning mot 

bebyggelsen rundt skapes denne forbindelsen, 

samtidig som Meierikvartalet beholder sin 

unike identitet. 

Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.

Fra yoga til fest! 
I Meierikvartalet settes det av innvendige arealer 

som skal komme beboerne til gode. 

Vi vil inkludere et større selskapslokale, som leveres 

med kjøkken og toaletter. Dette arelet inneholder 

blant annet to større forsamlingsrom, hvorav det ene 

kan deles inn i to mindre arealer. Perfekt for arrangementer 

som konfirmasjon, dåp og bursdagsfeieringer. Kjøkkenet 

er plassert slik at det kan betjene begge lokalene. 

I tillegg leveres to mindre gjesterom med tilhørende bad. 

På den måten vil man kunne ha ekstra god plass 

til overnattingsgjester.

Lokalene leveres umøblert og det er opp til beboerne i 

kvartalet hva rommet skal disponeres til. Kanskje en time 

med yoga en morgen, mens du ser utover kvartalet vil være 

en fin start på dagen? Her er mulighetene mange!
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Om
leilighetene

Det ligner på forelskelse. Den berusende følelsen som gjør 
at vanlige sysler blir fylt med ny mening og alle farger blir litt 
sterkere. Den sitrende spenningen og lykkefølelsen. Litt sånn 
er det å kjøpe en leilighet i et nytt og flott bygg. Og kjøper du 
en leilighet i Tårnhusene, vil du gå med hodet i skyene.

Kapittel 4



Å bo i et 
tårn

Du kan puste fritt i Tårnhusene. La blikket hvile 
på det rolige romerikslandskapet og puste med 
magen. Kjenne skuldrene senke seg og roen 
komme etter en lang dag. Eller ved begynnelsen 
på en ny. 

Kanskje er du på den felles takhagen og nyter en kopp kaffe en times 

tid før du skal ned og treffe naboen for en matbit på den lokale kafeen. 

Eller kanskje du er nede og handler inn til dagens middag. For du bor i 

Tårnhusene i Meierikvartalet. Og her er mulighetene mange. 

Det er noe spesielt med å bo i Tårnhusene. Utsikten og følelsen av 

himmel er nå én ting, men like mye er det tingene man kanskje ikke 

tenker på ved første øyekast: Hvordan teglsteinen er brukt i fasadene. 

At det er så godt tilrettelagt for sykler og bildeling. At du får billigere 

lån fordi bygget er Breeam-sertifisert. Slike ting. 

Og mye mer. 

Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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7 gode
grunner til at
det er smart 
å kjøpe en ny 

leilighet

Høy teknisk standard
Tårnhusene og Meierikvartalet bygges etter nyeste 

gjeldende forskrifter og standarder. Moderne krav til 

materialer og byggemetoder gir boligene bedre inneklima og 

energieffektivitet og gjør dem rustet for fremtidens klima. 

Lavere faste kostnader
Gode energiløsninger er bra for både miljøet og 

lommeboken. Boligene i Meierikvartalet oppfyller 

isolasjonskravene i den nyeste tekniske forskriften, og 

energibehovet er derfor normalt sett mindre.

Fem års garanti
Du har fem års reklamasjonsrett og garanti på 

boligen. I tillegg gjennomfører utbyggeren en 

befaring ett år etter overtakelsen for å kontrollere 

at alt er i orden.

Lave kjøpsomkostninger
Dokumentavgiften til staten blir lavere når du kjøper 

en ny bolig. Da betaler du nemlig bare 2,5 prosent 

av den delen av tomteverdien som leiligheten utgjør. 

Dette vil normalt gi deg som kjøper en vesentlig 

lavere kostnad. 

Din egen stil
Kjøper du tidlig i byggeprosessen, kan du sette ditt eget preg på boligen ved å gjøre andre 

innrednings-, material- og fargevalg enn det som er inkludert i prisen. Tilvalgsprosessen 

begynner normalt etter oppstart av byggearbeidene, og du blir da invitert til et møte der du 

får en gjennomgang av boligen og hvilke muligheter du har.

Gunstig finansiering – grønt boliglån
Siden Meierikvartalet bygges med Breeam-sertifisering 

(se eget kapittel om sertifiseringen), kan du søke grønt 

boliglån hos DNB Bank. Dette er et tilbud som gjelder 

eksklusivt for kjøperne i dette prosjektet. Ta kontakt med 

megleren for å komme i gang.

Ingen oppussing eller overraskelser
Bor du i Meierikvartalet, kan du konsentrere 

deg om å gjøre det du har mest lyst til å 

gjøre. Vedlikehold og renhold av fellesarealer, 

snømåking og hagearbeid er det andre som tar 

seg av, etter regi fra sameiet.

Det er mange gode grunner til å kjøpe en ny leilighet. 
For eksempel er det ingen hull i veggene fra forrige eier, 

rare romløsninger eller vinduer som må skiftes.
Her er syv grunner til:
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Til solen går ned 
Alle leilighetene i Tårnhusene har balkong eller 

egen uteplass, høyt hevet over hverdagens kjas 

og mas. Her er det perfekt å legge beina høyt 

og nyte kveldens siste solstråler, alene eller 

sammen med noen du er glad i.

(Illustrasjon fra leilighet i Tårnhus 1.)

Illustrasjon. Utsikt fra balkong i Tårnhus 1. Det vil kunne forekomme avvik 
mellom illustrasjon og leveranse. Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon fra tårnhus 1. Tilsvarende romløsning i tårnhus 3.
Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 

Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Ditt valg 
Leilighetenes kjøkken får grepsløse 

kjøkkenfronter og solide kjøkken fra 

anerkjent leverandør, velg kostnadsfritt 

mellom hvitt eller grått.

Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon fra leilighet i tårnhus 2. Det vil kunne
forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 

Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon fra leilighet i tårnhus 2. Det vil kunne
forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 

Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Lang sikt
Noen har sagt at for å kunne tenke langt må man 

kunne se langt. Det kan man mene hva man vil 

om, men sant er det i alle fall at det er godt 

å sitte i en stol i en stue i Tårnhusene og la 

øynene hvile på en bølgende horisont. Og det er 

sant på både kort og lang sikt.

(Illustrasjon fra leilighet i tårnhus 1.)

Illustrasjon fra leilighet i tårnhus 1. Det vil kunne
forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 

Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Bare din

Alle leilighetene i Tårnhusene er utformet 
i samarbeid med en interiørarkitekt og har 
to ulike fargekonsepter. 

Som kjøper kan du velge mellom et lyst og et mørkt 

konsept når det gjelder farger på vegger og fliser på bad og 

kjøkkeninnredning. Er du en som heller ønsker nøytral hvit på 

veggene, leveres dette kostnadsfritt.

Kjøper du tidlig i byggeprosessen, kan du også sette ditt 

personlige preg på boligen ved å gjøre andre innrednings-, 

material- og fargevalg enn det som ligger i konseptene, mot et 

tillegg i prisen.

Den såkalte tilvalgsprosessen begynner normalt etter 

oppstart av byggearbeidene, og du blir da invitert til et møte 

der du får en gjennomgang av boligen og hvilke muligheter du 

har. Du vil også få en egen, dedikert veileder som vil hjelpe deg 

med å sette sammen akkurat din drømmeleilighet.

MØRKT KONSEPT

LYST KONSEPT
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Plan-
tegninger

Kapittel 5

For å skape et variert og mangfoldig miljø har Tårnhusene ulike 
leiligheter for ulike behov og livssituasjoner. Velg mellom effektive 
toroms, smarte treroms eller romslige fireroms leiligheter, som 
alle har det til felles at de holder den samme høye kvaliteten når 
det gjelder materialvalg og tekniske løsninger. 



Boligoversikt
Tårnhus 3

2 eksklusive penthouseleiligheter

Tårnhus 2
salgstrinn 2

3-roms / type 2 / 87 m2 / 3.–12. etasje 
Dette er den største treromsleiligheten. Den kan skilte 
med det lille ekstra, som gjestebad, soverom med eget 

bad og «walk in closet». De øvre etasjene får veldig flott 
utsikt. Flotte solforhold på ettermiddagen.

Stor vestvendt og overbygd balkong.

Side 142

2-roms / type 1 / 40 m2 / 3.–6. etasje 
Leiligheten ligger fint vestvendt ut mot bygulvet 

med en overbygd balkong og er perfekt for deg som 
vil ha en effektiv leilighet i Lillestrøms mest 

spennende boligprosjekt.

Side 104

2-roms / type 2 / 44 m2 / 3.–12. etasje 
Flott hjørneleilighet med meget god planløsning.

Fine lysforhold og god romfølelse. For deg som vil ha
en effektiv og praktisk leilighet med det lille ekstra. 

Overbygd balkong.

Side 110

2-roms / type 3 / 52 m2 / 3.–6. etasje
Dette er den største toromsleiligheten og passer godt 
for deg som ønsker litt mer plass. Hjørneposisjon med 

gode lys og solforhold. Stort oppholdsrom med plass til 
både spiseplass og sofa. Overbygd balkong.

Side 122

3-roms / type 1 / 66 m2 / 3.–14. etasje 
Smart og effektiv leilighet med praktisk gjesterom. 
Store, gode vindusflater og romslig oppholdsrom. 

Deilig, overbygd balkong.

Side 128

4-roms / type 1 / 103 m2 / 7.–11. etasje 
En klassisk fireromsleilighet med lekre detaljer som gir 

en behagelig følelse og ekstra god plass til både vennelag 
og familiemiddager. Det største soverommet har eget bad. 
Stor overbygd og vestvendt balkong. Supre sol- og utsikts-

forhold. Mulighet til å slå sammen de to minste 
soverommene til ett stort soverom.

Side 154

4-roms / type 2 / 108 m2 / 13.–14. etasje 
Nydelig leilighet som er laget med livsnyteren i tankene. 

Har kan du ligge i badekaret og la tankene vandre
eller nyte livet på en av de to overbygde balkongene.

Fantastisk utsikt fra den vestvendte balkongen.

Side 162

4-roms / 120 m2 / 15. etasje 
Flott toppleilighet med stue og kjøkken på hele 49 kvm. 
Leiligheten har en god planløsning hvor bla. kjøkkenet 

og stuen ligger i adskilte soner. Tre gode soverom, 
hvorav det største har eget bad og egen balkong
samt «walk in closet». Leiligheten leveres med

to bad, og har stor solrik terrasse på 29 kvm
og utsikt over hele byen. 

Side 176–179

4-roms / type 3 / 129 m2 / 13.–14. etasje 
En stor og særegen fireromsleilighet. Panoramautsikt. 

Skyline. Supre solforhold. Her har du god plass til å invitere 
familien på middag. Du får et nydelig kjøkken med
ekstra gode lysforhold. Overbygd balkong. Romslig

bad og rikelig med skapplass. 

Side 166

3

4
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6
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8
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13

14

15

4-roms / 150 m2 / 15. etasje
Denne flotte toppleilighet er kanskje den fineste i hele 

kvartalet. Unik beliggende og med stue og kjøkken på hele 
69 kvm. Leiligheten har videre tre soverom, hvorav det 

største har eget bad og egen balkong samt «walk in 
closet». Leiligheten leveres med to bad + separat 

vaskerom, og har stor solrik terrasse på 27 kvm 
og utsikt over hele byen.

Side 172–175
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10

15. etasje

14. etasje

13. etasje

12. etasje

11. etasje

10. etasje

9. etasje

8. etasje

7. etasje

6. etasje

5. etasje

4. etasje

H0303 / s. 106

H0403 / s. 107

H0503 / s. 108

H0603 / s. 109

Gateplan

Næring

Næring

2-roms / type 1
40 m2 / 3.–6. etasje: Leiligheten ligger fint vestvendt

ut mot bygulvet med en overbygd balkong og 
er perfekt for deg som vil ha en effektiv leilighet 

i Lillestrøms mest spennende boligprosjekt.

Etasjeplan 3.–6. etasje

Oppgang
3. etasje

4. etasje

5. etasje

6. etasje

Heis

Heis
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40 m2 BRA
40 m2 P-ROM
4 m2 balkong

H0303 / 2-roms

3.  
etasje

012345 mMålestokken er veiledende

40 m2 BRA
40 m2 P-ROM
5 m2 balkong

4.  
etasje

0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

H0403 / 2-roms

Vaskemaskin i kjøkkenløsning. Vaskemaskin i kjøkkenløsning.
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40 m2 BRA
40 m2 P-ROM
5 m2 balkong

H0503 / 2-roms

5.  
etasje

012345 mMålestokken er veiledende

40 m2 BRA
40 m2 P-ROM
5 m2 balkong

6.  
etasje

0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

H0603 / 2-roms

Vaskemaskin i kjøkkenløsning. Vaskemaskin i kjøkkenløsning.
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15. etasje

14. etasje

13. etasje

12. etasje

11. etasje

10. etasje

9. etasje

8. etasje

7. etasje

6. etasje

5. etasje

4. etasje

H0305 / s. 112

H0704 / s. 116

H0405 / s. 113

H0804 / s. 117

H0505 / s. 114

H0904 / s. 118

H01104 / s. 120

H0605 / s. 115

H1004 / s. 119

H1204 / s. 121

Gateplan

Næring

Næring

3. etasje

4. etasje

5. etasje

6. etasje

2-roms / type 2
44 m2 / 3.–12. etasje: Flott hjørneleilighet med meget god

planløsning. Fine lysforhold og god romfølelse. For deg som vil ha
en effektiv og praktisk leilighet med det lille ekstra. 

Overbygd balkong.

Etasjeplan 3.–6. etasje Etasjeplan 7.–12. etasje

OppgangOppgangHeis

Heis

Heis
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44,4 m2 BRA
44,4 m2 P-ROM

6 m2 balkong

H0305 / 2-roms

3.  
etasje

012345 mMålestokken er veiledende

44,4 m2 BRA
44,4 m2 P-ROM

7 m2 balkong

4.  
etasje

0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

H0405 / 2-roms
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012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

44,4 m2 BRA
44,4 m2 P-ROM

7 m2 balkong

H0505 / 2-roms

5.  
etasje 44,4 m2 BRA

44,4 m2 P-ROM
7 m2 balkong

6.  
etasje

H0605 / 2-roms
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012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

44,4 m2 BRA
44,4 m2 P-ROM

7 m2 balkong

H0704 / 2-roms

7.  
etasje 44,4 m2 BRA

44,4 m2 P-ROM
7 m2 balkong

8.  
etasje

H0804 / 2-roms
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012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

44,4 m2 BRA
44,4 m2 P-ROM

7 m2 balkong

H0904 / 2-roms

9.  
etasje 44,4 m2 BRA

44,4 m2 P-ROM
7 m2 balkong

10.  
etasje

H1004 / 2-roms

118 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 119



012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

44,4 m2 BRA
44,4 m2 P-ROM

7 m2 balkong

H1104 / 2-roms

11.  
etasje 44,4 m2 BRA

44,4 m2 P-ROM
7 m2 balkong

12.  
etasje

H1204 / 2-roms

Nedsenket himling på deler av soverom.

120 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 121



15. etasje

14. etasje

13. etasje

12. etasje

11. etasje

10. etasje

9. etasje

8. etasje

7. etasje

6. etasje

5. etasje

4. etasje

H0302 / s. 124

H0402 / s. 125

H0502 / s. 126

H0602 / s. 127

Gateplan

Næring

Næring

3. etasje

4. etasje

5. etasje

6. etasje

2-roms / type 3
52 m2 / 3.–6. etasje: Dette er den største toromsleiligheten 

og passer godt for deg som ønsker litt mer plass. 
Hjørneposisjon med gode lys og solforhold. Stort

oppholdsrom med plass til både spiseplass
og sofa. Overbygd balkong.

Etasjeplan 3.-6. etasje

OppgangHeis

Heis

122 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 123



012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

52,1 m2 BRA
52,1 m2 P-ROM
4 m2 balkong

H0302 / 2-roms

3.  
etasje 52,1 m2 BRA

52,1 m2 P-ROM
5 m2 balkong

4.  
etasje

H0402 / 2-roms

124 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 125



012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

52,1 m2 BRA
52,1 m2 P-ROM
5 m2 balkong

H0502 / 2-roms

5.  
etasje 52,1 m2 BRA

52,1 m2 P-ROM
5 m2 balkong

6.  
etasje

H0602 / 2-roms

126 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 127



15. etasje

14. etasje

13. etasje

12. etasje

11. etasje

10. etasje

9. etasje

8. etasje

7. etasje

6. etasje

5. etasje

4. etasje

H0301 / s. 130

H0701 / s. 134

H1101 / s. 138

H0401 / s. 131

H0801 / s. 135

H1201 / s. 139

H0501 / s. 132

H0901 / s. 136

H1301 / s. 140

H0601 / s. 133

H1001 / s. 137

H1401 / s. 141

Gateplan

Næring

Næring

3. etasje

4. etasje

5. etasje

6. etasje

3-roms / type 1
66 m2 / 3.–14. etasje: Smart og effektiv leilighet med praktisk gjesterom. 

Store, gode vindusflater og romslig oppholdsrom. Deilig, overbygd balkong.

Etasjeplan 3.–6. etasje

Etasjeplan 7.–12. etasje Etasjeplan 13.–14. etasje

Oppgang

OppgangOppgang

Heis

Heis

Heis Heis

128 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 129



012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

66 m2 BRA
66 m2 P-ROM
6 m2 balkong

H0301 / 3-roms

3.  
etasje 66 m2 BRA

66 m2 P-ROM
8 m2 balkong

4.  
etasje

H0401 / 3-roms

130 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 131



012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

66 m2 BRA
66 m2 P-ROM
8 m2 balkong

H0501 / 3-roms

5.  
etasje 66 m2 BRA

66 m2 P-ROM
8 m2 balkong

6.  
etasje

H0601 / 3-roms

132 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 133



012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

66 m2 BRA
66 m2 P-ROM
8 m2 balkong

H0701 / 3-roms

7.  
etasje 66 m2 BRA

66 m2 P-ROM
8 m2 balkong

8.  
etasje

H0801 / 3-roms

134 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 135



012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

66 m2 BRA
66 m2 P-ROM
8 m2 balkong

H0901 / 3-roms

9.  
etasje 66 m2 BRA

66 m2 P-ROM
8 m2 balkong

10.  
etasje

H1001 / 3-roms

136 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 137



012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

66 m2 BRA
66 m2 P-ROM
8 m2 balkong

H1101 / 3-roms

11.  
etasje 66 m2 BRA

66 m2 P-ROM
8 m2 balkong

12.  
etasje

H1201 / 3-roms

138 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 139



012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

66 m2 BRA
66 m2 P-ROM
8 m2 balkong

H1301 / 3-roms

13.  
etasje 66 m2 BRA

66 m2 P-ROM
8 m2 balkong

14.  
etasje

H1401 / 3-roms

140 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 141



15. etasje

14. etasje

13. etasje

12. etasje

11. etasje

10. etasje

9. etasje

8. etasje

7. etasje

6. etasje

5. etasje

4. etasje

H0304 / s. 144

H0703 / s. 148

H1103 / s. 152

H0404 / s. 145

H0803 / s. 149

H1203 / s. 153

H0504 / s. 146

H0903 / s. 150

H0604 / s. 147

H1003 / s. 151

Gateplan

Næring

Næring

3. etasje

4. etasje

5. etasje

6. etasje

3-roms / type 2
87 m2 / 3.–12. etasje: Dette er den største treromsleiligheten.

Den kan skilte med det lille ekstra, som gjestebad, soverom med eget 
bad og «walk in closet». De øvre etasjene får veldig flott utsikt. Flotte

solforhold på ettermiddagen. Stor vestvendt og overbygd balkong.

Etasjeplan 3.–6. etasje Etasjeplan 7.–12. etasje

Oppgang OppgangHeis

Heis

Heis

142 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 143



012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

87,5 m2 BRA
87,5 m2 P-ROM
10 m2 balkong

H0304 / 3-roms

3.  
etasje 87,5 m2 BRA

87,5 m2 P-ROM
12 m2 balkong

4.  
etasje

H0404 / 3-roms

144 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 145



012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

87,5 m2 BRA
87,5 m2 P-ROM
12 m2 balkong

H0504 / 3-roms

5.  
etasje 87,5 m2 BRA

87,5 m2 P-ROM
12 m2 balkong

6.  
etasje

H0604 / 3-roms

146 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 147



012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

87,5 m2 BRA
87,5 m2 P-ROM
12 m2 balkong

H0703 / 3-roms

7.  
etasje 87,5 m2 BRA

87,5 m2 P-ROM
12 m2 balkong

8.  
etasje

H0803 / 3-roms

148 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 149



012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

87,5 m2 BRA
87,5 m2 P-ROM
12 m2 balkong

H0903 / 3-roms

9.  
etasje 87,5 m2 BRA

87,5 m2 P-ROM
12 m2 balkong

10.  
etasje

H1003 / 3-roms

150 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 151



012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

87,5 m2 BRA
87,5 m2 P-ROM
12 m2 balkong

H1103 / 3-roms

11.  
etasje 87,5 m2 BRA

87,5 m2 P-ROM
12 m2 balkong

12.  
etasje

H1203 / 3-roms

152 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 153



15. etasje

14. etasje

13. etasje

12. etasje

11. etasje

10. etasje

9. etasje

8. etasje

7. etasje

6. etasje

5. etasje

4. etasje

H1102 / s. 160

H1202 / s. 161

H0902 / s. 158

H1002 / s. 159

H0702 / s. 156

H0802 / s. 157

Gateplan

Næring

Næring

3. etasje

4. etasje

5. etasje

6. etasje

4-roms / type 1
103 m2 / 7.–11. etasje: En klassisk fireromsleilighet med lekre detaljer 
som gir en behagelig følelse og ekstra god plass til både vennelag og 

familiemiddager. Det største soverommet har eget bad. Stor overbygd og
vestvendt balkong. Supre sol- og utsiktsforhold. Mulighet til å slå 

sammen de to minste soverommene til ett stort soverom.

Etasjeplan 7.–12. etasje

OppgangHeis

154 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 155



012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

103,2 m2 BRA
98,7 m2 P-ROM
11 m2 balkong

H0702 / 4-roms

7.  
etasje 103,2 m2 BRA

98,7 m2 P-ROM
11 m2 balkong

8.  
etasje

H0802 / 4-roms

156 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 157



012345 mMålestokken er veiledende

103,2 m2 BRA
98,7 m2 P-ROM
11 m2 balkong

H0902 / 4-roms

9.  
etasje

0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

103,2 m2 BRA
98,7 m2 P-ROM
11 m2 balkong

10.  
etasje

H1002 / 4-roms

158 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 159



012345 mMålestokken er veiledende

103,2 m2 BRA
98,7 m2 P-ROM
11 m2 balkong

H1102 / 4-roms

11.  
etasje

0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

103,2 m2 BRA
98,7 m2 P-ROM
11 m2 balkong

12.  
etasje

H1202 / 4-roms

160 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 161



15. etasje

14. etasje

13. etasje

12. etasje

11. etasje

10. etasje

9. etasje

8. etasje

7. etasje

6. etasje

5. etasje

4. etasje

H1403 / s. 165

H1303 / s. 164

Gateplan

Næring

Næring

3. etasje

4. etasje

5. etasje

6. etasje

4-roms / type 2
108 m2 / 13.–14. etasje: Nydelig leilighet som er laget med livsnyteren
i tankene. Har kan du ligge i badekaret og la tankene vandre eller nyte

livet på en av de to overbygde balkongene. Fantastisk utsikt fra den
vestvendte balkongen.

Etasjeplan 13.–14. etasje

OppgangHeis

162 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 163



012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

107,8 m2 BRA
104,8 m2 P-ROM

12 m2 balkong
+ 7 m2 balkong

H1303 / 4-roms

13.  
etasje

107,8 m2 BRA
104,8 m2 P-ROM

12 m2 balkong
+ 7 m2 balkong

14.  
etasje

H1403 / 4-roms

164 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 165



15. etasje

14. etasje

13. etasje

12. etasje

11. etasje

10. etasje

9. etasje

8. etasje

7. etasje

6. etasje

5. etasje

4. etasje

H1402 / s. 169

H1302 / s. 168

Gateplan

Næring

Næring

3. etasje

4. etasje

5. etasje

6. etasje

4-roms / type 3
129 m2 / 13.–14. etasje: En stor og særegen fireromsleilighet.

Panoramautsikt. Skyline. Supre solforhold. Her har du god plass
til å invitere familien på middag. Du får et nydelig kjøkken med ekstra

gode lysforhold. Overbygd balkong. Romslig bad og rikelig med 
skapplass. 

Etasjeplan 13.–14. etasje

OppgangHeis

166 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 167



012345 mMålestokken er veiledende 0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

129,5 m2 BRA
126 m2 P-ROM
11 m2 balkong

H1302 / 4-roms

13.  
etasje 129,5 m2 BRA

126 m2 P-ROM
11 m2 balkong

14.  
etasje

H1402 / 4-roms

168 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 169



  

Penthouse —
leilighetene 15. etasje

14. etasje

13. etasje

12. etasje

11. etasje

10. etasje

9. etasje

8. etasje

7. etasje

6. etasje

5. etasje

4. etasje

3. etasje

Gateplan

Næring

Næring

H1502 / s. 176

H1501 / s. 172

Helt øverst, i toppetasjen av Tårnhus 3, finner du to store, 
gjennomgående og innholdsrike leiligheter som har alt man kan 
drømme om i en leilighet midt i byen. Felles for de begge er at de 
har fantastisk utsikt og supre solforhold nær sagt gjennom store 
deler av dagen, samt to uteplasser.

H1502

H1501

OppgangHeis

Meierikvartalet meierikvartalet.no Tårnhusene 171170 Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no



 

Stue/kjøkken
TV-stue

Bad 2

Walk-in-closet

Hoved-
soverom

Soverom 3

Soverom 2

Gang

Bad 1

Vaskerom

Balkong

Balkong

150 kvadrat-
meter i toppen 
av tårnet

Hovedsoverom
Master-bedroom med alt du kan 

ønske deg! En god morgen blir enda 
bedre når du kan starte dagen på 

eget bad eller egen balkong. Ta 
morgenkaffen med ut og opplev at 

byen våkner til liv! Med walk-in-
closet blir det lett å holde god orden 

på garderoben.

Romslig takterrasse på 27 m2

Hoveduteplassen ligger vendt mot vest og har store skyvedører som 
fører deg inn til stuen og kjøkkenet. Fra den herlige terrassen har du 

panoramautsikt over store deler av Lillestrøm og områdene rundt. I tillegg 
har du meget gode solforhold på ettermiddag og til langt på kveld. 

Kjøkken
Kjøkkenet er utformet i fin hjørneløsning, 
romslig innredet og med praktisk kjøkkenøy. 
Herfra er det enkel utgang til den store 
terrassen eller den store spiseplassen inne. 
Ved å kjøpe bolig tidlig i prosessen kan du 
være med å utforme kjøkkenet i din egen stil.

Stuen
Den store stuedelen ligger i sin egen del av oppholdsrommet. Her har du bla. 

en egen avskjermet del hvor du godt kan se Tv eller lese en bok i ro og fred. 
Den store skyvedøren ut til terrassen gjør at stuen nærmes kan utvides ennå 

mer i sommersesongen.

172 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 173



0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

150,4 m2 BRA
146,8 m2 P-ROM

27 m2 balkong
+ 8 m2 balkong

15.  
etasje

H1501 / 4-roms

H1501 / 4-roms
150 m2 / 15. etasje: 

Denne flotte toppleilighet er kanskje den fineste i hele kvartalet. 
Unik beliggende og med stue og kjøkken på hele 69 kvm. Leiligheten har videre 

tre soverom, hvorav det største har eget bad og egen balkong samt «walk in closet». 
Leiligheten leveres med to bad + separat vaskerom, og har stor 

solrik terrasse på 27 kvm og utsikt over hele byen.

174 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 175



  I

Bad

Stue/kjøkken

Kjøkken

Soverom 2 Sove-
rom 3 Hoved-

soverom

Gang
Bad

Balkong

Balkong
Walk-in-closet

120 kvadrat-
meter i toppen 
av tårnet

Stue og kjøkken
Det store oppholdsrommet i denne leiligheten får fint lys fra to sider. 

Kjøkken og stue ligger i egne soner og ligger skjermet fra hverandre. God 
plass for stor spisestue og skyvedørene til terrassen gir en fin, glidende 

overgang mellom ute og inne. Illustrasjon fra leilighet i tårnhus 1.

Stort hovedsoverom på 17 m2

Hovedsoverommet har egen walk-in-closet, balkong og stort bad med
dobbelvask og badekar.  Illustrasjonen viser tilsvarende soverom fra tårnhus 1.

Ditt eget bad
Fantastisk privat baderom tilhørende 

hovedsoverommet. Her vises en variant av 
baderommet med vindu på sideveggen. Badet i 

denne leiligheten får vindu ut mot privat balkong. 

Romslig takterrasse på 29 m2

Hoveduteplassen ligger vendt mot vest og har store skyvedører som 
fører deg inn til stuen og kjøkkenet. Fra den herlige terrassen har du 

panoramautsikt over store deler av Lillestrøm og områdene rundt. I tillegg 
har du meget gode solforhold på ettermiddag og til langt på kveld. 

176 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 177



0 1 2 3 4 5 m Målestokken er veiledende

120,7 m2 BRA
117,7 m2 P-ROM
29 m2 balkong
+ 7 m2 balkong

15.  
etasje

H1502 / 4-roms

H1502 / 4-roms
120 m2 / 15. etasje: 

Flott toppleilighet med stue og kjøkken på hele 49 kvm. 
Leiligheten har en god planløsning hvor bl.a. kjøkkenet og stuen ligger 
i adskilte soner. Tre gode soverom, hvorav det største har eget bad og
egen balkong samt «walk in closet»,. Leiligheten leveres med to bad, 

og har stor solrik terrasse på 29 kvm og utsikt over hele byen.

178 Meierikvartalet Meierikvartalet Tårnhusene meierikvartalet.no meierikvartalet.no Tårnhusene 179



Viktige
opplysninger

Dette kapittelet inneholder leveransebeskrivelse 
for Tårnhus 3, DNBs salgsoppgave, romskjema 
og informasjon om megler.

Kapittel 6



Leveransebeskrivelse — Tårnhus 3 Leveransebeskrivelse — Tårnhus 3

GENERELT
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om 
bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan 
forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og den 
øvrige salgsinformasjonen (illustrasjoner og plantegninger). I 
slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelse som er 
retningsgivende. Selger tar også forbehold om myndighetenes 
endelige godkjennelse av prosjektet og planene. 

Enkelte illustrasjoner i tegningsmateriale og øvrig salgs- 
materiell kan vise forhold som ikke er med i leveransen, så 
som møblering, kjøkkenløsning, hvitevarer, garderobeinnredning, 
fargevalg, tepper, dør- og vindusform, belysning, bygnings- 
messige detaljer, f.eks. fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, 
materialvalg, utomhusdetaljer, blomsterkasser, beplantning etc. 

Det tas forbehold om mindre avvik fra de oppgitte arealer, da 
beregningene som fremkommer i liste vedlagt kjøpekontrakten 
er foretatt basert på tegninger. Salgstegningene i prospekt er 
ikke egnet for måltakning, da det er de ferdig prosjekterte og 
detaljerte arbeidstegninger det bygges etter. Romstørrelser 
og balkonger er avrundet til nærmeste hele tall.

Videre kan vindusstørrelser samt vindu- og dørplassering 
avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. bære-
struktur, energiberegninger og den arkitektoniske 
utformingen av bygget. 

Det presiseres at kjøkkenomfang leveres i henhold til egen 
kjøkkentegning. Egen kjøkkentegning for den enkelte leilighet 
vil bli utarbeidet og overlevert i forbindelse med tilvalgsmøtet.

Prosjektet er rammesøkt av ansvarlig søker i henhold til 
Tekniske forskrifter av 2017. 

KONSTRUKSJON
Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong og stål. 
For store skyvedører til balkong eller andre dører som ikke er 
rømningsvei vil åpningskraft kunne bli mer enn 30 N.
Fasadeveggene utføres som isolerte stendervegger alt. 
leveres som prefabrikkerte elementer.

TÅRNHUSENE
Utvendig blir veggene i boligetasjene kledd med fasadeplater 
i metall med noe innslag av tremateriale. Utvendige fasader 
for 1. og 2. etasjer utføres i teglstein.

Balkongdekker utføres i betong og/eller stål og med 
tremmegulv.

Det tas forbehold om at enkelte balkonger får støydempende 
himling.

Alle skuffer leveres med fullt uttrekk og demping. Det leveres 
20 mm laminat benkeplate med rett forkant og nedfelt 
oppvaskkum. Det leveres 1-greps kjøkkenarmatur med 
uttrekk, referansemodell Tapwell Arman ARM887 i krom eller 
tilsvarende. Under overskapene leveres lysskinne med LED 
belysning. Avtrekk fra slimline-hette tilknyttet det balanserte 
ventilasjonsanlegget.

Det leveres lavenergihvitevarer som omfatter integrert 
oppvaskmaskin, kombiskap, ovn og induksjonstopp fra 
Electrolux eller tilsvarende leverandør.

Garderobe
Det leveres ikke garderobeskap, men dette kan bestilles i 
tilvalgsprosessen.

Innvendige dører
Hvite glatte kompaktdører med hvite karmer og flat terskel. 
Dørene leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Dørvridere 
leveres i stål.

Bad
Det leveres innsvingbare dusjvegger i herdet glass, 
alternativt dusjhjørne der dette er vist på tegning. 
Dusjarmatur av kjent merke monteres på vegg. Badekar 
leveres ikke foruten i de baderom dette er spesielt 
inntegnet. Der leveres et frittstående badekar i eggeskall-
form type Duravit Starck eller tilsvarende med frittstående 
armatur type GROHE Atrio 1-greps karsøyle i krom eller 
tilsvarende.

På bad leveres heldekkende hvit servant Referansemodell: 
Vikingbad Ada Thin servant eller tilsvarende. Servantarmatur 
av kjent merke, type Tapwell SK071 eller tilsvarende. 

Servantskap med skuffer i bredde som vist på salgstegninger. 
Grepsløst variant i farge mørk grå eller hvit med vannrett 
gripelist. 

Det leveres innfelt speil over servanten i samme bredde 
som servant. Over speilet leveres 2 stk LED downlights 
og en stikkontakt. Det leveres opplegg for vaskemaskin/
tørketrommel med vann, avløp og stikkontakt der hvor det er 
vist plassering av vaskemaskin på tegningene. Leilighetstypen 
2 roms på 40 kvm BRA har avsatt plass til vaskemaskin på 
kjøkken. Leiligheter under 50m2 har forutsatt 45 cm bredde 
på vaskemaskin. 

Det leveres 4 downlights i tak på standard bad og 2 ekstra 
downlights i tak på bad over 6 m2. Vegghengt toalett 
med skjult sisterne, type Duravit Starck eller tilsvarende. 
Trykkeplate i krom utførelse.

Rekkverk på balkong oppføres i sort metall. Det tas forbehold 
om at enkelte balkonger utføres med tette innvendige felt 
pga. lydkrav.

Balkongdekker er å anse som en utvendig konstruksjon. 
Mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på 
gulvflaten etter regnvær. 

På sammenkoblede balkonger/terrasser vil det bli levert 
skillevegger i metall eller annet ubrennbart materiale mellom 
boenhetene.

Innvendige vegger av tre-/stålstendere kledd med gipsplater. 
Mineralull i vegger mot bad/wc/dusjbad/vaskerom. 
Innkassede synlige søyler kan forekomme i leilighetens vegger 
dersom bæressytemet tilsier det. Leilighetsskillevegger er i 
betong eller av stål/tre/gips/mineralull.

Himling vil i hovedsak bli sparklet og malt betonghimling med 
synlige v-fuger. Den generelle himlingshøyden vil være ca 2,5 m. 
Deler av himlingene vil bli utført som nedsenket med 
minimumshøyde ca. 2,2 m der dette er nødvendig pga. tekniske 
føringer eller der ventilasjonsaggregat ligger over himling. 

I leiligheter der ventilasjonsaggregatet er plassert over 
himling vil det være inspeksjonsluke i himling.

Yttertak utføres i betong / elementer eller tre, belagt med 
isolasjon og takpapp.

STANDARD INNVENDIG BEHANDLING
Standard innvendige vegger
Det kan velges mellom 2 utvalgte konsepter for innervegger 
lys eller mørk pakke. Se romskjema for farger. 

Dersom kunden heller ønsker en fargenøytral veggbehandling 
kan dette velges som farge på vegger uten ekstra kostnad - 
Klassisk hvit - NCS S 0500-N.

Nedforet himling / innkassing 
Tekniske rørføringer vil i varierende grad bli montert i 
himlingen og langs vegger. Rørføringer vil i all hovedsak bli 
skjult bak innkassinger eller som helt eller delvis nedforede 
himlinger av gips. Nedforinger og innkassinger i oppholdsrom 
vil forekomme som en følge av rør- og kanalføringer, og 
vil bli utført med malte gipsplater eller tilsvarende. Disse 
vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der 
konstruksjonen blir montert.

Kjøkken
Grepsløst kjøkken med vannrette håndtaksspor fra anerkjent 
leverandør i grå eller hvit utførelse. 

Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse.

Fliser leveres i formater i henhold til romskjema. Det blir lav 
terskel fra bad til tilliggende rom (ca. 25 mm).
Bad kan bli levert som prefabrikerte baderomskabiner/-
moduler, da med hvit metall- eller betonghimling.

Vinduer og vindusdører
Vinduer med isolasjonskrav ihht. energikrav. Leveres ferdig 
behandlet fra fabrikk. Dugg på utsiden av vinduer vil kunne 
forekomme. 

Det tas forbehold om at enkelte vinduer ikke blir åpningsbare 
som følge av brannkrav, arkitektoniske valg eller dersom 
dette ikke synes hensiktsmessig i forhold til bruken. En 
mindre stender mellom fast vindu og balkongskyvedør kan 
forekomme der konstruksjonen tilsier det.

Lydkrav kan medføre avvik fra standard vindustype.

Hovedinngangsdør til leilighet
Hovedinngangsdør leveres i fabrikkmalt utførelse med 
FG-godkjent sikkerhetslås og kikkehull.

Gulvlister/gerikter/taklister
I rom med parkett leveres hvite glatte trelister med synlige 
stifte- eller skruehoder. Gerikter rundt dører leveres ferdig 
malt fra fabrikk med synlige stiftehoder. Vinduer leveres 
listefritt. Sparkles og males inn i smyg. Taklister leveres ikke 
i leilighetene.

Diverse utstyr
Brannsluknings- og brannalarmutstyr leveres i henhold til 
forskrifter. Bygget blir sprinklet og det vil bli synlige sprinkler- 
hoder. Sprinkler plasseres i himling og/eller vegg. Overbygde 
balkonger sprinkles.

FDV – Forvaltning Drift og Vedlikehold
Hver kjøper vil ved overtakelse få tildelt FDV-infomasjon som 
viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er benyttet 
i leiligheten, og i tillegg adresselister over kontaktpersoner/
firma som er ansvarlig for de forskjellige arbeider.

TEKNISKE ANLEGG
Ventilasjon
Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning 
med avtrekk fra våtrom og kjøkken. Hver bolig får eget 
ventilasjonsaggregat, som fortrinnsvis blir plassert over 
himling i bod eller entre. Det vil være en synlig luke i himling 
til aggregatet. Det er ikke kjøling eller mulighet for kjøling i 
leilighetene. 
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Elektrisk
Elektrisk anlegg leveres iht. NEK 400:2018 og ligger generelt 
skjult i leiligheten, bortsett fra enkelte fremføringer til lys og 
stikk under overskap på kjøkken og i boder, samt eventuelt 
andre nødvendige synlige kabelføringer langs lydvegger og 
betongvegger. 

Alle elektriske punkt er plassert på vegg, takpunkt monteres 
ikke dersom ikke annet er spesifisert. For lyspunkt ved 
betonghimling leveres et El punkt på vegg ved himling.
Det leveres downlights i nedforet himling i gang og på bad.
På balkonger leveres det innfelt stripebelysning i himling og 
stikkontakt. Innvendig bryter.

Motorstyrt garasjeport med automatisk portåpner til de som 
har garasjeplass.

Sanitær
Dersom kjøper setter inn tørketrommel må det benyttes 
kondenstørketrommel. Varmtvann til leilighetene leveres fra 
felles anlegg.

Oppvarming
Leilighetene leveres med vannbåren gulvvarme.  Forbruk av 
varmt tappevann og varme måles pr. leilighet. Kostnaden 
kommer i tillegg til sameiets stipulerte fellesutgifter.

TV/radio/telefon/data
Selger vil på vegne av boligsameiet besørge og forplikte 
Sameiet med avtale for tilkobling til internet og TV-leverandør. 
Installasjonen vil være klar til innflytting. Kostnadene kommer 
i tillegg til de stipulerte felleskostnadene for sameie.
Det leveres signal til 1 pkt i hver leilighet. For leiligheter over 
70 kvm leveres i tillegg et punkt til hovedsoverom.

Smarthus
Det tilbys tilvalgspakker for smarthusinstallasjoner.

Porttelefon
Det monteres ringetablå ved hovedinngangsdør med 
videokamera. Svarapparat med fargeskjerm og automatisk 
låsåpner monteres på vegg i hver enkelt leilighet. Det leveres 
også ringeknapp utenfor hver leilighetsdør. Porttelefon/
dørløsning skal være tilrettelagt for digital plattform på mobil.

Tegninger av tekniske anlegg
Tekniske anlegg og fremføringer til disse er inntegnet på 
tegninger som omfattes av kjøpekontrakt samt vist på 
illustrasjoner i best mulig grad med plassering i henhold til 
dagens prosjekteringsstatus. Endelig plassering av disse kan 
endres av selger i detaljprosjekteringsfasen ut fra hva som er 
hensiktsmessig og nødvendig. 

Innvendig minstemål på plattform ved hjul er 215 cm og 
minste lysåpning 2,3m.

Øvrige begrensninger:
Vekt: 2 300 kg
Minste billengde: 500 cm
Minste høyde: 190 cm

Kjøpere med spesielle behov hva angår parkering oppfordres 
til å ta dette opp med selger før kjøpstilbud inngis. 
El-billader kan bestilles mot et tillegg.

Det tas et forbehold om at parkeringsplassene ikke er 
ferdigstilt ved overlevering av boligene. Det vil i så tilfelle tilbys 
midlertidige plasser i kvartalet.

Utomhusarbeider
Takhage til felles bruk for flere av boligene i Meierikvartalet opp- 
arbeides på tak i felt B4. Fellesområder vil bli utført med gang-
veier med belysning, lekeplass med mer. Det vil bli beplanting og 
opparbeidet grøntarealer. Tekniske installasjoner kasses inn og 
dekkes med unntak av vifter som må være tilgjengelig for service.

Selger forbeholder seg her spesielt retten til å bestemme 
endelig utforming og materialvalg.

Det tas et forbehold om at utomhusarealer (inkl. Tufte-park 
mot jernbanen) ikke er ferdig opparbeidet ved overlevering 
av boligene.

Renovasjon
Boligene får renovasjonsløsning i henhold til Lillestrøm 
kommunes retningslinjer.

Plassering av nedkast er ikke endelig, men foreløpig 
plassering fremgår av utomhusplan.

Midlertidig renovasjonsanlegg må påregnes inntil kvartalet er 
tilstrekkelig opparbeidet for anlegges drift.

Trafo
Plassering ikke avklart. Det tas forbehold om at endelig 
plassering avklares på et senere tidspunkt.

TILVALG OG ENDRINGER
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen 
gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form 
av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer.  
Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som 
kjøper kan forvente å få gjennomført. 

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle 

ENERGIMERKING
Boligene energisertifiseres i henhold til BREEAM Very Good og 
vil få energimerker som tilfredstiller denne klassifiseringen. 
Energiklasse C eller bedre. 

VANN- OG KLOAKKFORHOLD
Offentlig tilknyttet.

FELLESAREAL
Inngangsforhold/heis
Fra garasje og hovedinngangsdør går det heis til alle etasjer. 
Det er 2 heiser i bygget hvorav en av heisene kun betjener 
etasjene kjeller – 6. Etg. Inngangsparti og heis er felles og 
disponeres av næringsarealet i 1. og 2.plan. Heisene leveres 
med tale og alarm. Postkasser plasseres i inngangsparti etter 
Postens henstilling. Hovedinngangsparti og rom foran heis i 
kjeller får fliser på gulv, dimensjon 60 x 60 cm. Trapper utføres 
med fliser/belegg/terazzo i inntrinn. Reposer i trapperom får 
tilsvarende utførelse som trapp. Rømningstrapper leveres 
i galvanisert stål eller tilsvarende. Disse kles inn med spiler av 
treverk, metall, plater eller tilsvarende. Himlinger leveres som 
systemhimling eller fast himling.

Sportsboder
Bodene leveres med tett vegg mot gangsonen  med spalte 
for tekniske føringsveier og nettingvegger mellom bodene. 
Overflatene leveres hvitmalt. 

Garasje – Bodareal
Gulv: Oljet betong/asfalt, biloppstillings-plassene merkes. 
Vegger: Malt betong.
Søyler: Malt betong med kontrastfarge opp til 1 m høyde.
Himling: Malt betong / garasjehimling.
Laveste fri etasjehøyde ca. 2,2 m. Stedvis langs vegger i 
kjøresoner og langs vegger på deler av biloppstillingsplassene 
kan høyden være lavere.

Sykkelparkering
Det blir etablert stativ for sykkelparkering ulike steder på 
kvartalstorget og i sykkelbod i kjelleretasjen.

P-plasser
Ventilasjonssystem og brannslukningsanlegg samt 
rømningsveier for garasjeetasjen leveres iht. forskriftene. 

Parkeringsplasser leveres enten som faste p-plasser på gulv 
eller som plass i semiautomatisk p-anlegg:

Plassene vil merkes til 2,5 m bredde– det tillegges ikke 
ekstra bredde ved plasser inntil søyler. Plattformbredden i 
de ulike systemplassene varierer i størrelse fra leverandør til 
leverandør med tanke på friåpning ved hjul og lysåpning.

muligheter for endringer og tilleggsarbeider mot tillegg i 
kjøpesummen. 

Eventuelle tidsfrister (herunder siste frist) for å gjøre 
eventuelle tilvalg vil fremgå av tilvalgsportal. Etter dette vil 
det ikke være mulig å gjøre tilvalg som avviker fra standard 
leveranse. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre 
endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med 
15 % eller mer, jf. Bustadoppføringslova § 9.

Inngås kjøpsavtale etter igangsetting, er kjøper kjent med 
at frister for tilvalg kan være utgått. Kjøper må ta forbehold 
i kjøpstilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har 
krav til tilvalg som forutsetning for avtalen. 

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider 
som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, 
og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra 
den avtalte ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell 
gjennomføring av byggearbeidene.  Selger er heller ikke 
forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil 
føre til ulempe for selger og som ikke står i forhold til kjøpers 
interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har 
rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger 
mv. jf. Bustadoppføringslova § 44. For det tilfelle at kjøper 
forutsetter gjennomføring av bestemte tilvalg/endringer 
(andre enn slike som fremgår av tilvalgs-/endringsmeny), må 
kjøper ta særlig forbehold om dette i kjøpetilbudet. Dersom 
kjøper ønsker endrings/tilleggsarbeider utført skal dette 
bestilles skriftlig til selger.

FORBEHOLD
Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold 
om rett til uten forutgående varsel å gjøre endringer som er 
hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis som et resultat 
av offentlige pålegg, for forsvarlig gjennomføring uten å 
forringe den generelle standard.

Tegninger og bilder i illustrasjonsbok er kun illustrasjoner 
og kan avvike i forhold til plan – og fasadetegninger som 
vedlegges kontrakt, herunder teknisk beskrivelse.

Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for tekniske 
installasjoner ikke er endelig inntegnet. Innkassinger vil ha 
varierende størrelse avhengig av leilighetstype og etasjeplan. 

Priser på usolgte boliger kan uten forutgående varsel justeres 
av selger.

Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen.

Oslo den [08.06.2020]
Meierikvartalet Utvikling AS v/Stor-Oslo Eiendom AS
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og interessen for dette. Dette er ikke inntatt i budsjettet for 
felleskostnader. 
 
Det etableres Tuftepark mot jernbanen. Denne blir liggende i 
båndleggingssonen for bebyggelse ved en eventuell utvidelse 
av jernbanen. 

Bebyggelsen
Bygget utføres med bærekonstruksjon i betong og stål. 
Utvendig blir veggene kledd med fasadeplater i metall/
innslag tremateriale og tegl (1. og 2. etasje). Det vises til 
leveransebeskrivelse og romskjema for Tårnhus 3 som er en 
del av prospektet. 

Innhold og standard
Tårnhus 3 består av 52 stk 2-4 roms leiligheter, med areal 
BRA 40-150 kvm og P-ROM 40-146 kvm. Det vises til leveranse- 
beskrivelse og romskjema som er en del av prospektet. 

Boder og parkeringsplasser
Det medfølger en sportsbod til hver bolig i underjordisk 
garasjekjeller. Garasjekjeller vil bli etablert som et 
felles anlegg for boliger, handel og kontorer i kvartalet. 
Boligparkeringen vil bli adskilt med egen bom. Det vil være 
mulighet for å kjøpe p-plass for noen av boligene i kvartalet. 
Se nærmere informasjon om dette i prisliste. 

Parkeringsplasser leveres enten som faste p-plasser på gulv 
eller som plass i semiautomatisk p-anlegg:

Plassene vil merkes til 2,5 m bredde– det tillegges ikke 
ekstra bredde ved plasser inntil søyler. Plattformbredden i 
de ulike systemplassene varierer i størrelse fra leverandør til 
leverandør med tanke på friåpning ved hjul og lysåpning.
Innvendig minstemål på plattform ved hjul er 215 cm og 
minste lysåpning 2,3m.

Øvrige begrensninger:
Vekt: 2 300 kg
Minste billengde: 500 cm
Minste høyde: 190 cm

Selger forbeholder seg retten til å eie og fritt disponere 
usolgte p-plasser etter ferdigstillelse av leilighetene.

P-plasser kan fritt leies ut eller selges. Garasjeanlegget vil 
bli utbygget i flere etapper, og det gjøres oppmerksom på at 
kjøper av parkeringsplass må påregne at det tilbys midlertidig 
parkeringsplass inntil garasjeanlegget er ferdigstilt. Denne 
plassen kan være utvendig.  Alle p-plasser forberedes for el-
bil lader. El-bil lader kan bestilles som tilvalg.

Hovedoppdragsnummer 
912205014

Kontaktperson
Navn: Tone T. Johansen, telefon 412 32 803
Tittel: Eiendomsmegler
DNB Eiendom AS
Kanalveien 18, 2004 Lillestrøm 

Ansvarlig megler
Navn: Thomas Eriksen, telefon 918 71 915
Tittel: Eiendomsmegler 
DNB Eiendom AS
Adresse: Dronning Eufemiasgt. 30, 0021 Oslo
Org.nr. 910 968 955

Selger/utbygger
Navn: Meierikvartalet Utvikling AS, 
Adresse: c/o Stor-Oslo Eiendom AS, Postboks 606, 0106 Oslo
Org.nr.: 919 943 785

Eiendommen 
Lillestrøm kommune gnr. 81 bnr 947.

Eiendommen er festet med Eva Lundene, Ellen Sandberg og 
Jon Sandberg som bortfestere. Hjemmelshaver til festeretten 
er Meierikvartalet Utvikling AS. 

Eiendommen planlegges grensejustert og oppdelt i 
flere matrikler. Eiendomsgrensene er ikke endelig 
fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Det foreligger 
avtale om grensejustering med bortfester. Det planlegges 
at Tårnhus 3 skal skilles ut med egen matrikkel, og videre 
at eiendommen vil bli seksjonert i henhold til 
eierseksjonsloven.

Størrelsen på eiendommen som planlegges utskilt til dette 
sameiet er p.t. ikke kjent og utskilling kan bli begrenset 
til bygningskroppen. Endelig adresse foreligger ikke på 
salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtakelse. 

Det tas forbehold om at bortfester aksepterer den planlagte 
løsning for etablering av eiendommen.

Kjøper er forpliktet til å medvirke til eventuell reseksjonering 
av eiendommen etter overtagelse, herunder fradeling og 
grensejustering, og at Utbygger eller den utbygger utpeker 
kan gjennomføre dette på vegne av hjemmelshaver. Denne 
forpliktelsen vil bli tinglyst på seksjonen og gjelder inntil 
utbyggingen av Meierikvartalet er ferdigstilt, og gjelder også 
kjøpers rettsetterfølgere.

Sykkelparkering
Det vil anlegges og tilrettelegges for sykkelplasser i 
Meierikvartalet i tråd med myndighetskrav, hvorav noen 
plasser er i forbindelse med torg på bakkeplan og de 
fleste plasser er i parkeringskjeller i egne rom. Adkomst til 
sykkelparkeringen skjer via egen sykkeltrapp fra Sørumsgata. 
Antall sykkelparkeringer er ikke endelig fastsatt, men 
utbygger forholder seg til myndighetskravene rundt dette.
Utbyggingen og tilgjengeligheten vil skje etter hvert som 
kvartalet bygges ut.

Fellesarealer
Det vil bli opparbeidet egen utendørs takhage beliggende over 
næringsarealet i B4, se utomhusplan for foreløpig utforming. 
Det er kun beboerne i Meierikvartalet som har tilgangen 
til denne private takhagen, som vil bli pent og parkmessig 
opparbeidet med ulike soner for lek og rekreasjon. Adkomst 
til dette arealet er planlagt via trappe-/heiskjerne i Tårnhus 1 
og Tårnhus 2. Det vil bli fastsatt vedtekter/regler for bruk av 
takhagen.

I Tårnhus 1 vil det etableres et areal med gjesterom 
selskapslokale m/kjøkken og toaletter som eies av alle 
eierseksjonssameiene/borettslagene i Meierikvartalet, og 
som vil stå til disposisjon for beboerne i Meierikvartalet. Det 
vil bli fastsatt vedtekter/regler for bruk av dette lokalet.

Meierikvartalet driftssameie vil være ansvarlig for drift 
og organisering av uteområdene (torg), takhage og 
selskapslokalet. Selskapslokalet leveres umøblert. Det er 
inntatt en foreløpig plantegning over arealet i prospektet.

Allmennheten skal sikres rett til ferdsel over uteområdene og 
opphold på uteområdene i Meierikvartalet. Dette gjelder ikke 
utendørs takhage omtalt tidligere. Videre skal nyttekjøretøy 
ha rett til adkomst over uteområdene i forbindelse med 
varelevering, drift og vedlikehold av bygninger og anlegg i 
Meierikvartalet.

Vei, vann og avløp
Offentlig. 

Organisering
Sameiet
Området er planlagt å bestå av flere eierseksjonssameier 
eller borettslag. 

Sameiet Tårnhus 3 (salgstrinn 4) er planlagt å bestå av totalt 
52 boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert 
gjennom salgsprosessen). Blokken er på 15 etasjer, hvorav 3.-
15. etasje består av boliger. 

Eierforhold
Selveierleiligheter på festet grunn. 

Adkomst 
Enkel adkomst med heis fra gateplan og torg, både fra 
Solheimsgata og Sørumsgata. Det vil bli etablert nedkjøring til 
garasjeanlegg fra Sørumsgata. 

Beliggenhet
Meierikvartalet ligger parallelt med nedre del av Storgata 
i Lillestrøm. Kvartalet strekker seg fra rundkjøringen ved 
jernbaneundergangen i sør til Sørumsgata (tidl. Nittedalsgata) 
i Nord, og ligger langs Solheimsgata i Vest. Mot øst er det 
jernbanen som avgrenser kvartalet. 

Kvartalet ligger få minutters gange fra Lillestrøm stasjon (tog) 
og busstasjonen, som begge er knutepunkt for det aller meste 
av kollektivtrafikk på Romerike, samt stoppested for Flytoget. 

Kort om prosjektet
Når hele prosjektet står ferdig skal det etter planen bestå 
av ca. 380 leiligheter fordelt på tre tårnhus, to byhus, samt 
ett kombinert nærings- og boligbygg plassert mot jernbanen 
(RAND). I tillegg er felt A1 og A2 i kvartalet planlagt utviklet til 
næringsformål samt et allment tilgjengelig innvendig byrom 
(A2). Utbyggingen av hele kvartalet er avhengig av tilstrekkelig 
markedsgrunnlag.

Første og andre etasjene i kvartalet vil i all hovedsak bestå av 
handel- og næringsarealer, slik at man får et levende bygulv 
inne i kvartalet. Her planlegges det butikker, restauranter 
og cafeer, i tillegg til pent opparbeidet torgstruktur med 
møteplasser og mulighet for mange aktiviteter. 

Under bakken vil det bygges et parkeringsanlegg for både 
beboere, besøkende/ handlende og kontor. Innkjøring til 
parkeringshuset vil bli fra Sørumsgata og Jernbanegata, 
utkjøring vil skje fra Sørumsgata. 

Meierikvartalet skal Breeamsertifiseres, og boligene 
prosjekteres for karakteren «Very Good». Building Research 
Establishment‘s Environmental Assessment Method (BREEAM) 
er ikke bare verdensledende, men også mest brukte miljø-
klassifiseringssystem for bygg. BREEAM fungerer som en 
standard for å utøve beste praksis i forhold til bærekraftig 
design, og er samtidig en målestokk for en bygnings miljøytelse.

Det planlegges for etablering av bilpool i parkeringshuset som 
brukere i kvartalet kan benytte. Avtale med bilpool-operatør 
søkes inngått på vegne av eierseksjonssameiene, men 
organisering, pris og antall biler er avhengig av etterspørselen 
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Stipulert overtakelse
Selger tar sikte på oppstart av byggearbeider for Tårnhus 3 i 
løpet av 1. kvartal 2021. Forventet overtagelse 3. kvartal 2023. 

Når selger har opphevet forbeholdene angitt i punktet 
«Selgers forbehold», eller fristen for å påberope seg 
forbeholdene er utløpt (30.09.2021), skal selger angi antatt 
periode for overtakelse innenfor et tidsintervall på ca. 
fire måneder. Dette er i midlertidig ikke en forpliktende 
overtakelsesdato. Selger skal deretter med minst tre 
måneders varsel angi overtagelsesmåned hvor siste 
dag i måneden da gjelder som avtalt overtakelsesdato 
iht buofl. § 18. Overtakelsesdato kan fremskyndes med 
minst 6 ukers varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye 
overtagelsestidspunktet.

Selger skal informere kjøper dersom det kan påregnes 
endringer i forhold til den planlagte perioden for overtakelse, 
herunder som følge av endrings- eller tilleggsarbeider bestilt 
av kjøper.

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i 
buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan 
endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket 
levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende 
som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Utleie
Boligen har ingen egen utleieenhet, men kan fritt leies ut iht 
gjeldende lovverk.

Heftelser 
1961/103262  BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
gjelder byggegrense mot naboeiendom

1966/102382 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om kloakkledning

1970/106374 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
gjelder byggegrense mot naboeiendom

1970/106484 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
gjelder oppføring av leskur på naboeiendom

2014/42966 FESTEKONTRAKT – VILKÅR
Festekontrakt, festetid 99 år fra 01.01.2014

Det foreligger festeavtale på eiendommen, tinglyst 
16.10.2014, med årlig festeavgift på kr 2.765.2217,- pr 

Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett 
til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets 
fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn to seksjoner i 
sameiet.

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og 
budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at 
eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som 
fastsettes av årsmøtet. 

Ferdigstillelse av takhagen mellom Tårnhus 1 og Tårnhus 
2 og utomhusarealene på Meierikvartalet avhenger av 
utbyggingstakten på Meierikvartalet, samt av sesongmessige 
forhold. 

Utearealer /driftssameie
Meierikvartalet Utvikling AS vil etablere en god standard 
på uteområdene, både sameiets eget utendørs fellesareal 
og uteområder som er felles for alle eiendommene i 
Meierikvartalet.

Sameiet har ansvaret for drift og vedlikehold av egne 
fellesarealer innenfor egen (eksklusivt) eiendom.

Selger vil på vegne av sameiene/borettslagene i 
Meierikvartalet inngå avtale med driftsselskap vedrørende 
levering av teknisk drift og forvaltning.

Det planlegges en felles driftsordning knyttet til fellesarealer 
som alle eiendommene i Meierikvartalet er forpliktet til å 
delta i, og som skal ha ansvar for drift og vedlikehold av de 
felles uteområdene. Dette gjelder bl.a. felles utearealer, 
takhage med mer.

Kostnadene forbundet med ovennevnte drift, inkludert 
andel av festeavgift for gnr. 81 bnr. 947, inngår som en del av 
felleskostnadene i driftsordningen.

For å sikre dette vil Meierikvartalet Utvikling AS tinglyse en 
erklæring hvor hjemmelshavere innenfor området er pliktige 
medlemmer i Meierikvartalets driftsordning.

Selger står fritt til å utarbeide vedtekter for driftsordningen 
for Meierikvartalet. Kjøper vil bli forelagt utkast til vedtekter 
når selger har hevet forbeholdene, ref. punkt om selgers 
forbehold. 

Garasje
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan 
organisering av garasjeanlegget med p-plasser og boder 
blir. Rett til parkering/bod kan bli sikret som en tinglyst 

01.01.2020. Festeavgiften forfaller forskuddsvis 1. januar 
for ett år av gangen. Festeavgiften indeksreguleres årlig 
med 100% av konsumprisindeks. Fester har rett til å innløse 
eiendommen ved festetidens utløp eller forlenge i 99 år på 
samme vilkår.
 
Kopi av ovennevnte heftelser kan utleveres ved forespørsel til 
megler.

Det vil bli tinglyst erklæringer om tilgang og bruk av 
fellesarealer for øvrige sameiere i Meierikvartalet. 

I tillegg vil det tinglyses erklæring på eiendommen som 
skal sikre medlemskap i Meierikvartalets driftsordning ref. 
avsnittet om denne.

Allmennheten har rett til døgnåpen gangpassasje gjennom 
kvartalet. Dersom sameiets areal blir en del av denne 
passasjen, vil det blir tinglyst en erklæring vedrørende dette 
på eiendommen.

Det vil bli tinglyst erklæring som sikrer boligeiere i Tårnhus 3 
bruksrett til uteområder.

Ved utstedelse av skjøtet forbeholder selger seg retten 
til å på vegne av kjøper (som fremtidig hjemmelshaver 
til den seksjon som overdras), herunder seksjoner som 
opprettes som følge av reseksjonering, å undertegne alle 
dokumenter som er nødvendig for selgers utbygging. Kjøper 
og senere eiere av vedkommende eierseksjon er forpliktet 
til å utstede fullmakt til selger, selgers rettsetterfølger 
eller den selger utpeker for gjennomføring og tinglysning av 
disposisjoner som nevnt. Denne heftelse skal slettes når 
selger eller selgers rettsetterfølger har fullført utbyggingen 
i sin helhet.

Kjøper skal ved undertegning av kjøpekontrakt undertegne 
fullmakt til selger til å gjennomføre dette.

Årsmøtet i sameiet vil treffe de vedtak som etter utbyggers 
oppfatning er nødvendig for å kunne gjennomføre 
reseksjonering, fradelinger og øvrige disposisjoner for å sikre 
utbyggers utbygging som beskrevet.

Forholdet til endelige offentlige planer
Eiendommen ligger i et område som er regulert til 
kombinert bebyggelse og anlegg. Godkjent rammetillatelse 
av juli 2020. 

Skolekrets
Ta kontakt med skolekontoret i kommunen.

bruksrett eller sikret på annen måte. Både bod og p-plass kan 
lokaliseres på annen eiendom, også festet. 

Selger kan fastsette bindende bestemmelser for bruksretten 
til parkeringsplass/bod som for eksempel plikt til å dekke 
driftskostnader og plikt til å bytte parkeringsplass om det er 
gitt bruksrett til en HC-plass

Eiendommens felleskostnader
1) Felleskostnader
Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet 
ønsker utført i felles regi. Månedlige felleskostnader er 
stipulert for første driftsår, og følger av prislisten. I dette 
budsjettet har man lagt til grunn at bl.a. forsikring på bygget, 
festeavgift, renovasjonsavgift, strøm på fellesarealer, 
renhold og vedlikehold av fellesarealer, driftskostnader for 
Meierikvartalet velforening, forretningsførsel er inkludert. 

Kommunale avgifter (bortsett fra renovasjonsavgift) vil bli 
fakturert den enkelte seksjonseier etter forbruk direkte fra 
kommunen. Det blir installert vannmåler i hver leilighet. 

I tillegg kommer àkonto fjernvarme med kr 10,- pr kvm BRA, 
og kostnader for TV/bredbånd. Selger vil på vegne av sameiet 
inngå avtale med TV/internett-leverandør. Basert på erfarings- 
tall er månedlig kostnader estimert til minstepris kr 299,-. 

Det foreligger utkast til budsjett, som vil være vedlegg 
til kjøpekontrakt. Ta kontakt med megler for nærmere 
informasjon om dette. Endelig budsjett fastsettes av styret. 
Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, 
da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for 
fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, det er 
lagt opp til at 70% av kostnadene fordeles etter sameiebrøken 
(areal) og 30% fordeles likt på alle seksjoner. 
Selger har engasjert Usbl som forretningsfører for sameiet 
med en avtaleperiode på 3 år. Kostnader for dette er tatt inn i 
budsjett for felleskostnader.
   
Driftskostnader tilknyttet garasjeanlegg for boligkjøperne er 
stipulert til kr 250 pr måned for første driftsår, og skal betales 
av de som disponerer plass i garasjeanlegget.  

Oppvarming 
Forbruk av varmt tappevann og varme måles pr. leilighet. 
Kostnaden kommer i tillegg til sameiets stipulerte 
fellesutgifter.

2) Kommunal eiendomsskatt 
Det er eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter 
ferdigstillelse av boligen.
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Selger forbeholder seg rett til å fordele boder og eventuelle 
p-plasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.

Selger må rette seg etter eventuelle vilkår eller krav i den offentlige 
saksbehandlingen. Det gjøres oppmerksom på at frihånds- 
tegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder 
i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor 
detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning 
og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i 
leveransen. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike 
innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige 
løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. 
Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for 
nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme 
ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og 
føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. 

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre i boligen 
ved overlevering.

Videresalg/transport av kontrakt/endring av kjøper før 
overtagelse. Selger forutsetter at skjøtet tinglyses i kjøpers 
navn iht kjøpekontrakten. 

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres 
uten etter samtykke av selger, og at selger på fritt grunnlag 
kan godta eller avslå transport av kjøpekontrakter. Dersom 
kontrakten tillates transportert før overtagelse med dertil 
endring av kjøper, påløper det et gebyr til selger stort kr 40 000,-.

Dersom kjøper før overtagelse ønsker å endre navn på 
hjemmelshaver til seksjonen eller videreselger leiligheten, 
påløper det et gebyr stort kr 25 000,- til selger. 

Salgsvilkår
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument/
salgsoppgave, samt følgende vedlegg:
1) Prisliste datert 08.06.20
2) Leveransebeskrivelse/romskjema datert 08.06.20
3) Salgstegninger datert 08.06.20 
4) Utkast sameievedtekter (fås ved henvendelse til megler)
5) Utkast budsjett datert 02.06.20 (fås ved henvendelse til megler)
6) Selgers prospekt 
7) Reguleringsplan m/bestemmelser (fås ved henvendelse til megler)
8) Matrikkelbrev (fås ved henvendelse til megler)
9) Kopi av grunnboksutskrift og tinglyste heftelser (fås ved  
 henvendelse til megler)

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den 
rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om 
eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg.

Kjøpesum, omkostninger og betalingsplan
Se vedlagte prisliste. 

Omkostninger
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Dokumentavgift: Overdragelsen av leiligheten er fritatt 
for dokumentavgift pga festetomt. Kjøper må betale 
dokumentavgift dersom reglene for fritak for festet tomt 
endres, eller festekontrakten blir innløst. 
Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument inkl. attestgebyr kr 757,-

Det tas forbehold om at det påløper dokumentavgift av 
kjøpesum for p-plass, samt tinglysingsgebyr, dette avhenger 
av organiseringen av parkeringsanlegget. 

Startkapital til sameiet tilsvarende 3 måneders 
felleskostnader. Dette blir fakturert fra forretningsfører. 

Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av 
gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse 
belastes sameiet.

Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som 
følge av politiske vedtak eller lovendringer.

Betalingsplan 
10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustad- 
oppføringslova § 12. 20 % dersom kjøper er å regne som 
profesjonell.

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet 
vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan 
disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper 
frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt 
at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger 
betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil 
kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende 
beløp jf. bustadoppføringslova § 47. 

Meglers vederlag (betales av oppdragsgiver)
Meglers vederlag er avtalt til kr 31 250,- pr enhet. 
Oppgjørstjenester: Kr 5 000- pr enhet. I tillegg betaler 
oppdragsgiver kr 6 000,- i tilretteleggingsgebyr.

Utlegg (betales av oppdragsgiver)
Selger dekker bl.a. følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige 
instanser.: Ca. kr. 1 000,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift

Salgsoppgavedato
Dette dokumentet er sist revidert dato: 08.06.20

VIKTIG INFORMASJON
Lovverket
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring 
av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 
43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. 
Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier 
ihht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht.bustadoppførings- 
lova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan 
selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Formuesverdi
Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i 
forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fast- 
settes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig 
bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for 
primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 
sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes 
etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Tilvalg og endringer
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen 
gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form 
av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer.  
Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som 
kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke 
tidsrom disse arbeidene kan bestilles.  

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle 
muligheter for endringer og tilleggsarbeider.  

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som 
ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i 
omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/ 
eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene.  
Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggs- 
arbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold 
til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. 
Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, 
tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. 

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller 
tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % 
jf. Bustadoppføringslova § 9. 

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. 

Kostnader ved avbestillinger
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillings- 
rett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli 
holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av 
en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før 
selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillings- 
gebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere 
informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- 
og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. 
 
Energimerking 
Boligene energisertifiseres i henhold til BREEAM Very Good og 
vil få energimerker som tilfredsstiller denne klassifiseringen. 

Selgers forbehold 
Selger er ikke bundet dersom ikke et tilfredsstillende antall 
av leiligheter er solgt, utbygger vedtar igangsetting, åpning av 
byggelån og nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting 
av byggearbeidene er gitt. 

Selger tar forbehold om gjennomføring av kontrakten dersom 
det inntreffer forhold som medfører at selger ikke finner det 
forsvarlig å iverksette byggearbeidene. Eksempel på slike 
forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å 
få boliglån og/eller byggelån eller uforutsette offentlige krav.

Dersom disse forbeholdene ikke er avklart innen 30.09.2021 
har selger rett til å kansellere kontrakten. Kjøper har i en slik 
situasjon rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på 
klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar 
overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, 
tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer 
boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av 
avtalt kjøpesum. Kjøper gjøres oppmerksom på at detalj- 
prosjektering av bygget ikke er gjennomført ved salgsstart, og 
at endelig kontraktstegning ikke vil foreligge før forbeholdsfristen.  

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og 
leveransebeskrivelsen, gjelder leveransebeskrivelsen foran 
tegninger. Kjøper gjøres videre oppmerksom på at endelig 
løsning for fellesarealer og utomhus ikke er detaljprosjektert. 
Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader, 
innvendig fellesarealer og utomhusplan.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, 
naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.  

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel 
på usolgte boliger og p-plasser.
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UtomhusplanSalgsoppgave — Tårnhus 3

Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med 
at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er 
oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet 
er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper 
forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling iht. 
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om hvitvasking og terrorfinansiering er 
megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdrags-
giver og kjøper. Reelle rettighetshavere skal også kartlegges. 
Dersom partene ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon kan 
megler ikke etablere kundeforhold. Er det mistanke om at 
transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, 
eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 til 136A kan 
megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan 
ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre.
Kjøper oppfordres til å innbetale den del av kjøpesummen 
som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling 
fra egen konto i norsk bank.

Bebyggelsens arealer 
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt 
hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens 
yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA 
fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan 
det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor 
omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de 
oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge 
skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler 
megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Finansiering
Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA 
alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken 
kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre 
meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver 
i banken, og som kunde hos oss lover banken en hurtig 
behandling av din låneforespørsel. DNB Eiendom mottar 
formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av låne- 
kunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å 
bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning 
mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for 
kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert 
kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godt- 
gjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter. 

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud
Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå 

skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om 
bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger 
og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. 

Gi kun skriftlige bud.  Det samme gjelder budforhøyelser 
og motbud. Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. 
Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 
30 minutter fra budet inngis.

Det første budet skal inngis på DNB Eiendom sitt 
kjøpetilbudskjema påført din signatur. 

Samtidig med at du inngir første kjøpetilbud må du 
legitimere deg. Det kan gjøres ved at du leverer kopi av gyldig 
legitimasjon (dvs. bankkort, pass eller førerkort) til megler 
sammen med ditt første kjøpetilbud. Det oppfordres til å 
levere kjøpetilbud til megler direkte eller på visningssenteret, 
alternativt elektronisk bud på vår hjemmeside https://bud.
dnbeiendom.no/912195019

Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må 
samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudskjemaet og 
legitimere seg.

Kjøpetilbud som inngis etter kl 15 kan ikke forventes 
behandlet før neste ordinære arbeidsdag.

Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. 
Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til 
deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å 
sjekke om budet er mottatt.

Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så 
videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på 
budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.  

Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på 
finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel 
egenkapital. 

Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av 
selger før forbeholdet er avklart.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av 
budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. 
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør 
budet fremmes gjennom fullmektig.

Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. Felles takhage.
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Rom Gulv Vegg Himling Elektro Sanitær Ventilasjon Annet

Entre/gang

14mm matt lakkert eik enstavs 
laminert parkett . Hvite glatte 
lister med synlige spikerhoder. 
Vannbåren gulvvarme - termo-
statstyrt.

Sparklet og malte gipsplater / 
betong. 

Mørkt konsept: 12077 Sheer Grey

Lyst konsept: 1024 Tidløs

Løsning uten vinduslister skal 
leveres. Sparkles og males inn i 
smyg.

Sparklet og malt betong/ 
betongelementer evnt. gips-
plater. 

Farge: Klassisk hvit - NCS S 
0500-N

Ringeknapp utenfor dør og ved 
hovedinngang. 

Svarapparat med skjerm og 
automatisk låsåpner for hoved- 
inngang. Monteres på vegg i 
hver enkelt leilighet. 

Ventilasjonsaggregat plasseres 
over himling/alternativt i bod

Kjøkken

14mm matt lakkert eik enstavs 
laminert parkett. Hvite glatte 
lister med synlige spikerhoder. 
Vannbåren gulvvarme - termo-
statstyrt

Sparklet og malte gipsplater / 
betong. 

Mørkt konsept: 12077 Sheer Grey
Lyst konsept: 1024 Tidløs

Løsning uten vinduslister skal 
leveres. Sparkles og males inn i 
smyg.

Sparklet og malt betong/ 
betongelementer evnt. gips-
plater.  

Farge: Klassisk hvit - NCS S 
0500-N

LED lyslist eller spotter under 
overskap. 

Ettgreps vannbesparende 
benkebatteri med uttrekk og 
avstegningsventil. 

Stuss og avløp for oppvask-
maskin. Slukkeutstyr leveres 
ihht forskriftskrav. Kjøkkenvask: 
60 cm kvadratisk stålvask.

Slimline avtrekkshette over 
koketopp med rustfritt utseende. 
Referansemodell: Fast slimline 
F600 Røros Metall med innsats 
for balansert vent, LED lys og 
integrert komfyrvakt.

Kjøkkeninnredning iht. egen 
kjøkkentegning. Grepsløst 
kjøkken med vannrette hånd-
taksspor  i dørene, farge grå 
eller hvit. Alle skuffer leveres 
med fullt uttrekk og demping. 
Kjøkkenøy ihht tegning. 
Helintegrerte hvitevarer som 
kjøl/frys, oppvaskmaskin, og 
komfyr med induksjonsplate. 

Benkeplate: Laminat 20 mm. 
Referansetype: 604 Glitter Bi-
anco med F32 forkant eller 597 
surface med F32 forkant.

Stue

14mm matt lakkert eik enstavs 
laminert parkett. Hvite glatte 
lister med synlige spikerhoder.                 
Vannbåren gulvvarme - termo-
statstyrt

Sparklet og malte gipsplater / 
betong. 

Mørkt konsept: 12077 Sheer Grey
Lyst konsept: 1024 Tidløs

Løsning uten vinduslister skal 
leveres. Sparkles og males inn i 
smyg.

Sparklet og malt betong/ 
betongelementer evnt. gips-
plater.  

Farge: Klassisk hvit - NCS S 
0500-N

Punkt for TV/internett. 

Soverom

14mm matt lakkert eik enstavs 
laminert parkett. Hvite glatte 
lister med synlige spikerhoder. 
Vannbåren gulvvarme - termo-
statstyrt

Sparklet og malte gipsplater / 
betong. 

Mørkt konsept: 12077 Sheer Grey

Lyst konsept: 1024 Tidløs

Løsning uten vinduslister skal 
leveres.  

Sparklet og malt betong/ 
betongelementer evnt. gips-
plater.  

Farge: Klassisk hvit - NCS S 
0500-N

Punkt for TV/internett 
monteres på hovedsoverom i 
leiligheter over 70 mBRA-S.

Tilluftsventil

Romskjema — Tårnhus 3 Romskjema — Tårnhus 3
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Rom Gulv Vegg Himling Elektro Sanitær Ventilasjon Annet

Baderom

Fliser 30x30 cm.

Mørkt konsept:  Pavigres Minos 
ASH Mate. Fuge: grå. 

Lyst konsept: Pavigres Minos DAY 
Mate  eller tilsvarende. Fuge: grå. 

Nedsunket felt i dusjsone kan 
leveres med mindre flisdimens-
jon. Sluk i børstet stål.Vannbåren 
gulvvarme - termostatstyrt

Fliser 30x60 cm på vegger med 
innredning. 

Mørkt konsept:  Pavigres Minos 
ASH Mate. eller tilsvarende. 
Fuge: grå. 

Lyst konsept: Pavigres Minos DAY 
eller tilsvarende. Fuge: grå. 

Sparklet og malt gipshimling/
eventuelt metall eller betong-
himling.  

Farge: Klassisk hvit - NCS S 
0500-N

4 stk downlights LED i himling 
med dimmerfunksjon. Spesi-
fikk LED downlight belysning 
over speil. Stikkontakt over 
speil. En dobbel stikkontakt for 
vaskemaskin / tørketrommel 
der dette er vist på tegning.

Alle bad over 6 m2 leveres med 
2 stk ekstra LED downlights. 

Heldekkende hvit servant med 
m/ettgreps vannbesparende 
blandebatteri inkl oppløftsventil 
 
Dusj på stang med regndusj og 
vannbesparende termostat-
batteri. 

Vegghengt hvitt toalett med 
innebygget skjult sisterne og 
trykkeknapp i krom.

Kran/avløp for vaskemaskin. 
Rør i rør skap.

Badekar leveres der det er tegnet 
inn på plan. Eggeformet utseende 
med  med frittstående armatur,     
1-greps karsøyle i krom 

Avtrekksventil Innredning med skuffer i 
bredde som vist på salgsteg-
ning. Grepsløst variant i farge 
grå eller hvit med vannrett 
gripelist. Innfelt speil over 
servant i samme bredde som 
servant. Høyde fra servant til 2 
meters høyde. 

Innsvingbare dusjvegger i 
herdet glass, eller dusjhjørne. 

Dorullholder og 2 knagger.

Bod i leilighet/
Walk in closet

14mm matt lakkert eik enstavs 
laminert parkett. Hvite glatte 
lister med synlige spikerhoder.

Sparklet og malte gipsplater / 
betong. 

Mørkt konsept: 12077 Sheer Grey

Lyst konsept: 1024 Tidløs

Sparklet og malt betong/ 
betongelementer evnt. Gips-
plater. 

Farge: Klassisk hvit - NCS S 
0500-N

1 stk lampe med bryter. Ventilasjonsaggregat plasseres 
over himling i bod.

Vaskerom

Fliser 30x30 cm.
Mørkt konsept: Pavigres Minos
ASH Mate. Fuge: grå.
Lyst konsept: Pavigres Minos DAY
Mate eller tilsvarende. Fuge: grå.

Sparklet og malte gipsplater /
betong.
Mørkt konsept: 12077 Sheer Grey
Lyst konsept: 1024 Tidløs

Sparklet og malt betong/betong- 
elementer evnt. Gipsplater.

Farge: Klassisk hvit - NCS S 
0500-N

1 stk lampe med bryter. Kran/avløp for vaskemaskin. 
Rør i rør skap.

Fellesareal/
Trappeoppgang

Hovedinngangsparti 1.etg:
Flisbelagte gulv. Referanseflis: 
Herljunga terrassoflis HT Bianca  
60x60 cm og sokkelflis i tils-
varende lengdedimensjon . 

Boligkorridorer leveres med
belegg. 

Betongtrapp med fliser/belegg/
terazzo i inntrinn. Reposer i 
trapperom får tilsvarende ut-
førelse som trapp. Malt opptrinn 
og vaskekant begge sider.                                               
Rømningstrapp i stål/metall.

Se arkitektens beskrivelse. 
Delvis teglforblendet, delvis 
spiler, delvis sparklet og malte 
gipsplater / betong. Farge i hen-
hold til arkitektens 
beskrivelse.

Etasjeanvisere i hver etasje med 
prosjektets profildesign.

Trespilehimling i 1. etg hovedinn-
gang. Systemhimling med d-kant 
i øvrige etasjer.

I 1. etg fellesinngang leveres 
generell belysning innfelt i 
himling i tillegg til designbe-
lysning med 2 stk takpendler - 
Hope Pendel Ø 72 - Luceplan

Innfelt brannsentral, postkasser 
på vegg i inngangspartiet. 

Garasje/Bod/Teknisk 
rom/Sykkelparkering

Parkeringskjeller malt/oljet 
gulvbehandling evt. asfalt og 
oppmerking av plasser i tråd 
med tegning.

Malt/oljet gulvbehandling i alle 
rom.

Hvite støvbundede vegger til full 
dekk.

Garasjehimling  i parkerings-
areal. For øvrig hvit støvbundet

Elektrisk anlegg leveres iht. 
NEK 400:2018.

Balkong/terrasse

Betong eller stål balkongdekke 
med sluk og tredekke i henhold 
til arkitektens beskrivelse.

Sort pulverlakkert spile-
rekkverk i balkong,

Trekledning i balkongens vegger. Trespilehimling i henhold til 
arkitektens beskrivelse. Akustisk 
himling ved behov. 

Lyslister innfelt i spilehimling 
med skjult fremføring. En dob-
bel stikkontakt med kapasitet 
for terrassevarmer.
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