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Boligprosjektet Kvednatunet er tegnet av arkitektkontoret 
Brekke Helgeland Brekke AS. Alle leiligheter er universelt 
utformet med god kvalitet.

FELLES FOR ALLE LEILIGHETER ER:
• Størrelser fra ca. 89 m2 – 153 m2.
• Universell utforming.
• Terrasse til hver leilighet.
• Heis til alle leiligheter.
• 1 stk parkeringsplass i lukket garasjeanlegg til hver leilighet.
• 0,5 stk parkering til hver leilighet på felles utendørs parkering  
 (gjesteparkering).
• 2 stk sykkelparkering for hver leilighet utenfor hoveddør  
 (delvis under tak).
• 1 stk sportsbod til hver leilighet.
• Betongdekke (som gir god lydisolering).
• Utvendige fasadeplater plater kombinert med Accoya  
 trekledning.

LEILIGHETENE LEVERES NØKKELFERDIGE, 
MED FØLGENDE KVALITETER:
• Hvitpigmentert eikeparkett på gulv (stue, kjøkken, soverom 
 og gang).
• Vannbåren varme i gulv (stue, kjøkken og gang).
• Flisebelagte bad med varme i gulv.
• Vegger og himlinger leveres med gipsplater som sparkles 
 og males (listfrie overganger).
• Kjøkkeninnredning med hvitevarer (kombiskap, oppvask-
 maskin, komfyr, induksjonstopp, ventilator).
• Balansert ventilasjonsanlegg.
• LED belysning i alle rom (gang, bod, sov, vaskerom, wc,  
 terrasse og spot på bad).

BETONG
Bæresystemer blir plasstøpte gulv/vegger og etasjeskiller med 
forskriftsmessig isolasjon iht. gjeldende forskrifter.

TERRASSER
Terrasser lages iht. tegning med tett dekke og fall til nedløp. 
Terrasse på bakkenivå støpes som forsterket plate. Glassrekkverk 
i alle etasjer iht. fasadetegninger.

FASADE UTVENDIG
Utvendig fasade er en kombinasjon av Accoya trekledning og 
fasadeplater. Endelig fasade avklares i samarbeid med utbygger og 
arkitekt. Takrenner og tak nedløp tilkobles overvannssystemet. 
Ytterdører og porter til fellesanlegg, garasjeanlegg, gang og 
korridorer leveres malt i farge bestemt av arkitekt.

PARKERING/GARASJEANLEGG
Utføres i betong med drenerende asfaltdekke. Ventilasjon iht. 
krav. Synlige ubehandlede rørføringer kan forekomme. 1 stk 
parkering i lukket garasjeanlegg pr leilighet og 0,5 parkering pr 
leilighet på utvendig parkeringsplass. Tilrettelagt for EL-bil 
(100%) og HC-plasser.

UTEAREALER OG INNKJØRSEL 
Innkjørsel og interne gang- og sykkelveier opparbeides iht. situa-
sjonsplan. Utomhus arealer blir opparbeidet iht. situasjonsplan i 
samarbeid med arkitekt og Haugesund kommune. Det planlegges 
et flott fellesareal med benker, lek, boccia bane, golf putting, 
sykkelparkering og spylestasjon for hund og sykkel. Alle 
uteoppholdsarealer i byggetrinnet vil ha universell utforming.



AVFALL
Fullt nedgravd avfallsrenovasjonssystem plasseres iht. situasjons-
plan.

TRENINGSROM
Det skal bygges et felles treningsrom med fantastisk utsikt til 
skogen og friarealet bak blokken. Leveres med treningsapparater.

TREARBEIDER INNVENDIG
Vertikale lyd/brannskillevegger mellom leilighetene monteres 
jfr. krav i byggeforskriftene, med støpte dekker/etasjeskiller. Alle 
vegger og himlinger leveres med gipsplater som sparkles og males. 
Overgang mellom tak/vegg fuges og males uten taklister. Gulv i 
stue, kjøkken, soverom og gang leveres med 14 mm, 3-stavs hvit-
pigmentert eikeparkett. Tilvalgsmuligheter.

Innvendig bod/teknisk rom får fliser med fliselist og forskrifts-
messig membran. Ytterdører og vinduer leveres ferdig overflate-
behandlet i farge valgt av arkitekt/utbygger. Innvendige dører 
leveres slett med hvitmalt karm. Dør mellom stue og gang 
leveres med glass. Dørene leveres med flat terskel for å ivareta 
innvendig universell utforming, samt sirkulasjon til balansert 
ventilasjons-anlegg. Innvendig listverk til vinduer, dører og gulv 
leveres hvitmalt. Kjøkkeninnredning iht. tegning, inkludert 
hvitevarer (kombiskap, oppvaskmaskin, komfyr og induksjons-
topp, ventilator). Det leveres garderobeløsning i soverom og 
gang. Fargevalg på vegg kan velges mellom tre farger, kun en i 
samme rom.

MURERARBEIDER
Bad leveres med fliser på gulv og vegg med forskriftsmessig 
membran. Type og farge valgt av utbygger med tilvalgmuligheter.

BRANNVERN
Leiligheter har fulldekkende sprinkleranlegg med innsenket 
sprinklerhode. 2 stk. røykdetektorer tilkoblet brannsystem for 
hver leilighet. Et stk 6 kg pulverapparat til hver leilighet. Felles 
avstillingsknapp for brann i hvert etasjeskille. 25m slange i brann 
skap monteres i kjeller.

RINGEANLEGG
Porttelefons anlegg ved hoveddør, med betjeningsforbindelse til 
hver leilighet. Leveres med skjerm i hver leilighet og kamera ved 
hoveddør slik at beboere kan se hvem som ringer på.

SPORTSBODER/TEKNISK ROM
Sportsbod til hver leilighet iht. tegning. Skillevegger blir oppført 
i tre/gips med netting i topp. Teknisk rom for elektro med 
plassering av alle strømmålere og teknisk rom for VVS med 
vann/vann varmeanlegg for gulv varme til leilighetene. Monteres 
utslagsvask for vask av fellesområder i teknisk rom for VVS. To 
felles boder i hvert etasjeskille fra 1-6 etasje.

SYKKELPARKERING/SPYLEPLASS
2 stk. sykkelparkering pr leilighet utenfor hoveddør. Ladestasjon 
for el sykkel og luftkompressor for sykkel monteres under tak 
ved sykkelparkering. Spylestasjon for sykkel/hund ved sykkel-
parkering.

POSTKASSER
Det monteres postkasser til hver leilighet. 

HEIS
Båre heis 1,1 x 2,1m med hastighet på 1,0 m/sek.

FELLES TRAPP/GANG
Monteres fliser i kjellergang, trapp opp til 1 etg. og fellesgang i 1 
etg. med nedsenket matte innenfor/utenfor inngangsdør. I 
trapper fra 1 etg. og oppover inkludert etasjeskiller monteres 
industriparkett. Betongvegger med slipte overflater. Nedsenket 
himling med T-profil i etasjeskiller. LED belysning i alle felles- 
områder.

VENTILASJON
Det monteres balansert ventilasjonsanlegg med avsug fra 
kjøkken, bod og bad med tilluft i alle oppholdsrom. Aggregatet 
monteres i bod. Rørføringer føres i nedsenket himling.



SANITÆRINSTALLASJON OG UTSTYR
Sanitærinstallasjonen leveres som skjult opplegg. Røropplegget 
blir levert i rør-i-rør system med skap. På hvert bad monteres 
vegghengt toalett, 120/160 cm baderoms innredning med speil/
lys over. Dusjvegger med svingdør 90/90 med sluk renne og 
termostatstyrt blandebatteri. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit 
utførelse. 200 l varmtvannsbereder, avløp og krane til vaskemas-
kin plasseres i bod/vask rom. Det monteres 2 stk. utvendig 
spylekran.

OPPVARMINGSKILDE
Felles røranlegg for vannbåren varme til alle leiligheter montert 
i stue, kjøkken og gang.

ELEKTRISKE INSTALLASJONER OG UTSTYR
El-installasjon leveres etter NEK 400 hvor sikringsskap plasseres 
i innvendig bod. El-installasjon leveres som skjult anlegg, bod 
leveres som synlig opplegg.

ELEKTRISK INSTALLASJON UTOVER NEK 400 SOM ER 
INKLUDERT.
• Utelamper iht. belysningsplan.
• Belysning av garasjeanlegg, teknisk rom, sportsboder,  
 treningsrom, trapp, gang, heis og uteområder.
• Stikkontakt i gang for rengjøring.
• Gulvvarme på bad.
• Komplett installasjon av bredbånd og tv. Leverandør velges 
 av utbygger.
• 4 stk. LED spoth belysning i hvert bad. 
• 100% tilrettelagt for lading av El-bil til hver leilighet.
• Ladestasjon for el-sykkel.

GENERELLE OPPLYSNINGER
• Ingen egeninnsats i leiligheten.
• Ikke anledning til å bytte leverandører.
• Utbygger kan endre konstruksjoner, materialvalg, utstyrs-
 leveranse, og materialdimensjoner gitt at samme kvalitet  
 opprettholdes.
• Prosjektet leveres etter TEK10.
• Innvendig listverk leveres ferdig behandlet, hvor spikerhull 
 blir kittet.
• I nye bygg vil det normalt forekomme sprekker i og ved 
 skjøter og sammenføyninger pga. setninger og uttørking. 
 Dette er ikke reklamasjonsberettiget.
• Eventuelle små merker på behandlet overflater blir flikket,  
 ikke overmalt.
• Det blir utført en enkel utvask før overtakelse.
• Leiligheten leveres med FDV mappe og på minnepenn.
• Det vil bli mulighet for tilvalg, som kjøkken, bad, garderobe,  
 parkett, fliser, elektro og sanitær. Eventuelle tilvalg avtales  
 direkte med underleverandører i et gitt tidsrom. Ikke mulig å  
 gjøre endringer etter denne periode.
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