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Planområdet ligger nært tilknyttet sentrum, i overgan-
gen mellom sentrumsbebyggelse i Ski, og den mer 
åpne boligbebyggelsen.
I eksisterende situasjon danner Skoleveien vestre avg-
rensning av planområdet. Den østre avgrensningen er 
Sanderveien. 
Områdeplanen for Ski sentrum angir at område for 
sentrumsbebyggelse kan utvides fram til Sanderveien, 
som utgjør østre avgrensning av planområdet. 
Nord for planområdet ligger Ski barne- og ung-
domsskole. Skolen og omkringliggende villaeien-
dommer inngår også i Sentrumsplanen. Her skal det 
utvikles ca. 20.000 m² nye boliger i varierende stør-
relser, ny skole og barnehage. Området kalt Skole-
kvartalet strekker seg opp til Kirkeveien og inngår i 
Sentrumsplanen.

Planområdet ligger i overgangen mellom sen-
trumsbebyggelse og åpen småhusbebyggelse, i et 
svakt skrånende terreng med hovedsakelig boligbe-
byggelse på alle kanter.  Sørvestre del av planområdet 
ligger på kote+ 131 moh. og stiger til +137 moh. i nor-
døstre hjørne. Det er gode solforhold på planområdet 
på dag- og kveldstid. 

Innenfor planområdet ligger det i dag 3 eneboliger. 
Resterende del av planområdet er uten bebyggelse. 
Ski ble etablert i sin tid rundt jernbanestasjonen som 
også i dag ligger sentralt i Ski sentrum.
Skis høyeste topp er (var) Tømmeråsen (313 moh.), 
mens selve Ski-byen ligger cirka 128 meter over havet.
Ski Sentrum er omgitt av store åpne landbruksarealer 
nord for Kirkeveien. Lenger øst ligger mindre skogom-
råder og noe industri. Lenger ut ligger det åpne åker-
landskapet.  

Bebyggelsen I ski sentrum består av 5 store kvartal, 
større næringsbygg og etter hvert mer spredt be-
byggelse. Sentrumsplanen åpner opp for at sen-
trumsbebyggelsen utvides med blokkbebyggelse i 3 
– 4 nye kvartal. 
Lenger ut fra sentrum ligger noe boligblokk og 
næringsbebyggelse og etter hvert spredt villa- og re-
kkehusbebyggelse.  

Planområdet er omkranset av bilveier på alle tre sider. 
Skolevegen og Idrettsveien langs planområdet fun-
gerer i dag som adkomstveier til boligtomtene og er 
lite trafikkert.  
Sanderveien sørøst for planområdet er fylkesvei og 
trafikkert med en ÅDT på 7.300 biler.

Fartsgrensen på fylkesvegene i sentrum er 40 km/t.
I sentrumsplanen skal kollektivtrafikken prioriteres i 
Jernbaneveien, og veien skal delvis stenges for vanlig 
biltrafikk. Trafikken som tidligere har gått i Jernban-
eveien vil dermed kjøre rundt sentrumskjernen, langs 
Kirkeveien og Sanderveien. I disse veiene vil det bli 
iverksatt tiltak for å sikre fotgjengerovergangene.

Det er registrert kun noen få trafikkulykker med per-
sonskader i veiene rundt planområdet.

Trafikken gjennom Ski er en stor utfordring på skolev-
eiene og mange strekninger må defineres
som farlige. De mest trafikkerte veiene er også de 
veiene som brukes mest av barn og unge til
og fra skole og fritidsaktiviteter. 
Barnetråkkregistreringene viser at særlig Kirkeveien 
og Sanderveien/Skoleveien er mye brukt av elever 
ved Ski barne- og ungdomsskole.

PLANOMRÅDET & OMGIVELSER

Luftfoto av tomten.

 Sanderveien

Idrettsveien

Skoleveien
Torgveien

Åsenveien

Idrettsveien

 Sanderveien
Skoleveien

Torgveien

Åsenveien
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Ski kommune sitt overordnede kvalitetsprogram de-
finerer følgende mål for bymiljø, utbyggingsmønster 
og offentlig rom:  

• I områder med sentrumsfunksjon skal bygningene 
utformes med en aktiv henvendelse mot gate eller 
plass, med flere innganger og åpenhet i første etasje.  
Prosjektet følger opp disse føringene. 
Mot torget vil det være utadrettet virksomhet på 
gateplan. Mot Sanderveien og Idrettsveien vil boliger 
her få et eget inntrukket inngangsparti med store vin-
duer.

• Utearealer skal stimulere til lek, rekreasjon og sosialt 
liv for alle generasjoner. Områdene skal utformes og 
møbleres slik at de har høy bruksverdi gjennom alle 
årstidene. Byrommene skal ha varierende størrelse. 
Dette er fulgt opp ved at det etableres et åpent torg 
mot Torgveien og et innholdsrikt og variert felles uter-
om på 2 daa på innsiden av bebyggelsen. I tillegg eta-
bleres 4 felles takterrasser. 

• Nye prosjekt skal redusere barriereeffekter og frem-
heve stedsidentitet. Bygninger skal samspille med 
eksisterende bebyggelse gjennom materialbruk, ut-
forming og høyde. 

Bebyggelsen åpnes opp mot Sanderveien og det eta-
bleres en ny gjennomgang i forlengelsen av Torgveien.
I prosjektet legges det opp til variasjon i materialer og 
byggehøyde, tilpasset omkringliggende bebyggelse. 
Ned mot rundkjøringen Sanderveien/Skoleveien/
Åsenveien som et sentralt punkt, vil det bli et bygg på 
8 etasjer. Bruk av trekledning fremhever bygget som 
framstår som et signalbygg.

FORHOLD TIL OMRÅDEPLAN

Kart som viser tomtens plassering i relasjon til områdets infrastruktur
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Det legges opp til variasjon av leiligheter med mini-
mum 30 % store og ikke flere enn 35 % mindre boen-
heter. Utearealene i prosjektet vil være avskjermet fra 
trafikk og legges til rette for mindre barn med 3 min-
dre lekeplasser.
Rett nord for planområdet, i Skolekvartalet planlegges 
ny barnehage.

Planen sikrer to gangpassasjer gjennom planområde. 
Samtidig er det også gangpassasjer gjennom bolig-
kvartalet. Dette skaper varierte byrom og forløp, sam-
tidig som bygningsvolumene skjermer for støy. 
Utbyggingen av Skolekvartalet med ungdomsskolen 
nord for planområdet bidrar til at mye av grøntpreget 
i Idrettsveien blir bevart og det blir dermed et naturlig 
påkoblingspunkt for grønnstrukturen. Skolekvartalet 
med gangforbindelser gjennom området kobler seg 
også på grønnstrukturen, landbruksarealene nordover.  

Utbyggingsprosjektet Trekantkvartalet i Ski sentrum 
er godt egnet for BREEAM-sertifiseringer for bolig og 
næring. 
Klassifiseringsnivået «Very Good» er godt innenfor 
rekkevidde, avhengig av ambisjonsnivået innenfor de 
ulike kategoriene:

• Helse- og innemiljø - Støy og dårlig luft-
kvalitet er ikke et problem. 

• Energi - Det skal etterstrebes bruk av forny-
bar energi og at byggene skal ha høy energieffektivitet 
med energimerke A. Det skal videre gjøres vurderinger 
for å oppnå fossilfri byggeplass.  

• Transport - Den aktuelle tomten ligger nær 
kollektivknutepunkter, og det er det angitt at man 
skal tilrettelegge for sykkeltrafikk og effektiv gang-
forbindelse med kollektivknutepunkter for å fremme 
bruk av kollektivtransport. Det er også angitt at det 
skal være sikker og lett sykkelparkering, det skal leg-
ges til rette for bildeleordning og ladestasjoner for 
el-kjøretøy skal utgjøre minimum 20 % av plassene i 
parkeringskjelleren.

• Materialer - Det er angitt at man skal sette 
mål for materialer og hvilke miljøaspekter som er vek-
tlagt. Materialer skal ha så lav miljøpåvirkning som 
mulig, samt at materialer bør kunne gjenvinnes ved 
avhending.

• Avfall – Knyttet til videre prosjektering skal 
det avklares plassbehov for kildesortering. Det skal 
anslås avfallsmengde og type, samt fastsettes mål for 
kildesortering.

• Arealbruk og økologi - Det skal redegjøres 
for forekomster av fremmede arter, i utomhusplan 
brukes stedegne arter, vegetasjon som krever lite ved-
likehold og som fremmer biologisk mangfold. 

• Forurensing - Det skal utarbeides plan for å 
unngå sjenerende lys fra anleggsområdet, det skal ut-
føres overvannstiltak for å hindre forurensning. 
Det skal gjøres vurderinger av forurenset grunn, støyt-
iltak i anleggsperiode og det skal gjøres vurdering 
av avbøtende tiltak for eventuell forurenset luft i an-
leggsperiode. 

INTENSJON & AMBISJONER

Sanderveien set fra sør.

Skråfoto av tomten.
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Planområdet som er avgrenset av Skoleveien i vest, 
Idrettsveien i nord og Sanderveien i Øst, danner en 
trekantet tom. Derav navnet Trekantkvartalet. 
Det legges opp til en bebyggelse som danner et tre-
kantet kvartal. Mot vest åpnes bebyggelsen opp mot et 
nytt torg i enden av Torgveien. 

Hensikten med planen er omregulering, fra spredt vil-
labebyggelse til bolig i blokkbebyggelse og næring-
sareal i sokkel samt parkering under bakken i tråd med 
vedtatt områdeplan for Ski sentrum. Det nye kvarta-
let representerer en ønsket utvidelse av sentrumsbe-
byggelsen østover.

Området planlegges urbanisert med sentrumsbe-
byggelse i tråd med gjeldende regulering. I området 
nord for planområdet legger områdeplanen opp til 
blanding av offentlig bebyggelse, offentlig park, sen-
trumsbebyggelse frittliggende, eksisterende boligbe-
byggelse og tett boligbebyggelse. 

Det legges opp til en delvis åpen karrébebyggelse 
som legges i ytterkanten av planområdet og åpnes 
opp mot et torg som henvender seg mot Skoleveien 
og Torgveien i vest. 

Øvrig bebyggelse legges rundt et indre grønt gård-
srom. Opp et nivå fra torget ligger 2  skjermet uteareal. 
Her vil det bli trygge lekeplasser for mindre barn og 
varierte oppholdssoner for beboere i prosjektet.
Det foreslås varierte høyder på bebyggelsen. 
Bebyggelsen trappes ned mot nord. Bebyggelsen har 
stort sett gesimshøyder under maksimal høyde ved-
tatt i sentrumsplanen, men tre steder er det foreslått 
høyere. Mer varierte høyder gir en mer variert byut-
forming hvor utganger til takterrasser kan integreres 
i hovedvolumer. I prosjektet vil det legges vekt på en 
god arkitektonisk utforming med gode detaljer og ma-
terialbruk. I prosjektet er lange fasader brutt opp for å 
unngå monotoni. Fasadeuttrykk er variert ved bruk av 
ulik detaljering samt farge og materialbruk. 

Svalganger er foreslått to steder i prosjektet, begge 
plassert inn mot gårdsrommet.
Disse er nødvendig grunnet kravet om opparbeidelse 
av offentlige p-plasser og for å hensynta fotgjengere 
ved varelevering. Varelevering i kjeller forutsetter at 
det kan etableres svalgang enkelte steder i prosjektet. 
Hensynet til fotgjengere og trafikksikkerhet er vurdert 
tyngre, og estetiske kvaliteter ved svalgangene er vek-
tlagt i planleggingen for å kompensere for kommun-
ens holdning til svalganger generelt. 
Svalgangene skal minimum være 2,5 meter brede 
med innslag av trematerialer og grønn beplantning, og 
utformes på en måte som hindrer passasje for tett på 
inngangsdører/vinduer. Gjennomgående leiligheter 
har en åpen høy fasade mot Sanderveien. Ved at det 
indre gårdsrommet ligger et nivå høyere får disse lei-
lighetene et eget dobbelthøyt inngangsparti.  
Mot Idrettsveien planlegges også gjennomgående lei-
ligheter der leilighetene i 1. etasje får et eget inntrukket 
inngangsparti mot veien.  

BYGGEPROSJEKTET: KONSEPT & HOVEDGREP

Omregulering, fra spredt villabebyggelse til bolig i blokkbebyggelse med variert fasadeuttrykk.

Torget mot Skoleveien og det grønne indre gårdrum.

Samspillet med byen utgør et viktig aspekt av konseptet.
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Program / funksjoner

Offentlig

Bolig

Privat / offentlig takterrasse

PLANGREP

Bebyggelsen får et moderne form-
språk med flate tak. Volumene gir mu-
lighet for takterrasser. Takterrassene vil 
bli utformet til gode bruksarealer med 
takhager. Takene vil inngå som en del av 
byens taklandskap og behandles som 
del av tiltakets samlede arkitektoniske 
uttrykk. Tekniske anlegg som heisopp-
bygg og ventilasjonsanlegg m.m. vil bli 
integrert som del av den arkitektoniske 
utformingen og hovedbygningsmassen.

I sokkelen av bebyggelsen, henvendt 
mot torget legges det opp til utadrettet 
næringsvirksomhet og forretning. 
Det vil være blokkleiligheter i variere-
nde størrelser. På bakkeplan mot Sand-
erveien vil det være en type duplex 
leiligheter med eget sjenerøst inngang-
sparti mot veien. 

Privat + grønt tak med 
vegetationsdekke

Næring
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Felles utearealer

Det legges opp til felles uteareal i tråd 
med bestemmelser i gjeldende reg-
ulering. Andel av felles uteareal er tenkt 
løst innenfor torgarealet mot Skolev-
eien, inne i et avskjermet gårdsrom og 
på felles takterrasser. 

Ved kryssene Sanderveien og Skolev-
eien samt Sanderveien & Idrettsveien 
er det planlagt signalbygg. Signal-
byggene skal utformes som miljøbygg 
med høy kvalitet og et distinkt uttrykk.

Signalbygg 

På bakken

På taket

Signalbygg
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Etasjehøyder

Flow i området

Høyder varierer fra 5 etasjer mot tor-
get, til den høyeste på 8 etasjer på be-
byggelsen mot sør.  

Kvartalet vil ha flere åpninger og det 
legges opp til flere gangadkomster inn- 
og gjennom det nye kvartalet.  Skolev-
eien vil bli enveiskjørt fra Idrettsveien 
mot Sanderveien og det reguleres inn 
brede fortausareal og sykkelfelt langs 
det enveiskjørte kjørefeltet.
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Privat parkering under bygget

Offentlig parkering under bygget

Adkomst til offentlig parkering er 
ligeledes tenkt lagt fra Skoleveien.

Adkomst til privat parkering er tenkt 
lagt fra Skoleveien med innkjøring til 
Skoleveien fra nord. Skoleveien i sør vil 
stenges for gjennomkjøring.
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LENGDESNITT & SITUASJONSPLAN

Snitt av kontekst 1:500
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UTEAREALER & TAKFLATER

På taket: 1288 m2 På bakken: 2692 m2.Total: 3980 m2.

Uteoppholdsareal til boligene er delt mellom to soner. 
Et mer skjermet gårdsrom på to nivåer med tilgang di-
rekte fra Idrettsveien.  Her vil det være 3 mindre leke-
plasser for mindre barn. 
I tillegg etableres et torg som henvender seg ut mot 
det offentlige gatetunet i Skoleveien.  

Dette arealet reguleres til felles uteoppholdsareal med 
egne bestemmelser som sikrer allmenn tilgjengeli-
ghet.  Næringsarealene i tilknytning til torget bidrar til 
en mer offentlig karakter.  
Torgets utforming med møblering og ulike overflater 
skal innby til opphold både for beboerne og folk som 
beveger seg gjennom området.  

Overvann vil håndteres og renses lokalt på en slik 
måte at det ikke medfører økt flomfare eller foruren-
sning i resipient. 

Nedbør med gjentaksintervall på 20 år skal håndteres 
lokalt innenfor planområdet.  For hele planområdet er 
det regnet ut en blågrønn faktor på 0,6. Dette ligger 
noe under sentrumsplanens norm, men kan aksep-
teres ettersom prosjektet er pålagt 100 ekstra park-
eringsplasser, noe som igjen fører til mer tette flater 
over parkeringsdekket. 

Planen oppfyller kravet om 20 % felles uteareal, MFUA, 
regnet ut fra netto bolig = 17.180 m² BRA
Kravet til uteareal er 3.436 m². Prosjektet har 3.980 m²
Utearealene vi ha sol minst 5 timer ved jevndøgn.

Aktive takflater
Ny bebyggelse opparbeides med vegetasjonsdekke 
på takflater som ikke benyttes til takoppbygg eller 
uteoppholdsarealer.

601 m2

372 m2

215 m2

2050 m2

642 m2

100 m2
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Områdeplanen angir varierende høyder fra 5-9 etas-
jer. Dette overholdes. Det er i tillegg regulert høy-
der på k+153m og k+161m. Enkelte steder vil disse 
høydene overskrides, men gjennomsnittlig vil høydene 
være lavere enn områdeplanens bestemmelser.   
Gjeldende plan legger opp til varierende bygge-
høyder med maks kotehøyde på K + 153 og K + 161.  
Foreslått bebyggelse vil på tre steder overstige laveste 
høyde K + 153. Hovedsakelig vil planlagt bebyggelse 
ligge under regulerte høyder. Begrunnelse for av-
viket er ønsket om større variasjon i byggehøyder enn 
planen legger opp til. Avviket påvirker ikke forutsetnin-
ger og målsetninger i gjeldende reguleringsplan neg-
ativt. Det er spesielt tatt hensyn til en evt. barnehage i 
Idrettsveien slik at høydene der er trappet ned, lavere 
enn områdeplanens regulering. Boligbebyggelsen er 
lagt i ytterkanten i planområde og innvendig sam-
menhengende uteareal er mer enn 2.000 m². 

På høyeste punkt i bebyggelsen planlegges felles tak-
terrasser. Her vil det bli gode sol- og utsiktsforhold.  

Svalganger
Svalganger er foreslått to steder i prosjek-
tet, begge plassert inn mot gårdsrommet. 
Svalgangene er nødvendig grunnet kravet om oppar-
beidelse av offentlige p-plasser og for å hensynta fot-
gjengere ved varelevering. Varelevering i kjeller forut-
setter at det kan etableres svalgang enkelte steder i 
prosjektet. Hensynet til fotgjengere og trafikksikkerhet 
er vurdert tyngre, og estetiske kvaliteter ved sval-
gangene er vektlagt i planleggingen for å kompens-
ere for kommunens holdning til svalganger generelt.  
Svalgangene skal minimum være 2,5 meter brede 
med innslag av trematerialer og grønn beplantning, 
og utformes på en måte som hindrer passasje for tett 
på inngangsdører/vinduer.

UTFORMING & REGULERING



17TREKANTSKVARTALET I SKI Dato: 02.11.2020



18TREKANTSKVARTALET I SKI Dato: 02.11.2020

Snit BB 1:500

Snit AA 1:500

Sanderveien

Idrettsveien

Skoleveien

Sanderveien

TVERRSNITT
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Snit CC av leiligheter 1:100

TVERRSNITT AV LEJLIGHET
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Materialitet & uttryk

Fasade mot Skoleveien 1:500

Arkitektonisk uttrykk
Fasadene er oppdelt med ulike fasade- og balkon-
guttrykk. Oppdelingen understrekes av høydesprang 
og små sprang i fasadeliv. Det vil være variasjon i 
bebyggelsens arkitektoniske uttrykk og materialbruk 
med tre, tegl, vedlikeholdsfrie materialer. 

Det er vektlagt god bokvalitet med hensyn til lys, op-
pholdsarealer, innsyn, materialbruk og forholdet mel-
lom privat, felles og offentlig areal. Mot Sanderveien 
og Idrettsveien vil 1 etasje få en henvendelse mot 
gaten hvor leilighetene her får en egen inngang og 
liten forhage mot gaten. Uteareal/torg mot Skoleveien 
i enden av Torgveien får et mer urbant preg og vil være 
offentlig tilgjengelig. Fra torget blir det en åpen gjen-
nomgang mot Sanderveien.

Det nye Boligkvartalet knyttes på sentrumsbebyggels-
en i vest og det nye Skolekvartalet i nord. 
Skoleveien blir opparbeidet som en enveiskjørt gate 
med bredt fortau og sykkelfelt. Sanderveien får et 
bredt fortau, grønt felt og sykkelfelt inn mot den nye 
bebyggelsen. 

Det nye Trekantkvartalet blir et åpnet kvartal med 5 
åpninger som knytter gårdsrommet og torget til om-
kringliggende bebyggelse og gateløp.  

FASADER & MATERIALITET
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Fasade mot Sanderveien 1:500

Materialitet & uttryk
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Materialitet & uttryk

Fasade mot Idrettsveien 1:500.
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Fasadeprinsip langs Sanderveien
Gjennomgående leiligheter med  
åpen høy fasade mot Sanderveien.  
Ved at det indre gårdsrommet ligger 
et nivå høyere får disse leilighetene et 
eget dobbelthøyt inngangsparti.

Næringsareal langs Sanderveien 
Det dobbelthøye glasspartiet skaper en 
åpen og inviterende atmosfære i pas-
sagen mellem torget og Sanderveien. 
Derutover bidrar næringsarealene i 
tilknytning til torget til en mer offentlig 
karakter.

NABOSKAP & BYGGETS MØTE MED GATEPLAN 
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Næringsareal langs Torget 
I sokkelen av bebyggelsen, henvendt 
mot torget legges det opp til utadrettet 
næringsvirksomhet og forretning med 
livlige og aktive fasader.

Fasadeprinsip langs Idrettsveien 
Mot Idrettsveien planlegges også gjen-
nomgående leiligheter der leilighetene 
i 1. etasje får et eget inntrukket inngang-
sparti mot veien.  
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kl. 09.00

21. mars

kl. 11.00 kl. 13.00

kl. 15.00 kl. 17.00 kl. 19.00

SOLSTUDIE HELE KVARTALET
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kl. 09.00 kl. 11.00 kl. 13.00

kl. 15.00 kl. 17.00 kl. 19.00

1. mai
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21. juni

kl. 09.00 kl. 11.00 kl. 13.00

kl. 15.00 kl. 17.00 kl. 19.00
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MODELLFOTO
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MODELLFOTO
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PLAN  ETG. 1
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PLAN  ETG. 2
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PLAN ETG. 3
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PLAN ETG. 4-6
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PLAN ETG.  7
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PLAN ETG. 8

116 m²
4-ROMS

117 m²
4-ROMS

109 m²
4-ROMS

114 m²
4-ROMS

64 m²
3-ROMS

85 m²
4-ROMS

118 m²
4-ROMS

89 m²
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Plan ETG. 9
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Opparbeidelse og rekkefølge
På grunn av størrelsen med ca. 240 boliger, er det 
sannsynlig at bebyggelsen deles i byggetrinn. 
Bebyggelsen rundt torget med næringsbebyggelsen 
vil sannsynligvis gå som eget byggetrinn. 
Garasjeanlegget som fyller det meste av planområdet 
må sannsynligvis bygges sammenhengende og sam-
tidig.   
Det er sannsynlig at indre gårdsrom opparbeides før 
torget.

Byggetrinn
- Åpne fasader mot Sanderveien og Idrettsveien
- Opparbeidelse av torget

Utnyttelsesgrad
For område B/F/K 4 er det angitt en utnyttelse % BYA 
på 70 % og høyder på 5 – 9 etasjer.
Omregnet i BRA gir dette en langt høyere utnyttelse 
en det prosjektet legger opp til. 
Begrensningen i utnyttelse vil derfor være MUA kravet 
som er 20 % av BRA bolig.

Det foreslås en utnyttelse på 20.700 m² BRA, av dette 
18.500 m² BRA bolig.
I forhold til planområdet i sentrumsplanen, tilsvarer 
utnyttelsen % BRA = 284 % BRA.

AREALER & UTNYTTELSESGRAD

Park/bod Næring SUM FUA på bakken FUA på taket
Blok A Blok B Blok C Blok D A+B+C+D 2‐R 3‐R 4‐R SUM

U1 6000 6000 m2
1.ETG 3532 2310 5842 m2 725 m2 0 2 1 3
2.ETG 120 739 110 344 517 414 1275 2134 m2 2060 m2 88 m2 6 1 11 18
3.ETG 1049 783 517 630 2979 2979 m2 17 5 6 28
4.ETG 1151 825 583 707 3266 3266 m2 17 14 10 41
5.ETG 1151 825 583 707 3266 3266 m2 17 14 10 41
6.ETG 1151 825 583 707 3266 3266 m2 280 m2 17 14 10 41
7.ETG 1151 390 407 504 2452 2452 m2 7 8 12 27
8.ETG 922 138 209 1269 1269 m2 0 3 8 11
9.ETG 663 663 663 m2 190 m2 0 2 4 6
10.ETG 600 m2

9652 3049 18436 2785 m2 1158 m2 81 63 72 216
38 29 33 %

21485 m2 Krav: 2223,3 m2 Krav: 741,1 m2

Park/bod Næring SUM
Blok A Blok B Blok C Blok D A+B+C+D

U1 0 m2
1.ETG 0 m2
2.ETG 44 260 407 363 1030 1030 m2
3.ETG 833 585 407 504 2329 2329 m2
4.ETG 930 646 472 572 2620 2620 m2
5.ETG 930 646 472 572 2620 2620 m2
6.ETG 930 646 472 572 2620 2620 m2
7.ETG 930 311 340 422 2003 2003 m2
8.ETG 757 116 185 1058 1058 m2
9.ETG 542 542 542 m2
10.ETG

0 0 14822

BRAS

Bolig

BRAS bolig total

BRA bolig total

Lyse BRA 

(Bolig x 20% x 75%) (Bolig x 20% x 25%)

AREALER Trekantkvartalet samlet

BRA LEILIGHETSFORDELINGMFUA (minste felles uteareal)

Bolig
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