
























































NYGÅRDSLIEN boligområde

LAKSEVÅG

Mulighetsstudie
10.01.2020

145.m2

285m2

1252m2

983.5m2

103m2

TOTALT AREAL UTOMHUS (uten terraser)
ca. 2235.5m2

BB1,  BB2,  KS1 og  KS2 - areal

Felles lek- og uteoppholdsareal for BB1 og BB2  som oppfyller kravene om sol og støy kl. 15 på jevndøgn

BB1

57 boenhet (BB1), 29 boenhet (BB2)
25m2 /boenhet = 1425m2 (BB1)
25m2 /boenhet = 2150m2 (BB1 og BB2)

KRAV: 1/2 areal må ha kvalitet (med lys og uten støy), det er 
krav til 1075m2

Totalt  1410 m2 kvalitet fellesareal på bakkeplan som oppfyller 
kravene.

  - ca 465m2 på takterraser ( 24.5% av areal med sol)
  -ca1410m2 på bakkeplan (kvalitetsfellesareal med sol)

983.5m2

TOTALT AREAL som oppfyller kravene (uten terraser)
ca1410m2

103m2

114m2

248m2

426.5m2

Tilleggsareal på takterrasse

Tilleggsarealreal på bakkeplan

Areal  som oppfyller kravene

Areal på takterrasse

TILEGGS AREAL 
ca825.5m2
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BB1 /fellesareal med sol klokka 16:00

- ca.1399 m2 kvalitet fellesareal på bakkeplan som 
oppfyller kravene.

  - ca 482m2 på takterraser med sol( 25.6% av totaltareal)

BB1,  BB2,  KS1 og  KS2 - areal

983.5m2

103.7m2

120.1m2

415.6m2

258.4m2

Felles lek- og uteoppholdsareal som har sol kl. 14 på jevndøgn

TOTALT
ca. 1881m2

Areal på takterrasse

Areal på bakkeplan

BB1

57 boenhet (BB1), 29 boenhet (BB2)
25m2 /boenhet = 1425m2 (BB1)
25m2 /boenhet = 2150m2 (BB1 og BB2)

KRAV: 1/2 areal må ha kvalitet (med lys og uten støy), det er 
krav til 1075m2

  - ca 1410 m2 kvalitet fellesareal på bakkeplan som 
oppfyller kravene.

  - ca 465m2 på takterraser ( 24.8% av areal med sol)
  

983.5m2

TOTALT
ca1875m2

Felles lek- og uteoppholdsareal som har sol kl. 15 på jevndøgn

103m2

114m2

248m2

426.5m2

Areal på takterrasse

Areal på bakkeplan
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BB1,  BB2,  KS1 og  KS2 - areal

Felles lek- og uteoppholdsareal som har sol kl. 17 på jevndøgn

BB1 /fellesareal med sol klokka 17:00

  -  ca.1206 m2 kvalitet fellesareal på bakkeplan som 
oppfyller kravene.

  - ca 449m2 på takterraser med sol ( 27% av totaltareal)
 

Areal på takterrasse

Areal på bakkeplan

983.5m2

103.7m2

121.7m2

222.6m2
223.4m2

TOTALT
ca. 1655m2

BB1 /fellesareal med sol klokka 16:00

- ca.1347 m2 kvalitet fellesareal på bakkeplan som 
oppfyller kravene.

  - ca 453m2 på takterraser med sol( 25.1% av totaltareal)

Felles lek- og uteoppholdsareal som har sol kl. 16 på jevndøgn

Areal på takterrasse

Areal på bakkeplan

983.5m2

103.7m2

113.05m2

363.7m2

236.3m2

TOTALT
ca1800.2m2
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