
 

 

 

ROMSKJEMA 1. ETASJE 
 

Prosjekt: Moldberget 190  Dato: 04.12.2018 
 
 

Rom 
 

Gulv Vegger Dører 
(Type) 

Innertak 
(Himling) 

Listverk Tilleggsopplysninger 

Bakgang 
Støpt betonggulv 
Varmekabel og fliser 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Hvite slette med 
hvitmalt karm 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Taklist dobbel skygge 
hvitmalt, karmlister 
hvitmalt, fotlist hvitmalt 
 

 
Generelt: Listverk vil ha synlige gjæringer og spikerhull. 
 

Dusj/Wc Varmekabler fliser Fliser Hvite slette med 
hvitmalt karm 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Taklist dobbel skygge 
hvitmalt, karmlister 
hvitmalt, fotlist hvitmalt 
 

VVS leveranse se egen beskrivelse 

Trimrom Parkett 
Gipsplater sparklet 
og malt 

Hvit slette med 
hvitmalt karm 

Gipsplater sparklet 
og malt 

 
Taklist dobbel skygge 
hvitmalt, karmlister 
hvitmalt, fotlist hvitmalt 
 

 

Gang 
Støpt betonggulv 
Belegg 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Hvite slette med 
hvitmalt karm 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Taklist dobbel skygge 
hvitmalt, karmlister 
hvitmalt, fotlist hvitmalt. 

 
Tett trapp med, hvitmalte vanger, trinn Eik Hvit Lasur. 
Hvitmalte håndrekker og spiler i børstet stål. 
 

Carport Betong Kledning/betong Ingen Gips/kledning Ingen  

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
ROMSKJEMA 2. ETASJE 

 

Prosjekt: Moldberget 190  Dato: 04.12.2018 
 

Rom 
 

Gulv Vegger Dører 
(Type) 

Innertak 
(Himling) 

Listverk Tilleggsopplysninger 

Kjøkken/Stue 
Spongulv 
parkettunderlag 
Parkett 

Gipsplater sparklet 
og malt  

Gipsplater sparklet 
og malt 

Taklist dobbel skygge 
hvitmalt, karmlister hvitmalt, 
fotlist hvitmalt. 
 

Parkett EIK 3-Stav Hvit matt 
VVS leveranse: se egen beskrivelse. OBS vindu i 
sør øst utgår. 

Bod 
Spongulv 
parkettunderlag 
Parkett 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Hvite slette med 
hvitmalt karm 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Taklist dobbel skygge 
hvitmalt, karmlister hvitmalt, 
fotlist hvitmalt. 
 

Generelt: Listverk vil ha synlige gjæringer og 
spikerhull 

Vindfang 
Spongulv 
parkettunderlag 
Parkett 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Hvite slette med 
hvitmalt karm 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Taklist dobbel skygge 
hvitmalt, karmlister hvitmalt, 
fotlist hvitmalt. 
 

 

WC 
Spongulv 
parkettunderlag 
Parkett 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Hvite slette med 
hvitmalt karm 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Taklist dobbel skygge 
hvitmalt, karmlister hvitmalt, 
fotlist hvitmalt. 
 

VVS leveranse: se egen beskrivelse 

       

       

       

 
Det leveres 1 stk baderoms innredning pr boenhet. Se tegning baderoms innredning av 14.12-2017 
 
 



 

 

 
ROMSKJEMA 3. ETASJE 

 

Prosjekt: Moldberget 190  Dato: 04.12.2018 
 
 

Rom 
 

Gulv Vegger Dører 
(Type) 

Innertak 
(Himling) 

Listverk Tilleggsopplysninger 

Sov 1 
Spongulv 
parkettunderlag 
Eikeparkett 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Hvite slette med 
hvitmalt karm 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Taklist dobbel skygge 
hvitmalt, karmlister hvitmalt, 
fotlist hvitmalt. 
 

Parkett EIK 3-Stav Hvit matt 

 

Sov 2 
Spongulv 
parkettunderlag 
Eikeparkett 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Hvite slette med 
hvitmalt karm 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Taklist dobbel skygge 
hvitmalt, karmlister hvitmalt, 
fotlist hvitmalt. 
 

Generelt: Listverk vil ha synlige gjæringer og 
spikerhull 

Bad Varmekabler fliser Fliser Hvite slette med 
hvitmalt karm 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Taklist dobbel skygge 
hvitmalt, karmlister hvitmalt 
 

VVS leveranse: se egen beskrivelse. Innredning 1 
stk 1000mm med speil, veggehengt klosett. 

Sov 3 
Spongulv 
parkettunderlag 
Eikeparkett 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Hvite slette med 
hvitmalt karm 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Taklist dobbel skygge 
hvitmalt, karmlister hvitmalt, 
fotlist hvitmalt. 
 

 

Stue/trapp 
Spongulv 
parkettunderlag 
Eikeparkett 

Gipsplater sparklet 
og malt  

Gipsplater sparklet 
og malt 

Taklist dobbel skygge 
hvitmalt, karmlister hvitmalt, 
fotlist hvitmalt. 
 

 
Åpen trapp med, hvitmalte vanger, trinn Eik Hvit 
Lasur. Hvitmalte håndrekker og spiler i børstet stål.  

 

Gang 
Spongulv 
parkettunderlag 
Eikeparkett 

Gipsplater sparklet 
og malt 

 
Gipsplater sparklet 
og malt 

Taklist dobbel skygge 
hvitmalt, karmlister hvitmalt, 
fotlist hvitmalt. 
 

 

Vask 
Gulvflis med sokkel 
og varmekabel 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Hvite slette med 
hvitmalt karm 

Gipsplater sparklet 
og malt 

Taklist dobbel skygge 
hvitmalt, karmlister hvitmalt 
 

VVS leveranse: se egen beskrivelse.  

 
 
 
 


