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INNLEDNING
Om mulighetsstudien

På oppdrag fra Asker kommune og Statkraft har Norconsult utarbeidet 
en mulighetsstudie for Tofte sentrum nord. Mulighetsstudien skal 
ligge til grunn for områderegulering for Tofte sentrum nord og 
Tofte industriområde. Asker kommune har vært prosjektleder for 
mulighetsstudien og delområde 2 og 3 (se figur til høyre). Statkraft sitt 
ansvar har omfattet utredninger og planarbeid for deres eiendom.

Om områdereguleringen
Det er igangsatt et arbeid med områderegulerings-plan med 
konsekvensutredning for Tofte sentrum nord og Tofte industriområde. 
Planområdet er delt inn i delområdene 1-3 som vises på kartet til høyre. 
Asker kommune og Statkraft har inngått en samarbeidsavtale om 
utarbeidelse av planen, for å sikre en helhetlig og samfunnsmessig god 
utvikling av området. Den sydlige delen av Statkrafts eiendom tangerer 
dagens Tofte sentrum og utviklingen av dette området vil kunne få 
betydning for den videre utvikling av Tofte som sted.

Om mulighetsstudien
Asker kommune ønsker en fremtidig arealbruk som sikrer en helhetlig 
utvikling av Tofte også utenfor Statkraft Toftes tomt og har derfor 
bestilt denne mulighetsstudie som skal definere rammene for videre 
sentrumsutvikling og utvidelse av småbåthavn i den sydlige delen av 
planområdet, tilgrensende dagens Tofte sentrum. Mulighetsstudien 
omhandler kun delområde 2 og 3. Delområde 1 er Statkraft sin eiendom 
og omfattes ikke av denne mulighetsstudien.

Prosess og medvirkning
I samarbeid med Asker kommune ble det gjennomført et 
arbeidsverksted med sentrale aktører og interessenter i området. 
Deltakerne representerer lokalt næringsliv, kultur, frivilligheten, 
interesseorganisasjoner og ungdom. I tillegg deltok Statkraft og Asker 
kommune. Norconsult hadde ansvaret for prosessledelse på verkstedet. 
Hensikten med verkstedet var å få et godt kunnskapsgrunnlag til 
arbeidet, samt å få inn innspill og ideer til mulighetsstudien. Det ble 
utarbeidet en egen rapport med oppsummering av innspill. 

I tillegg har utkast til mulighetsstudien blitt presentert for gruppen i 
etterkant av verkstedet der de fikk mulighet til å gi innspill. På grunn 
av hensynet til smittevern ble begge arrangementene gjennomført på 
Zoom.

De viktigste funnene fra verkstedet er oppsummert i punktene nedenfor 
og har vært et viktig grunnlag når vi har formet strategier for utviklingen 
på planområdet:  

• Tofte må knyttes mer til sjøen 
• Det må tilrettelegges for flere offentlige møteplasser i sentrum 
• Det må legges til rette for etablering av nye funksjoner og næringer 

som kan skape lokale arbeidsplasser. 
• Det må legges til rette for leiligheter 
• Småbåthavna må utvides og utvikles 
• Området må innby til opphold og aktivitet
• Ungdom er en sårbar gruppe som trenger tilbud. Kan det løses her?
• Tofte skal utvikles på egne premisser, ikke kopiere andre.

Delområdene 1-3 i områdereguleringen. 
Mulighetsstudien har omfattet delområdene 2 og 3.

Bilder fra planområdet.

 

Partene har signert en samarbeidsavtale om utarbeidelse av områdereguleringsplan for Tofte 
sentrum nord/Tofte industriområde. Forslag til planprogram for reguleringsarbeidet er utarbeidet og 
lagt ut til offentlig ettersyn av Asker formannskap.  Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med 
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til 
grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger. Planprogrammet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med minimum 
6 ukers frist for å gi uttalelse. Planprogrammet forventes vedtatt av formannskapet i 
september/oktober. 

Planområdet for områdeplanen er på til sammen 
ca. 390 dekar på land og 290 dekar i sjøen. 
Planområdet er inndelt i 3 delområder. 
Delområdet 1 utgjør størstedelen av området, og 
omfatter dagens industribebyggelse, samt tomt 
for nytt industrianlegg.  

Delområde 2 utgjør ca. 45 dekar landareal. Dette 
er den del av Statkrafts eiendom som ønskes 
tilrettelagt for generell nærings- og 
arbeidsplassutvikling i tilknytning til Tofte 
sentrum. Delområde 3 er delt i kommunens og 
Tofte båtforenings eiendom, og forutsettes 
tilrettelagt for en utvidet småbåthavn.   

I forslag til planprogram fastsettes at det skal 
utarbeides en mulighetsstudie for delområde 2 
og 3 som legges til grunn for reguleringsarbeidet 
og konsekvensutredningene. 

Mål/rammer - jf. overordnede planer  

Planprogrammet for Tofte sentrum nord/Tofte industriområde fastsetter rammene for 
reguleringsarbeidet.  Planarbeidet vil skje i henhold til forutsetninger i Asker kommuneplans 
samfunnsdel 2020-2032, som ble vedtatt av kommunestyret 9. juni 2020, samt til arealdelen til 
kommuneplan for Hurum 2018-2030. Tofte er pekt ut som et av kommunens ni lokalsentre, og hele 
planområdet for områdeplanen er definert som prioritert vekstområde.  

Planområdet er på grunn av nærheten til Tofte sentrum blant de viktige utbyggingsområdene i 
kommunen. Flere forhold taler for at det utarbeides en helhetlig plan av Statkraft sine industri- og 
næringsområder og deler av Tofte sentrum, inkludert småbåthavn. Statkraft eier store arealer som 
strekker seg fra Tofte sentrum og nordover til etablerte boligområder. I overgangen mellom planlagt 
industriområde og dagens sentrum ligger større arealer som kan tilrettelegges for sentrumsformål, 
næring og service. Disse arealene blir en overgangssone mellom industrien og sentrum, og kan tilføre 
Tofte kvaliteter innenfor stedsutvikling, i form av ulike sentrumsfunksjoner, servicetilbud, 
møteplasser og arbeidsplasser.  I kommuneplanens arealdel ønskes det flere sentrumsnære boliger 
og leiligheter. Kystsonens kvaliteter skal styrke en ønsket nærings- og befolkningsvekst. Bebyggelsen 
skal forholde seg til gate og kvartalsstrukturen. Lukkede fasader mot omkringliggende gater er ikke 
ønskelig. Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer folkehelse og trivsel prioriteres. Ved tiltak 

 
Figur 1 Foreløpig planavgrensning med delområder 



Innledende analyser 



Avstand til arbeidsmarkedene

Tofte ligger i pendleravstand til store arbeidsmarkeder med 
reisetid på ca. 50 min. det er akkurat litt for langt til at pendling er 
et godt alternativ over tid.

Lokale arbeidsplasser er viktig for å redusere transportbehovet.

Tofte er det viktigste lokalsenteret sør på Hurum

Tofte er definert som lokalsenter i kommuneplanen , det eneste i 
søndre del av Hurumlandet. 
Tofte har derfor et stort nedslagsfelt med bebyggelse og mindre 

tettsteder som har stedet som sitt viktigste lokalsenter.

Begrenset kollektivdekning

Det er mye kø på veiene nordover i rushtid og begrenset 
kollektivdekning på Tofte. Det er ikke kundegrunnalg for et 
høyfrekventert kollektivtilbud sør på Hurum, så bil vil fortsatt være 

en nødvendig reiseform regionalt.
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Sentrumsutvikling

Tofte:
Lokalsenterfunksjoner for søndre del av Hurum, dvs. 
nærsentrene Filtvet, Kana, Holmsbu og Rødtangen.

Buskerud fylkeskommune definerer sentrumsområdene 
ut fra kommunenes arealplanlegging og sentrenes fak-
tiske funksjoner.
(Ikke arealgrenser for forretning slik andre kommuner 
gjør.)

Tofte har i senere tid fått et løft som følge av skoleutbyg-
ging og oppgradering av hovedveien gjennom sentrum.

Gangavstand mellom ulike funksjoner og aktiviteter har 
betydning. I sammenlignbare tettsteder er 4-600m gan-
gavstand ofte brukt som avstandskriterium.



Tofte ligger sentralt i Oslofjorden fra sjøen

Tofte ligger sentralt i Oslofjorden nær andre målpunkter 
for sjøfolket. Mangler gjestehavn og servicefunksjoner for 

båtturister.

Tofte har stort potensial for kortreiste opplevelser og lokal 
rekreasjon for hele regionen.

Hurumhalvøya har et uutnyttet potensial som destinasjon for 
kortreist friluftsliv, ferier og opplevelser for hele Oslo-regionen. 
På under en time fra hovedstaden finnes allerede et mangfold 
av tilbud som er ukjent for mange. 

Behovet for kortreiste tilbud er ytterligere aktualisert gjennom 
koronapamdemien (unngå smittespredning) og klimakrisen 
(mer miljøvennlige reiser).



Planområdet og sentrum

TOFTE SENTRUM

Bilder fra planområdet.



Tofte og planområdet har fantastisk beliggenhet  mellom 
fjellet og sjøen.

Planområdet er en utvidelse av eksisterende sentrum

Beliggenhet



Østre Standvei er ryggraden i Tofte 

Bebyggelsen, sentrale forbindelser og målpunkter er koblet til 
Østre Strandvei.

Østre Strandvei mangler gateutforming

Dårlig tilretteliegging for gående og syklende langs veien.
Få arealer tilrettelagt for opphold utendørs.
Fortau og biarealer mangler møblering og “kjærlighet”.
Arealene langs veien i nord er utflytende og preges av parkering.

Østre Standvei



Korte avstander - “gåvennlig”

En perfekt utgangspunkt for å kunne gå mer. 

Gang- og sykkelforbindelser i lengderetning

Mangler gode forbindelser på tvers for gående?

Mobilitet

Kyststien

Kyststien følger ikke kystlinjen.



Møteplasser

Få møteplasser ved sjøen 

Få offentlge utendørs møteplasser.
Få møteplasser i planområdet nord i sentrum
Få byrom tilrettelagt for opphold
Få møteplasser ved sjøen som ikke er strender.



Kulturminner

19611939

1955
1930



Historisk utvikling
Planområdet i 1956. 
Folkets hus og båthavna var her allerede, men kystlinjen er noe endret.

Kulturminner
Verdisetting kulturminner.
Det er gjennomført en egen kulturminneanalyse som har vurdert 
eksisterende bygningsmasse.

Kulturminneregistrering 

 
Tofte Cellulosefabrikk 
Oppdragsnr.: 5207692 Dokumentnr.: 01   Versjon: 02 
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4.1 Verdikart 
Alle byggene ligger innenfor Kulturmiljø 19 definert i rapport utarbeidet av NIKU.  Verdivektingen i denne 
rapporten er en nyansering av hvert enkelt byggs verdi i forhold til grad av autentisitet/opprinnelighet, 
identitetsverdi og bruksverdi i forhold til fabrikkens historie samt arkitektoniske kvaliteter.  
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Verneverdig bebyggelse i planområdet

Folkets hus



Oppsummering vurderinger av ulike løsninger for bølgebryter 
Egen mulighetsstudie Norconsult, 14.12.2020

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3

Alt. 4 Alt. 5

Utvidelse av småbåthavna



Kvaliteter
Sjø, grønt, kulturminner

Strukturerende elementer
Østre Strandvei, akser, forbindelser

Forbindelser i planområdet
Grøntdrag, siktlinjer og bevegelseslinjer

Viktige kvaliteter i planområdet er sjøen mot øst,  god forbindelse til 
fjellet og turområder mot vest og kulturminnet “Folkets hus”.

Østre Strandvei, hovedaksen gjennom Statkraft sin verneverdige 
bebyggelse og sjøen er viktige strukturerende elementer som er 
førende for ny bebyggelse.

Pilene viser viktige forbindelser, bevegelseslinjer og siktlinjer i området. 
De fleste viktige forbindelsene i området løper ut fra Østre Strandvei, så 
denne gaten er en viktig åre i Tofte.

Viktige elementer i planområdet



Utviklingsområder
Inndeling av felt gir fleksibilitet for program og trinnvis 
utvikling

Arealformål
Fleksibelt program
Utadrettet virksomher i 1. etg.

Næring
Bolig

Fra sør mot nord og nord mot sør
Byen og næringsområdene utvikler seg fra hver sin ende og 
mot hverandre.

Inndelingen av utbyggingsfelt gjør at man kan utvikle de ulike feltene 
uavhengig av hverandre. Strukturen sikrer viktige byrom og forbindelser 
i området, mens enkeltprosjektene kan utvikles over tid og tilpasses et 
fremtidig marked.

Byen har i dag sitt tyngdepunkt sør for planområdet og vil strekker 
seg nordover, mens næringsområdene har sitt tyngdepunkt nord for 
planområdet og strekker seg sørover. Over tid, i fremtiden vil områdene  
flette seg sammen og fremstå som ett helhetlig område.

Skissen viser arealbruk på de ulike delområdene. Boliger legges i 
området ned mot sjøen, mens næringsbebyggelsen legges opp mot 
Statkraft sin verneverdige bebyggelse. Kombinasjonsbyggene skal ha 
utadrettet virksomhet i 1.etg og boliger over.

Langsiktig utvikling av planområdet



Planområdet
1. Gradvis utvikling over tid

 
I tråd med lokale behov og utviklingstakt vil Tofte bruke lang tid på å utvikle seg og fremtidsbildene vi viser i denne mulighetsstudien ligger langt frem i tid. 

Vi har derfor vist utviklingen i 4 ulike faser, der noe kan skje med en gang ((fase 0) og noe er avhengige av større investeringer som feks. ny molo /bolgebryter for å komme på palss. 
Fasene gjør det mulig å komme i gang med mindre tiltak og samtidig opprettholde stor fleksibilitet for fremtiden og nye behov som måtte oppstå med tiden. 



Fase 1Fase 0 Fase 2 Fase 3

ALLE FASER
Oppsummering

Før ny molo / bølgebryter: Etter ny molo / bølgebryter:



FASE 0
Eksisterende båthavn og veiforbindelse 
Utvikling av enkelte tomter

Næring
Bolig
PUNKT Tofte

Skissen viser hovedarealformål på de ulike delene.

Fase 0 beskriver hvilke tiltak som kan settes i gang på kort sikt, nærmest med en gang, dersom det er 
interesse hos aktuelle aktører.

Sannsynlig utvikling i fase 0 kan være: 

• Etablering av området rundt Folkets hus som et sted for befolkningen, med «PUNKT”- bebyggelse 
som kan tilpasses behov og innhold. 

• Grundvik Marina med ny virksomhet og bebyggelse. 

• Sjølinjen beholdes som i dag. 

• Øvrig eksisterende bebyggelse blir stående og kan fungere som i dag.  



Folkets hus

P

P

Båtopplag

Folkets park

Skjæra : Rekreasjon og ro

Badeviker med badebrygger

+ 

+ 

Aktivitet og sport 
+ 

Rekreasjon og turgåing 
+ 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 0

Badeskjæret

Lutherskjæra

Laulistranda

Hoelstranda

Ellefstranda
Badevik

Midtskjørtet

Onserudbrygga

Grundvik Marina

Onserud

1. 

2. 

3. 



FASE 1
Eksisterende båthavn og ny næringsbebyggelse i nord 
og ny biladkomst.

Fase 1 beskriver en tenkt situasjon før en eventuell ny bølgebryter og båthavn kommer på plass. 
Landarealene er værutsatte, og det er usikkert om arealene langs sjøen lar seg utvikle til andre formål 
uten økt skjerming fra bølger gjennom ny båthavn.
Næringslokalene kan imidlertid utvikles rundt Statkraft sine arealer nord i området.

Vi tror sannsynlig utvikling i fase 1 kan være: 

• Ny boligbebyggelse mellom Østre Strandvei og kyststien nord for Coop. Bebyggelsen skal ha næring 
og utadrettet virksomhet i 1.etg. 

• Forbedring av forbindelsen mellom Østre Strandvei og kyststien (samtidig med det nye 
boligprosjektet) 

• Ny kjøreforbindelse til Grundvik Marina kan etableres. 

• Mulighet for at Statkraft kan begynne å utvikle næringsområder i tilknytning til eksisterende 
næringsbebyggelse nord for ny kjøreforbindelse. 

• Tomt ved Nedre Strandvei beholdes som parkering 

• Sjølinjen beholdes som i dag. 

• Øvrig eksisterende bebyggelse blir stående og kan fungere som i dag. 

Næring
Bolig
PUNKT Tofte

Skissen viser hovedarealformål på de ulike delene.
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FASE 2
Ny molo /bølgebryter - muliggjør utvikling av nye 
arealer langs sjøen.

Ny småbåthavn og molo/bølgebryter gjør det mulig å utvikle «sjøfronten» sør på Statkraft sine områder. En 
eventuell utfylling og etablering av ny kai for gjestehavn vil gjøre det mulig å utvikle landarealene sør på 
Statkrafttomta med ny bebyggelse. 

Mulige tiltak i fase 2:

• Ny kai og gjestehavn på sørsiden av Statkraft sine arealer. Faste båtplasser foreslås lagt sør i “bukta”  mot 
arealene til Tofte Båtforening. 

• Utvikle tomtene på land langs ny gjestehavn.  
Vi tror ikke det er sannsynlig at alle tomtene ikke utvikles samtidig, og foreslår derfor å flytte «PUNKT»-
bebyggelsen til tomten foran Folkets hus som kan aktivisere Folkets plass og huse ulike funksjoner. 
Denne bebyggelsen er tenkt lav, slik at man får en fin siktlinjene til Folkets hus fra sentrum. 
Dersom Klorfabrikken fortsatt er i bruk etter at sjøfronten er fyllt ut og ny kaikant etablert, kan PUNKT-
bebyggelsen kan etableres rundt eksisterende bebyggelse (se skisse nedenfor) for å skape aktivitet i 
området. Dersom Klorfabrikken ikke består, kan PUNKT-bebyggelsen etableres her for å skape aktivitet 
rundt Folkets plass. 

• Næringsbebyggelse langs Østre Strandvei og ved Folkeparken kan etableres dersom Statkraft ønsker 

det.

Næring
Bolig
PUNKT Tofte

Skissen viser hovedarealformål på de ulike delene.
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FASE 3 
Visjon for Tofte om 30 år

Visjon for området etter full utbygging:

• «PUNKT»-tomten ved folkets plass omdisponeres til boliger. 

• Vi har tro på at boligbebyggelse kan være attraktivt på tomtene ned mot sjøfronten, men et 
reguleringsformål kan omfatte flere typer arealbruk, sørlig på de ytterste tomtene. Det kan komme og 
behov for etableringer vi ikke har oversikt over i dag, men som kan vurderes for å aktivisere området i 
fremtiden. 

• På lang sikt, dersom Statkraft sin bebyggelse skulle endre innhold og funksjon, kan man vurdere å 
åpne hovedaksen gjennom Statkraft for ferdsel, slik at det nye byområdet og den historiske delen av 
Statkraft sin bebyggelse kan fungere som et helhetlig område. Det vil også gi en adkomst til området 
der du slipper å snu. Dette er imidlertid ikke noe Statkraft ønsker nå, så forbindelsen er kun vist som en 
teoretisk mulighet i denne studien og kun i siste fase.

Skissen viser hovedarealformål på de ulike delene.

Næring
Bolig
PUNKT Tofte
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Planområdet
2. Fremtidsbilder

 

Fremtidsbildene viser hvordan Tofte kanskje vil se ut om mange år, hvis utviklingen vi har sett for oss i denne mulighetstudien blir gjennomført.
Illustasjonene viser ulike deler av området i ulike faser. Poenget med illustrasjonene er å visuelisere hvordan området kan bli.

Alle illustrasjonenen viser Tofte på lang sikt, altså fase 2 eller 3, etter at en ny molo eventuelt har blitt bygget. 

I bildeteksten til illustrasjonene står det hvilken fase og hvilket område som er vist.
Tegningene i denne delen er like som de foregående, men i denne delen viser vi flere detaljer for byrom og delområder.





Illustrasjonen viser utvikling i fase 3 - sett fra sør mot nord
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Illustrasjonen viser utvikling i fase 2



Illustrasjonen viser utvikling i fase 3 



Illustrasjonen viser utvikling i fase 3 

Illustrasjonen viser Folkets plass, ny bebyggelse og sjøfronten i fase 3
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Illustrasjonen viser fase 2
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PUNKT Tofte
Lavterskel etableringsmulighet for kultur, næring og frivillighet
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PUNKT Tofte

PUNKT Tofte består av enkle moduler som kan settes opp, flyttes og 
bygges sammen å ulike måter. PUNKT Tofte er en måte å raskt skape 
aktivitet i området og kan huse mange ulike funksjoner. Målet er at 
stedet skal bli en møteplass for befolkningen i Tofte, på tvers av alder, 
funksjoner og sektorer. 

Som ett av hovedformålene har vi foreslått en Gründerlandsby. 
Stedet burde også inneholde et tilbud til ungdom.

Gründerlandsby som tilbyr billige kontorlokaler til nyetablerte 
bedrifter som har lyst til å flytte ut av byen til et roligere liv på 
Tofte. Tofte har allerede gunstige boligpriser og potensial for mye 
livskvalitet i omgivelsene og Gründerlandsbyen kan skape et 
arbeidsfellesskap og tilby fasiliteter som kan bli det miljøet som 
bidrar til at folk velger å flytte.  

I verkstedet kom det fram at det var ønske om et aktivitetshus i Tofte 
med fokus på kultur, kunnskap og aktivitet, der ungdom er en viktig 
målgruppe. Samspill mellom næringsliv, kulturliv, frivillighet og 
aktivitet skal være sentralt. PUNKT-husene kan være en første skritt 
på veien til en slik arena, med lav-terskel etablering og utprøving av 
ulike modeller for samarbeid. 
Andre aktiviteter som PUNKT-husene kan romme, er: 

• Servering
• Kommunale tjenester som innbyggertorg og frivillighetssentral
• Kulturtilbud og utstillingslokaler
• Møteplass for ungdom - ungdomsklubb
• Utstillingsvindu for Statkraft rettet mot befolkning og næringsliv
• Utlån av utstyr for vannsport?
• Turistinformasjon
• Utstilling av historiske Hurum
• Mulighet for arrangementer

Illustrasjonen viser fase 2

Illustrasjonen viser utvikling i fase 2
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Illustrasjonen viser utvikling i fase 2 



Tofte brygge



Illustrasjonen viser utvikling i fase 3 med Folkets plass og ny sjøfront



Illustrasjonen viser utvikling i fase 3  med ny småbåthavn
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Illustrasjonen viser forbindelse ned til sjøfronten fra Østre Strandvei i  fase 3 



Illustrasjonen viser ankomst til Tofte fra nord vis Østre Strandvei i fase 3



Kyststi /tursti

5. Skjæra

4. Badeviker

3. Aktivitet og sport

2. “Bryggevika”

• Bygge opp gangveier slik som 
eksisterende, løftet over Svaberg

• Godt plasserte benker 
• Grillplass
• Kontakt med sjøen i form av ro og 

rekreasjon 

• Bygge opp gangveier slik som 
eksisterende

• Rydde og fremheve små badeviker med 
badepirer 

• Gruset gangvei
• Godt plasserte benker med utsikt  

• Helhetlig bryggeanlegg som en del av 
“Utstikkeren”

• Kontakt med sjøen i form av båtliv, 
aktivitet, sport, service og servering  

• Overhengende bryggesti 
• Stoppepauser med svevende plattform 

med utsyn over sjøen  

1. “På kanten”
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Illustrasjonen viser utvikling i fase 2



UTBYGGINGSAREALER

Utbyggingsareal

K1: 1.150m2 x 3,5etg = ca. 4.000m2 BTA
K2: 1.250m2 x 4etg = ca. 4.400m2 BTA
K3: 2.550m2 x 3,5etg = ca. 9.000m2 BTA
K4: 625m2 x 4etg = ca. 2.500m2 BTA

B1: 2.050m2 x 3,5etg = ca. 7.200m2 BTA
B2: 1.650m2 x 3,5etg = ca. 5.750m2 BTA
B3: 2.000m2 x 4etg = ca. 8.000m2 BTA

Aktivitetshuset:  1.250 x 1,5etg = ca. 1.900m2 BTA
Sjøboder:   100m2 x 1etg = ca. 100m2 BTA
Grundvik marina:  2.100m2 x 1,75etg i snitt = ca. 3.700m2 BTA  
   (25% av bygningsflaten = 4etg  /   
   75% av bygningsflaten = 1etg)
Tofte båtforening:  450m2 x 1,5etg = ca. 650m2 BTA

Samlet BTA: ca. 47.200m2
Alle arealer over er BTA.

Hvis BRA-BTA-faktor på 0,9:
Samlet BRA = ca. 42.500m2

Hvorav ca. fordeling mellom kontor-bolig-utadrettet virksomhet:
Kontor: ca. 20.000m2 BTA / ca. 18.000m2 BRA
Bolig: ca. 18.700m2 BTA / ca. 16.800m2 BRA

Utadrettet virksomhet (inkl. deler av førsteetasjer i B1-2-3, marinaene, aktivitetshus 
og sjøboder): ca. 8.500m2 BTA / 7.650m2 BRA


