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I Elveparken 1 får du en helt ny og moderne bolig,  
tilrettelagt for dine behov og forventninger. En trivelig 
boform, og priser du kan leve godt med!
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JESSHEIM SØR –  
den nye byporten til Jessheim.
Jessheim Sør vil fremstå som en helt ny og spennende bydel. Den nye byporten til Jessheim.  
Her vil du oppleve en god miks av ulike leilighetstyper, butikker og trivelige uteområder.  
I boligbyggene er det lagt stor vekt på en moderne arkitektur med brutte fasader og spennende 
materialvalg.

Første byggetrinn har vi kalt Elveparken 1, og består av to leilighetsbygg på fem og seks etasjer 
med til sammen 109 leiligheter. Navnet Elveparken har vi hentet fra beliggenheten ved  
elveparken med stien som slynger seg langs bekken som renner her. Elveparken binder dette  
området sammen med flotte rekreasjonsmuligheter for store og små.

Byporten Jessheim er næringsområdet med dagligvarebutikker og andre handels- og  
servicefasiliteter som bidrar til å gjøre Jessheim Sør til en helt ny og levende bydel.  
Overgangene mellom offentlige og private uterom skal være åpne og inkluderende.
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Urbane vibber i ny bydel
Det er mange gode grunner til at Jessheim er blant steder med størst utvikling i Norge.  
Kombinasjonen av landlige omgivelser og et urbant miljø er attraktivt for mange. Et raskt voksende 
innbyggertall gir nye muligheter for god infrastruktur og god byutvikling. Jessheim Sør vil fremstå 
som en helt ny og moderne bydel.

Jessheim Sør vil være vel tilrettelagt for de fleste. Beliggenheten med umiddelbar nærhet til E6, 
jernbanestasjon og nærhet til Gardermoen er viktige kvaliteter. Til busstopp Dølihagan er det kun 
300 m, og nye busstopp kommer rett ved prosjektet. Nærhet til Jessheim sentrum med alle  
fasiliteter. Jessheim er den største byen i Akershus, med hyggelige forretninger, restauranter og 
cafèer. Jessheim Storsenter har over 150 butikker og serveringssteder.  

Ullensaker kommune har en lang rekke lag og foreninger med et stort og variert tilbud. Idrettslag, 
kulturlag og organisasjoner byr på aktiviter for alle aldre. Ullensaker kulturhus rommer det meste. 
Her kan du gå på bibliotek, kunstgalleri, kino, teater, revy, dans og konserter.

Ullensaker idrettspark har mange ulike anlegg. Jessheim fotballstadion som er hjemmebane  
for Ull/Kisa, Jessheim friidrettsstadion, is- og flerbrukshall. Ny svømmehall er planlagt på  
Gystadmarka. Jessheim Sør har også god beliggenhet i forhold til barnehager og skoler.  
Døli barnehage og Døli barneskole ligger kun ca 500 m unna. Til ungdomsskole ca 1,5 km.

Her har du også fantastiske rekreasjonsmuligheter – året rundt. Nordbytjernet med sine  
naturskjønne omgivelser og flotte badeplasser er et populært og lett tilgjengelig friluftsområde. 
Fine turstier går rundt vannet.
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Bo trivelig og funksjonelt
I Elveparken I vil du bo i et trivelig og velfungerende bomiljø, med spennende arkitektur,  
luftige og solrike uteplasser, grønne plener og lekeområder. Et nettverk av gangveier og stier binder 
områdene sammen. Biltrafikken i boligområdet ledes ned i garasjeanlegget. Her trenger du ikke 
tenke på snømåking og gressklipping eller vedlikehold av fasader. Så enkelt. Her kan du med god 
samvittighet bare låse døren og dra på jobb, eller på tur. 

Bygg A i Elveparken I har 39 leiligheter fordelt på 5 etasjer. Her kan du velge blant 1-roms  
(24 til 27 m2 BRA), 2-roms (33 til 35 m2 BRA) og 3-roms (53 m2 BRA) leiligheter.   
 
Felles for alle er gjennomarbeidede og arealeffektive planløsninger som gir deg lyse og luftige  
leiligheter på små arealer og med egen balkong. Det leveres automatisert parkeringsanlegg  
over 3 plan. Heis fra alle leiligheter til p-kjeller og sportsbod. Hvilken leilighetstype og størrelse  
passer ditt behov? 
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1-roms, 2-roms eller 3-roms? Hva passer deg? Leilighetene har relativt små arealer, men med  
en luftig og god romfølelse. Her er hver kvadratmeter optimalt utnyttet, med gjennomtenkte  
planløsninger som gir deg en funksjonell og trivelig hverdag. Store vindusflater, lyse farger og  
egne balkonger i hver leilighet bidrar til den gode booplevelsen. 

Leilighetene leveres med lekker ask natur 3-stavs parkett i stue, kjøkken, soverom og entre.  
Bad med flislagte vegger og gulv. Servantskap og speilskap er inkludert. Kjøkken leveres ferdig med 
kjøkkeninnredning og integrerte hvitevarer av type Siemens eller tilsvarende. Platetopp, stekeovn, 
oppvaskmaskin og kjøl/frys er inkludert. Garderobeskap på soverom. Innglassede balkonger. 

Du har også muligheter til å sette ditt eget preg på leiligheten gjennom tilvalg og endringer på  
inventar, utstyr og materialer. Endringer kan gjøres i en begrenset periode.

Løsninger du vil trives med 



14 15

Elveparken 1 har 39 leiligheter fordelt på 5 etasjer.
Her kan du velge blant 19 stk. 1-roms leiligheter fra 24 til  
27 m2 BRA, 15 stk 2-roms leiligheter fra 30 til 35 m2 BRA
og 5 stk 3-roms leiligheter på 53 m2 BRA. Du finner både 
1-roms, 2-roms og 3-roms i hver etasje.
Alle leilighetene har gode planløsninger, ekstra takhøyde  
og egne balkonger. Parkering, sykkelparkering og boder i  
parkeringsanlegg. Heis til hver etasje.

FASADE NORD

FASADE VEST FASADE ØST

FASADE SØR

Bygg A Sør fasade

Bygg A Øst fasade

Bygg A Vest fasadeBygg A Nord fasade

Bygg A Sør fasade

Bygg A Øst fasade

Bygg A Vest fasadeBygg A Nord fasade

Bygg A Sør fasade

Bygg A Øst fasade

Bygg A Vest fasadeBygg A Nord fasade

Bygg A Sør fasade

Bygg A Øst fasade

Bygg A Vest fasadeBygg A Nord fasade

LEILIGHETER ELVEPARKEN 1 
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15,5 m²
kjk/stue

5,2 m²
gang

4,7 m²
bad

6,8 m²
balkong

LEILIGHETSNUMMER

Bra/P-rom:

A1-102
Etasje: 1
Rom: 1

Dato: 03.04.2018

A1

B1

B2

N27 m² 26 m²

18,0 m²
kjk/stue

6,9 m²
sov

10,9 m²
sov

4,0 m²
gang

4,8 m²
bad

12,3 m²
balkong 6,6 m²

balkong

LEILIGHETSNUMMER

Bra/P-rom:

A1-101
Etasje: 1
Rom: 3

Dato: 03.04.2018

A1

B1

B2

N53 m² 51 m²

NR: 101-501
 
Etg: 1-5 
Rom: 3   
Bra/P-rom: 53 m2 / 51 m2 
Balkong: 12 + 7 m2

(Arealene er avrundet til hele tall)

FASADE VEST

Bygg A Sør fasade

Bygg A Øst fasade

Bygg A Vest fasadeBygg A Nord fasade

101

201

301

401

FASADE ØST
Bygg A Sør fasade

Bygg A Øst fasade

Bygg A Vest fasadeBygg A Nord fasade

102

202

302

402

502

501 NR: 102-502
 
Etg: 1-5 
Rom: 1   
Bra/P-rom: 27 m2 / 26 m2 
Balkong: 7 m2

(Arealene er avrundet til hele tall)
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14,6 m²
kjk/stue

3,7 m²
bad

3,4 m²
gang

6,4 m²
balkong

LEILIGHETSNUMMER

Bra/P-rom:

A1-104
Etasje: 1
Rom: 1

Dato: 03.04.2018

A1

B1

B2

N24 m² 22 m²

3,8 m²
gang

3,7 m²
bad

6,6 m²
sov

13,3 m²
kjk/stue

8,9 m²
balkong

LEILIGHETSNUMMER

Bra/P-rom:

A1-103
Etasje: 1
Rom: 2

Dato: 03.04.2018

A1

B1

B2

N30 m² 28 m²

FASADE ØST
Bygg A Sør fasade

Bygg A Øst fasade

Bygg A Vest fasadeBygg A Nord fasade

103

FASADE SØR
Bygg A Sør fasade

Bygg A Øst fasade

Bygg A Vest fasadeBygg A Nord fasade

104105

NR: 104-105
 
Etg: 1 
Rom: 1   
Bra/P-rom: 24 m2 / 22 m2 
Balkong: 6 m2

(Arealene er avrundet til hele tall)

NR: 103
 
Etg: 1 
Rom: 2   
Bra/P-rom: 30 m2 / 28 m2 
Balkong: 9 m2

(Arealene er avrundet til hele tall)
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4,4 m²
gang

6,2 m²
sov

17,8 m²
kjk/stue

4,7 m²
bad

9,9 m²
balkong

LEILIGHETSNUMMER

Bra/P-rom:

A1-208
Etasje: 2
Rom: 2

Dato: 03.04.2018

A1

B1

B2

N35 m² 33 m²

6,3 m²
sov

14,6 m²
kjk/stue

4,8 m²
bad

4,1 m²
gang

9,1 m²
balkong

LEILIGHETSNUMMER

Bra/P-rom:

A1-106
Etasje: 1
Rom: 2

Dato: 03.04.2018

A1

B1

B2

N33 m² 31 m²

NR: 106
 
Etg: 1 
Rom: 2   
Bra/P-rom: 33 m2 / 31 m2 
Balkong: 9 m2

(Arealene er avrundet til hele tall)

NR: 107-508
 
Etg: 1 
Rom: 2   
Bra/P-rom: 35 m2 / 33 m2 
Balkong: 10 m2

(Arealene er avrundet til hele tall)

FASADE SØR
Bygg A Sør fasade

Bygg A Øst fasade

Bygg A Vest fasadeBygg A Nord fasade

106

FASADE VEST

Bygg A Sør fasade

Bygg A Øst fasade

Bygg A Vest fasadeBygg A Nord fasade

107

208

308

408

508
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6,2 m²
sov

15,6 m²
kjk/ stue

3,6 m²
gang

4,8 m²
bad

8,8 m²
balkong

LEILIGHETSNUMMER

Bra/P-rom:

A1-403
Etasje: 4
Rom: 2

Dato: 03.04.2018

A1

B1

B2

N33 m² 31 m²

FASADE ØST FASADE ØST
Bygg A Sør fasade

Bygg A Øst fasade

Bygg A Vest fasadeBygg A Nord fasade

Bygg A Sør fasade

Bygg A Øst fasade

Bygg A Vest fasadeBygg A Nord fasade

203 204

303 304

403 404

503 504

NR: 203-503
 
Etg: 2-5 
Rom: 2   
Bra/P-rom: 33 m2 / 31 m2 
Balkong: 9 m2

(Arealene er avrundet til hele tall)

NR: 204-504
 
Etg: 2-5 
Rom: 1  
Bra/P-rom: 24 m2 / 22 m2 
Balkong: 13 m2

(Arealene er avrundet til hele tall)

14,6 m²
kjk/stue

3,7 m²
bad

3,4 m²
gang

12,6 m²
balkong

LEILIGHETSNUMMER

Bra/P-rom:

A1-204
Etasje: 2
Rom: 1

Dato: 03.04.2018

A1

B1

B2

N24 m² 22 m²
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FASADE SØR
Bygg A Sør fasade

Bygg A Øst fasade

Bygg A Vest fasadeBygg A Nord fasade

205206

305306

405406

505506

NR: 205-506
 
Etg: 2-5 
Rom: 1  
Bra/P-rom: 24 m2 / 22 m2 
Balkong: 6 m2

(Arealene er avrundet til hele tall)

14,6 m²
kjk/stue

3,7 m²
bad

3,4 m²
gang

6,4 m²
balkong

LEILIGHETSNUMMER

Bra/P-rom:

A1-205
Etasje: 2
Rom: 1

Dato: 03.04.2018

A1

B1

B2

N24 m² 22 m²

FASADE SØR
Bygg A Sør fasade

Bygg A Øst fasade

Bygg A Vest fasadeBygg A Nord fasade

207

307

407

507

NR: 207-507
 
Etg: 2-5 
Rom: 2  
Bra/P-rom: 33 m2 / 31 m2 
Balkong: 9 m2

(Arealene er avrundet til hele tall)

6,3 m²
sov

14,6 m²
kjk/stue

4,8 m²
bad

4,1 m²
gang

9,1 m²
balkong

LEILIGHETSNUMMER

Bra/P-rom:

A1-307
Etasje: 3
Rom: 2

Dato: 03.04.2018

A1

B1

B2

N33 m² 31 m²
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Landskapsplan
Sameiet Elveparken 1 bygg A er planlagt sammen med bygg B.  
Det er utarbeidet en helhetlig landskapsplan med flotte uteområder 
mellom og på hver side av de to byggene. Her kommer det gode 
fellesområder med solrike lekearealer og sitteplasser. 
Innkjøring til parkeringskjeller kommer på nordsiden av bygg A.

Gress

Armert gress

Tegnforklaring

Subbus

Betong kostet

Betong mønster

Busk Genista tinctoria

Busk Lonicera caerula 'Kirke'

Busk Prunus spinosa 'Rosea'

Busk Salix lanata 'Hjeltnes'

Busk Salix purpurea 'Nana'

Busk Acer tataricum ssp. ginnala

Busk Cornus mas

Tre Carpinus betulus

Tre Cercidiphyllum japonicum

Tre Prunus sargentii

Stauder prydgress

Stauder grønn

Omriss brannoppstilling

Benk Vestre April

Pergola i tre

Storgatstein

Busk Elaeagnus commutata

Brunn

Mur m. rekkverk

Foreløpig mur m. rekkverk

Hensynssone

Byggetrinnsgrense

Stauder blomster

Busk Euonymus europaeus

Tre Sorbus ulleungensis 'Dodong'
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Etasjeplan  
1 etg
Bygg A har 7 leiligheter i 1.etg.

Her finner du 3 stk. 1-roms, 3 stk. 2-roms og  
1 stk. 3-roms leiligheter.

Areal fra 24 til 53 m2 BRA. Alle leilighetene har 
egen balkong.

30 m²
A1-103

27 m²
A1-102

53 m²
A1-101

24 m²
A1-104

24 m²
A1-105

33 m²
A1-106

35 m²
A1-107

9 m²
balkong

6 m²
balkong

6 m²
balkong

7 m²
balkong

12 m²
balkong

Leilighetstyper

1-roms

2-roms

3-roms

BYGG A

10 m²
balkong

9 m²
balkong

6 m²
balkong

A1

B1

B2

N

1 2 5 10
1:100

TEGNINGSNAVN:

TEGNINGSNUMMER: REV:

PROSJEKTNR: TEGNINGSDATO:

TEGN:

KONTR:

PROSJEKTNAVN:

BNR:

GNR:

TEGN.STATUS: FAG:

KONSULENT PROSJEKTNR:

ENTREPRENØR:

TILTAKSHAVER:

LOKALISERINGSFIGUR:

MÅLESTOKK A1:

TAG arkitekter
Osterhaus' gate 27, 0183 Oslo

post@tagarkitekter.no
www.tagarkitekter.no

MÅLESTOKK A3:

1 : 100

Oversikt etasjeplan

A-26-100-A

08/05/18

JWK

VG

Jessheim sør, trinn 1
Forprosjekt ARK

T17070

Conceptor Bolig AS

1 : 200

Bygg A 01 Plan

REV BESKRIVELSE DATO SIGN KNTR

LEILIGHETSTYPER

1-roms

2-roms

3-roms

Etasjeplan  
2 etg
Bygg A har 8 leiligheter i 2.etg.

Her finner du 4 stk. 1-roms, 3 stk. 2-roms og  
1 stk. 3-roms leiligheter.

Areal fra 24 til 53 m2 BRA. Alle leilighetene har 
egen balkong.

53 m²
A1-201

27 m²
A1-202

33 m²
A1-203

24 m²
A1-204

24 m²
A1-205

24 m²
A1-206

33 m²
A1-207

35 m²
A1-208

10 m²
balkong

9 m²
balkong

6 m²
balkong

13 m²
balkong

9 m²
balkong

7 m²
balkong

7 m²
balkong

12 m²
balkong

6 m²
balkong

Leilighetstyper

1-roms

2-roms

3-roms

BYGG A

A1

B1

B2

N

1 2 5 10
1:100

TEGNINGSNAVN:

TEGNINGSNUMMER: REV:

PROSJEKTNR: TEGNINGSDATO:

TEGN:

KONTR:

PROSJEKTNAVN:

BNR:

GNR:

TEGN.STATUS: FAG:

KONSULENT PROSJEKTNR:

ENTREPRENØR:

TILTAKSHAVER:

LOKALISERINGSFIGUR:

MÅLESTOKK A1:

TAG arkitekter
Osterhaus' gate 27, 0183 Oslo

post@tagarkitekter.no
www.tagarkitekter.no

MÅLESTOKK A3:

1 : 100

Oversikt etasjeplan

A-26-200-A

05/05/18

JWK

VG

Jessheim sør, trinn 1
Forprosjekt ARK

T17070

Conceptor Bolig AS

1:200

Bygg A 02 Plan

REV BESKRIVELSE DATO SIGN KNTR

LEILIGHETSTYPER

1-roms

2-roms

3-roms
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Etasjeplan  
3 etg
Bygg A har 8 leiligheter i 3.etg.

Her finner du 4 stk. 1-roms, 3 stk. 2-roms og  
1 stk. 3-roms leiligheter.

Areal fra 24 til 53 m2 BRA. Alle leilighetene har 
egen balkong.

33 m²
A1-303

27 m²
A1-302

35 m²
A1-308

53 m²
A1-301

24 m²
A1-306

33 m²
A1-307

186.70

7 m²
balkong

7 m²
balkong

9 m²
balkong

13 m²
balkong

6 m²
balkong

6 m²
balkong

9 m²
balkong

10 m²
balkong

12 m²
balkong

24 m²
A1-304

24 m²
A1-305

Leilighetstyper

1-roms

2-roms

3-roms

BYGG A

A1

B1

B2

N

1 2 5 10
1:100

TEGNINGSNAVN:

TEGNINGSNUMMER: REV:

PROSJEKTNR: TEGNINGSDATO:

TEGN:

KONTR:

PROSJEKTNAVN:

BNR:

GNR:

TEGN.STATUS: FAG:

KONSULENT PROSJEKTNR:

ENTREPRENØR:

TILTAKSHAVER:

LOKALISERINGSFIGUR:

MÅLESTOKK A1:

TAG arkitekter
Osterhaus' gate 27, 0183 Oslo

post@tagarkitekter.no
www.tagarkitekter.no

MÅLESTOKK A3:

1 : 100

Oversikt etasjeplan

A-26-300-A

05/05/18

JWK

VG

Jessheim sør, trinn 1
Forprosjekt ARK

T17070

Conceptor Bolig AS

1:200

Bygg A 03 Plan

REV BESKRIVELSE DATO SIGN KNTR

LEILIGHETSTYPER

1-roms

2-roms

3-roms

Etasjeplan  
4 etg
Bygg A har 8 leiligheter i 4.etg.

Her finner du 4 stk. 1-roms, 3 stk. 2-roms og  
1 stk. 3-roms leiligheter.

Areal fra 24 til 53 m2 BRA. Alle leilighetene har 
egen balkong.

24 m²
A1-404

24 m²
A1-405

24 m²
A1-406

33 m²
A1-407

35 m²
A1-408

53 m²
A1-401

27 m²
A1-402

33 m²
A1-403

7 m²
balkong

7 m²
balkong

9 m²
balkong

13 m²
balkong

6 m²
balkong

6 m²
balkong

9 m²
balkong

10 m²
balkong

12 m²
balkong

Leilighetstyper

1-roms

2-roms

3-roms

BYGG A

A1

B1

B2

N

1 2 5 10
1:100

TEGNINGSNAVN:

TEGNINGSNUMMER: REV:

PROSJEKTNR: TEGNINGSDATO:

TEGN:

KONTR:

PROSJEKTNAVN:

BNR:

GNR:

TEGN.STATUS: FAG:

KONSULENT PROSJEKTNR:

ENTREPRENØR:

TILTAKSHAVER:

LOKALISERINGSFIGUR:

MÅLESTOKK A1:

TAG arkitekter
Osterhaus' gate 27, 0183 Oslo

post@tagarkitekter.no
www.tagarkitekter.no

MÅLESTOKK A3:

1 : 100

Oversikt etasjeplan

A-26-400-A

05/05/18

JWK

VG

Jessheim sør, trinn 1
Forprosjekt ARK

T17070

Conceptor Bolig AS

1:200

Bygg A 04 Plan

REV BESKRIVELSE DATO SIGN KNTR

LEILIGHETSTYPER

1-roms

2-roms

3-roms
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Etasjeplan  
5 etg
Bygg A har 8 leiligheter i 5.etg.

Her finner du 4 stk. 1-roms, 3 stk. 2-roms og 
1 stk. 3-roms leiligheter.

Areal fra 24 til 53 m2 BRA. Alle leilighetene har 
egen balkong.

27 m²
A1-502

33 m²
A1-503

53 m²
A1-501

35 m²
A1-508

33 m²
A1-507

24 m²
A1-506

24 m²
A1-505
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6

NB! Planen er ikke juridisk bindende for plassering av bygg, veier og utearealer.

ILLUSTRASJONSPLAN

Handel

Sentralparken

Vannparken

Randsonen

Randsonen

Elveparken

Handel/Næring

Grønne tak

Estetisk plan
Jessheim Sør bygges ut i flere trinn hvor  
næringsarealer og Elveparken 1 vil være først i 
rekken.  
 
Den videre utviklingen vil tilpasses underveis, 
men vil følge den estetiske planen for området.
Det er planlagt en variert og nyansert  
boligstruktur med boliger tilpasset alle livets 
faser i de kommende trinnene. 

Nærings- og handelsområdet Byporten vil få et 
utvalg av butikker, handel og kontorer. 

Bygg A vil ligge sentralt på området i bakkant av 
næringsarealer og med nærhet til Elveparken.
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Noen tanker fra arkitekten
Boligprosjektet «Jessheim sør» ligger sørvestvendt og solrikt plassert mot åkerlandskapet,  
og samtidig svært sentralt i forhold til Jessheim Sentrum. Det er også sentralt i forhold til  
kommunikasjon, skoler/ barnehager og service tilbud, med gang og sykkelavstand til sentrum, 
nærhet til E6 og Gardermoen, samt til lokale busslinjer og tog. Boligområdet knytter seg til sentrum 
og nabolaget i nord via store grøntarealer som opparbeides med oppholdsarealer, stier og 
forbindelser til bl.a. sentrum, skoler og barnehager. Eksisterende bekkelandskap foredles videre 
og gjøres tilgjengelig med belyste stier, og det etableres en park i senter av området for fellesskap, 
ballspill og andre aktiviteter.
   
Det er planlagt for forretning og et variert tilbud av dagligvare som nærmeste nabo til prosjektet. 
 
Bebyggelsen er utformet av sammensatte bygningsvolumer som forskyves, slik at flere av 
leilighetene får lys og utsikt mot to himmelretninger. Ekstra god takhøyde, samt rause balkonger 
hever kvalitet til de ellers kompakte og effektive leilighetene. Bygningene er gitt en moderne  
utforming, med naturmaterialaler som trekledning og sedum på tak.

Sykkelbod har god tilgjengelighet, direkte fra bakkeplan. I parkeringskjelleren er det et moderne 
parkeringsanlegg. Både parkering, sykkelparkering og boder er tilgjengelig via heis fra alle 
oppganger/leiligheter. 

Utearealer er gitt en variert utforming, fra den urban siden fra syd og mellom husene, 
til viltvoksende natur langs elveparken. 

TAG Arkitekter
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Leveransebeskrivelse 09.05.2018

1.0 UTBYGGERS PROSJEKTBESKRIVELSE
1.1 Tilvalg
Tilvalgs prosess blir gjennomført i regi av entreprenør. Det blir muligheter for å gjøre
endringer på inventar, utstyr og materialvalg, men ikke planløsninger som omfatter
flytting av bærevegger. Ei heller flytting av fast innredning så som kjøkken, toaletter,
servanter, dusjer etc.er mulig. Endringer må skje innen oppgitte frister. Leverandør og
typer blir bestemt før tilvalgsprosess igangsettes. For detaljert informasjon,
se Romskjema.

2.0 GENERELL ORIENTERING
2.1. Generelt
Denne beskrivelsen samt «Rombeskrivelse for leiligheter» gjelder for prosjekt
Jessheim Sør – Elveparken 1. Dersom det skulle forekomme at denne prosjekt- 
beskrivelsen og «Rombeskrivelse for leiligheter» er i motstrid, gjelder «Rombeskrivelse 
for leiligheter» foran prosjektbeskrivelsen. Denne prosjektbeskrivelse samt 
«Rombeskrivelse for leiligheter» gjelder foran tegninger.

Prosjektets organisasjon
Byggherre er Jessheim Sør Bolig AS. Megler er Eiendomsmegler 1 avd. Prosjekt  
og sameiets forretningsfører er Boligbyggelaget USBL.

Eiendommen
Prosjektet vil bli organisert som et sameie etter gjeldende sameielov.
Tilhørende utearealer er på et senere tidspunkt planlagt organisert som et felleseie
for bebyggelse Jessheim Sør. Prosjektet utgjør til sammen bygg A + B.

Parkeringsanlegg
Det etableres parkeringskjeller under byggene. Adkomst til byggene kommer under 
bygg A. Utbygger forbeholder seg rett til å tildele plasser ved overtagelse. Det leveres 
en håndsender til garasjeport til hver leilighet. Vegger i garasje er malt fra 1 meter over 
gulv til tak. I forbindelse med detaljprosjektering kan det forekomme endringer mht 
søyleplasseringer. Det etableres HC plasser i forhold til forskrifter.
Porthøyde er 2,20 m. Takhøyde fra 2,10 - 2,20 m. Gulvet i parkeringsanlegget er  
støvbundet og støpt betong.Som tilvalg vil det være mulig å kjøpe ladepunkt for el-bil.  

Garasje
Parkeringsplassene for Elveparken Sameie består av ordinære gulvbaserte plasser og 
plasser i automatisert parkeringsanlegg. Plassene er likeverdige i bruk, men det auto-
matiserte anlegget vil kreve noe mer tilvenning. For de ordinære gulvbaserte plassene 
følges gitte normer for bredder og lengder i all hovedsak basert på en gjengs bilstørrel-
se på 180x480 cm (eks speil), mens for det automatiserte anlegget vil bilens bredde fra 
dekk til dekk være avgjørende for systemets kjørebredde, og bilens utvendige bredde 
for innkjøring til brettet. Som for de ordinære gulvbaserte plassene er det gjengs 
bilstørrelse 180x480cm (eks speil) som ligger til grunn for prosjekteringen av anlegget, 
dog er kjørebredden på systemet definert til 236 cm med en innkjøringsbredde på  
minimum 220 cm. Det gjøres også oppmerksom på at det vil være en liten rampe/kant 
opp til parkeringsplattformen. Veldig lave biler kan «subbe» nedi. 
Parkeringsbrettene leveres som standard med en løfteevne på 2,5 tonn.

Boder og sykkelparkering
Hver leilighet får egen sportsbod. Noen får bod i avlåst felles bodrom. På grunn av
tekniske installasjoner går vegger ikke til tak. Bodvegger utføres i system Troax el. tilsv.
Det blir felles takbelysning i bodrommet. 

Det etableres sykkelstativ i to høyder, Haniss system eller tilsvarende. Det leveres ikke 
stikkontakt i bod (tilvalg).

Renovasjon
Det leveres delvis nedgravde tanker (Molok eller tilsvarende) på bakkeplan til søppel-
håndtering.

Postkasser
Postkasse med lås i trappegang ved hovedinngang til de respektive bygg. Nordboks 
kompakt eller tilsvarende.

2.2. BYGNINGSMESSIG INFORMASJON
Yttervegger
Ventilert stående kledning, royal-impregnert (impregnering uten fargepigmenter) eller 
tilsvarende. I deler av fasaden med balkonger kles med ventilert stående kledning,  
malt hvit Farge: NCS-S0500-N.

Vinduer og dører
Alle vinduer og vindusdører til leilighetene skal tilfredsstille forskriftsmessige krav til 
isolasjon, støy- og brannklasse. Vinduer og vindusdører leveres med hvit innside (NCS 
S0500 N), Foringer leveres hvitmalt. Utvendig farge er grå, RAL 7021. 

Inngangsdører til leiligheter leveres med FG-godkjent sylinderlås og leveres i tre,  
malt utførelse med samme farge utvendig og innvendig. Alle dører leveres tette med
kikkehull. Dørhåndtak (farge og type) spesifiseres av arkitekt i detaljprosjekteringen.
Hovedinngangsdører (felles) med glass, metallramme, RAL 7021. Dørbeslag og  
hengsler i børstet rustfritt stål. Bøylehåndtak for skråmontering, i børstet rustfritt stål.

INNVENDIG
Standard innvendig dør
Innvendige dører leveres hvitmalte, glatt dør-blad og hvite karmer, samme farge som 
innervegger, NCS - S0500. Både vinduer og dører innvendig får hvitmalte glatte gerikter 
(lister), samme som vegg. Spikermerker blir overmalt.

Innvendige vegger
Leilighetsskillevegger bygges i hovedsak med dobbelt bindingsverk og dobbel gips på
hver side iht. krav i teknisk forskrift hva gjelder lyd og brann. 
Vegger mot fellesareal bygges i henhold til gjeldende forskrifter.
Lettvegger utføres av bindingsverk i stål eller tre, kledd med gipsplater. 
Alle vegger isoleres. 

Nedforinger for ventilasjon
Kanaler for ventilasjon føres oppunder himling og blir skjult ved at del av himling fores
Ned, eller ved at det lages en innkassing øverst mot himlingen.
Sparklede og malte overflater, farge som vegg, NCS S 0500-N.

Himling i fellesarealer leveres med T-profilhimling, Ds-kant. Farge: NCS S 0500-N
Himling i bod leveres med systemhimling, Troax eller tilsvarende. 

Partier med nedforet himling mellom bad, bod/teknisk rom/vaskerom og
kjøkken må påregnes pga. fremføring av avtrekkskanaler og avløp til kjøkken. For øvrig
vil omfanget av nedforinger først bli endelig bestemt ved detaljprosjektering av  
avtrekksanlegget.
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2.3. VVS
Sanitær
Varmt tappevann leveres fra sentral vannforsyning. Hver leilighet får volummåler og
egen stoppekran for varmt tappevann. Det leveres stoppekran til kaldtvann. Vi gjør opp-
merksom på at i de leiligheter som ligger lengst unna varmekilden kan det ta litt lengre 
tid enn for de som ligger nærmest, før varmtvann når frem til tappekran. 

Oppvarming
Alle leilighetene leveres med hovedoppvarming iht. forskriftskrav. Det leveres energi- 
målere for oppvarming.

2.4. ELKRAFT
Sikringsskap med måler og fordelingsskap for svakstrøm plasseres i felles korridor.
Plassering og antall punkter iht. forskriftskrav. 

2.5. TELE OG AUTOMATISERING
Det leveres fibernettanlegg fra Viken Fiber ihht rombeskrivelse. Viken Fiber tilbyr  
produkter fra tjenesteleverandøren Altibox. Selger tar forbehold om bindingstid på tre 
år fra ferdigtillatelse. Det enkelte sameiet står deretter fritt til å forhandle frem avtaler 
med andre signal-leverandører enn de som er tilknyttet eksternt etter at anlegget er 
overlevert fra selger. Kabelanlegget internt i byggets fellesarealer eies av huskjøperne 
i fellesskap og ingen signalleverandør har noen form for eierskap eller fortrinnsrett i 
anlegget etter at det er gått tre år fra ferdigstillelse.

2.6. ANDRE INSTALLASJONER
Heis
Heisen går fra parkeringskjeller og opp til øverste boligetasje og er av type som har 
plass til båre, dvs. dybde 2,10m.

Ringeanlegg
Ved hoveddør monteres ringetablå med videokamera i farger som også styrer åpning
av ytterdør fra leiligheten. I leiligheten monteres videoskjerm og modul for åpning av
ytterdør (når leilighet har felles inngang). Ringetablå merkes med leilighetsnummer og
navn på beboere. Ved hver leilighets-dør monteres ringeknapp tilknyttet ringeanlegg.
I forbindelse med ringeknapp leveres og monteres navneskilt for hver leilighet.

Brann- og røykvarsling
Bygget leveres med forskriftsmessige brann og røykvarsling og iht. gjeldende brann- 
rapport for bygget. I leilighetene leveres det skjult sprinkleranlegg, men sprinklerhoder 
vil være synlige. I andre deler av bygget leveres åpent sprinkleranlegg. Det leveres sprin-
kelanlegg i garasjekjellere.

2.7 UTOMHUS
Utomhusplanen viser antatt planløsningen for utomhusanlegget.

2.8 ENERGIMERKING
Alle leiligheter blir utstyrt med energimerking som vil ligge i FDV perm. Denne utleveres
ved overtagelse av leilighetene.

2. 9. TEKNISKE FORSKRIFTER
Alle bygningsmessige arbeider og installasjoner skal tilfredsstille myndighetenes
anvisninger og gjeldende forskrifters krav ref. NEK 400: 2010 og TEK 2017 (bortsett fra
der hvor det pga. prosjektets egenart må gis dispensasjon til avvik). Toleranseklasser
for utførende bygningsmessige arbeider iht. NS 3420 / gjeldende forskrift/standard.

2.10. FORBEHOLD
Opplysninger, materialvalg og detaljutformingen som er gitt i prospektvedleggene kan
endres dersom det er hensiktsmessig og nødvendig av hensyn til bygningstekniske
løsninger og av offentlige pålegg og godkjenning. Det gjøres oppmerksom på at alle
illustrasjoner i både tegning og 3D er retningsgivende, men kan endres dersom det er
hensiktsmessig for prosjektet.
Salgstegninger inneholder symboler for utstyr og møblering. Det som medfølger er iht. 
kontraktstegninger for den enkelte leilighet. Det tas forbehold om tilstrekkelig salg/av-
kastning til byggestart.

De angitte beskrivelser ovenfor er et utdrag av «Rombeskrivelse for leiligheter».
Ved eventuelle avvik gjelder «Rombeskrivelse for leiligheter» av 09.05.2018.

09.05.2018
Jessheim Sør Bolig AS
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Rombeskrivelse 09.05.2018

ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO

SANITÆR/ 
SENTRALVARME 
SPRINKLER VENTILASJON ANNET

ENTRE Ask Natur, 3-stavs, 
matt lakkert

Sparklet og malt gips-
plate/betong. Farge: 
NCS - S0500

Sparklet og malt
betong med synlige
v-fuger. Eventuelle
nedforinger er 
sparkletog malt  
gipsplate.
Farge: NCS - S0500

Plassering og antall punkter  
iht. forskriftskrav

Sprinkelhode i tak. Avtrekk går via
ventilasjonsanlegget.

FG - godkjent 
sylinderlås
m/ innbrudds- 
forsterket sluttstykke.

GANGAREAL
(der slike  
forekommer)

Ask Natur, 3-stavs, 
matt lakkert

Sparklet og malt gips-
plate/betong. Farge: 
NCS - S0500

Sparklet og malt
betong med synlige
v-fuger. Eventuelle
nedforinger er  
sparklet og malt 
gipsplate.
Farge: NCS - S0500

Plassering og antall punkter  
iht. forskriftskrav

Sprinkelhode i tak. Evt. avtrekk går via
ventilasjonsanlegget.

ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO

SANITÆR/ 
SENTRALVARME 
SPRINKLER VENTILASJON ANNET

KJØKKEN Ask Natur, 3-stavs, 
matt lakkert

Sparklet og malt 
gipsplate/betong. 
Farge: NCS - 
S0500.  
Keramisk flis
Vitra ARK eller 
tilsvarende mellom 
benk og overskap i 
innredningssone.

Sparklet og malt
betong med synlige
v-fuger. Eventuelle
nedforinger er sparklet
og malt gipsplate.
Farge: NCS - S0500

Plassering og antall punkter  
iht. forskriftskrav

Sprinkelhode i tak.  
Ettgreps blande- 
batteri, Rubitor mix 2
eller tilsvarende, nor-
mal kvalitet.
Vannstopper i kjøk-
kenbenk.

Exhausto blend 
hvit eller tilsva-
rende. Avtrekk fra 
kjøkken går via 
ventilasjonsan-
legget.

Hvit, glatt kjøkkeninn- 
redning.
Laminat benkeplate, 
mørk drivved eller 
tilsvarende m/rett kant. 
Fabrikat blir
fastsatt senere. 
Integrerte hvitevarer
av type Siemens eller
tilsvarende som  
induksjon platetopp,  
stekeovn, oppvask- 
maskin og kjøl/
frys, disse leveres med
møbelfronter.
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Rombeskrivelse 09.05.2018

ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO

SANITÆR/ 
SENTRALVARME 
SPRINKLER VENTILASJON ANNET

STUE Ask Natur, 3-stavs, 
matt lakkert

Sparklet og malt 
gipsplate/betong. 
Farge: NCS - S0500

Sparklet og malt betong med 
synligev-fuger. Eventuelle
nedforinger er sparklet og 
malt gipsplate.
Farge: NCS - S0500

Plassering og antall 
punkter iht.  
forskriftskrav

Sprinkelhode i tak. Lufttilførsel og evt.
avtrekk via
ventilasjons- 
aggregat

FG - godkjent
sylinderlås m/innbruddsfor-
sterket sluttstykke.

SOVEROM Ask Natur, 3-stavs, 
matt lakkert

Sparklet og malt 
gipsplate/betong. 
Farge: NCS - S0500

Sparklet og malt betong med 
synlige v-fuger. Eventuelle
nedforinger er sparklet og 
malt gipsplate.
Farge: NCS - S0500

Plassering og antall 
punkter iht.  
forskriftskrav

Sprinkelhode i tak. Lufttilførsel og evt.
avtrekk via
ventilasjonsaggre-
gat

Garderobeskap med
slagdør type hvit
glatt. Totalt leveres det
min. 0,5m pr sengeplass.

BAD Fliser 10 x 10cm, 
Citta Cemento eller 
tilsvarende.

Fliser 20 x 20cm, 
hvit matt.

Hvit himling, farge:  
NCS - S0500

Plassering og antall 
punkter iht.  
forskriftskrav

Ettgreps  
blandebatteri,
type Oras Safira 
1010 eller  
tilsvarende. 
Dusjvegger i klart 
glass med rette 
dører.
Dusjbatteri Oramix 
7261 med Oras 
Apollo 520 dusjhode 
eller tilsvarende.
Veggmontert hvitt
toalett.
Sprinkelhode i tak.

Avtrekk fra bad
går viaventilasjons-
anlegget.

Servantskap med
skapfront i matt hvit utførelse.  
Ido 60x50 servant eller tilsva-
rende. Speilskap med LED
lys og stikkontakt.

ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO

SANITÆR/ 
SENTRALVARME 
SPRINKLER VENTILASJON ANNET

BOD =  
Bod / teknisk 
rom i leilighet

Ask Natur, 3-stavs, 
matt lakkert

Sparklet og malt gips-
plate/betong. Farge: 
NCS - S0500

Sparklet og malt
betong med synlige
v-fuger. 

Plassering og antall punkter  
iht. forskriftskrav

Sprinkelhode i tak. Evt. avtrekk går via
ventilasjonsanleg-
get.

Sikringsskap (EL) 
og vannskap (er 
evt. Plassert i 
gang eller annet 
sted i leilighet.

BALKONGER Tremmegulv / gulv-
bord
22x120 eller tilsva-
rende

Innglassete balkonger 
har glassrekkverk, 
åpne balkonger enten 
med (1) glassrekkverk 
med stolper/ balus-
ter i rusfritt stål eller 
aluminium,  RAL 7021. 
eller (2) Rekkverk av 
trespiler med spiler 
skrudd på trelekter fra 
baksiden. Malt hvit på 
innsiden (NCSS0500-
N). Skjermvegger med 
samme trekledning 
som yttervegg mot 
balkong

Nedforet tre-kled-
ning, malt hvit (NCS-
S0500-N)
Størrelse 23x148 mm

Plassering og antall punkter iht. 
forskriftskrav

Evt. sprinkelhode i  
himling eller på vegg.
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO

SANITÆR/ 
SENTRALVARME 
SPRINKLER VENTILASJON ANNET

TRAPPER Betongtrapp med 
flis, samme type 
som i
trapperom.
Inntrinn markeres 
slik at det oppnås
luminanskontrast 
0,8 i forhold til trinn-
farge.

Sprinkelhode i tak.

TRAPPEROM Matt, lys grå, sklisikker 
granittfliser med
medium til lite spettet 
struktur. Format 40 x 
90 cm på gulv, evt 30 
x 60
cm. Format i trapp 
tilpasset inntrinn.
StoneArt lys granitt, 
Modena CH grå, eller
tilsv.
Inntrinn markeres slik 
at det oppnås
luminanskontrast 0,8 i 
forhold til
trinnfarge.

Trappevegger i ekspo-
nert betong
(behandlet med be-
tongimpregnering fra
Steen-Hansen eller 
tilsvarende).
Resten av veggene 
malt matt, dekkende.
Fargen avklares i sam-
råd med arkitekten og
byggherre i detaljfa-
sen.

Sparklede og malte 
overflater.
Ved nedfeldte himlin-
ger, T-profilhimling,
Ds-kant. Farge NCS S 
0500-N

Plassering og antall punk-
ter, samt belysning iht. for-
skriftskrav

Sprinkelhode i tak. Forskriftsmessig Postkasser, Type 
Nordboks kompakt 
eller tilsvarende.
Lakkert RAL 7021.
Postkasser leveres 
med “nei takk 
reklame”
skilt satt inn i egen 
lomme.

ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO

SANITÆR/ 
SENTRALVARME 
SPRINKLER VENTILASJON ANNET

HEIS Belegg. Stål, glass og speil. Plater/stål. Forskriftsmessig belysning / 
stikk i heissjakt.

BOD I  
FELLES- 
ANLEGG

Støvbundet  
betongdekke eller 
tilsvarende.

Bodvegger utføres i 
system Troax el. tilsv. 
På grunn av
tekniske installasjoner 
går vegger ikke til tak.

Himling utføres i  
system Troax el. tilsv.

Plassering og antall punk-
ter, samt belysning iht. for-
skriftskrav. Felles takbelysning.

Sprinkelhode i tak. Forskriftsmessig. Dør fra system
Troax el.  
tilsvarende.

GARASJE-
KJELLER

Støvbundet  
betongdekke.

Ubehandlet betong. 
Malt fra 1 meter over 
gulv til tak.

Lyd og varmeisolert
himling etter behov.

Plassering og antall punk-
ter, samt belysning iht. for-
skriftskrav.

Sprinkelhode i tak. Forskriftsmessig. Det leveres  
automatisert 
parkeringsanlegg.
El-ladepunkt  
kommer som 
tilvalg. Se leveranse-
beskrivelse.

UTOMHUS Plassering og antall punk-
ter, samt belysning iht. for-
skriftskrav.

Utekraner for vanning. Se landskapsplan.
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Om utbygger
Conceptor Bolig AS skal bygge leiligheter og boliger i det indre InterCity-området og har
ca. 2.500 leiligheter under utvikling. Målet er å realisere 200 til 500 leiligheter årlig i markedet.  
Selskapet har fokus på utvikling av leiligheter og småhus i tett/lav bebyggelse i sine  
satsingsområder. Conceptor Bolig AS ble stiftet i juni 2016. Selskapet har hovedkontor på  
Billingstadsletta i Asker. 
 
Conceptor Bolig har en verdijustert egenkapital på ca. 400 millioner kroner og er et selskap i 
Conceptor-konsernet. Conceptor-selskapene har en verdijustert totalbalanse på ca. 1,6 milliarder 
kroner, hvorav verdijustert egenkapital utgjør ca. 1,2. milliarder. 
 
Lasse Skjelbred er adm. direktør for selskapet som har hovedkontor på Billingstadsletta i Asker.  
 
For mer informasjon se: www.conceptorbolig.no  

Med Usbl på laget
Usbl blir forretningsfører for Sameiet Jessheim Sør Elveparken 1 
Med Usbl får du en samarbeidspartner med solid kompetanse, velprøvde rutiner og ikke minst  
personlig oppfølging fra ansatte i Usbl, som tar ditt sameiets behov på alvor. 
 
Usbl har kontorer over hele Østlandet for å kunne være tett på våre kunder, og forvalter nærmere  
60 000 boliger fordelt på mer enn 1600 borettslag og sameier. Vi jobber hver dag for å sikre god 
drift av våre forvaltede boligselskap, slik at de som sitter i styret får hjelp til å ta gode beslutninger 
på vegne av alle beboerne. 

I tillegg til forretningsførsel har vi også bred teknisk og juridisk kompetanse, hvor vi tilbyr både 
rådgivning, kurs og opplæring innenfor blant annet HMS, vedlikehold og eiendomsrett. 
Det at vi har samlet all kompetanse under samme tak, gjør at du kan være trygg på at du får  
bistand til alt du har behov for gjennom året, både nå og i fremtiden. 
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Viken Fiber
Jessheim Sør har inngått avtale med Viken Fiber og Altibox for gode løsninger
på fiberbredbånd.

Altibox var først i Norge med å tilby fiberbredbånd til privatmarkedet, og er i dag Norges desidert 
største fiberleverandør til privatmarkedet. Ifølge det uavhengige analysebyrået EPSI har vi hatt de 
mest fornøyde og lojale kundene innen bredbånd åtte år på rad. 

Utstyr levert av Viken Fiber
Viken Fiber leverer én dedikert fiberkabel til hver leilighet, tilkoblet hjemmesentral med integrert 
WIFI og UltraHD-dekoder. Ett kablet data/tv-punkt i stue i hver leilighet er inkludert.

Altibox Fiberaksess – full valgfrihet på tjenester 
Hver boenhet får frihet til å velge blant våre produkter og tjenester til gunstige priser, uten bindings-
tid. Beboer som ønsker både internett og tv får mest verdi av å velge en av de fire produktpakkene, 
mens de som kun vil ha internett kan spare noen kroner og nyte markedets råeste bredbånd.

Totalpris per boenhet: kr 99,- per måned (fellesavtale) 
Prisen faktureres samlet til boligselskapets forretningsfører. Drift og service er inkludert i prisen. 
Kun fakturagebyr kommer utenom dersom ikke efaktura velges. Avtaletid 3 år.
  

Stolt sponsor av
Ull/Kisa IL Fotball
Ull/Kisa IL Fotball og Conceptor Bolig, som skal utvikle opp mot 800 leiligheter på området  
Jessheim Sør, har inngått en samarbeids- og sponsoravtale med fokus på å støtte opp om lokal 
idrett i Ull/Kisa IL fotball. 

Ull/Kisa IL Fotball og Jessheim Sør har har inngått en sponsor- og samarbeidsavtale. Ull/Kisa vil  
bidra med å synliggjøre Jessheim Sør som et spennende boligprosjekt i tiden fremover,  
og Jessheim Sør bidrar økonomisk til en satsing og utvikling av ungdomsidretten i klubben. 
Conceptor Bolig samarbeider flere steder med den lokale idretten som et samfunnsbidrag for å gå 
aktivt inn i lokalsamfunnet i områder der de over mange år skal jobbe med å utvikle boliger. 
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Eiendomsmegler1 avd. Prosjekt
Olav V’s gt. 5
0161 Oslo

Eiendomsmegler1 avd. Jessheim
Storgata 1
2050 Jessheim

Velkommen!
Vi i Eiendomsmegler1 er stolte av å kunne presentere de 
første boligene i prosjektet Jessheim Sør. 
Fra i dag å være et jorde i utkanten av sentrum vil dette  
området utvikles til å bli en spennende ny bydel.
Her vil Byporten handelsområde skape liv og aktivitet,  
mens Elveparken og boligene skaper ro og lune arealer. 
Vi har i samråd med utvikler og arkitekt jobbet frem boliger 
som er unike, med gode bokvaliteter på små arealer. 

Vi har de siste tiårene jobbet oss opp en god forståelse for 
boligutvikling på Romerike og kjenner markedsområdet godt.
Vi jobber kun med salg av nye boliger som sammen med vår 
erfaring og lokalkunnskap bidrar til å gi deg et trygt boligkjøp.

Jonas Mjåvatn
Prosjektmegler

Telefon: 920 17 075
E-post: jm@eiendomsmegler1.no

Geir Nyland
Prosjektmegler

Telefon: 901 73 888
E-post: gn@eiendomsmegler1.no 
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www.jessheimsør.no

Jessheim Sør – Et prosjekt 
i regi av Conceptor Bolig
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