
Eventyrlia på Mortensrudhøyden
Velg ditt eget hjem blant 34 selveide rekkehus



På Mortensrudhøyden er det planlagt ca. 450  

boliger. Første byggetrinn med 171  boliger, vil 

bestå av en variert bebyggelse med rekkehus,  

terrasseleiligheter, leiligheter i småhus samt mindre 

boliger for ungdom i etableringsfasen.

Her finner du forskjellige boliger tilpasset alle livets 

faser.

Det første salgstrinnet Eventyrlia består av 34 rek-

kehus. Disse vil være innflyttingsklare fra 4. kvartal 

2006. Boligene er basert på Selvaags filosofi om å 

skape trivelige boliger med moderne og fleksible 

løsninger. De har i tillegg høy byggteknisk kvali-

tet og praktisk utforming. Alt til en moderat og 

fornuftig pris.

 

Illustrasjon: Det tas forbehold om endelig bebyggelsse, terreng og vegetasjon.

Det lyse liv på 
Mortensrudhøyden

Boliger for enhver smak og alder

Barnehagetomt

Fremtidig bebyggelse

Skoletomt Fremtidig bebyggelse
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Mortensrud kan tilby det aller meste man kan 

ønske seg av et nærmiljø. Boligfeltet ligger på en 

høyde, lyst og luftig omgitt av grønne skogholt. 

Det er lite trafikk, og mulighetene for fritidsutfol-

delse er gode både for voksne og barn.

Kollektivforbindelsene er meget gode og T-bane  

og busser har hyppige avganger. 

Mortensrud tilbyr det meste

Kort sagt; på Mortensrud finner du det aller meste 
av det du kan ønske deg i hverdagen

Barnehage og skoletilbudet i området er meget 

godt, og idrettsbanene og sportshallen i området 

brukes flittig av begeistrede beboere. 

Like ved boligfeltet ligger kjøpesenteret ”Senter 

Syd”. Her er det butikker av alle typer, samt kafeer 

og apotek. Du kan shoppe i et rikt utvalg av spen-

nende butikker, eller slappe av med kaffe og en 

kake på en av senterets cafeer. Av andre ting som 

finnes i nærområdet kan nevnes; legesenter, kirke, 

golfbane, fritidsklubb, sti som leder ut i marka, 

togstasjon, lekeplasser mm. På toppen av det hele; 

det er kun noen minutters sykkeltur til fjorden og 

Oslos idylliske strender.
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Illustrasjon: Det tas forbehold om endelig bebyggelse, terreng og vegetasjon.

Tegnforklaring:

- Fordelingsskap

- Kumlokk

- Veilys

- Trafo

- Renovasjonsbod

- Lekeplass

- Sluk

- Boder

Områdeplan for rekkehus 1-34
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Plantegninger 
Hus 2, 3*,4,  6, 7*, 8, 10, 11*, 12, 13*, 16*, 17, 18*, 21, 22*, 23, 24*, 25*, 26, 27* Målestokk 1:100

1cm = 1m

1. etg:

BRA 50m2 , BOA 49m2

* = Speilvendt plan

2. etg:

BRA 50m2 , BOA 48m2

Loft:

BRA 18m2

1. etg:

Loft:

2. etg:

Rommene er ikke gjengitt i målestokk og møblene er kun  

møbleringsforslag og inngår ikke i leveransen.

Illustrasjon: Det tas forbehold om endelig detaljutforming.
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Plantegninger
Hus 1*, 5*, 9*, 14, 15*, 19, 20*, 28

Synk ned i sofaen mens tonene fra musikk- 

anlegget leker fritt i stuen. Sett av litt tid til deg 

selv, len deg tilbake, senk skuldrene og slapp av i 

den lune atmosfæren stuen gir.  

Slapp av i trygge omgivelser

1. etg:

BRA 50m2 , BOA 49m2

* = Speilvendt plan

2. etg:

BRA 50m2 , BOA 48m2

Loft:

BRA 18m2

Målestokk 1:100
1cm = 1m
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Plantegninger
Hus 29*, 34

Målestokk 1:100
1cm = 1m

U. etg:

BRA 49m2 , BOA 5m2

* = Speilvendt plan

1. etg:

BRA 50m2 , BOA 49m2

2. etg:

BRA 50m2 , BOA 48m2

Loft:

BRA 18m2

2. etg:

U. etg:

Loft

1. etg:

Illustrasjon: Det tas forbehold om endelig detaljutforming.

Rommene er ikke gjengitt i målestokk og møblene er kun møbleringsforslag og inngår ikke i leveransen.
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Plantegninger
Hus 30, 31*, 32, 33*

Nyt morgenstunden 
i husets hjerte

Forestill deg den fristende duften av søndags- 

frokosten på kjøkkenet. Morgensolen varmer 

bordplaten, og utenfor kjøkkenvinduet råder fort-

satt stillheten. Velduftende kaffe er klar og det lyse 

trivelige rommet inviterer til en ny kosestund. 

Kjøkkenet er husets hjerte sies det, og det har 

nettopp begynt å slå.

Illustrasjon: Standard kjøkken. Det tas forbehold om endelig detaljutforming. Hvitevarer inngår ikke i standard leveranse.

Målestokk 1:100
1cm = 1m

U. etg:

BRA 49m2 , BOA 5m2

* = Speilvendt plan

1. etg:

BRA 50m2 , BOA 49m2

2. etg:

BRA 50m2 , BOA 48m2

Loft:
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Kjøkken: Kjøkkeninnredningen leve-

res med hvite glatte fronter, håndtak 

i børstet stål og benkeplate i laminat. 

Innredningshøyden er ca. 210 cm. 

Kjøkkenet utstyres blant annet med 

oppvaskbenk med nedfelt beslag i 

rustfritt stål og ettgreps blandebat-

teri. Det er forberedt for installasjon 

av oppvaskmaskin. Det er avsatt 

plass til kjøl/fryseskap, og det leveres 

avtrekkshette over komfyr. Hvitevarer 

leveres ikke som standard.

Bad/vask: På bad/vask leveres  

60 cm veggmontert servantskap 

med heldekkende servant og 

ettgreps blandebatteri, speil med 

overlys samt toalett. Det er avsatt 

plass til vaskesøyle hvor det legges 

frem kaldtvannstilførsel, avløp og 

dobbel stikkontakt. Baderom har 

inspeksjonsluke ved avsatt plass til 

vaskesøyle i forbindelse med boligens 

”rør i rør” system. I dusjsonen er det 

nedsenkede fliser for eventuelt senere 

valg av dusjvegger. 

WC: I WC leveres toalett og hånd-

vask.

Garderobe: Garderobeskapene 

leveres med hvite glatte fronter og 

håndtak i børstet stål. Innrednings-

høyden er ca. 210 cm.

Dører og vinduer: Innvendige dører 

leveres i hvit glatt utførelse. Gerikter 

og listverk er hvitlakkert med synlige 

spikerhull. Lister og gerikter er skjøtet 

butt i butt. Vinduer og balkongdør le-

veres med 2-lags isolerglass. Ytterdør 

leveres med glassfelt.

Loft: Loftet blir levert uinnredet. Tak 

og vegger blir levert uisolert (gjelder 

yttervegg). Det legges ubehandlede 

sponplater på gulv. Isolert klimadør.

Trapp: Lakkerte furutrapper.

 

Pipeløp: Alle husene leveres med 

røykpipe, for eventuell senere 

montering av ildsted. Ved montering 

av ildsted må beboer sørge for at alle 

forskrifter følges, herunder montering 

av brannmur.  Installasjon av ildsted 

må byggemeldes.

Rombeskrivelse

Stue/kjøkken/entre/ 

soverom/gang:

Gulv: 14 mm. Eik parkett

Vegg: Hvitmalt

Bøttekott/kott:

Gulv: Vinylbelegg

Vegg: Støvbundet

WC:

Gulv: Vinylbelegg

Vegg: Hvitmalt

Bad/vask:

Gulv: Fliser grå/beige, 20 x 20 cm  

(10 x 10 cm i dusjsone)

Vegg: Fliser hvite, 20 x 20 cm.

Uetg. (gjelder kun hus  

29 - 34): Alle overflater leveres ube-

handlet, gjelder også himling.

Himlinger:  Alle himlinger (med 

unntak av loft, bøttekott og kott) 

hvitmales.

Utvendig

Utvendig treverk og betong:  

Utvendig treverk prebeises ett strøk.

Trykkimpregnert virke leveres ube-

handlet. Det anbefales å etterbeise 

etter ett år. Utvendig betong leveres 

ubehandlet. 

Tak: Det leveres betongtakstein.

Innredning, utstyr 
og materialvalg

- Alltid hyggelig å flytte inn i en Selvaagbolig

Balkong (gjelder kun hus  

29 - 34):  Gulvdekke leveres i  

impregnert treverk.

Parkering/sportsboder:

Hvert rekkehus leveres med en 

garasjeplass. Enten plassert i garasje-

anlegg benevnt som nummer G2 og 

G3 (se side 7), eller i garasjeanlegg 

under altangangsboligene som vil bli 

oppført sørvest for rekkehusfeltet. 

Altangangshusene vil være ferdigstilt 

senere enn rekkehusene. Det vil 

derfor i en overgangsperiode være 

midlertidige p-plasser utvendig. Hvert 

rekkehus leveres med en utvendig 

sportsbod. 

Tildeling av garasjeplasser og sports-

boder vil skje etter bod- og garasje-

plan utarbeidet av utbygger.

Tomter: Tomten blir levert grovpla-

nert. Beboer må selv sørge for videre 

opparbeiding av tomten. Adkomsten 

til hvert enkelt hus leveres gruslagt.

Fellesarealer: Fellesarealene leveres 

ferdig opparbeidet med lekeplasser, 

beplantning og tilsådd gressbakke. 

Parkeringsplasser og interne veier 

leveres asfaltert.

Tekniske installasjoner:

Frisklufttilførsel skjer via spalte- 

ventil i vindu og dør og ventiler i  

yttervegg. Mekanisk avtrekk fra  

kjøkken og bad/vask styres fra  

kjøkkenventilator og føres over tak. 

Det fremføres kabelanntenne til hver 

enhet. Tilknytning betales av beboer.

Det leveres ett telefonuttak ferdig 

montert. I tillegg legges det frem 

et tomrør til telefon med dekklokk 

i hovedsoverom. Sikringsskap med 

måler plasseres i entre. Husene har 

400 volts anlegg og alle stikkontakter 

er jordet.

Oppvarming: Husene er oppvar-

met med vannbåren varme. Dette 

innebærer at boligene leveres med 

radiatorer tilkoblet fjernvarme.  

Det er varme i gulv i 1.etg (med 

unntak av hus 31). Hver bolig får 

egen avlesningstavle, som plasseres 

i utvendig bod i forbindelse med 

inngangspartiet.

16 17
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En god ramme 
rundt tilværelsen

Utenfor kan godt regnet eller stormen rase. I det 

du har satt foten inn i gangen befinner du deg i et 

varmt, godt og lunt hjem. Du står i en bolig som 

er bygget for å imøtekomme de ønsker folk flest 

har til en bolig, både med hensyn til pris, kvalitet 

og miljø. En Selvaagbolig er bygget for å danne en 

trygg og solid ramme rundt en tilværelse og et liv 

man ønsker det aller beste ut av. 

Det tas forbehold om byggetillatelse. Prosjektet deles inn i  

salgstrinn. Konferer til enhver tid gjeldende prisliste. Dette 

prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og 

er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen 

og de enkelte enheter. Alle opplysninger er derfor gitt med for-

behold om rett for utbygger til å gjøre nødvendige eller ønske-

lige endringer. Endringene skal imidlertid ikke ha innvirkning på 

forutsatt standard. Fallsikringer/gjerder og støttemurer plasseres 

der dette kreves eller finnes hensiktsmessig av utbygger. Dette 

er ikke nødvendigvis vist på utomhusplan og må tilpasses under 

bygging. Kjøper kan ikke motsette seg ovenfornevnte.

Eier- og organisasjonsform: Boligene blir solgt som selveide 

enheter. Kjøper får skjøte på eget gårds- og bruksnummer. 

Til ivaretakelse av fellesarealene og beboernes fellesinteresser 

anbefaler vi at kjøperne etablerer en huseierforening så snart 

som mulig etter innflytting. Huseierforeningen skal betale andel 

av utgifter som påløper på feltet, måking av adkomst, veilys og 

vedlikehold av fellesarealer etc..

Finansiering: Som kjøper er du selv ansvarlig for å finne finan-

sieringsløsninger som passer deg. Selvaagbygg vil imidlertid 

være behjelpelig med formidling av finansieringstilbud for deg 

som boligkjøper på Mortensrudhøyden. Ta gjerne kontakt for 

nærmere informasjon.

Ferdigstillelse: Rekkehusene er planlagt innflyttingsklare fra  

4. kvartal 2006. Senest 5 uker før innflytting vil kjøper få skrift-

lig bekreftelse på innflyttingstidspunktet. 

Tilvalg: Innen gitte tidsfrister og mot tillegg i pris vil det være 

mulig å gjøre enkelte endringsbestillinger innenfor en forhånds-

definert tilvalgsmeny.

Uinnredet areal: Det uinnredede areal, som er en del av BRA, 

vil kjøperen kunne innrede etter overtakelse for egen regning.

Dette forutsetter at det sendes inn en romfordelings- og bruks-

plan til kommunen. I denne forbindelse vil det påløpe et gebyr 

til kommunen som kjøperen selv må dekke.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Mortensrudhøyden. Vi ber 

imidlertid om forståelse for at det av sikkerhetsmessige hensyn 

ikke er adgang for publikum på byggefeltet mens arbeider 

pågår. Det vil imidlertid holdes jevnlige visninger under hele 

byggeperioden.

Følg med på: www.mortensrudhoyden.no

Velkommen til et hyggelig og trygt boligkjøp 

på Mortensrudhøyden!

Hilsen Selvaagbygg

Kjære boligkjøper
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Bli kjent med Selvaagbygg

Selvaagbygg er boligutvikleren i konsernet Selvaag 

Gruppen. Selskapet har bygget nær 45 000 boliger i 

Stor Oslo siden det første huset sto ferdig i 1948.   

I de neste årene vil Selvaagbygg med sine 340 an-

satte ferdiggstille ca 800 boliger pr. år. Med krea-

tiv planlegging, rasjonell byggeteknikk, moderne 

logistikk og tverrfaglig samarbeid er selskapet bane-

brytende innen boligbygging i Norge. Selvaagbyggs 

grunntanke er å være en rasjonell boligbygger som 

ved å beherske helheten i utviklings- og byggepro-

sessen, finner optimale utbyggingskonsepter. Dette 

sikrer kvalitetsboliger med høy boverdi.

Trygg boligleverandør

Vi etterstreber og er kjent for å holde en høy etisk 

standard i alt vi foretar oss. Vi har som uttalt mål at 

vi skal holde våre avtaler og ta vare på verdier. Ja, rett 

og slett være til å stole på. Som kunde og boligkjø-

per hos oss er vi til for deg, og vi vil behandle deg 

med rettferdighet og respekt, slik vi også gjør overfor 

våre ansatte og underleverandører. Er du interessert 

i å vite mer om oss kan du lese på våre hjemmesider 

www.selvaagbygg.no

Slik finner du frem til Mortensrudhøyden

Fra Ryenkrysset følger du E6 i retning Moss. Ta av til 

høyre mot Mortensrud med avkjørsel rett før Shell-

stasjonen. Følg Mortensrudveien rett frem gjennom 

rundkjøringen. Prosjektet har adkomst fra Mortens-

rudveien og ligger på kollen på venstre side.

Kundesenter:
Besøksadresse:
Lørenvangen 22,

0580 Oslo

Du vet selv når du har funnet  
det du leter etter

Telefon: 23 13 70 00 / 23 13 72 53   
E-post:kundesenter@selvaag.no  

www.mortensrudhoyden.no

Postadresse:
Postboks 534, Økern

0512 Oslo
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