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TRINN 1

SEUT Br ygge
ØNSKER VELKOMMEN

Det er en glede å invitere deg inn og vise
deg videre i prospektet. De mange flotte
leilighetene, utsikten fra balkongen, den
nye bryggepromenaden og alt det fine og
tilgjengelige som finnes i nærområdet.
Første salgstrinn starter høyest og strekker
seg helt opp til 11 etasjer. Vi håper du
finner en leilighet som passer for deg.
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Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra faktiske forhold.

Her, langs elvebredden og porten til
Fredrikstad, kommer byens nye
signaturbygg. Buet som et seil, høyreist
og langstrakt, vender det blikket mot
vest og skuer nedover elven.
Mot brygger og båter, landskap og hus,
sol, sjø og en skogkledd horisont.
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A
S

S EUTELV ENS V ER K S TED
1 917 – 1 9 8 0
STIFTET AV CHRISTIAN OLAF LINQVIST
OG MIK AL AUGENSEN

Den første tiden drev verkstedet med vedlikehold og reparasjon av
mindre skip og slepebåter, men hadde etter hvert svært variert
produksjon. Verkstedet bygde havgående skip på opptil 3000 tonn,
leverte kraner, lektere, pongtonger, graveapparater, verktøy m.m.
og var en viktig og stolt del av Fredrikstads industri.

Seutelven Verksted var store på sveising av tanker for bensin og olje.
De bygde prammer og lektere og leverte jernkonstruksjoner til blant
annet Fredrikstadbrua. Linqvist utviklet også en blindflensventil som
fortsatt er i produksjon. Tidlig på sekstitallet startet de med produksjon
av byggesettet “Seut-huset” – et anleggshus i stål som var enkelt å
sette opp og som slo meget godt an.

Lmquam, con et am, sequunt aliqui blant.Dus dolor sapiet
rehent delest qui nobitatem quodi cones essuntiones ped
moloreperrum que quiat laudignimpos min pro modigen
imoluptat. Ecero explici magnimp eriasimus mosanda num
laboreic te voluptat audae delessi nvent.
Invendae rumquosam atem es aliquos ex eum ipsapiciet
explam asperi non rae. Nam net lam, cullam uta nimpori
orecepudit, omnis velit, net pe voluptaquos dolupid moluptati
a cusam fugitiae. Nam, estiand ernata doles destibus, te nam,
simolendit et hiligendem eveliquis mincill anderae. Ut ut ium

Den gamle platepressen på Seutelven Verksted er inspirasjonsgrunnlaget
til logoen på SEUT Brygge. Pressen ble konstruert og bygd på 1950-tallet
av Roald Linquist, og den presset og bøyde stålplater til skipsbyggingen.
Vi ble inspirert av fargene og de fine buene. Sirkelen rundt representerer
det presise i mekanikken – med et lite avsluttende punktum; vi fullfører
det vi starter på, og gjør det med stolthet. Platepressen er et flott symbol
på skipshistorien i Fredrikstad, og vi fører med glede en bit av dette videre.
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Bilder utlånt av Fredrikstad byarkiv, Seutelvens Verksted.
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Kom inn
– og se ut

•

Alle uteplasser ligger vendt mot sydvest

•

180 graders panoramautsikt mot landskapet

•

Romslige balkonger med rekkverk i glass og stål

•

Naturlig solskjerming fra balkong i etasjen over

•

Felles takterrasser til fri bruk for alle beboere

•

Lys og luft fra store, brede skyvedørsfelt

•

Ny, flott brygge med grøntanlegg og sitteplasser

•

Mulighet til å kjøpe båtplass
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Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra faktiske forhold.

På SEUT Brygge får leilighetene en bred og
langstrakt utsikt, og fra balkongen vil det
alltid være noe fint å hvile øynene på.
Elva som sakte glir forbi, en båt som legger
til kai, folk som rusler langs bryggepromenaden
og ikke minst; solen som varmer helt inn til
sjelen – til langt utpå kvelden.

SEUT BRYGGE/ 9

Fredrikstad
ble kåret til både
Norges
mest attraktive by og
Årets bysentrum
i 2017

F R E D R I K S TA D
B Y E N M E D D E T B E S T E A V A LT

Østfolds «hovedstad» har passert 80 000 innbyggere, og vokser stadig.
Ikke så rart, tenker de som bor her. Det er jo verdens beste by å bo i!

Fredrikstad har nylig rundet 450 år,
med stø kurs inn i fremtiden. Kommune og
næringsliv jobber tett sammen, og sentrum
har blomstret opp med et mangfold av
butikker og andre tilbud. Å kjøpe bolig i
Fredrikstad har vært en fornuftig og god
investering. SEUT Brygge ligger kun 2 km fra
sentrum og brygga, og det er fin sykkelvei
helt inn til byen.
• Elvemetro med gratis byferge
• Gamlebyen, Nordens best
bevarte festningsby
• Bryggepromenade med
spisesteder, kaféer og utesteder
• Nytt og levende sentrum
med god shopping
• Rikt og mangfoldig
kultur- og idrettsmiljø
• Nærhet til sjø, båtliv og vakker
skjærgård
• En drøy time med tog eller bil til Oslo
• En drøy halvtime til Sverige
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SEUT

SEUT Brygge ligger perfekt plassert,
fordi du kan velge. – Om du vil gå
eller sykle en tur til byen, rusle langs
brygga, spise en bedre middag eller
shoppe. Eller spasere over til den
trivelige Gressvik-siden og besøke de
mange butikkene som ligger der.
Bussen stopper rett utenfor og tar deg til
Oslo eller den korte veien inn til sentrum.

– MIDT I BLINKEN

Barnehager og skoler for alle alderstrinn ligger i gå- og sykkelavstand,
og en av byens flotteste matvarebutikker
er kun 100 meter unna.
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VELKOMMEN TIL

Det hele starter spektakulært. Første salgstrinn er
11 etasjer høyt og byr på utsikt i alle retninger. Her er
det noe for enhver smak; fra de som vil ha en hyggelig
to- eller treroms, til de som ønsker det storslåtte og
særegne. Felles for alle er gode og gjennomtenkte
planløsninger, og materialvalg som holder i årevis.

•

Solid konstruksjon, godt fundamentert helt ned til fjellgrunn

•

Fasade kledd i to farger teglstein samt innslag av treverk

•

Innkjøring til området via egen vei, skjermet fra hovedveien

•

Parkering og sportsboder i garasjekjeller

•

Stor, innvendig sykkelparkering i første etasje

•

Enkel adkomst til alle etasjer via heis og trapp

Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra faktiske forhold.

SALGSTRINN 1

Bygningen i seg selv utgjør en skjermende struktur, hvor
oppholdsrom og minst ett av soverommene ligger mot elven.
Denne tilnærmingen har resultert i en svakt buet, sammenhengende bygningskropp som vender seg bort fra trafikken
og åpner seg mot vest.
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SE,

SÅ FINT DET BLIR INNE!
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Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra faktiske forhold.

Tenk så deilig. Komme hjem, sparke av seg skoene, sette på kaffen
og gli ned i godstolen med en bok i fanget. Slippe å tenke på ting
som skal vedlikeholdes og pusses på. Eller måkes, rakes, males og
feies. På SEUT Brygge er det nemlig vaktmesteren som fikser slikt.
Du kan heller bruke tid på ting du liker å gjøre.

·

41 leiligheter å velge mellom i trinn 1

·

Planløsninger med to, tre eller fire rom

·

Størrelser fra 52 m2 til 172 m2

·

Lettstelt og minimalt vedlikeholdsbehov

·

Balansert ventilasjon og vannbåren gulvvarme

·

Kjøkken fra Sigdal med integrerte hvitevarer

·

Flislagte bad og vaskerom med gulvvarme

·

Store vindusflater og rikelig med dagslys

·

Hovedsoverom og stuer vender ut mot elvesiden

·

Lys eikeparkett i alle oppholdsrom

HØY
KOMFORT

KJØKKEN

•

BAD

O G T I LVA LG

L AVE BOUTGIF TER
Når du kjøper en helt ny bolig, kan
du påvirke en del av inventaret og
materialene selv. Dermed får du løsninger
du vil trives med i mange år fremover.

Å bygge stort og bo sammen, er smart.
Det skaper trygghet, gir lave bokostnader
og sparer miljøet. På SEUT Brygge blir
leilighetene svært energieffektive.
Innvendig vil et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning,
kombinert med vannbåren gulvvarme,
sørge for et godt inneklima året rundt.
Energiforbruket er således lavt og legges
inn i felleskostnadene som dekker:
• Oppvarming av boligen
• Forbruk av varmt og kaldt vann
• Boligforsikring (ikke innbo)
• Vaktmester
• Trappevask
• Kommunale avgifter
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Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra faktiske forhold.

• Grunnpakke TV

Kjøkken og garderobe

Bad og vaskerom

Tilvalg

Som prosjektkjøkken er det valgt Sigdal Scala hvit,
en klassisk og tidløs modell med rene linjer.
Benkeplaten blir i trykklaminert skifergrå farge
og det følger med integrerte hvitevarer. Det leveres
1 meter garderobeskap per sengeplass.

Både bad og vaskerom blir flislagt med grå 20 x 20
cm fliser på gulv og lyse ca. 25 x 44 cm fliser på vegg.
Videre leveres vegghengt toalett, dusjhjørne i glass,
vask, baderomsmøbler, speil og belysning.

Sammen med en konsulent ser dere på ulike
løsninger, og du får et kostnadsoverslag på
pristillegget. Du kan f.eks. velge andre fliser, farger,
gulv, kjøkken, garderobe og baderomsmøbler.
Alle kjøpere får tilsendt tilvalgsdokumenter.
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Visste du at man kan padle fra SEUT Brygge
både nord og syd? Er du heldig ser du også
bever og granntjønnaks på veien.

S EU T ELVA
I vente på ny elvefront med
langstrakte brygger, grillplasser,
benker og beplantning, renner
Seutelva trofast og stille forbi.

Elva er praktisk talt uten fall og renner gjennom
havavsatt leire. Den er næringsrik og har en viktig
landskapsøkologisk funksjon. Hele vassdraget byr
på et fantastisk våtmarksområde med rikt dyreog fugleliv, og har en rekke rødlistede arter. I nedre
del av elva er en strekning vernet som Skårakilen
naturreservat.
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En flott padletur
i vakre omgivelser

Et godt utgangspunkt
for fine opplevelser

Elva renner fra Skinnerflo på grensa til Råde
kommune, rett sørover forbi Ørmen og gamle
Onsøy Stasjon, forbi Kjølberg Herregård og
ned gjennom det store og fredede våtmarksområdet som strekker seg fra Skåra til Ørebekk.
Ved Floa og Bureskjær på Gressvik treffer den
Glommas vestløp, Vesterelva.

SEUT Brygge vil få ny front mot elva med stålspunt
og trekledning. En flott og ny brygge til småbåter
og et perfekt utgangspunkt for dagens båttur.
Ta turen ut fjorden mot Hvaler og Hankø, eller
med kano oppover elva der trærne ved vannet
skaper et perfekt miljø for den flittige beveren.
Kyststien kan du følge både mot Onsøy og Kråkerøy.

SOV GODT!
En god natts søvn er viktig. Du vil ha det stille
rundt deg, og luften skal være sval og frisk.
Kanskje liker du å sove med vinduet på gløtt?
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Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra faktiske forhold.

På SEUT Brygge ligger alle hovedsoverom mot den rolige
elvesiden, vendt bort fra veien. Mange har direkte utgang
til balkong og flere med mulighet for walk-in-closet.
Den friske luften får du gjennom et balansert ventilasjonsanlegg, som du selv styrer temperaturen på. I tillegg kan
du åpne dører og vinduer så mye du ønsker og slippe inn
den deilige sommernatten.

KOM OG SE
VÅR MODELL
Ønsker du å vite hvordan solforholdene blir? Eller se balkonger og
bygningen fra flere sider? Kom en tur innom våre lokaler på Værste
på Kråkerøy, og se den flotte modellen som står utstilt. Her får du
virkelig en god opplevelse av prosjektet. Modellen er i skala 1:100.

Ta kontakt
Geir Winther
Megler MNEF
m: 991 16 393
geir@em1fredrikstad.com
Heine Kristoffer Aas
Eiendomsmegler MNEF
m: 951 29 058
heine@em1fredrikstad.com

Modell. Kan avvike fra faktiske forhold.

www.eiendomsmegler1.no
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Prognosesenterets måling av kundetilfredshet
skjer i to ulike faser; ved overlevering av
boligen og i forbindelse med ettårsbefaring.
Målingen fanger på den måten opp hele
kundeopplevelsen fra kjøp av bolig, til man
har overtatt og bodd i boligen en tid.

Veiledning og salg

Byggherre

Backe Prosjekt vant
Årets mest tilfredse kunder – igjen!

På SEUT Brygge vil du treffe to av våre mest
erfarne eiendomsmeglere, Geir Winther og
Heine Kristoffer Aas. De vil stå til tjeneste gjennom
hele prosessen og være din veileder i valg av ny bolig.
Ta kontakt via telefon, mail eller stikk en tur innom
våre lokaler på Fredrikstad Stadion på Kråkerøy.

Utvikler og eier av SEUT Brygge er selskapet
Seut Utvikling AS, som igjen består av
Backe Prosjekt AS, Jan G. Larsen AS og
Holmskau Eiendom AS.
Soliditet, trygghet og lokal forankring
er dermed sikret i prosjektet.

For femte gang er Backe Prosjekt kåret til
«Årets boligleverandør» med de mest tilfredse kundene.
Prisen kommer som et resultat av mange års systematisk
og målrettet arbeid med fokus på sine boligkjøpere.
I dag har Backe trolig bransjens mest tilfredse boligkunder, og målet er fortsatt å være nummer én.

Jan G Larsen AS
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ARKITEKTENS
BESKRIVELSE

Adkomst
Det er fire trappehus med heis, med trinnfri
adkomst fra gatetunet. Alle trappehus er
forbundet med parkeringskjelleren. Det blir
også trinnfri adkomst til fellesarealer på
takflatene. Ved inngang B og C er det tverrforbindelse gjennom bygget. Dette gir enkel
adkomst fra gatetun til uteoppholdsareal.
Ved inngang A blir det tilrettelagt med eget
sykkelrom.

i hver enhet henvender seg mot vest. Denne
tilnærmingen har resultert i en svakt buet,
sammenhengende bygningskropp som vender
seg bort fra trafikkstøy og åpner seg mot vest.
Bygningskroppens volum trappes ned mot
sør, dette legger til rette for private- og
felles oppholdsarealer med god orientering
på takflatene.
Fasadematerialene er inspirert av de
industrielle bygningene som befant seg i
området, og de nye fasadene blir i hovedsak
utført i teglstein med innslag av treverk.
Det langstrakte volumet er stykket opp
i flere elementer med variasjoner i
fasadeutforming, teglfarge og høyde.

I nord er det planlagt nedkjøring til parkeringsetasjen. Fra parkeringsetasje er det direkte
heisforbindelse til alle oppganger og etasjer.

Mellom bygget og elva er det planlagt en
ny bryggepromenade og tilrettelagte uteoppholdsarealer med benker, beplantning
og mulighet for lek og rekreasjon.
Anlegget vil få en tiltalende standard og
er prosjektert av landskapsarkitekt.

Bygget
Bygget er utformet slik at hele bygningen i
seg selv utgjør en skjermende struktur, hvor
oppholdssoner og minst ett av soverommene

Leilighetene varierer i størrelse, fra 52 m2
til 172 m2 og er beskrevet i prospektet.
Alle leiligheter får sportsbod i lukket anlegg
i kjeller, i tillegg til p-plass.
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Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra faktiske forhold.

Tomten
Byggeområdet på Seut ligger parallelt med ny
hovedinnfart til byen. Innfartsåren ligger på
tomtas østside, mot vest ligger Seutelva og
Gressvik. I utformingen av Seut Brygge har
det vært overordnet å sikre god støyskjerming
av oppholdsarealer, både ute og inne, samtidig
som potensialet i reguleringsplanen blir
utnyttet på en forsvarlig måte.
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TOPPEN
AV HERLIGHET
Nyt morgenkaffen i solen,
samle en vennegjeng til middag,
ta livet med ro, opplev utsikten,
les en god bok. En takterrasse kan
brukes til mye herlig.

Alle med leilighet på SEUT Brygge kan fritt benytte de fine
fellesarealene som blir på taket, høyt hevet 20 meter over bakken.
Her blir det sittebenker og bord, lune tregulv, grønne innslag og en
hyggelig atmosfære. Solen får du fra tidlig morgen til sent på kveld.
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UTOMHUSPL AN
SEUT Brygge får solrike balkonger mot vest, en fantastisk bryggepromenade
og hyggelige aktivitetssoner til rekreasjon, lek og grilling.

SEUT Brygge ligger rett nordvest for Fredrikstad
sentrum på et gammelt industriområde.
Den lange og smale bygningen fungerer som en
støyskjerm for uteområdene som ligger vestvendt
med flott utsyn over vannet.

Lave murer langs deler av gangveisystemet
fungerer som sittekanter og gir mulighet for å
bygge opp de grønne arealene til mer varierte
terrengformer og få tilstrekkelig plantedybde for
vegetasjonsfeltene.

Anlegget har underjordisk parkeringsanlegg for biler
og sykkelparkering, og langs bygget blir det gatetun
med lav hastighet og liten trafikk. Veien skal bare
betjene SEUT Brygge og vedlikeholdstrafikk.

To av landskapsrommene er vist som lekearealer,
men en forventer at hele grøntanlegget vil fungere
som areal for lek- og opphold. I tillegg til sonen
langs vestsiden av bygget er et areal nord for
det tekniske bygget til riksveien vist som et
aktivitetsområde for fri lek.

Det blir en bryggefront langs hele tomta, og mellom
brygga og bygget bygges det opp et sammenhengende grøntanlegg med lekeplasser, oppholdsarealer,
grønne områder for lek, sitteplasser og grillplass.
Et internt gangveisystem ligger nærmest bygget, så
lang ut fra husveggen at leiligheter på bakkeplan
opplever at deres oppholdsarealer er private.
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Arealet ligger lavere enn veien og vil være skjermet
fra støy ved murer og rekkverk. Et areal helt i sør er
vist som felles grillplass. Denne er trukket vekk fra
bygget for at ikke de nærmeste leilighetene skal bli
spesielt belastet med lyd og lukt.
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11. et. 31,4 m

10. et. 28,2 m

9. et. 25,2 m

SALGSTRINN 1

8. et. 22,2 m

PL ANTEGNINGER

7. et. 19,0 m

På de neste sidene finner du er variert utvalg
av leiligheter i trinn 1.

6. et. 15,8 m

For ytterligere opplysninger og eventuelle
spørsmål, ber vi deg kontakte megler eller
klikke deg inn på prosjektets hjemmeside.

5. et. 12,6 m

4. et. 9,6 m

www.seutbrygge.no.

3. et. 6,6 m

Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra faktiske forhold.

2. et. 3,6 m

Avstand fra
bakkeplan til
gulv i hver etasje.

BRYGGE/ 32

SEUT BRYGGE/ 33

TEGNINGSUNDERLAG OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A4

A-08

Spektakulær hjørneleilighet
med panoramautsikt
126 m2

En perle av en leilighet, som bryter
med det tradisjonelle og ivaretar det
funksjonelle. Her er det store og luftige
rom – og mye lys. Romslig hovedsoverom med walk-in-closet, to flotte bad
og et kjøkken som nærmest bor på
balkongen.

A501

Leil 08
125,9 m2
Stue/Kjøkken
64,3 m2
Balk
ong
16,1
m2

Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra faktiske forhold. Bokhyllene er f.eks. ikke med i leveransen.

alt. Sov-3
6,9 m2
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Sov-2
9,1 m2

Bad-1
6,6 m2

A201 A301 A401 A501 A601 A701
A801 A901 A1001
ANTALL ROM

3

BRUKSAREAL

126 m2

P-ROM

123 m2

BALKONG

Bad-2/Vaskerom/Tekn
6,8 m2

16 m2
Sov-1
18,1 m2
Entre
11,9 m2

Bod/WIC
3,3 m2

DR

A502

Leil 02 BRA - 9stk
Leil 08 - 125m2
Plan 1etg78,7 m21stk
Plan 2etg
1stk
Plan 3etg
1stk
Plan 4etg
1stk
Plan 5etg
1stk
Plan 6etg
1stk
Plan 7etg
1stk

Sov-1
12,9 m2

Bod
3,0 m2

Entre

Deilig treroms med stor
balkong og åpen stue
TEGNINGSUNDERLAG OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A4

79 m2

A-02

En leilighet som utnytter arealet på en
meget elegant måte. Stor og åpen løsning i stue og kjøkken, to flotte soverom
og flislagt bad med plass for vask/tørk.
Vestvendt uteplass og rikelig med lys inn
fra de store vindusflatene.
Leiligheten fås med to ulike balkongstørrelser. Den største har også utgang
fra hovedsoverom.

Sov-1
12,4 m2

Gang
4,5 m2

A603 A703 A903 A1003
balkong 21 m2

Entre
5,8 m2

Sov-2
7,1 m2
DR

A303 A403 A503
balkong 14 m2

Bad
6,5 m2

3

BRUKSAREAL

79 m2

P-ROM

76 m2

BALKONG

21 m2

BALKONG

14 m2

Stue/Kjøkken
36,0 m2

Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra faktiske forhold.

ANTALL ROM

Bod
3,0 m2

Balkong
21,4 m2

A703

Leil 02
78,7 m2
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Leil 02B - 79m2 BRA - 7stk
Plan 3etg
1stk
Plan 4etg
1stk
Plan 5etg
1stk
Plan 6etg
1stk
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Lys og trivelig treroms
med eget kjøkkenhjørne
TEGNINGSUNDERLAG OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A4

79 m2

A-02

Liker du at kjøkkenet er delvis skjermet fra stuen, er dette en fin løsning.
Stuen er åpen og romslig, med god
plass til middager sammen med familie
og venner. To soverom, bod, entré og
flislagt bad med plass for vask/tørk.
Vestvendt og solrik balkong.
Sov-1
12,9 m2

A702

Leiligheten fås med to ulike balkongstørrelser. Den største har også utgang
fra hovedsoverom.

Bod
3,0 m2

Leil 02
78,7 m2

Entre
6,0 m2

A602 A702 A802 A902 A1002
balkong 19 m2

Balkong
18,7 m2

Bad
6,5 m2

3

BRUKSAREAL

79 m2

P-ROM

76 m2

BALKONG

19 m2

BALKONG

14 m2

Stue/Kjøkken
37,7 m2

Sov-2
9,1 m2
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Leil 02A - 79m2 BRA - 29stk
Plan 1etg
1stk
Plan 2etg
1stk
Plan 3etg
6stk
Plan 4etg
6stk
Plan 5etg
6stk

Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra faktiske forhold.

ANTALL ROM

DR

A302 A402 A502
balkong 14 m2
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Lekker og smart
toroms leilighet
52 m2

ANTALL ROM

Stue/Kjøkken
28,5 m2

Bod
3,2 m2

2

BRUKSAREAL

52 m2

P-ROM

49 m2

BALKONG

A-01

12 m2

Entre
3,0 m2

Balkong
11,7 m2

Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra faktiske forhold.

A101 A102
A202 A203 A204

TEGNINGSUNDERLAG OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A4

Klarer du deg med ett soverom, er
denne midt i blinken. Stuen er godt
utnyttet, og kjøkkenet er fint plassert i en egen nisje. Store, åpne
vindusflater lar dagslyset fylle hele
rommet med lys. Fra uteplassen nyter
du utsikten til brygga og elven.

Bad
5,6 m2

A101

Sov-1
9,4 m2

Leil 01
52,0 m2
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Leil 01 - 52m2 BRA - 15stk
Plan 1etg
6stk
Plan 2etg
9stk

DR
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103 m2

Tegn.:
Kontr.:

Dato:
Mål:

Tegnet av
Arkitekten

301017
1:100

Leil 04 - 102,6m2 BRA - 13stk
Plan 1etg
1stk
Plan 2etg
2stk
Plan 3etg
2stk
Plan 4etg
2stk
Plan 5etg
2stk
Plan 6etg
2stk
Plan 7etg
2stk

Forprosjekt Fase1

Gnr/Bnr: Gnr/Bnr/Festenr
Adresse, 0000 Sted

Smakfullt og sosialt
– tvers gjennom

Denne store 3-roms boligen er gjennomgående og får lys fra
begge sider. Kjøkkenet blir et naturlig samlingspunkt
med OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A4
TEGNINGSUNDERLAG
sin åpne løsning, og du får en romslig stue med utgang til en
skjermet og intim balkong. To flotte bad samt hovedsoverom
med walk-in-closet/bod og balkongutgang.

A303

Leil 02
78,7 m2
A304

Leil 04
102,6 m2

Balkong
17,9 m2

Bod
3,0 m2
Sov-1
12,9 m2

Entre
10,2 m2
Sov-2
10,0 m2

Bad-1
5,6 m2

DR

Bad-2
2,8 m2

17000

SEUT BRYGGE

A-04 Leil 04

Stenseth Grimsrud arkitekter AS

Stue/Kjøkken
53,5 m2

alt. Sov-3
10,1 m2

B301
Balkong
17,8 m2

A205 A304 A404
A504 A604 A704
ANTALL ROM

3

BRUKSAREAL

103 m2

P-ROM

100 m2

BALKONG
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18 m2

A-04
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Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra faktiske forhold.

Leil 04

102 m2

Lekker, gjennomgående
leilighet i første etasje
Forprosjekt Fase1

TEGNINGSUNDERLAG OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A4

Gnr/Bnr: Gnr/Bnr/Festenr
Adresse, 0000 Sted

TEGNINGSUNDERLAG OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A4

98 m2

A903

Leil 02
78,7 m2

A904

Leil 09
101,6

Sov-1
12,7 m2

m2

Bod
3,2 m2

Bad-1
5,6 m2

Sov-2
10,2 m2

Bad-2
2,8 m2

Stue/Kjøkken
28,5 m2

A103

Leil 04
98,3

m2

Balkong
17,9 m2

Terrasse

Bod
3,0 m2
Sov-1
12,9 m2

Sov-2
8,5 m2

Bad-1
5,6 m2
Entre
8,3 m2

DR

WC
2,1 m2

17000

SEUT BRYGGE

alt. Sov-3
10,7 m2

A-04 Leil 04-1etg

Stenseth Grimsrud arkitekter AS

17000

SEUT BRYGGE

A-09 Leil 09

Stenseth Grimsrud arkitekter AS

Balkong
16,7 m2

Stue/Kjøkken
52,7 m2

301017
1:100

Tegnet av
Arkitekten

301017
1:100

Tegnet av
Arkitekten

DR

Entre
10,2 m2

Dato:
Mål:

Dato:
Mål:

Tegn.:
Kontr.:

Ta turen til meglerkontoret og
se modellen som står utstilt.
Da ser du bygget fra alle vinkler.

Bod
3,2 m2

I første etasje får du oppleve den fine
stemningen langs brygga på nært hold,
uten at det føles påtrengende.
Leiligheten er gjennomgående, har to
bad og to fine soverom. I tillegg blir det
godt med plass i både entré, spisestue,
kjøkken og salong/TV-stue.

Tegn.:
Kontr.:

Leil 09 - 102m2 BRA - 2stk
Plan 9etg
1stk
Plan 10etg 1stk

Balkong
21,4 m2

Samme elegante planløsning som på
forrige side, men som i tillegg får noen
ekstra store vinduer mot øst og syd. Her
blir det med andre ord fantastisk utsikt
uansett hvor i leiligheten du står.

Leil 04 - 1etg 98,3m2 BRA - 1stk
Plan 1etg
1stk

Forprosjekt Fase1

Gnr/Bnr: Gnr/Bnr/Festenr
Adresse, 0000 Sted

To fantastiske endeleiligheter
i 9. og 10. etasje

Stue/Kjøkken
53,5 m2

alt. Sov-3
10,1 m2

B101

Leil 04

A904 A1004

A 103
3

ANTALL ROM

BRUKSAREAL

102 m2

BRUKSAREAL

98 m2

P-ROM

95 m2

BALKONG

18 m2

P-ROM

99 m2

BALKONG

17 m2
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A-04

3

A-09

ANTALL ROM
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Balkong
17,8 m2

TEGNINGSUNDERLAG OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A4

A-11

Særegen og stor hjørneleilighet
med over 50 m2 uteplass
121 m2

Sov-1
14,9 m2

Bod
3,0 m2

Bad-1
6,5 m2

Sov-2
8,9 m2

Gang
11,6 m2

Vaskerom/Tekn.
3,3 m2

Bad-2
3,8 m2

Balkong
21,4 m2

Sov-3
9,5 m2

Entre
4,1 m2

A803

Leil 11
120,6 m2

A 803

Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra faktiske forhold.

ANTALL ROM

4

BRUKSAREAL

121 m2

P-ROM

118 m2

BALKONG

21 m2

BALKONG

31 m2

Stue/Kjøkken
49,0 m2

Balkong
31,4 m2
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Leil 11 - 116m2 BRA - 1stk
Plan 8etg
1stk

DR

Denne leiligheten er unik, og det finnes
bare én! Svært innholdsrik med tre
soverom, to store uteplasser og et stueareal på hele 50 m2 som gir en fantastisk
plass til salong, spisestue og kjøkken.
Mange utganger til uteplasser fra soverom og stue.

Majestetisk
toppleilighet med
rålekker takterrasse

Ent
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Stu
e/
75, Kjøkke
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n

Tak
ter
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DR

Gedigen toppleilighet i 11. etasje med
all plass man kan drømme om, inne
såvel som ute. Leiligheten bader i lys
fra alle kanter, med utsikt fra nord til
sør. 3 soverom, 2 bad, stue på 75 m2 og
tre uteplasser, hvor den største er en
innebygget takterrasse på hele 44 m2.
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Bad
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BALKONG
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BALKONG
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Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra faktiske forhold.
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Bod WIC
4,3 m2

Balkong
21,5 m2

8=
18
00
30

Denne leiligheten troner på toppen,
mer enn 30 meter over bakken.
Storslagen utsikt mot by, sjø og landskap i vest. Fra den romslige stuen kan
du åpne dørene på vid gap ut til en
storslagen takterrasse. I tillegg har den
to balkonger som sikrer sol hele dagen.

Sov-1
17,6 m2

x
16

153 m

2

TEGNINGSUNDERLAG OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A4

Orkesterplass og sydvent
panoramautsikt

A-14

Bad
5,5 m2

DR

Sov-2
9,8 m2
Korr.
7,5 m2

Bad/Vaskerom
8,6 m2
Entre
7,9 m2

Sov-3
9,6 m2

Balkong
8,4 m2

A1102
Korr.
15,6 m2

Leil 14
152,5

ANTALL ROM

4

BRUKSAREAL

153 m2

P-ROM

148 m2

TAKTERRASSE

35 m2

BALKONG

22 m2

BALKONG

8 m2

m2

Stue/Kjøkken
60,5 m2

Takterrasse
35,4 m2
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Leil 14 - 139m2 BRA - 1stk

Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra faktiske forhold.

A1102
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BYGGEBESKRIVELSE
November 2017

•

Rørføringer vil bli skjult over nedforede
himlinger, eller bak innkassinger i bod,
på soverom og over kjøkkeninnredning.

Seut Brygge, Fredrikstad
FAST INNREDNING
OG UTSTYR

vdS

G E N E R E LT
På SEUT Brygge er det planlagt totalt 108
leiligheter fordelt på 4 bygg/trinn som
henger i sammen.
Bygg A har 41 leiligheter og 11 etasjer.
Bygg B har 28 leiligheter og 7 etasjer.
Bygg C har 24 leiligheter og 6 etasjer.
Bygg D har 15 leiligheter og 5 etasjer.
Prospekt og denne beskrivelsen gir en
kort orientering om leveransens kvalitet
og omfang.
Enkelte illustrasjoner i prospektet kan
vise forhold som ikke inngår i leveransen,
som eksempelvis parkett, møblering,
fasadedetaljer, vindusutforming,
garderobeløsninger etc.
Alle opplysninger i beskrivelsen og
prospektet er gitt med forbehold om rett
til endringer som er hensiktsmessige eller
nødvendige (eksempelvis offentlige pålegg)
uten at den generelle standarden forringes.
Mindre endringer av de oppgitte arealene
kan forekomme da detaljprosjekteringen
kan medføre endringer ved fremføring av
tekniske sjakter for ventilasjonsanlegg,
elektriske føringer og innbygging av avløp.
Prosjektet bygges iht. plan og bygningslovens krav i TEK 10, og NEK 2014 vedr.
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Det tas forbehold om eventuelle feil i
beskrivelse og prospekt, og godkjenninger
fra offentlige myndigheter.

Innvendige vegger oppføres av stål eller
trestendere kledd med gipsplater.
Enkelte vegger består av betong, som for
eksempel mellom leiligheter, mot ganger
og mot trapperom.

KONSTRUKSJONER

FELLESAREALER

elektriske installasjoner.

Bygningen utføres med bærende vegger og
etasjeskillere i plasstøpt betong. Trapper og
balkonger vil utføres i prefabrikkert betong.
Takkonstruksjon i betong, utvendig isolert
og tekket med pappmembran.
Utvendige vegger utføres med bindingsverk isolert med mineralull og innvendig
kledd med gipsplater.
Fasadene vil hovedsakelig bestå av
mursteinsforblending med trekledning på
balkonger og inntrekk.
Balkonger får en betongoverflate, men
kan flislegges som en del av tilvalget.
Takterrasser isoleres, tekkes med pappmembran, samt tredekke på store deler.
Enkelte private takterrasser flislegges.
Balkonggulv og takterrasser er utvendige
konstruksjoner, og mindre ansamlinger
av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten etter regnvær. Utvendige rekkverk
oppføres i metall og glass.

INNGANG OG TRAPP
Det er 1 hovedinngang i hver blokk, med
trappesjakt og heis som går til alle etasjer
og P-kjeller. Det er i tillegg en rømningstrapp i hver oppgang. Trapper og gangarealer flislegges. Vegger, underside trapper
og repos, sparkles og males. Postkasser
monteres ved inngangsparti. Det leveres
ringetablå og callinganlegg med kamera
og døråpner fra hver leilighet, samt
ringeknapp utenfor hver leilighet.
GARASJEKJELLER
Garasjekjeller bygges under hele prosjektet,
og det leveres 1 P-plass og 1 sportsbod til
hver leilighet. Det er noen P-plasser til overs
som kan kjøpes. Tak i kjeller vil være malt
betong eller nedforet garasjehimling.
Vegger vil være malt betong. Gulv vil bestå
av betong som støvbindes. Garasjen vil
ventileres iht. forskrifter.
Det leveres elektrisk garasjeport til P-kjeller,

som styres ved hjelp av fjernstyrt portåpner
(1 stk. per garasjeplass).

UTOMHUSARBEIDER
Endelig utomhusplan er ikke ferdig prosjektert og må betraktes som retningsgivende.
Det vil bli etablert beplantning og grøntarealer rundt blokkene. Felles utearealer vil
være tilgjengelige for alle beboerne. Det
skal etableres ny bryggefront med bryggepromenade mellom blokkene og elven.

Kjøkken. Kjøkkeninnredning med hvite
fronter type Sigdal Scala eller tilsvarende.
Det vil bli utarbeidet en egen kjøkkentegning for hver leilighet. Kjøkkenet leveres med
integrerte hvitevarer som oppvaskmaskin,
stekeovn, induksjon komfyrtopp. Kjøleskap
leveres ikke, men kan bestilles som en del av
tilvalget.
Bad. Det monteres baderomsinnredning
med skuffer og helstøpt servant/topplate
med ettgreps servantbatteri. Over servant
leveres speil og speilbelysning.
Det leveres veggmontert klosett i hvitt
porselen. Der det ikke er eget vaskerom
leveres nødvendig opplegg for vaskemaskin
og tørketrommel på badet (forutsetter
kondenstørketrommel). Dusjhjørne er med
der hvor det er vist i kontraktstegning.

leveres solskjerming på vinduer iht. arkitektens soldiagram.
TEKNISKE INSTALL A SJONER
Oppvarming. Boligene blir varmet opp med
vannbåren gulvvarme knyttet til Fredrikstad
Fjernvarme. Det vil bli individuell styring av
hvert rom. Tappevann varmes også opp av
fjernvarme. Det legges opp til at kostnadene
til oppvarming og tappevann inngår i felleskostnadene, og fordeles i forhold til areal på
leilighetene. (Kan bestemmes av sameie).
Ventilasjon. Det leveres balansert separat
ventilasjonssystem med varmegjenvinning
til hver leilighet. Dette gir frisk luft til alle
oppholdsrom med avtrekk fra baderom,
vaskerom og kjøkken.
Aggregatet monteres i bod, men i mindre
leiligheter kan aggregatet være en del av
kjøkkeninnredningen over komfyr.

Garderobeskap. Det leveres 1 m skap per
sengeplass av type Sigdal eller tilsvarende.
Høyde på skap er 2,10 m. (Inventar som er
stiplet på tegning leveres ikke).

Elektrisk. Den elektriske installasjonen er
iht. NEK 2014. Generelt er det skjult anlegg,
bortsett fra under overskap på kjøkken
og enkelte tilfeller ved lydvegger. Det vil
bli utarbeidet en elektrotegning for hver
leilighet som angir plassering av elektropunkter i hvert enkelt rom. Sikringsskap
monteres i bod eller i entré. Hver leilighet
har individuell avregning av strømforbruk.

Vegger. Malte vegger i lys, grå farge
med bakenforliggende armeringsduk.
På baderomsvegger monteres lyse
keramiske fliser (ca. 25 x 44).

Innvendige dører. Det leveres hvite formpressede eller glatte dører med stålvridere
og hvitmalte gerikter. Inngangsdører til
leiligheter leveres av type Swedoor eller
tilsvarende i malt utførelse, og med FGgodkjent lås og systemnøkkel.

Sanitær. Det monteres opplegg for vaskemaskin i bad, eller vaskerom der hvor dette
finnes. Gulvvarmeskap og tappevannskap
monteres i bod, vaskerom eller i bad.
I mindre leiligheter kan dette også monteres
i andre rom pga. plass.

Himlinger. Sparklede og malte betonghimling. Betonghimlingen kan bestå av
plattendekker, og da må det påregnes
v-fuger. På baderom, vaskerom, entré og der
hvor det er nødvendig, vil det monteres nedforede gipshimlinger som sparkles og males.

Vinduer og terrassedører. Det leveres
trevinduer med energiglass, hvitmalte
innvendig og aluminiumsbelagte utvendig.
Balkong og terrassedører leveres enten
som skyvedører eller slagdører iht. tegning.
Foringer og listverk leveres hvitmalte. Det

Telefon/bredbånd/TV. Det leveres fiberkabel til hver leilighet for bruk til TV og
bredbånd (og ev. telefoni). Det leveres et
ferdig punkt for TV i stue, samt tom-rør til
alle soverom for ytterligere tilkobling av
TV-punkter. Det vil bli montert et eget skap

INNVENDIG BEHANDLING
Gulv. Det legges eikeparkett på alle
ordinære gulv i leiligheten. På bad legges
det keramiske fliser (20 x 20 cm) med mørk
grå farge. I vaskerom legges det også flis.
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i bod som inneholder et trådløst modem for
bredbåndstilknytning.
Det leveres dekoder og fjernkontroll for TV.
Kjøper betaler selv tilknytningsavgift og
abonnement for data, mens grunnpakke for
TV inngår i felleskostnadene.

R AMMESØKNAD/
IGANGSET TINGSTILL ATELSE

Sprinkelanlegg/brannalarm. Det vil pga.
branntekniske krav bli montert boligsprinkling i leilighetene. Synlige sprinkelhoder
må påregnes. Det installeres også felles
brannvarslingsanlegg for alle leiligheter.

Søknad om igangsettingstillatelse
sendes så snart tilstrekkelig forhåndssalg
er oppnådd.

TILVALGSMULIGHETER
I henhold til Budstadoppføringslova kan
kjøpere kreve tilvalg/endringer utført
mot å betale kostnadene. For å gjøre
det enklere og rimeligere for kjøperne,
vil det bli laget en tilvalgsmeny hvor
valgmuligheter, priser og tidsfrister for
bestilling vil fremgå på følgende områder:
• Flere fargevalg på vegger
• Flere typer parkett
• Alternative kjøkkeninnredninger,
baderomsinnredninger og garderober
fra prosjektets leverandør.
• Andre typer fliser
• Dusjkabinett/dusjhjørner og annet
utstyr på bad
• Innvendige dører
• Ekstra elektriske punkter og utstyr,
telefon og TV kontakter
ORGANISERING
Prosjektet vil bli organisert som et sameie
med selveierleiligheter, hvor kjøper får et
skjøte på sin seksjon. Garasjeanlegget blir
en egen seksjon hvor kjøpere med garasjeplass får en rett til anvist plass. Salgsprisene
er faste og reguleres ikke etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst
å regulere prisene på usolgte boliger.

Det er innsendt rammesøknad for
prosjektet, og det forventes en
godkjenning i løpet av 2017.

Det tas forbehold om rammetillatelse og
endringer i endelig plan og tegninger i
forbindelse med offentlig godkjenning.

Desember 2017
Seut utvikling AS

PARKERING
OG SPORTSBODER
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Nå er det slutt på tiden med iskald bil og skraping av ruter.
Til hver leilighet følger én p-plass og én sportsbod i en lys
og oppvarmet parkeringskjeller. Du får fjernstyrt portåpner,
fast plass og enkel adkomst via heis opp til etasjen der du
bor. Det blir også anrettet ladeplasser for el-biler. Sykkelparkering blir innvendig i første etasje, lengst nord i bygget.
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Det tas forbehold om små avvik i arealer og planløsninger.
Illustrasjoner er ment som retningsgivende og vil ikke alltid
stemme med virkeligheten.

Følg med på internett:
Her finner du nyttig informasjon og kan følge med på
hvilke leiligheter som er ledig for salg. Meld deg også
på vår nyhetstjeneste, så får du siste nytt om prosjektet.

Facebook: SEUT Brygge

TELL Reklamebyrå 12/17

www.seutbrygge.no

