
TOPPEN
UTROLIG UTSIKT HIMMELHØY HIMLING ENESTÅENDE EKSKLUSIVT
Store vindusflater i front gir 
fantastisk utsikt over Haugesund 
og horisonten i vest.

ODDHANSEN.NO

av Litlaskar

Leiligheter med store takhøyder, 
toppleilighetene med buet tak på 
hele 3,5 meter.

Toppen blir det mest eksklusive 
boligprosjektet noensinne  
bygget av Odd Hansen.
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Dette prospektet omhandler første byggetrinn av  
Odd Hansens og trolig Haugesunds mest eksklusive 

boligprosjekt noensinne  – Toppen. 

Toppen er Odd Hansens kom- 
mende og mest påkosted bolig-
prosjekt. Med en fri beliggenhet 
sentralt i Haugesund, nærmere 
bestemt i Litlaskar, like sør for  
Beverskaret. Dette intime bolig- 
prosjektet vil bestå av tre ark- 
itekttegnede bygg med hen-
holdsvis 6, 7 og 7 leiligheter. 

Leilighetenes størrelse varierer 
fra 55 til hele 161 kvm, Alle med 
gjennomtenkte detaljer og rom-
løsninger, som vannbåren gulv-
varme, stue med god plass til 
spisestue og store vindusflater i 

front med unik utsikt mot sør/vest 
og over Haugesund, også fra lei- 
lighetenes skjermede terrasser.

Alle 20 leilighetene vil også ha 
solid en-stavs parkett og store 
moderne fliser med 50x50 som 
standard og med et stort og 
bredt sortiment hva gjelder valg-
muligheter. I hjertet av de flotte 
leilighetene finner du et opp- 
gradert kjøkken, med blant annet 
kjøkkenøy og moderne fronter 
som veksler mellom trespiler og 
malte overflater. Også de funk 
sjonelle hvitevarene er opp- 

gradert og leveres av kvalitets- 
garantisten Miele. Flere av leilig- 
hetene får også store walk-in 
garderober. Uansett hvilken av 
leilighetene som faller deg best 
i smak, får du gode muligheter 
til også å gjøre egne tilpasninger. 
Utenfor leiligheten din får du  
avskjermede og solrike oppholds-
areal. De innbydende inngangs-
partiene til byggene i Toppen 
er dessuten utstyrt med lekker  
skifer og behagelig og praktisk 
varme skjult i gulvet.  

Toppen 
av Litlaskar
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I tillegg blir det gjesteparkering sentralt på 
tomten. Hver leilighet får også tildelt en 
sportsbod på ca. 5 kvm i byggets 1. etasje. 
Leilighetene i Toppen vil være selveierleilig-
heter hvor hver kjøper får skjøte for sin leilig-
het, garasjeplass og bod. 

Toppen ligger i gangavstand til Haugesund 
sentrum, noe som vil redusere biltrafikken til 
og fra boligene. Det er i tillegg kort vei til flotte 
turområder og til den splitter nye gangstien 
nord for Beverskaret, hvor du gjennom flott 
natur kommer ned til Skåredalen. 

Beboerne i Toppen vil få egen avdelt 
parkeringsplass i et lukket garasjeanlegg.

Med leilighet i Toppen får du:

•    Unik beliggenhet

•    Buet stuetak med himlingshøyde på hele 3,5 meter

•    Fantastisk utsikt og store vindusflater

•    Et intimt boligprosjekt med kun 6 og 7 enheter pr. bygg

•    Egen avdelt parkeringsplass i lukket garasjebygg

•    Smarte og gjennomtenkte romløsninger og detaljer

•    Eksklusive innerdører til soverom og stue med ekstra høyde 

•    Stemningsskapende og lun en-stavs parkett

•    Store og moderne fliser

•    Oppgradert kjøkken og hvitevarer fra Miele av høy kvalitet

•    Oppvarmet inngangsparti med skifer og varme i gulv
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De fleste leilighetene i Toppen får en takhøyde 
på 250 cm. De mest eksklusive toppleilighetene 
vil imidlertid få hele 260 cm mellom tak og gulv, 
i tillegg til hele 3,5 m takhøyde inne i buen.

Høy kvalitet
- ny standard



7Oddhansen.no

•    Vannbåren gulvvarme

•    Smarte romløsninger

•    Takhøyde på 250 og 260 cm

•    Enstavs parkettgulv

•    Eneståede utsikt

•    Lune, skjermede terrasser

•    Eget vaskerom

•    Store vinduer fra Nordan med    
      solskjerming og selvrensende  
      egenskaper 

•    Royalimpregnert kledning  
     – lave vedlikeholdskostnader 

•    Ingen betaling før overtagelse

•    Stor valgfrihet hos våre  
      underleverandører  

•    Mulighet for smarthus- 
     teknologi 

•    Lave bokostnader

•    Boligsalgsforsikring 

•    Oppvarmet inngangsparti

•    Eksklusive innerdører til  
      soverom og stue med  
      ekstra høyde 

 

Toppen vil få blant annet  
disse gode kvalitetene:



Toppen av Litlaskar8

Ved kjøp av ny bolig følger det 
også en ny flytteprosess.

Flytte- 
fordeler  

Denne skal vi i Odd Hansen gjøre så enkel  
og smertefri som mulig med vårt konsept  
«Flyttefordeler» – et konsept du kan lese  
mer detaljert om på de påfølgende sidene  
i dette prospektet.
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FØR DU KJØPER

•    Gratis verdivurdering  
      av nåværende bolig

•    Ingen forskuddsbetaling 

SALG AV NÅVÆRENDE BOLIG

•    Odd Hansen tilbyr deg salgs- 
     garanti, slik at du slipper å uroe  
     deg for ikke å få solgt din nå 
     værende bolig. Salgsgarantien  
     innebærer at om du ikke får solgt  
     nåværende bolig til meglers  
     verdivurdering, dekker vi rentene  
     på det boliglånet du har i dag i  
     inntil 12 måneder.  

VED INNFLYTTING

•    Gratis leie av flyttebil,  
      etter første mann til  
      mølla-prinsippet 

•    3 gratis tømminger av  
      henger på Årabrot Miljøpark

•    50 prosent prisavslag på  
      3 måneders leie av container 
      hos OK Minilager

•    Gratis interiørrådgivning fra  
      interiørdesigner fra Indesign  

Fordeler  
ved å flytte 
inn i Toppen
Noen av de mange fordelene ved å kjøpe 
leilighet og flytte inn i Toppen har vi delt 
inn i tre kategorier: 
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Odd Hansen har de siste fem 
årene ført opp nærmere 250 lei-
ligheter på Haugalandet, mange 
av dem i de to store boligprosjek-
tene Beverskaret og Utsikten.  
I tillegg er vi nå altså i gang med 
byggingen av de 150 leilighetene 
i Smedasundet 1, hvor de første 
leilighetene er innflyttingsklare 
våren 2019.  Dette og resten av 
vår historie gjør oss til en av de 
største og mest erfarne utbygg- 
erne i vårt distrikt. Med lang 
erfaring som kvalitetsbevisst 

boligbygger, vet vi hva kundene 
ønsker. Vi legger derfor stor vekt 
på valgfriheten vi tilbyr våre 
boligkjøpere. Dette gjør at du  
som kunde får muligheter til å 
sette ditt personlige preg på 
leiligheten din, uten at det går 
utover den generelle kvaliteten. 

For å gjøre dette mulig har 
vi fokus på god dialog med 
kundene fra dag én. I kombi-
nasjon med godt samarbeid 
med våre foretrukne under- 

leverandører, sørger dette for  
at sluttresultatet og din bolig blir 
perfekt.  For oss i Odd Hansen er 
byggingen av Toppen nok en stor 
mulighet til å bevise hvilke gode 
spissferdigheter, kunnskaper og 
kompetanser vi har i snekker- 
beltet. Vi vet allerede nå at vi med 
det endelige resultatet av bolig-
prosjektet får gleden av å pre-
sentere alle våre dyktige leve- 
randører og samarbeidspartne-
re på en særdeles god måte.

Odd Hansen
Toppen blir bygget av Odd Hansen – et tradisjonsrikt 

selskap med røtter tilbake til 1937.
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Ventilasjonsanlegget sørger for at luften i alle av lei-
lighetenes rom kontinuerlig skiftes ut og at varmen i 
luften gjenvinnes. En miljømessig gevinst ved Toppen 
er at forbruksenergi hentes direkte fra jordvarme. 
Denne omsettes så til oppvarming av boligene via et 
energieffektivt varmepumpeanlegg. Slik får leilighe-
tene på Toppen varme, lune gulv, og man slipper å be-
nytte panelovner og elektriske varmekabler. Varme- 
pumpeanlegget leverer også energi til forbruksvann.

Nok en 
vinner på 

gjenvinning
Toppen er et miljøriktig og moderne 

boligprosjekt som bygges etter bygge-
forskrifter hvor det er krav om god 
isolering og gjenvinning av varme 

via balansert ventilasjon.



Toppen av Litlaskar18



19Oddhansen.no



Toppen av Litlaskar20

Som kjøper av leilighet i Toppen har du valget  
mellom lys eller tradisjonell en-stavs eikeparkett  
på alle gulv, uten tillegg i pris.

Bygget på 
gode kvaliteter

•    Lune, skjermede terrasser

•    Fliselagte bad med store  
      moderne fliser

•    Vegghengte toaletter

•    Valgfrihet mellom tradisjonell     
      eller enstavs eikeparkett på  
      alle gulv, uten tillegg i pris 

•    Slette malte vegger

•    Sparklet og malte himlinger 
 

•    Balansert ventilasjon med  
      varmegjenvinning 

•    Eksklusive innerdører til  
      soverom og stue med  
      ekstra høyde 

•    Skyvedørsgarderobe i  
      «Master-soverom» 

•    Kjøkkeninnredning som  
      inkluderer integrerte  
      hvitevarer fra Miele,  
      som platetopp, komfyr,  
      kjøleskap og oppvaskmaskin 

HER FØLGER FLERE AV GODENE SOM FØLGER MED PÅ KJØPET AV 
LEILIGHET I TOPPEN:
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Arkitektens 
redegjørelse

Fra arkitekt og haugesunder Per Oscar Haaland

Som arkitekt er det å få anledning til å utvikle 
og tegne et boligprosjekt med en slik enestå- 
ende beliggenhet et stort privilegium. Denne  
eiendommen har nesten alt man kan ønske seg; 
fantastisk, uhindret utsikt over by og hav, svært 
gode solforhold fra morgen til kveld og umiddel-
bar nærhet til naturen og byheiene, samt kort 
avstand til byen. 

Gjennom bevisst bruk av arkitektur har vi forsøkt 
å ivareta disse mulighetene og kvalitetene.

Terrassene ligger mot vest og sør, godt be- 
skyttet mot den for oss velkjente nordavinden. 

Store glassflater fra gulv til tak mot vest, med 
tilhørende glasshjørner mot nord og syd, gjør at 
man får et fritt utsyn i nesten alle retninger.

De relativt høye og slanke bygningskroppene 
er innbyrdes forskjøvet og brutt opp i mindre 
element slik at de ikke skal oppleves som mas-
sive blokker, men mer få et preg av småhusbe- 
byggelse, hvor hver leilighet er gjenkjennbar og 
har sin egen identitet. Variasjon i bruk av farger 
og materialer er med på å understreke dette.

Det er lagt stor vekt på å prosjektere gode plan-
løsinger som har en innebygd fleksibilitet. 
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Fasade vest - tidlige håndtegnede skisser av arkitekt Per Haaland

De fleste leilighetene er 4-roms, 
men kan relativt enkelt endres til 
3-roms om man ønsker større 
stue, eller 5-roms om man øn-
sker 4 soverom.

Når det gjelder arkitektur er 
prosjektet ikke tenkt å fremstå 
som verken spesielt modernis-
tisk eller tradisjonelt, det er mer 
lagt vekt på at husene skal frem-

stå på en måte som er rolig, av-
dempet og tilpasset den aktuelle 
situasjonen.

For en arkitekt er det alltid håp 
om at huseieren kommer med 
en tilbakemelding som sier: «Her 
er det godt å bo». Vi har på bes-
te måte forsøkt å utforme dette 
boligprosjektet slik at dette kva-
litetsmerket kan bli oppfylt.



Bruksareal: 101 kvm    
Antall rom: 4

A 1-1

Soverom 9 m2

Soverom 9 m2

Soverom 13 m2

Hall 10 m2

Bad 7 m2

Bad 6 m2

Garderobe 
6 m2

Stue/kjøkken 30 m2

Terrasse 32 m2

Gang
 10 m2

1-1

2-1

3-1

2-2

2-2

3-2

4-2

25Plantegninger - Bygg A



1-1

2-1

3-1

2-2

2-2

3-2

4-2

Stue 21 m2

Bad 4 m2

Stue/kjøkken 46 m2

Disponibelt areal 16 m2

Bod/
Vaskerom 
4 m2

Hall 10 m2

Soverom 11 m2

Bad 6 m2

Soverom 8 m2

1.ETG.

Soverom 8 m2

Garde-
robe 3 m2

Gang
4 m2

Terrasse 24 m2

2.ETG.

Bad 6 m2

Gang
5 m2

Plantegninger - Bygg A26

Bruksareal: 161 kvm   
Antall rom: 5/6

A 2-2



Soverom 8 m2

Terrasse 
11 m2

Gang 
9 m2

Bad 4 m2

Stue/kjøkken 49 m2

Soverom 13 m2

Bad 7 m2

Soverom 9 m2

Hall 9 m2

Bod 3 m2

1-1

2-1

3-1

2-2

2-2

3-2

4-2

27Plantegninger - Bygg A

Bruksareal: 114 kvm   
Antall rom: 4/5

A 2-1



1-1

2-1

3-1

2-2

2-2

3-2

4-2

Terrasse 
11 m2

Hall 10 m2

Bad 7 m2

Bod/
Vaskerom 
3 m2

Stue/kjøkken 47 m2

Soverom 8 m2

Soverom 12 m2

Bad 6 m2

Gang
5 m2

Soverom 8 m2

Garde-
robe
3 m2

Plantegninger - Bygg A28

Bruksareal: 114 kvm    
Antall rom: 4

A 3-2



Terrasse 
11 m2

Hall 9 m2

Bad 7 m2

Stue/kjøkken 49 m2

Soverom 9 m2

Bod 3 m2

Gang
9 m2

Soverom 14 m2

Bad 4 m2
Soverom 9 m2

1-1

2-1

3-1

2-2

2-2

3-2

4-2

29Plantegninger - Bygg A

Bruksareal: 114 kvm    
Antall rom: 4

A 3-1



Bruksareal: 114 kvm    
Antall rom: 4

A 4-2

Terrasse 
11 m2

Hall 10 m2

Bad 7 m2

Stue/kjøkken 46 m2

Soverom 8 m2

Gang
5 m2

Soverom 12 m2

Vask. 4 m2

Soverom 8 m2

Bad 6 m2

Garde-
robe
3 m2

1-1

2-1

3-1

2-2

2-2

3-2

4-2

Plantegninger - Bygg A30
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Odd Hansen prosjekt har kjøpt
 området bak Toppen og er nå i 

dialog med Haugesund 
kommune om en omregulering 

av området. Konferer selger
for ytterliggere informasjon. 

A 4-2

A 3-2

A 2-2

A 3-1

A 2-1

A 1-1



Overflater
Det blir egen presentasjon av parkett, 
maling mm. Dette er siste punkt som 
skal avklares før dere kan lene dere trygt 
tilbake og glede dere til å flytte inn i ny 
bolig.

Verdivurdering av bolig
Når du bygger eller kjøper bolig med Odd 
Hansen, skal du kanskje selge din eksis-
terende husstand. Da kan det lønne seg 
med en verdivurdering av boligen før salg. 
Odd Hansen har fordelaktige avtaler med 
et meglerkontor som sikrer deg en verdivur-
dering, helt gratis.

Flyttehjelp
Vi vet svært godt hvor mye arbeid det 
kan være å flytte inn i ny bolig og ønsker 
derfor å hjelpe til litt på veien. Nettopp 
derfor får alle som bygger bolig med oss 
låne vår Odd Hansen flyttebil og et eget 
flytte-kit for å gjøre også flytteprosessen 
litt enklere.

Sundvegen 20, 4250 KopervikTelefon: 982 66 260E-post: post@oddhansen.no

Kjetil Alvheim
Salgsleder prosjekt

906 69 872 
kjetil@oddhansen.no


