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3D-bilder er kun ment som illustrasjoner, og detaljer kan avvike.

Kontakt vår salgsansvarlig for prosjektet:

Mette Lise Stensen
932 47 158 | mette.stensen@jadarhus.no

Moderne rekkehus 
tilpasset den 
aktive storfamilien

Svertingstad Gard er et spennende boligfelt like utenfor 
Bryne sentrum. Her finnes alt i gåavstand, enten du skal ta 
toget til jobb, stikke en tur på kino, shoppe eller bare treffe 
venner på kafé. Du bor også midt i nye, kule lekeområder 
med alt de små kan drømme om. 

Svertingstad Gard er en flott plass å vokse opp. Området er 
spesielt barnevennlig med bilfritt tun og flotte fellesområder, 
egen skatepark, ballbinge, klatrestativ, treningsapparater, 
lekeplasser, grillplasser og sittegrupper. 

Arealsmarte boliger
I Roald Amundsensvei sentralt på Svertingstad, selger 
vi moderne, arealeffektive rekkehus med to  til seks 
soverom. Området har en sentral beliggenhet i et ungt og 
barnevennlig boligområde. 

Solid utbygger
Jadarhus Gruppen AS er en av regionens største 
boligbyggere og består av selskapene Jadarhus AS og 
Jadarhus Bygg AS. I Jadarhus AS utvikler og bygger vi alt 
fra større leilighetsprosjekt til småhus og større boligfelt – 
både i sentrale og mer landlige områder. Jadarhus Bygg 
AS driver med boligbygging og rehabilitering i privat- og 
proffmarkedet. 

Felles for alle i Jadarhus-konsernet er at vi alltid skal levere 
fra oss noe som er så bra at vi ville hatt det selv. Først da har 
vi lagt sjelen i det! I Jadarhus er vi krye av jobben vi har - og 
gjør. Våre kunder blir alltid ivaretatt, og vi møter folk rundt 
oss med glimt i øyet. 

Godt bomiljø

Feltet Svertingstad passer for all 
slags folk og familier. Det blir det 
godt bomiljø av.

Med alt fra arealeffektive leiligheter 
til romslige rekkehus, er målet at 
alle skal kunne finne noe som passer 
smak, behov og lommebok.
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Innholdsrike boliger 

Familieboligene på Svertingstad Gard er innholdsrike og 
passer til både barnefamilier eller familier med ungdom i 
huset. Her kan de unge trekke seg vekk i tredje etasje, eller 
foreldrene kan ha de små i nærheten i andre etasje. Det er 
også god plass til de som vil ha flest mulig soverom.

Bli med en tur i huset
Første etasje inneholder soverom og bad/vaskerom. Det 
planlagte soverommet kan også gjøres om til biinngang 
eller for eksempel kontor. Det er en praktisk bod under 
trappen, like ved kjøkkenet. 

I resten av første etasje får du stue og kjøkken med utgang 
til vestvendt terrasse. Solen har du til langt på kveld.

I andre etasje finner du romslige soverom og et bad. Velg 
mellom to og tre soverom, eller la det største rommet være 
kombinert TV-stue og soverom.

Tredje etasje kan du innrede nå eller senere. Innreder du 
denne etasjen fra dag en, får du et godt bad og to ekstra 
rom. Det kan bli to soverom eller ett soverom og en loftstue 
– eller bare loftstue. 

Dette er hus å vokse med. Et hus å utvikle seg i over tid. 
Du velger hvor mye som skal være fiks ferdig fra dag en. 
Hvor mye egeninnsats du vil gjøre og om tredje etasje 
skal gjøres ferdig nå – eller når familien blir større eller 
økonomien bedre.

Dette får du i BKS 16.3: 

• Tre etasjer

• 2 - 3 stuer

• 2 - 6 soverom

• Kjøkken i Dansk design

• Parkeringsplass under bakken

• Utvendig sportsbod

• Vakkert uteområde

BKS 16.3 består av fire rekkehus på tre etasjer. 
Velg fra to til seks soverom. Familieboligene 
fremstår som lyse og fine med praktiske og 
smarte romløsninger. 
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Plan 1. etasje Plan 2. etasje Plan 3. etasje

ROALD AMUNDSENSVEG 32
Rekkehus

Bruksareal: 158,4 kvm

Soverom: 2-6

Stuer: 1-3

Bad: 1-2

Toaletter: 2-3

Etasjer: 3

Eget vaskerom: Ja

Terrasse mot sørvest: Ja

Parkering i lukket anlegg: Ja

Bod i lukket anlegg: Ja

Utvendig sportsbod ved inngangsparti: Ja

Dette er en såkalt tilgjengelig bolig,   som vil si 
at du har adgang til alle hovedfunksjoner på 
inngangsplanet med ett soverom og bad i første 
etasje. Om du vil innrede tredje etasje fra dag en, 
er opp til deg.

32

Fasade SørFasade Øst

3D-bilder er kun ment som illustrasjoner, og detaljer kan avvike.
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Plan 1. etasje Plan 2. etasje Plan 3. etasje

ROALD AMUNDSENSVEG 34
Rekkehus

Bruksareal: 158,4 kvm

Soverom: 2-6

Stuer: 1-3

Bad: 1-2

Toaletter: 2-3

Etasjer: 3

Eget vaskerom: Ja

Terrasse mot sørvest: Ja

Parkering i lukket anlegg: Ja

Bod i lukket anlegg: Ja

Utvendig sportsbod ved inngangsparti: Ja

Tilnærmet identisk innhold som i nummer 32. 
Hovedforskjellen er at planløsningen er speilvendt 
i  første etasje. Det er noen små størrelsesforskjeller 
på noen av rommene, men ellers samme løsning 
når det gjelder tilgjengelighet og fleksibilitet. Tredje 
etasje er også her et mulighetsrom – nå eller en 
gang i fremtiden.

Fasade SørFasade Øst

34
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Inkludert ute: 

• Utvendig 1 lags grunnet stående kledning i farge NCS S 

9938 Dempet sort – kontrastfarge i liggende kledning med 

farge 9904 Skumring iht. tegning 

• Sorte/grå panner

• Takrenner og nedløp i natur aluminium

• 1 stk. vannkran ved inngang

• Utvendig lampe ved hoveddør og ved terrasse 

• Opparbeidet uteområde iht. tegning og beskrivelse 

• Parkeringsplass i innendørs lukket felles parkerings  anlegg 

med egen 2kvm bod

• Betonggulv, lyspunkt og stikk i utvendig sportsbod 

• Gjesteparkering på felles P- plass

• Felles areal og lekeplasser – rett over inngangsparti 

• Bilfritt barnevennlig område med gode uteområder 

Inkludert inne: 

• Klar for egeninnsats maling og parkett – ferdig våtrom

• Bad leveres ferdig med 20x20 cm fliser på gulv, 20x20 cm 

hvite fliser på vegg og malt tak

• Vaskerom leveres ferdig med 20x20 cm fliser med sokkelflis på 

gulv, hvitmalt vegg og malt tak

• Hvit kjøkkeninnredning fra Aubo, klargjort for integrerte 

hvitevarer

• Vannbåren varme i oppholdsrom i 1. etasje og bad i 2. etasje

• Hvitmalte Nor Dan vinduer fra fabrikk med hvitmalte lister

• Utvendige dører fra Gilje med farge som tegning 

• Innredet 1. og 2. etasje

• Uinnredet loft med tilvalg med flere tilvalgs muligheter
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Hvor mye vil du 
gjøre selv?

Rekkehusene er tilrettelagt for egeninnsats – dersom du ønsker det. 
I standardutgaven er første og andre etasje klar for å gjøre noe selv, 
Tredje etasje er uinnredet og uten kvist og takvindu.

1. Nei takk, ingen maling på meg, 3. etasje får 
være uinnredet uten vinduer

2. Uinnredet med vindu og/eller kvist

3. Full pakke fra første dag: tre fulle etasjer, fiks 
ferdig, grand luxmodellen

Snakk med oss om 
alle mulighetene! 

Det er fullt mulig og ganske smart å utvikle huset 
over tid – i takt med endring i behovene. Det 
viktigste er å sikre seg et av disse store, flotte 
rekkehusene nå!

3. Ditt nye rekkehus på Svertingstad Gard 
fullt utbygget i alle tre etasjer, med både 
takvindu og kvist.

2. Variant med to takvinduer
– i stedet for takvindu og kvist.

1. Variant uten takvinduer og kvist, men 
tilrettelagt for at alle grep skal kunne gjøres 
etter hvert.

Det blir som du vil
Ut fra denne grunnmenyen kan du så legge på det du 
vil og har råd til:
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Uteområdet er 
allerede et turmål 
Plommen i egget på Svertingstad Gard er de fantastiske 
uteområdene. Time kommune har, sammen med 
landskapsarkitekten, spesialdesignet et helt unikt parkanlegg 
som omkranser feltet. Parken er ferdig opparbeidet og 
har på kort tid blitt et populært turmål for barnehager og 
barnefamilier. Med all parkering under bakken, er det bilfrie 
tunet til stor glede for de små. 

Fin boligmiks 
Totalt skal det bygges 203 boliger på Svertingstad Gard, 
godt fordelt mellom leiligheter og rekkehus i ulike størrelser. 
De første beboerne flyttet inn i 2016. 

Når dette feltet står ferdig vil det myldre av liv i lekeområdene. 
Svertingstad Skatepark er allerede et trekkplaster for kule 
kids med guts og capsen bak-fram. Parken inneholder 
blant annet ledge, sliderain og bowl – for de som kjenner 
skateuttrykkene. Underlaget er i betong. Beboere på 
Svertingstad gjør lurt i å investere i en god triksesparkesykkel 
og et brett. De vil garantert ikke støve ned i boden. 

Gled deg

Opplev området! Parken 
på Svertingstad er ferdig 
opparbeidet og har på kort 
tid blitt et populært turmål for 
både barnehager, barnefamilier 
og beboere i området. Det 
bilfrie tunet er også til stor 
glede for store og små.
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Det blir vanskelig 
å kjede seg ... 

Om du er veldig ung eller litt eldre:
På Svertingstad Gard er det mye kjekt å ta 
seg til. Se bare, her er noe av det du kan glede 
deg til å få rett utenfor rekkehuset.
 

 

Høghuset på 
Bryne

Åpent vannspeil med 
romantisk bro

Treningsstativver 

Sittegrupper

Klatreskog 

BKS 16

Skatepark

BMX-bane

Tursti

Ballbinge
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Skal du på kino, shoppe eller 
ut og spise? På Svertingstad 
bor du i gåavstand til Bryne 
sentrum og alle byens 
servicetilbud. Vil du enda 
lenger, ja, da er du også en 
gåtur unna jernbanen.

Sentralt i Brynebyen 

Svertingstad Gard ligger i hjertet av Jæren, 
like ved Bryne sentrum. Herfra er det kort 
vei til barnehager, grunnskoler og nye Bryne 
videregående skole, idrettsanlegg og butikker. 

Bryne sentrum / jernbanestasjonen 
Bil: 5 minutter 
Sykkel: 10 minutter 
Til fots: 15 minutter 

Orrestranden 
Bil: 13 minutter 
Sykkel: 24 minutter 

Forus 
Bil: 28 minutter 
Sykkel: 1 time og 25 minutter (omtrent) 
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5 grunner 
til å kjøpe nytt

1 Du slipper budrunder 
Under hektisk budgiving er det lett å “ta av”. Prisen kan fort bli 
høyere enn boligen fortjener. Og det dukker gjerne opp ubehagelige 
overraskelser etter hvert. Våre boliger er alltid nye – og har alltid fast 
pris. Du har tid til å tenke deg om.

2 Glem oppussing 
En ny bolig er, ja nettopp, ny. Du begynner ikke med oppussing. Færre 
enn 1 av 10 synes det er gøy å svinge sag og spikerpistol. En ny bolig gir 
deg anledning til å bruke fritiden til kjekkere ting. Dessuten er det lett å 
overvurdere egne evner. Fagfolk bør hyres inn – og det koster penger. 
Med et nytt hus er det mye enklere å beregne hva boligen vil koste i 
årene framover. Kjøp og restaurering vil aldri gi en sikker prislapp. 

Ifølge Prognosesenteret vil kjøper av en bruktbolig på 120 kvm 
gjennomsnittlig bruke 235.000 kroner* på boligen de første fem årene. 
Det er prisen for tilpasninger og normalt vedlikehold, skifting av interiør 
og så videre er ikke med i dette tallet. I en ny bolig bør den tilsvarende 
utgiften være svært nær null. Et regnestykke for de første fem årene 
vil vise at du kan kjøpe betydelig dyrere nytt kontra brukt – uten at de 
månedlige kostnadene blir høyere. 

3 Lavere omkostninger  
Det er stor forskjell på hva du betaler til staten. Når du kjøper av Jadarhus, 
og da er boligen alltid ny, betaler du 2,5 prosent av tomteverdien i 
dokumentavgiften. Kjøper du brukt, er satsen 2,5 prosent av hele 
kjøpesummen. Ved en pris på for eksempel tre millioner, vil forskjellen 
på omkostningene være nærmere 60.000 kroner. 

4 En ny bolig er en tett bolig 
I en eldre bolig kan du risikere “å fyre for kråkene“. Isolasjonen før i 
verden var ikke som i dag. En ny bolig fra Jadarhus er en energieffektiv 
bolig. Bedre isolasjon, balansert ventilasjon med varmegjenvinning og 
så videre bidrar til høyere komfort og trivsel. Det betyr lavere utgifter til 
oppvarming – og et mer behagelig hjem å bo i. 

5 Nytt og moderne 
Brukte hus kan ha sjel, ingen tvil om det. Men moderne mennesker vil 
ofte ha en standard som stemmer med dagens behov og forventninger. 
Detaljerte byggtekniske forskrifter er i dag en garanti for at du kjøper 
tidsriktig og praktisk. Flytt inn i en flunkende ny bolig, snus inn lukten 
av ubrukt, kjenn på at her har ingen andre bodd. Den følelsen er verdt 
mer enn du kanskje tror... 

* Tallene gjengitt baserer seg på fakta og statistikk fra det uavhengige analysebyrået Prognosesentet 



- Ville hatt det sjøl

Velkommen til Svertingstad!

Fra Bryne stasjon og Jernbanegata kjører du sørover. 
Kjør rett frem i to rundkjøringer – du vil da være i Hognestadvegen. 

Ved “Nubben” tar du til høyre og veien svinger så til venstre og fører deg 
rett inn i feltet. Parker på parkeringsplassen. 

Salgsskiltet er plassert på tomten. 

Interessert i å vite mer, ta kontakt:

Mette Lise Stensen
932 47 158 | mette.stensen@jadarhus.no 

Helene Olsen-Beck
982 39 696 | helene.olsen.beck@jadarhus.no


