
13 nye drømmeboliger i rekke
Tre etasjer, stor takterrasse og  

moderne løsninger.



Velkommen til  
Saltbrygga! 
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SISTE BYGGETRINN
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SALTBRYGGA PÅ ØSTRE HALSEN
- et helt nytt boligområde med sjeldne kvaliteter

Med enebolig i rekke på Saltbrygga bor du 
i et sjeldent attraktivt og velfungerende 
boligområde, med unike naturressurser 
rett utenfor stuedøren. Østre Halsen er 
sentralt beliggende ved Larvik, med nærhet 
til barnehager, skoler, dagligvarebutikker 
m.m.  

Det er hyppige bussforbindelser til sentrum. 
For de spreke er det sykkelavstand. Østre 
Halsen er på alle måter et praktfullt sted 
å bo. Det er et rent eldorado for den  
båtinteresserte, som har mulighet til å leie 
egen båtplass noen få meter utenfor døren.

Saltbrygga ligger praktfullt til på et flatt, 
fint område helt nede i havnen – kun få 
meter fra vannkanten. Området, som har 
sol fra morgen til kveld, ligger åpent og 
samtidig uforstyrret til – med sjø på hele 3 
kanter. Her vil det heller aldri komme  
sjenerende bebyggelse i front. Eneboligene 
i rekke, leilighetene og eneboligene ligger 
på et opphøyet nivå – kun med Kyststien 

og en liten bryggekant i front. 
På Saltbrygga kan du leve det gode liv – 
nær nok til å føle det sjarmerende sjø- og 
båtlivet på kroppen – samtidig som du er 
godt skjermet for uønsket innsyn. En mer 
behagelig tilværelse er det vanskelig å tenke 
seg. Moderne boliger med en så fantastisk 
beliggenhet er en sjelden mulighet. En bolig 
på Saltbrygga er en garantert god investering.
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OM BOLIGENE

Salget av 13 drømmeboliger på Larviks  
kanskje flotteste sjøtomt har startet. Tre 
etasjer, stor solrik takterrasse og sjøutsikt. 
Disse unike boligene vil danne en perfekt 
ramme for gode, innholdsrike liv og opplevelser 
på Østre Halsen, og med borettslagsmodell 
og gunstig finansiering passer dette perfekt 
for både barnefamilier og mer voksne 
mennesker. 

Boligene, tegnet av Pushak Arkitekter,  
omkranser et frodig tun. I likhet med resten 
av bygningene på Saltbrygga er eneboligene 
i rekke gitt et moderne uttrykk med en  

vedlikeholdsvennlig trekledning, men boligene 
er nøye tilpasset beboernes ulike behov.
Boligene består av tre etasjer med flere 
uteplasser og god tilknytning til fellestunet 
og omgivelsene. I 1.etasje ligger entré, 
bad, bod og tre separate soverom. 

2. etasje består av en lun stue med sentrert 
spiseplass, et mindre toalett og et kjøkken 
med tilhørende balkong.

3. etasje rommer en stor takstue med  
tilhørende takterrasse mot enten vest eller 
syd, samt en bod for oppbevaring.

BRA 143m2
P-rom 133m2

Takterrasse 17,5m2
Balkong 3,6 + 9,6m2 

Soverom
3

Bad / WC
2-3

HELT NYE ENEBOLIGER I REKKE
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MATERIALBESKRIVELSE

UTOMHUS

Fasade: Fasader kles med en  
vedlikeholdsvennlig trekledning

Vinduer: Alu- tre vinduer

Tomt: Tomten opparbeides med  
gatetun og asfaltert kjørevei.  
Inngangssone til boligene 
etableres med harde overflater 
i kombinasjon med gress og 
beplanting som vist på  
utomhusplan.

INTERIØR

Gulv:  1 stavs eikeparkett av god 
kvalitet, med tilhørende slette 
gulvlister.

Vegger: Gipsoverflater males i 
lyse farger. 
 
Himlinger: Gips males i lys farge. 
 
Bad: Flis i våtsoner, malte  
overflater øvrig.

FELLESANLEGG

Kjørevei, renovasjonsanlegg, 
lekeplass og felles uteområder  
er fellesanlegg for beboere.

Fellesanlegg som kjørevei,  
Sjøhuset og søppelanlegg  
driftes av Saltbrygga  
velforening. Det er pliktig  
medlemskap i velforeningen.

Se saltbrygga.no for fullstendig teknisk beskrivelse.

FREMTIDSRETTET PARKERINGSANLEGG
I den helt nye parkeringskjelleren på Saltbrygga får du egen 
parkeringsplass, tilrettelagt for elbil-lader. Her har du også 
tilgang til egen vaskeplass og mulighet for å leie en av flere 

elbiler når du måtte trenge det.

SIDE 7



SIDE 8



Selskapslokale med eget kjøkken og balkong

4 gjesterom med eget badVelutstyrt treningsrom
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Sjøhuset er et aktivitetshus for alle beboerne 
på Saltbrygga som inneholder det meste 
som moderne, aktive mennesker har behov 
for. Dette skal være et sosialt samlingsted 
for både unge og voksne, og et naturlig sted 
for praktiske gjøremål. Sjøhuset inneholder: 
selskapslokale med plass til 35 personer, 

FREMTIDENS BOFORM ER HER 
Sjøhuset - aktivitetshus for beboerne

fire gjesterom med eget bad, dekkhotell, 
innendørs vaskehall for bil, treningsrom, 
hobbyrom med egen verkstedbenk og 
kajakklager. Sjøhuset bidrar til å gjøre 
Saltbrygga til det mest fremtidsrettede 
boligområdet i Larvik med kvaliteter helt 
utenom det vanlige.
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N

Bygg D

1. ETASJE 2. ETASJE 3. ETASJE

Planløsninger
Boligene har ulike størrelser og planløsninger. 

Se saltbrygga.no for boligvelger.

Bygg D

Bygg E

Bygg F Tun
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Bygg E,F

1. ETASJE

1. ETASJE

2. ETASJE

2. ETASJE

3. ETASJE

3. ETASJE

Alternativ planløsning
Det er mulig å velge alternativ planløsning for boligen.  

Kontakt oss for mer informasjon.
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1. Farris Bad

2. Bølgen Kulturhus

3. Østre Halsen skole

4. Bergeskogen bhg

5. Color Line

6. Togstasjon

7. R 303 Sandefjord

8. Bøkeskogen

9. Idrettsplass

10 MIN TIL E18 
Kort vei ut til 
hovedfartsåren E-18.

KAIA color line 6 min
unna Saltbrygga med bil.

TOGSTASJONEN 9 min
unna Saltbrygga med bil.

TORP LUFTHAVN 21 min 
unna Saltbrygga med bil.

SYKKELVEINETT 
Trygg skolevei med 
gang og sykkelsti til både 
barne- og ungdomskole.

HANDELSENTRUM 
Larvik sentrum og Amfi 
shoppingsenter byr på 
alt man trenger til hjem 
og fritid.

TUR OG FRILUFTSOMRÅDER 
Mange flotte turmuligheter 
og kort vei til hele Larviks 
storstue, Bøkeskogen. 
Lågen er i tillegg en av 
Norges beste lakseelver.

SOLRIKT KLIMA 
som inviterer til båtliv, 
soling og grilling med 
venner og familie.

AKTIVT IDRETTSMILJØ 
Bergeskogen Idrettspark og 
Bergslihallen med baner for 
både fotball og håndball.

UNIKE STRANDOMRÅDER 
Hvittensand, Rekkeviksbukta 
og Oterøya er noen av de 
herlige badeplassene som 
finnes i umiddelbar nærhet. 
Viksfjord ligger en kort bil- 
eller båttur unna.
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Ta kontakt for visning

Thormod Hjortland
Tlf: 908 20 218

thormod@alfaeiendom.no

Morten Skorge 
Tlf: 991 14 002

morten.skorge@em1.no


