
H YTTEDRØM 
i Fageråsen

Nøkkelferdige hytter med garasje



Unik  beliggenhet

Når beliggenheten teller er kanskje et 
slitt uttrykk, men i høyeste grad levende! 
Trysil860 gir deg trolig  siste mulighet til å 
kjøpe drømmehytta på Trysil Høy� ellssen-
ter i Fageråsen. Tomteområdet er unikt! 



Unik  beliggenhet

Helt oppe ved tregrensen � nner du urørt terreng og � ell  -
områder som gir et naturlig utgangspunkt for rekreasjon og 
gode opplevelser. 

Hyttene ligger på Høy� ellssenteret 830 moh, med gang-
avstand til butikker,  restauranter, skiløyper, stier og Norges 
største alpinanlegg, Trysil� ellet.

Det er kort vei Radisson Blu Mountain Resort Trysil med 
fasiliteter som restauranter, bakeri, SPA og badeanlegg. 

Trysil Høy� ells senter er meget barnevennlig og tilrettelagt for 
familier. Aktivitetstilbudet er bredt og mangfoldig for både 
store og små. 



Trysil er mer enn vinter. Om 
sommeren kan du nyte godt 
av et velutbygd aktivitetstilbud. 
Trysils storslagne natur gir rike 
muligheter for villmarksopple-
velser. Tilgangen på jakt og � ske 
er god. En � ott 18-hulls golfbane 
ligger ved Trysil Turistsenter med 
driving range og korthullsbane. 
På Trysil-Knut arena er det rulle-
skiløype med integrert anlegg for 
skiskyting. 

Trysil sommer



Nettet av merkede sykkelstier blir 
lengre for hvert år. Fjellrunden, 
fra Fageråsen via Grønskaret til 
Skihytta, starter like ved hytteom-
rådet. Trysil har på kort tid blitt den 
ledende stisykkeldestinasjonen 
i Norden. Det er byget ca 30 km 
med tilrettelagte stier rundt � ellet 
og mer planlegges de kommende 
årene. Stolheisen på Turistsen-
tret er åpen om sommeren, noe 
som gir både deg og sykkelen en 
behagelig tur opp på � ellet. Trysil 
har satt seg som mål å bli Norges 
terrengsykkeldestinasjon nr 1!  

Turstiene i � ellet er mange. Mile-
vis med godt merkede stier gjør 
det lett og innbydende å vandre. 
Her � nnes også sjøer og elver 
hvor du kan rafte, � ske eller bade. 
Uansett om dere er en familie 
med små barn eller en venne-
gjeng som søker spenning, � nnes 
det mye å velge i.

Trysil sommer



Trysil� ellet er landets største 
alpinanlegg med 30 heiser og 
68 velpreparerte nedfarter. På 
begge sider av � ellet � nnes godt 
utbygde skiområder med en 
rekke aktivitetstilbud for store og 
små. Med hytte fra Trysil 860 kan 
du nyte godt av hele 75 kilometer 
med nedfarter i alle vanskelig-
hetsgrader. Et av Europas største 
snøproduksjonsanlegg sikrer 
optimale forhold for alpint fra 
november til mai. Ski inn og ski ut 
er en selvfølge!

Trysil vinter



Oppe på � ellet og nede i skog-
beltet � nnes 100 km med � otte 
langrennsløyper. 830 meter over 
havet gjør Fageråsen solrikt, kli-
mavennlig og snøsikkert. På kalde 
dager er det ofte ti grader mildere 
her enn nede i Trysil sentrum.

Har du lyst til å prøve kanefart bak 
klingende dombjeller, eller hun-
dekjøring i fri dressur så er dette 
bare et lite utvalg av ulike vinter-
aktiviteter du har å velge mellom.

Trysil vinter



1 – etasje
3 soverom, stue, bad, 
gang, entre, 2 stk innvendig 
boder, 1 stk utvendig bod.

2-etasje 
Stue/kjøkken, bad, 
1soverom.

Bruksareal 158,2 m2,

inkl garasje.

Modell 1 med garasje

2-etasje



Modell 1 med garasje

2-etasje
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Modell 2

1 – etasje
3 soverom, stue, bad, 
gang, entre, 2 stk innvendig 
boder, 1 stk utvendig bod.

2-etasje 
Stue/kjøkken, bad, 
1soverom.

Bruksareal 109,2 m2

TRYSIL
BYGGSYSTEM



Modell 2
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Trysil 860 AS består av to lokale leveran-
dører som har bygget 34 hytter i Fageråsen 
siste årene. Lokale håndverkere og lokale 
underleverandører med lang erfaring er din 
garanti for en håndverksmessig god utførelse.

Vi vet hva som kreves og hva som fungerer 
i Trysil. Vi bor her og ønsker å gi deg et solid 
lokalt produkt som gjør at du vil trives – 
sammen med oss.

I Trysil er vanligvis vintrene lange, kalde og 
vinterdagene er korte. Sommeren er kort, 
hektisk og har av og til varme dager og netter. 
Akkurat dette klimaet gir treets struktur en 
helt spesiell karakter. Treet vokser sakte, får 
tette årringer og tette � bre. 

Trysilregionen har derfor en av landets største 
reservoarer av slik skog med prima kvalitet. 
Ikke rart at den gamle bedriften Trysil Tre lot 
seg markedsføre under mottoet: «Det er bjør-
nestyrke i Trysiltre».

Med lange tradisjoner i hogst og uttak sør-
ger det  lokale sagbruket, Moelven Trysil, for 
at våre materialer i all hovedsak kommer fra 
skogen i vår nærhet. Det er et kortreist og 
miljøriktig produkt! 

Prima kvalitet – en selvfølge!

Kvalitet

Illustrationsbilder er benyttet i prospektet, avvik fra leveransebeskrivelsen kan forekomme.



Vi har utviklet en romslig hytte som 
passer den aktive familien. Rikelig med 
bod- og lagringsplass for både ski- og 
sykkelutstyr. En praktisk planløsning hvor 
du kan ta med venner og familie for å 
nyte Trysils fantastiske opplevelser og 
natur. 

Åpne planløsninger for selskap og 
hyggelige øyeblikk etter en aktiv dag på 
� ellet. Hyttene leveres med høy kvalitet 
og � nish. Dette betyr at du ikke trenger 
å tenke på vedlikehold og oppussing de 
nærmeste årene.

Modell 1 – med garasje: 
Areal BRA, 1 etg: 49 m2. Areal 2 etg: 
60,2 m2 Areal BRA 3 etg: 49 m2. Tot. BRA 
158,2 m2

Modell 2 – uten garasje: 
Areal BRA, 1 etg: 49 m2. BRA 2 etg: 60,2 
m2. Tot. BRA 109,2 m2

Generelt
Tekniske løsninger, materialvalg og 
utførelse av arbeidene i henhold til 
TEK10, Norsk Standard, NBIs Byggdetal-
jblader og NS 3420 Toleranseklasse III. 
Det gjøres oppmerksom på at merker 
etter håndverkerverktøy kan forekomme 
i beskjedent omfang.

Generell beskrivelse som omfatter mate-
rialer og leveranse, ved eventuelle avvik 
mellom denne og plantegninger beteg-
nes beskrivelsen som retningsgivende. 
Utvendig bod isolert og benyttes som 
teknisk rom. Det vises også til vedlagt 
3D tegninger med tanke på utvendige 
løsninger. Enkelte delevegger kan bli 
tykkere enn vist på tegninger grunnet 
skjulte føringer av installasjoner. 

Fundamentering / Støpt plate 
på mark/ garasjevegger
Ringmur Jackon h = 450 mm, isolasjon 
EPS 2 x 100mm Jackon gulvisolasjon, 
utvendige XPS frostsikring etter gjeldene 
krav. K131 armeringsnett, med komplett 
radonsperre med tilbehør. Radonbrønn 
plassert i bod. 100 mm armert betong-
dekke. Vegger i garasje plasstøpes og 
isoleres utvendig, Ingen over� atebe-
handling av gulv og vegger i garasje, 

dette gjelder også delevegg. Støpte 
stripefundamenter til platting ved inn-
gang. I støpt plate legges varmekabler 
og røroppstikk.

Yttervegger/elementer
48 x 148 mm reisverk, 150 mm isolasjon, 
0,15 mm plast, 48 mm krysslekt, 50 mm 
isolasjon, 14 x 145 mm furu glattpanel, 
natur, lasert, farge Irene spesial. Utvendig 
gips som vindssperre, musebånd, 
23 x 48 mm sløyfe og 48 mm klednings-
lekt. 19 x 148 mm dobbeltfalset tett, 
stående. Utvendig kledning leveres 
behandlet med Jernviterol. 

Etasjeskiller/gulv 
Parkett i stue/soverom 1 etg. samt stue/
kjøkken/soverom 2 etg. Fliser i entre/
gang/bad/bod. Parkett Opus eikparkett 
1-stavs, 22 mm gulvspon, etasjeskille 
48 x 198 mm, 200 mm isolering, 23 x 48 
mm nedlekting, himling 14 x 120 mm 
glattpanel furu naturtype farge «Kvit-
høvd», glattkant gulv- og taklist med 
farge «Irene spesial»

Innvendige delevegger 
48 x 98 mm, noen vegger kan bli tykkere 
grunnet skjulte installasjoner, isolert etter 
veggtykkelser. 14 x 145 mm furu glattpa-
nel, natur, lasert panel, farge «Irene spe-
sial», glattkant gulv- og taklist med farge 
«Irene spesial», � is vegger bad, 200 x 400 
mm, Kermos hvit matt liggende, Kitchen 
Board 2069 S Zink mellom kjøkkenbenk 
og overskap. I skråtak 2. etg. 14x145 mm 
furu glattpanel farge «Irene spesial». Bad 
2. etg. farge «Kvithøvd».

Vinduer/dører
Terrassedør med glassfelt og innvendig 
vrider, samt vinduer med ventil, Ral 7016. 
Hoveddør med glass gråfarge, handtak 
og låssylinder. Utvendig bod dør, gråmalt 
uten vindu, vrider og låsesylinder. Inn-
vendig dører formpresset, 3 speil, type 
Classic. Dørvrider A2012, børstet krom.

Takverk
Prefabrikkert luftet takverk. Isolert 
250 mm, 0,15 plast, 48 mm nedlekting, 
50 mm isolasjon, 14 x 120 mm glatt-
panel furu natur, Kvithøvd. Bærende 
undertak, 48 mm hengesperre, 19 mm 

vindski og forkantbord. 48 mm trekant-
lekt og sort takfot beslag som underlag 
for Isola taksingel. Komplette sorte 
takrenner med nedløp til terreng, 
impregnert isbord med sorte beslag.

Innredninger 
Kjøkkeninnredning fra Trysil Interiør AS 
med laminert benkeplate. Integrerte 
hvitevarer/induksjonstopp følger leve-
ransen.
Utforinger i laminert furu.
Pro� lert belistning, hjørneklosser i for-
bindelse med skrå himling/taklist.
Hvite vanger i trapp og trinn av eik.. 
Terskellister av eik.
Curve 100 peis ovn med Schiedel sort 
stålpipe.
Brannslukkingsapparat 6 kg.
Garderobeskap og annen vist møblering 
på tegninger er kun illustrerende og 
leveres ikke.

Blikkenslager
Pipebeslag
Terskelbeslag 
Dør og vindusbeslag
Takrenner
Fremkantbeslag
Sparkeplate ved inngangsdør.

Elektriker
Hytte uten garasje

Utvendig målerskap med KV og over-
spenningsvern
Fordelingsskap med OV/hovedsikring 
3 x 40A og jordfeilautomater

Seriekoblede røykvarslere 230v i alle 
soverom samt oppholdsrom

Det legges frem rør til evt kontakt for 
el-bil lader

8 stk utelamper type Focus LED opp/
ned-lys styres via Astro-ur
2 stk doble utekontakter

Varme 1. etg:
Varmekabler i entre, bad, gang samt 2 
boder
Varmeovner i stue og 2 soverom

Leveransebeskrivelse på hytter Trysil 860

Beskrivelse



Varme 2. etg.
Varmekabler i bad
Varmeovner i kjøkken/stue og soverom

2. etg
Kjøkken
Opplegg for kjøleskap, komfyr, ventilator, 
benkarmatur 1 x 36w m/stikkontakt.
Opplegg av 3 stikkontakter over benk og 
spotskinne i tak m/dimmer.
Opplegg av 2 stikkontakter gulvlist samt 
1 stikkontakt v/taklist via bryter/dimmer
Stue
6 doble stikkontakter v/gulvlist, 1 stikk-
kontakt v/taklist via bryter/dimmer samt 
fremlegg for TV uttak.
Opplegg taklampe v/trapp inkl lampe 
type Øyster børstet stål.
Bad
5 stk innfelte LED downlights m/dim-
mer, opplegg lyspunkt over speil samt 
avtrekksvifte 125 mm, 
Lyset styres via bevegelsesdetektor/
timer.
Soverom
3 doble stikkontakter ved gulvlist samt 
taklampe, Øyster børstet stål.

1.etg
Entre
Opplegg 1 stikkontakt og taklampe med 
Øyster børstet stål
Bod 1
Opplegg for Vaskemaskin/Tørketrommel 
og v v bereder.
Opplegg taklys med enkel hvit kuppel
Bod 2
Opplegg 2 doble stikkontakter samt 
taklys med enkel hvit kuppel
Bad
4 stk innfelte LED downlights m/dim-
mer, opplegg lyspunkt over speil samt 
avtrekksvifte 125mm,
Lyset styres via bevegelsesdetektor/
timer
Gang/trapp
Opplegg 2 stikkontakter gulvlist og 2 stk 
taklamper Øyster børstet stål
Stort soverom
Opplegg 3 stikkontakter gulvlist og 
taklampe Øyster børstet stål
2 soverom
Opplegg 2 stikkontakter og taklampe 
Øyster børstet stål

Stue
Opplegg av 7 doble v/gulvlist og 1 
stikkontakt v/taklist samt fremlegg for 
TV uttak

Hytte med garasje
Garasje
Opplegg 2 stikkontakter i tak for garasje-
portåpner og 1 stikkontakt på vegg samt 
2 stk lysarmaturer i tak
Bod
Opplegg 3 stikkontakter og 2 lysarmatu-
rer i tak samt 1 stk varmeovn 1000w.

Rørlegger
Bad 1 og 2 etg. Samme utstyr på begge 
badene.
1 stk. Vikingbad Mie 90 cm. Baderoms-
møbel hvit m/2 sku� er og servant i 
kunstmarmor Nrf: 7035705 
1 stk. Vikingbad IDA 90 Speil m/ lys og 
stikk Nrf: 7034876
1 stk. Grohe Newtemp cosmopolitan 
dusjsystem 3 term. For vegg Nrf: 4223547
1 stk. Vikingbad Glassfelt rett. 100 cm x 
193 cm. Nrf: 6311898
1 stk. Vikingbad støttestag for glassfelt 
100 cm. Nrf: 6311902
1 stk. Grohe Eurosmart servantbatteri 
2015 m./kjedefeste S-Størrelse Nrf: 
4220701
1 stk. Porsgrund Seven D. Klosett med 
skjult avløp for liming Nrf: 6002242  
1 stk. Porsgrund Seven D. Hardplastsete 
med quick release Nrf: 6004272
1 stk. Joti sluk

Kjøkken
1 stk. Grohe eurosmart  kjøkkenbatteri 
m. høy tut og avstengning til oppvaskm. 
Nrf: 4220699
1 stk. Waterguard lekkasjestopper med 2 
magnetventiler. Nrf: 5648215
1 stk. Tilkobling oppvaskmaskin

Bod
1 stk. OSO 300 liter saga varmtvannsbe-
reder Nrf. 8000556  
1 stk. Oso AX 12 liter ekspansjonskar Nrf. 
8013573
1 stk. Sanipex fordelerskap Nrf. 5113285
1 stk. Komplett opplegg for vaskemaskin                                                                                                                 
1 stk. Joti gulvsluk
1 stk Frostsikker utekran

I pristilbudet er det beregnet komplett 
sanipex rør i rør system med fordeler og 
bereder i bod. På vanninntak monte-
res stoppekran, reduksjonsventil og 
vannmåler. Avløpsrør opp til 2 etg. Det 
monteres Stilla støysvake rør.  Lufting til 
avløp blir lagt over tak.

Utvendig
Gruset oppstillingsplass for to biler pr 
tomt for hytte uten garasje. For hytter 
med garasje har noen plass for en bil og 
andre plass for to biler. Gruset veier og 
innkjøring. Tomt ellers leveres som natur 
tomt. Overvann in� ltreres i grunn.

Andre opplysninger om 
leveransen.
Teknisk rom i bod, med sikringsskap, vvs 
sentral og bereder. Sluk i gulv.
I trekonstruksjoner må det påregnes 
noe tørk og svinn i løpet av første året. 
Trekonstruksjoner kan bevege seg og 
krumme noe, avhengig av tempera-
turpåkjenninger inne og ute. Konstruk-
sjoner satt på lett fundament som støpt 
plate, ringmur osv. kan få noe setninger 
etter overtakelse grunnet endring av 
belastning i grunn som følge av nytt 
lastbilde.

Paneler og listverk leveres ferdig malt / 
behandlet, mindre spiker hull må påreg-
nes. Noe nyanseforskjell på � isfuger kan 
forekomme. Byggvask er inkludert i leve-
ransen, dette er kun en grovvask. Arealer 
utomhus kan bli ferdigstilt senere enn 
hytta, avhenger av når på året bygget 
ferdigstilles.

FDV- dokumentasjon leveres etter gjel-
dene krav

Med forbehold om trykkfeil og 
endringer.

Trysil 15.02.2018 

Beskrivelse





Trysil Høy� ellssenter • 2420 Trysil

Håkan Stengrundet tlf 906 26 257 
haakan@boligbyggern.no

Pontus Åkesson tlf 992 80 009
pontus@fageraasen.no


