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Vi overlater ingenting til tilfeldighetene og styrer pro-
sessen fra A-Å når det gjelder å utvikle og produsere et 
Hedalm Anebyhus. Våre arkitekter og egen tekniske 
avdeling sørger for gode hus, mens den topp moderne 
fabrikken vår produserer veggelementene i millimeters 
nøyaktighet. 

Byggesaksavdelingen passer på at byggetillatelse er på plass. Våre faste 
transportører sørger for at bygget kommer trygt frem til byggeplass til 
avtalt tid. Byggeleder og våre faste tømrere tar i mot og setter opp et tett 
bygg raskt og effektivt. Gode rutiner og god byggeledelse sørger for over
levering av ferdig bygg til avtalt tid.

Dette er Hedalm 
Anebyhus

BÆREKRAFTIGE MATERIALER TOPP MODERNE 
 PRODUKSJONSLINJER

SIKRE OG FASTE 
 TRANSPORTØRER

BARE KVALITETSBEVISSTE 
LEVERANDØRER



GJENNOMTENKTE LØSNINGER OG FLEKSIBILITET
I denne katalogen vises boligmodeller med gjennomtenkte løsninger. Fokus 
er satt på bygningsmessige detaljer, praktiske og arealeffektive plan
løsninger samt tiltalende fasademessige uttrykk. Boligene kan også med 
enkelhet tilpasses lokale forhold og andre individuelle behov og ønsker. 
Dette ivaretas og kvalitetssikres av våre egne arkitekter og tekniske avd eling.

TIDSEFFEKTIVT OG LØNNSOMT
Mens du opparbeider tomten din og setter opp grunnmuren, produseres 
elementene inne på fabrikken vår på Ilseng utenfor Hamar. Ved å kjøre 
prosessene parallelt, spares det byggetid. Kort byggetid= penger spart.

TOPP MODERNE PRODUKSJONSLINJER.
Elementene blir produsert under ideelle forhold innendørs i jevn tempera-
tur. Vi har full kontroll på hele produksjonslinjen, alt fra hvordan materialer 
oppbevares før bruk, frem til ferdig element. Dette sikrer et best mulig 
produkt ute på byggeplass.

ENKELT FOR TØMRER
Våre elementer og komponenter kommer ferdig tilpasset til byggeplassen. 
Jobben kan konsentreres om montering av disse i stedet for å bruke 
dyre bar tid på måling, kapping, beregning, transport og henting av 

materialer. Byggemetoden gir tømreren en enkel og behagelig jobb med å 
oppføre råbygget raskt og effektivt. Innrednings arbeidet kan da starte 
ganske så umiddelbart. Basert på våre godt utarbeidede tekniske løsninger 
og detaljer minimaliseres også mulighetene for avvik.

BYGGELEDELSE
Etter at hus fra oss er bestemt og vi har fått igangsettingstillatelse fra det 
offentlige, vil du få en fast byggeleder som følger bygget gjennom hele 
byggeprosessen. Han følger da våre rutiner i vårt kvalitetssikringssystem 
ved kontroll, dokumentasjon og oppfølging slik at han kan overlevere deg et 
plettfritt og godt produkt ved ferdigstillelsen.

Vi er stolte av husene våre. Vi mener vår måte  
å levere hus på med ferdiglagde elementer, gir både 
utbyggere og håndverkere fordeler gjennom hele 
bygge prosessen. Vår holdning er å innfri alle kunders 
forventninger.

– Stian Sandermoen, daglig leder

ELEMENTER  
– VÅR SPESIALITET

SKREDDERSYDD OG 
 FLEKSIBELT

TØMRERENS DRØM AREALEFFEKTIVT OG SMART
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Trygg og profesjonell 
samarbeidspartner
Hedalm Anebyhus AS er et heleid Norsk selskap som har bygget boliger 
og fritidsboliger i snart 50 år. Gjennom disse årene har vi hatt en 
kontinu erlig utviklingsprosess i takt med tid og marked. Slik har vi opp-
arbeidet oss en solid erfaring som i dag gir oss et trygt og godt grunnlag 
for å være en trygg, profesjonell og tydelig samarbeidspartner.

I de siste 10-20 årene har det skjedd en enorm 
utvikling i byggebransjen. Det stilles strenge og 
høye krav til nybygg, særlig med tanke på 
energieffektivitet og tilgjengelighet. Det er ikke 
bare byggene det stilles høyere krav til, det 
gjelder vel så mye for de som utvikler og 
produserer. Krav til dokumentasjon, faglig 
kompetanse og system er blitt omfattende.

Vi er stolte av å ha utviklet et detaljert og godt 
internt kvalitetsikringssystem som sikrer 
kvalitet i alle ledd i virksomheten vår. Dette er 
et styringsverktøy som beskriver alle våre 

rutiner, og systemet dokumenterer at bedriften 
oppfyller offentlige krav. Dette verktøyet gir oss 
også mulighet til å evaluere og justere driften 
slik at den til enhver tid er best mulig.

Hedalm Anebyhus AS har sentral godkjenning i 
hht plan- og bygningsloven §11-1 og SAK10 nr 
488, altså, vi har den kompetanse, erfaring og 
systemer som er tilpasset vår aktivitet i 
bransjen.

Til høyre ser du våre godkjenninger.  

Medlem av Bolig produsentenes Forening



Velprøvde og solide løsninger. 

Mye plass for hver krone. 

Kjent for solid kvalitet. 

Elementene spesialtilpasses på fabrikk. 

Enkelt og raskt å sette sammen. 

Vi mener at vår moderne og 
unike måte å produsere hus på 
- kombinert med tradisjonelt 
snekker og håndverksarbeid gir 
det beste resultatet

– Rune Sveum, Fabrikksjef

7



Maribo
En tomannsbolig med rene og enkle linjer. Hver enkelt bolig har åpen 
planløsning med stue-kjøkken, inngang og vaskerom/wc i 1. etasje. 
Dette gir et praktisk og lettvint oppholdsareal med direkte utgang til 
terrasse. Tre romslige soverom ligger skjermet til i 2. etasje sammen 
med bad og en bod.2-mannsbolig over 2 plan, 4 roms leiligheter



Bebygd areal (BYA) 143
Største lengde 15,2
Største bredde 12,1
Selvstendig boenheter over 2 plan 2
Bruksareal (BRA) pr leilighet 112
P-rom pr. leilighet 107
Beregnet for flat tomt 

2. etasje

1. etasje

10 meter / 1:150
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Polaris 4
En salgsslager gjennom mange år i Hedalm Anebyhus. En fin 
prosjekt bolig med bra arealutnyttelse med et tiltalende og stilrent 
uttrykk. Alle leilighetene har sportsbod ved inngang og romslig entre. 
Stue-kjøkken i åpen planløsning, to soverom og en god bod. Her også 
vist med romslig balkong.

Min store motivasjon som 
arkitekt er å kunne utvikle gode 
og funksjonelle boliger som 
bygger på norske tradisjoner.

– Torstein Løvlien, arkitekt



Bebygd areal (BYA) 219
Største lengde 21,5
Største bredde 12,1
Selvstendig boenhet på 1 plan 4
Bruksareal (BRA) pr leilighet 80
P-rom pr leilighet 70
Beregnet for flat tomt 

4-mannsbolig med 3 roms leiligheter

2. etasje

10 meter / 1:150
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Polaris 2
Variant av Polaris-serien. En horisontaldelt tomannsbolig her vist 
med pulttak og et moderne uttrykk. Riktig modell når tomtearealet 
er knapt. Sportsbod ved hver enkelt inngang, romslig entre, to  
soverom, god bod og stue-kjøkken i åpen planløsning.

POLARIS 2, 45°
Bebygd areal (BYA) 115
Største lengde 11,3
Største bredde 11,3
Selvstendig boenhet på 1 plan 2
Bruksareal (BRA) pr leilighet 79
P-rom pr leilighet 70
Beregnet for flat tomt 



2-mannsbolig med 3 roms leiligheter

Poaris 2, 45°, 2. etasje
Identisk planløsning i 1. etasje

Poaris 2, 2. etasje
Identisk planløsning i 1. etasje

POLARIS 2
Bebygd areal (BYA) 114
Største lengde 11,3
Største bredde 13,9
Selvstendig boenhet på 1 plan 2
Bruksareal (BRA) pr leilighet 79
P-rom pr leilighet 70
Beregnet for flat tomt 

10 meter / 1:150
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Norheim
Boliger for en bred målgruppe. Livsløpsstandard, nøkternhet, praktisk 
og lettstelt står i fokus her. Åpen stue-kjøkkenløsning med utgang til 
skjermet uteplass. To soverom samt kombinert bad/vask. Romslig bod 
og sportsbod ved inngang.



Bebygd areal (BYA) 209
Største lengde 16,5
Største bredde 13,8
Selvstendige boenheter  2
Bruksareal (BRA) 83
P-rom 72
Beregnet for flat tomt 

2-mannsbolig med 3 roms leiligheter

1. etasje

10 meter / 1:150
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Byggeprosjekter er ofte 
komplekse prosesser som 
 krever mye av mange.  
Hos Hedalm Anebyhus får vi 
 tryggheten vi trenger.  

– Jon Kristiansen
Dalseth Eiendom AS



Fleksibilitet og god 
arealbruk reduserer 
våre kostnader
Familieselskapet Dalseth Eiendom AS i Moelv, har 
de siste årene oppført 16 leiligheter med en unik og 
sentral beliggenhet i Moelv. 

Det første prosjektet levert av Hedalm Anebyhus besto av 12 
 leiligheter.

Når vi skulle velge leverandør til vårt nyeste prosjekt, en firemanns-
bolig, var det naturlig også denne gangen å velge Hedalm Anebyhus. 
– Fleksibiliteten er avgjørende for oss utbyggere. For oss med 
lidenskap til tre har det vært et naturlig valg å benytte en lokal 
leverandør som bruker råvarer av høy kvalitet, med fornybare miljø-
vennlige produkter, sier Lars Kristiansen på vegne av seg selv, broren 
Jon og faren Bjørn. 

Levering til avtalt tid, til avtalt pris og  rett 
kvalitet, er avgjørende når vi velger 
 samarbeidspartner

– Lars Kristiansen
Dalseth Eiendom AS





De beste 
 løsningene 
Axer Eiendom AS har siden 
 oppstart i 1999 bygget over 300 
 boliger, og har nå over 700 under 
utvikling. I tillegg har de utviklet 
70.000 m2 næringslokaler, og eier 
og for valter i dag 60.000 m2 av 
disse.

Evnen til å finne gode løsninger og å tenke nytt 
kjennetegner Axer. Det gjelder så vel løsninger 
for leietagere som boligkunder, og for utvikling 
av tomter og nærings eiendommer.
 
Vår filosofi er at de beste løsningene finnes 
gjennom samarbeid, og ved å vurdere flere 
alternativer. Hedalm Anebyhus har vært en god 
samarbeidspartner og sammen har vi kunnet 
levere prosjekter av høy kvalitet, sier Gaute 
Virik, prosjektsjef hos Axer Eiendom AS.

Sandvika Panorama (t.v.)
Boligene har moderne og arealeffektive 
 løsninger med fine uteområder.

Vi ser virkelig frem til å 
utvikle flere nye og spennende 
prosjekter sammen med Hedalm 
Anebyhus 

Gaute Virik
Prosjektsjef Axer Eiendom AS



Kolsås
Med denne hustypen kan du velge planløsning uavhengig av de fire 
fasade valgene. Variasjonsmulighetene er dermed flere. De følgende 
plantegningene viser tre ferdig prosjekterte alternativer. Innenfor alle 
løsninger kan du også velge deg f eks ekstra gjeste-wc, ekstra soverom 
eller annet. 

I Kolsås er valgmulig hetene 
mange og fleksi biliteten stor 

– Torstein Løvlien, arkitekt
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Kolsås
KOLSÅS: PLANLØSNING 1
4-mannsbolig med 3 roms  leiligheter.
 
Bebygd areal (BYA) 226
Største lengde 21,6
Største bredde 12,8
Selvstendig boenhet på 1 plan 4
Bruksareal (BRA) pr leilighet  86
P-rom pr leilighet  77
Beregnet for flat tomt

10 meter / 1:150

Kolsås 



Sov 2Sov 3

KOLSÅS 1
4-mannsbolig med 4 roms  leiligheter.
 
Bebygd areal (BYA) 238
Største lengde 21,6
Største bredde 13,4
Selvstendig boenhet på 1 plan 4
Bruksareal (BRA) pr leilighet 101
P-rom pr leilighet 92
Beregnet for flat tomt 

Kolsås 1

10 meter / 1:150

Kolsås 1
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Kolsås 2

Kundetilpasset



Sov 2

Kolsås 3

10 meter / 1:150

KOLSÅS 3
2-mannsbolig med 3 og 4 roms  leiligheter.
 
Bebygd areal (BYA) 246
Største lengde 21,6
Største bredde 14
Selvstendig boenhet på 1 plan 2
Bruksareal (BRA) pr leilighet 97 og 107
P-rom pr leilighet 86 og 96
Beregnet for flat tomt 

Kolsås 3
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Sånn i etterkant, så er det 
de jobbene du har hatt minst 
trøbbel med, du husker best. 
Hedalm Anebyhus er høyt 
opp på den lista!  

– Tømrer Per Erik Fallås

Med lidenskap for tre
Per Erik Fallås har nesten 20 år bak seg som tømrer og med service- og 
garantiarbeid for Hedalm Anebyhus.



Tre er et levende materiale som påvirkes og 
forandres ved fukt- og temperatursvingninger. 
Elementene til Hedalm Anebyhus leveres med lav 
trefuktighet, noe som reduserer behovet og tiden 
for uttørking.
- Byggemetoden til Hedalm Anebyhus, med store 
elementer, gjør at du raskt får boligen under tak 
og reduserer muligheten for fukt i konstruk-
sjonene, sier Fallås.
 
Fra du har satt opp en bolig tar det cirka to år før 
bygget har stabilisert seg.
- For at kundene skal få et best mulig slutt-
resultat, er det viktig at det benyttes trevirke av 
god kvalitet. Den korte byggetiden, kombinert 
med gode løsninger og riktig bruk av ventilasjon, 
er avgjørende for å redusere bevegelser og 
endringer i boligen.
 
Om du velger å bygge en bolig fra grunnen av, 
eller om du benytter elementer fra Hedalm 
Anebyhus, har byggteknisk ingen betydning for 
kvaliteten på din bolig.
- Men med elementer får du kortere byggetid, 
huset raskere under tak, redusert risiko for skader 
fra vær og vind og reduserte utgifter, sier Fallås. 
Her sammen med Jan Tore Bjørneseth.

Å jobbe for Hedalm Anebyhus har 
alltid vært ryddig og oversiktlig. Vi er 
alltid i kontakt med hyggelige folk, med 
en profesjonell innstilling. I tillegg tilrette-
legger de hvert enkelt prosjekt på en 
måte som gjør jobben min som rør-
legger mye enklere.

Rørlegger - Kristian Byenstuen (Arve Hagen AS)

Det beste med Hedalm Anebyhus er 
at de er veldig ryddig og strukturert i 
arbeidet sitt. De er dyktige til å planlegge 
fremdrift, og gjør tilpasninger for bygg
herrer med korte og konsise 
beslutnings prosesser.

Elektriker - Thor Einar Frislie (Brødrene Melby AS)

Jeg har samarbeidet med Hedalm 
Anebyhus i over 20 år, og de er noen av 
de mest pålitelige boligleverandørene i 
bransjen. Selv gjennom flere omstillings
prosesser har de alltid hatt orden i 
sakene sine.

Murer – Terje Enberget (Stange Mur og Betong AS)
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Cetus
Sprek tomannsbolig med carport. Leilighetene har tre soverom, vind-
fang og godt med bodplass. Romslig hall samt  stue-kjøkken i åpen 
løsning med utgang til skjermet uteplass. Sportsbod i forbindelse med 
carport med tilgang fra to sider av bygget.



Bebygd areal (BYA) 309
Største lengde 27
Største bredde 13,1
Selvstendig boenheter på 1 plan 2
Bruksareal (BRA) pr leilighet 136
P-rom pr leilighet 102
Beregnet for flat tomt 

10 meter / 1:150

2-mannsbolig med 4 roms leiligheter
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Fjeldstad
Seksmannsbolig med både to- og treroms leiligheter. Felles 
trappegang med plass til heis. Smarte løsninger og  høy areal-
effektivitet gir mulighet for mange boenheter på tomten. 
Moderne og tøff arkitektur.



2. etasje

10 meter / 1:150

6-mannsbolig med 2 og 3 roms leiligheter. 
Beregnet for flat tomt.

Bebygd areal (BYA) 269
Største lengde 20,9
Største bredde 13,1
Selvstendig boenhet på 1 plan 6
Bruksareal pr leilighet 46 og 67
P-rom pr leilighet  43 og 63
Fellesareal bruksareal (BRA) 1.etasje 29
Fellesareal bruksareal (BRA) 2. etasje 34
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Helgestad 
Helgestad gir et variert utvalg i form av fem leiligheter med to ulike 
planløsninger. Her kan en velge en treroms leilighet på ett plan, eller en 
stor fireroms leilighet som går over to plan. Treromsleilighetene har 
felles trappeoppgang hvor det er lagt til rette for heis, mens den største 
boligen har egen adkomst.



1. etasje

2. etasje

10 meter / 1:150

Bebygd areal (BYA) 344
Største lengde 27,2
Største bredde 14,5
Selvstendig boenhet: 4 boenheter  
på 1 plan, og 1 boenhet over 2 plan 5
Bruksareal (BRA) Leilighet 1 121
P-rom Leilighet 1 116
Bruksareal (BRA) Leilighet 2,3,4 og 5 89
P-rom Leilighet 2,3,4 og 5 85
Andel fellesareal pr leilighet 15
Beregnet for flat tomt 

5-mannsbolig over 1 og 2 plan, 
4 roms leiligheter



Helgestad 1
Her vises fem romslige boliger i rekke, kan også bygges med flere eller 
færre enheter. Overbygd inngangsparti med sportsbod. God garderobeplass  
i hall, vaskerom og wc like innenfor inngangsdøren. Videre inn er kjøkken/ 
stue i åpen løsning med direkte utgang til uteplass. I 2. etasje er det gang, 
stort bad, bod og tre soverom, hvor det ene har utgang til en stor balkong.



Bebygd areal (BYA) 409
Største lengde 31,7
Største bredde 18,8
Bruksareal (BRA) pr leilighet 120
P-rom pr leilighet 110
Selvstendige boenheter over 2 plan 5
Beregnet for flat tomt 

5-mannsbolig over 2 plan, 4 roms leiligheter

1. etasje

2. etasje

10 meter
1:150
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Ekte folk i ekte hus
Mona Sørli slipper oss inn i en romslig og koselig leilighet hun og sønnen 
Trond deler, bare en kort spasertur fra Moelven sentrum. Her har de bodd i 
snart ett år.

 Vi har stortrivdes fra første stund. Leiligheten har en luftig stue med åpen kjøkkenløsning og store 
vinduer som slipper inn godt med lys. Leiligheten har gjennomgående god standard og passer oss helt 

perfekt, sier Mona
 
Leiligheten ligger i 2. etasje med god planløsning og 
tre soverom. En romslig entré gir lett adgang til 
leilighetens stue, baderom og soveværelser. I tillegg 
er det separat toalett, eget vaskerom og bod.
 
Fra stuen er det direkte adgang til en balkong hvor 
de kan nyte solen og utsikten fra morgen til kveld.
 Vi flyttet fra egen bolig for å få et enklere liv. Huset, 
og ikke minst hagen, krevde  mye vedlikehold. Nå 
ønsket vi oss en lettstelt, sentral leilighet, med kort 
vei til sentrum. For oss var dette et riktig valg, sier 
Mona. 

Vi gikk fra enebolig, stor 
plen, mye maling – til et enklere 
liv hvor vi kan leve litt mer og 
gjøre litt mindre. Flerfamiliehus 
passer oss helt suverent. Og så 
er det godt med kort vei til 
 sentrum

– Mona Sørli



Apollo
Spreke eneboliger i rekke, delt med carport/sportsbod. Andre etasje 
inneholder wc og bod/vaskerom samt stue/ kjøkken  med utgang til en 
stor deilig balkong. Første etasje inneholder tre soverom, bad og romslig 
hall. Her får du mye hus for pengene.



Bebygd areal (BYA) 93
Største lengde 10,1
Største bredde 9,4
Selvstendig boenhet over 2 plan 1
Bruksareal (BRA) 133
P-rom 99
Beregnet for flat tomt 

1. etasje

2. etasje

Balkong Balkong

10 meter / 1:150

Kjedet enebolig over 2 plan, 4 roms leligheter
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Bjerkestad
Fleksibel prosjektbolig med  blanding av toroms og treroms leilig-
heter, her vist med 12 enheter. En kan også velge å kun bygge toroms 
eller kun treroms, vi tilpasser bygget etter hva markedet ønsker og 
tomten gir mulighet for. En ryddig og allsidig arkitektur som glir godt 
inn i de fleste boligområder.



2. etasje

1. etasje

10 meter
1:150

Bebygd areal (BYA) 496
Største lengde 43,3
Største bredde 13,9
Selvstendig boenhet på 1 plan 12
Bruksareal (BRA) pr leilighet, 2-roms 52
Bruksareal (BRA) pr leilighet, 3-roms 67
P-rom pr leilighet, 2-roms 48
P-rom pr leilighet, 3-roms 63
Beregnet for flat tomt 

12-mannsbolig over 2 plan, 
2 og 3 roms leiligheter
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Leo
Klassisk utformet prosjektbolig med treroms leiligheter nede og fireroms 
leiligheter oppe. Bygget er tilpasset skrått terreng og boligene i andre 
 etasje har uteplass på begge sider. Romslig stue/kjøkken i praktisk åpen 
 løsning. Variasjon i størrelsen på boligene - når en større kundegruppe.



1. etasje

Underetasje

Bebygd areal (BYA) 217
Største lengde 23,5
Største bredde 12,5
Selvstendig boenhet på 1 plan 4
Bruksareal (BRA) under etasje pr leilighet 84
P-rom under etasje 73
Bruksareal (BRA) 1. etasje pr leilighet 87
P-rom 1.etasje 83
Beregnet for skrå tomt 10 meter / 1:150

4-mannsbolig over 2 plan,  
3 og 4 roms leilighter
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Virgo
Herlig tomannsbolig hvor leilighetene går over to plan. Inngang i underetasje 
med to gode soverom, kombinert bad/vaskerom samt romslig bod og hall.  
1. etasje inneholder nok et soverom, et bad samt et stort kjøkken i åpen 
løsning med stuen. Skyvedør i stuen ut til en deilig balkong, delvis overbygd 
med trapp til terreng.



Bebygd areal (BYA) 173
Største lengde 22
Største bredde 8,8
Selvstendig boenheter over 2 plan 2
Bruksareal (BRA) pr leilighet 115
P-rom pr leilighet 109
Beregnet til skrå tomt 

1. etasje

Underetasje

10 meter / 1:150

2-mannsbolig over 2 plan, 4 roms leiligheter
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Notater



Vi hjelper deg!
Hedalm Anebyhus vokser stadig. Vi har salgskontorer og forhandlere 
rundt i hele landet.  

Kontakt ditt nærmeste Hedalm Anebyhus kontor som vil hjelpe deg med planlegging og 
gjennom føring av ditt boligprosjekt. Du finner oversikten med kontakt informasjon til salgs
kontorene og forhandlerne på;

www.hedalm-anebyhus.no

På denne siden kan du også se våre referanseprosjekter rundt om i Norge, samt se vårt utvalg  
i flotte eneboligmodeller.

Velkommen til en god boligprat!

Hedalm Anebyhus AS 
Servicekontor
Postboks 4, 2344 Ilseng
62 58 00 00
firmapost@hedalmanebyhus.no
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