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LØRENSKOG: To år 
etter byggestart står 
186 boliger mellom 
Lørenskog stasjon og  
Haneborglia ferdige. 
Ytterligere 150 er 
solgt. En helt ny bydel 
er i ferd med å oppstå.
TORSTEIN DAVIDSEN
toda@rb.no

948 13 430

– Så langt har vi solgt rundt 330 
leiligheter totalt siden starten 
for to og et halvt år siden. Det 
har gått over all forventning! 
sier prosjektsjef Lars Lund Mat-
hisen der han står på den åpne, 
gresskledte plassen mellom fire 
fireetasjes blokker i delprosjek-
tet kalt Formtoppen.

Samtlige 140 leiligheter er 
solgt. De to første byggene var 
innflyttingsklare i juni, de siste  
leilighetene i de to siste bygge-
ne ble overlevert i forrige uke. 

– Det er en god følelse å se 
folk flytte inn! smiler Lars Lund 
Mathisen, drøyt to år etter at 
gravemaskinene inntok Øde-
gården og begynte å bygge at-
komstveien til området fra Lø-
renskogveien og Østre Aker vei.

Vidar Strand fra Grimstad var 
på plass her i forrige uke.

– Vi flytter hit fordi vi har fa-
milie i Lørenskog. Vi er to voks-
ne og tre barn, men alle skal 
ikke bo her, forteller Strand, før 
han må hente et nytt flyttelass.

I gang med 113 boliger til
I løpet av de neste åra skal Sel-
vaag bygge rundt 1.000 boliger 
i Lørenskog stasjonsby. Så 
langt står 186 av dem ferdige:
■ De første boligene – 28 rekke-
hus prefabrikkert i Estland – ble 
heist på plass i løpet av fire net-
ter i mai i fjor. Rekkehusene i 
Sprinten har senere fått følge av 
ytterligere 18 rekkehus i det 
som heter Skrensen, og beboer-
ne er for lengst på plass.
■ Dernest ble altså 140 boliger i 

Her tar en helt ny b
ALT UTSOLGT: Samtlige 140 leiligheter i det som har fått navnet Formtoppen er solgt, forteller prosjektsjef Lars Lund Mathisen i Selvaag. De såkalte Start-boligene på to og tre 
rom fra 48 til 64 kvadratmeter er spesielt siktet inn mot unge etablerere, med priser fra 2,2 millioner kroner.  ALLE FOTO: TORSTEIN DAVIDSEN

FLYTTER INN: Vidar Strand 
fra Grimstad blir lørenskauing.
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t ny bydel form
Formtoppen ferdige – og bygge-
arbeidene pågår stadig for fullt.

Nå står Oppløpet med totalt 
113 leiligheter på hjørnet av Ha-
neborgveien og Ødegårds vei for 
tur. AF er totalentreprenør, og 
de første 62 leilighetene skal 
være klare til innflytting i febru-
ar 2016. Deretter følger 35 styk-
ker i august og ytterligere 16 i lø-
pet av tredje kvartal.

– I første etasje ut mot Hane-
borgveien vil det komme en 
Rema 1000-butikk, og på hjør-

net kommer Pizzabakeren, for-
teller Lars Lund Mathisen.

Skole og skihall
Også i første etasje av neste del-
prosjekt – Startskuddet – blir det 
forretningslokaler, men det er 
foreløpig ikke avklart hvem som 
skal leie dem.

50 av de 55 leilighetene i ulike 
størrelser over seks etasjer er al-
lerede solgt, og grunnarbeidene 
på tomta er så vidt i gang.

Deretter følger prosjektet 

Langsiden, med 56 leiligheter 
fordelt på fire hus over fire eta-
sjer. Salget startet i forrige uke. 

Lars Lund Mathisen slår fast 
at Selvaag har truffet blink med 
prosjektet på Ødegården, som 
det tok nær 12 år å planlegge.

– Beliggenheten med nærhet 
til toget og marka er en viktig år-
sak. Og de som har flyttet inn, 
forteller at de trives svært godt.

Mot eksisterende bebyggelse 
i Haneborglia er byggingen av 
nye Luhr skole og Framtia bar-

nehage i full gang – og for en 
måned siden sa kommunesty-
ret ja til Lørenskog Vinterpark 
med verdens største innendørs 
skihall mellom Lørenskog sta-
sjon, E6 og Ødegården.

Går alt slik Selvaag-gruppen 
håper, kan anlegget åpne i 2018.

– Det er ikke helt tilfeldig at 
boligprosjektene våre i Løren-
skog stasjonsby har fått navn 
som Sprinten, Formtoppen og 
Oppløpet! smiler Lars Lund Mat-
hisen.

SLIK: Rekkehusene i Sprinten/Skrensen og blokkene i Formtoppen er ferdigstilt og innflyttet, mens 
Oppløpet bygges nå.  ILLUSTRASJON: SELVAAG/RB

A OG E: Blokkene A (t.h.) og 
E (t.v.) skal bygges først.                   
 ILL.:  AF-GRUPPEN

LØRENSKOG: Oppfø-
ringen av de to første 
byggene med totalt 90 
leiligheter på Thurmann-
skogen er nå i gang. 

TORSTEIN DAVIDSEN
toda@rb.no

948 13 430

AF-Gruppen startet i sep-
tember byggingen av boliger 
på den såkalte T-banetomta. 
Totalt skal det oppføres fem 
bygg med til sammen 220 
leiliheter i sameiet Thur-
mannskogen.

Prisene varierer fra 1,75 til 
4,55 millioner kroner.

79 leiligheter solgt
Første byggetrinn består av 
90 leiligheter fordelt på to 
bygg; en seks etasjer høy 
blokk (bygg A) langs Nordliv-
eien vis-à-vis Rolvsrud Park 
og en like høy blokk (bygg E) 
innenfor i retning Røykås-
veien.  

79 av de 90 leilighetene er 
solgt, og innflytting er plan-
lagt i desember 2016 til mars 
2017 for bygg A og fra febru-
ar til mai 2017 for bygg B.

– Kombinasjonen av areal-
effektive leiligheter, sentral 
beliggenhet og gode solfor-
hold gjør at vi har truffet en 
bred kjøpergruppe, sier mar-
kedskonsulent Trine Håkon-
sen i AF Eiendom i en pres-
semelding.

Over 300 boliger
Salget av totalt 66 to- og tre-
roms leiligheter i de neste 
byggetrinnene – bygg B og C 
– startet i slutten av septem-
ber. Hittil er 21 av dem solgt.

Bygg E skal bestå av 35 lei-
ligheter med to, tre eller fire 
rom fra 56 til 92 kvadratme-
ter.

AF-Gruppen kjøpte den 
37,4 mål store T-banetomta 
mellom Nordliveien, Snorres 
vei og Futurum-området av 
Lørenskog kommune for 84 
millioner kroner i 2011. Gjen-
nom et trepartssamarbeid 
organisert i selskapet Nord-
liveien KS, skal AF-Gruppen, 
Obos Nye Hjem og Klaveness 
Eiendom bygge nær 300 lei-
ligheter og 11 rekkehus her.

 MER PÅ NESTE SIDE >

Byggingen 
har startet

UTBYGGINGSOMRÅDER: Her ligger de tre prosjektene omtalt i sakene på denne og neste side.


