




På Hestemyr Park får du fleksible, isolerteog frostfrie lager-
seksjoner.Seksjonene er ideelle for lagerplass og verksted for
håndverksbedrifter, entreprenører, og andre plasskrevende
virksomheter. Seksjonene har god plass til utstyr og verktøy.

Elektriske leddheiseporter med fjernkontrollgir enkel tilgang til
lokalene for lagring, henting, og lasting av utstyr. Seksjonene

leveres med opplegg for vann, avløp og fiber.

Byggetrinn 1 leveresmed vannbåren
varme. Hver seksjonhar egen temperatur
styring og energimåler. Vannbåren varme
gir en jevn grunnvarme, og bidrar til lave
driftskostnader. Høy kvaliet,økt komfort,
og viktigst av alt, bra formiljøet!

Standard
Bygget deles inn i seksjonermed areal
fra 66kvm. Areal er fleksibelt innenfor
aksesystemet (74, 144, 216m2 osv.).
Se vedlagte tegninger som visereksempel
på inndeling. Seksjoner på 72m2vil ha
dør i port. Seksjoner på 144m2og større får
ståldør ved siden av port.
Fri takhøyde er 6meter. Lagerbygget er
fullisolert i henhold til Tek17. Gulvoverflate
er støvbundet betong.
Betongbrystning ca 100cm over gulv.
Selvbærende takplater i stål.
Det er 200mm ikke brennbar isolasjon i
tak. Ytter- og innervegger i isolerte 120mm

sandwichelementer. Brannklassepå
vegger mellom seksjonenepå 30minutter
(EI30). En elektrisk leddheiseport (HxB =
4,2x4m) med vinduer og fjernkontrollper
seksjon. Utvendig belysning montert på
fasade.

Det leveres opplegg til toalett og vann til
hver seksjon, underfordelingsskap for strøm
i hver seksjonmed god
kapasitet, grunnbelysning og tilkobling til
port. Ta kontakt former informasjon

Risør sentrum -4 min
E18og Vinterkjær -9 min
Tvedestrand -ca 22min
Arendal -ca 35min
Kragerø -ca 40 min.

Salget av byggetrinn 1 har startet. Planlagt
byggestart er mai 2021 og ferdigstilles
høsten 2021.



Hver seksjon leveres med 6m
fri takhøyde og inneholder:

• Vannbåren gulvvarme
• Opplegg for vann og avløp
• Modulskap 400V 32A

(2x16A)

• Grunn belysning
• 3KW Varmeviftemed

termostat
• Elektrisk leddheis port,

med fjernkontroll
• Ståldør
• Utvendig lyskasterover port

ADRESSE
Hestemyrveien, 4950 Risør

REGISTERBETEGNELSE
Gnr XX,bnr XXX,Risør Kommune

SAMEIE
Sameiet vil opprettes av utbygger før
bygget ferdigstilles.

AREALER
Bruttoareal byggetrin 1 på bygg er
ca 1503m2.Tomteareal er ca 4,3mål.

INNHOLD /BESKRIVELSE
Nytt lagerbygg på selveiertomt på
Hestemyr Næringspark i Risør.

Bygget deles inn i eierseksjonermed
moduler fra 72m2 BTA.

Størrelsen på seksjonene er fleksible
innenfor aksesystemet; 72-144-216m2osv.

Se vedlagte tegninger.

Stipulert ferdigstillelse er høsten 2021.

*Hestemyr Park forbeholder seg retten til å endre rekkefølge, type og størrelse på illustrerte bygg.

NØKKELINFORMASJON

TEKNISK INFORMASJON

Byggetrinn 1 er prosjektert
med 14 seksjoner*.

Areal 72 og 144m2.

Dybde 12mbredde 6,12,18m.

Ved andre areal behov
ta kontakt.
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BELIGGENHET

KRISTIANSAND 83,4km 1t 15m

KJEVIK 106km 1t 16m

ARENDAL 47 km 35min

TVEDESTRAND 24km 22min

RISØR 3,3km 4 min

KRAGERØ 47 km 40 min

SANDEFJORD 114km 1t 21m

OSLO 229km 2 t 39 m

Hestemyr, 4950 Risør
Kontakt: Kim Akselsen

kim@hestmyrpark.no / www.hestmyrpark.no


