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HVORDAN DIN HYTTEDRØM 
BLIR TIL DRØMMEHYTTA...

En hytte fra VestlandsHus står godt i terrenget. Det er blant annet fordi vi er nøye
i våre valg av materialer, og at hyttene har en utforming som tar hensyn til
omgivelsene. Vi er bevisst på norske byggetradisjoner og benytter kjente

leverandører, samtidig som vi er våken for innovasjon.  
 

Et sikkert tegn på at hytta er fra VestlandsHus, er god plassutnyttelse og smarte
løsninger. Som oftest vil du se en åpen planløsning som maksimaliserer

størrelsen på oppholdsrommet. Eller for å si det på en annen måte: Hytta di
virker enda større fra innsiden enn utenfra. Det gir høy trivselsfaktor - så ikke bli

overrasket om du og familien har mest lyst til å bo på hytta året rundt!
 

VestlandsHus tilpasser hytta til dine behov. Bruk derfor denne katalogen som en
idébok, og sjekk ut våre hyttemodeller på www.vestlandshus.no

Vi er alltid lyttende - derfor skaper vi sammen de beste løsningene. 
 

Vi i Gusterud Bygg har lang erfaring, og sitter inne med mye fagkunnskap og
mange løsningsalternativer - som vi gjerne deler med deg. Det er du som er

ekspert på din drøm - derfor sørger vi for at du er med på alle viktige
beslutninger. 

 
Vi hjelper deg med å oppfylle din hyttedrøm!  

 



s.1

Stedet Bogen var et småbruk under Eidsvoll
Prestegård. Småbruket ble drevet fram til ca. 1990. Det

gamle våningshuset og låven er bevart og ble
restaurert ferdig 2011. Låven er innredet som

forsamlingslokale med storkjøkken og blir utleid som
selskapslokale. 

 
Vestvendt ved vakre Hurdalsjøen ligger Bogen Brygge i

Hurdal kommune. Området har ca. 600 meter
strandlinje, og gården er på 100 dekar hvor ca. 40

dekar er lagt ut til fritidseiendommer. Ca. 50 dekar er
til allmenn benyttelse og vil fremstå som åpne

områder med landbrukspreg. 
 

HYTTEOMRÅDET



Aktiviteter ved
Bogen Brygge
Bogen Brygge er for alle, hele året!
Her er det aktiviteter for store og små,
mosjonister og konkurransejegere, enten
du vil være i fred og ro eller sammen med
andre.
. 

Leke- og
badeplass 
Hurdal har flere fine badeplasser i sjøer
og vann med tilrettelegging for grilling,
lek og lange dager i sola. I tillegg finner
du fine bademuligheter langs
Hurdalsjøen - samt en anlagt badestrand
for de minste her ved Bogen Brygge.

Sykkel
Hurdal er kjent for å ha et fantastisk
sykkelterreng og gode sykkelveier, både for
nybegynnere og de mer erfarne.
Du finner både teknisk krevende (singel
tracks) og familieruter på gode veier og stier.
Her er muligheter for alle sykkelentusiaster
som ønsker en opplevelsesrik sykkelferie.



Sopp- og
bærplukking
I sommerhalvåret er det fine bær-og
soppturer i nærområdet. I gode soppår kan
det bugne av fåresopp, kantareller og
piggsopp i Hurdals dype skoger. Ellers er
det alltid mye blåbær, tyttebær og
villbringebær å finne i Hurdal. Enkelte år er
det godt med molte på myrene også.

. 

Fisking
I Hurdal kommune er det en rekke gode
fiskevann og fiskerike elver. Mange av
vannene ligger for seg selv inne på åsen,
langt vekk fra motordur, stress og mas.
Her finner du ro, fiskelykke og fine
teltplasser for den gode opplevelsen i
skogen eller ved sjøen. Fiske er tillatt
hele året med stang og håndsnøre.
Fiskekort kan kjøpes på inatur.no. 

Jakt

Hurdal Jeger- og Fiskerforening har ca.
90.000 da variert og bra jaktterreng. Alt er
innenfor Hurdal kommune, som også kalles
Østlandets perle. Det er bra med småvilt på
terrenget. Her er det trygt å slippe hund,
siden det ikke er ulv, og lite trafikk.
Rådyrjakt er kun tilgjengelig for medlemmer
av Hurdal JFF.



Langrenn
Fra en stille morgentur gjennom
granskogen, der man bare hører fuglene
synge eller kan se sporet etter en elg, kan
man senere på dagen nyte utsikten.
 
Er du birkebeiner eller vanlig mosjonist? Du
vil uansett finne det du trenger i Hurdal. For
her er det noe for enhver smak.  

. 

Alpint - skihurdal
Akershus største alpinanlegg drøye 30
min nord for Oslo Lufthavn Gardermoen.
Anlegget har 11 nedfarter fordelt på 3
heiser, samt egne barnebakker og
akebakke.

De har fine familieløyper, racingtrasé,
sort løype – her finner du noe for både
store og små! Barnebakker, skicross,
terrengpark og en veldig hyggelig skistue!

Servering

Velkommen forbi hos cafeen på Bogen
Brygge til herlige forfriskelser og andre
småretter, gjennom sommerhalvåret. Følg
med på oppdateringer på vår Facebook side.



HYTTE VED HURDALSJØEN

Det er noe eget ved å være nær sjøen. Hytteliv ved Hurdalsjøen er
sand under nakne føtter, frodig natur og nydelig utsikt. 

Du tar et godt grep rundt roret, sjekker siktlinjen mot tretoppene før du
hjelper de yngste med å lenge ut snøret. Du óg kjenner fryden når
barnehender haler opp den første Fiksen, flirer når bølgene fra de
andre båtene vugger båten fra side til side. Senere blir det brettspill
og kakao, omsluttet av varme tepper inne på hytta. 

Hver solnedgang er forskjellig, hver soloppgang innleder et nytt
eventyr.





I morgen raser familie og venner av gårde med båten
og utforsker Hurdalsjøen, med nistemat og kaffe på
termosen. Senere fisker dere, kanskje det blir fisk og bål
i strandkanten, mens ørreten vaker i blikkstille kveldssjø. 

Dette er gleder som går i arv. 
Det er derfor vi har hytte ved Hurdalsjøen. 



DRØMMEHYTTA

På din tomt kan du bygge tre bygninger på tilsammen 
235 m2 BYA. Sammen med oss i Gusterud Bygg kan arkitektene
til VestlandsHus etter ditt ønske tilpasse utformingen av hytta,
akkurat slik du vil ha den, eller så kan de tegne noe helt eget
for din tomt. 

Gusterud Bygg er en erfaren byggentreprenør, og bygger både
hus og hytter i lokalområdet. - Vi leverer din hytte på Bogen
brygge, som du vil ha glede av i mange år fremover.

Even Skillebekk Kristiansen
Boligrådgiver
E-post: even@gusterudbygg.no 
Tlf: 97 83 80 78



Bogen Brygge er et eldorado for hele familien - det være seg om
man søker ro og fred, eller man er ute etter aktiviteter av alle slag. 

Det er meget kort vei til store skogsområder, alpinanlegg og selvsagt
Hurdalsjøen med tilhørende båtliv og bademuligheter.

Bogen Hyttegrend og Bogen Brygge har allerede vært en suksess og
nå er vi i VestlandsHus Gusterud Bygg AS så heldige at vi skal bygge
hyttene i det neste prosjektet i Bogen Brygge.

Tomtene ligger syd for eksisterende tomteområdet.

TOMTEOMRÅDET



TEGN DIN EGEN HYTTE

Gå inn på vår hjemmeside www.vestlandshus.no og få
inspirasjon og tips til din perfekte planløsning på hytta. Etter
valg av planløsning, velger du ditt uttrykk mellom tradisjon,
moderne eller nordisk.

TRADISJON 
Det tradisjonelle uttrykket på hyttene inspireres av den
klassiske og folkekjære byggeskikken, som vi kjenner igjen fra
det norske hyttelandskapet på fjellet, i skogen og ved kysten. 
Hyttene skal gli naturlig inn i det vakre naturlandskapet som
omgir den. Sprosser og detaljer rundt vinduer og dører er noen
av kjennetegnene. 
- Den lune og gode hyttefølelsen

Illustrasjonsbilde



MODERNE
Det moderne uttrykket, gir den samme gode hyttefølelsen, men
med et morderne og spenstig uttrykk og høy komfort. 
Naturlige og miljøvennlige materialer, store vindusflater til å
slippe naturen inn i hytta. 

- Materialevalget kan gi moderne hytter et skjær av
værbestandighet og robusthet. 

Illustrasjonsbilde



NORDISK
Det nordiske uttrykket, kjennetegner den luftige og lyse
følelsen. Rene linjer, store vinduer og praktiske arealløsninger
beskriver arkitekturen.

Det er viktig med bruk at naturlige materialer, rent design og
spennende detaljer i interiøret. 

- En sømløs følelse av inne og ute

Illustrasjonsbilde



HYTTA EGGEN

Her kan dere se noen flotte bilder av hytta Eggen, som vi i
VestlandsHus Gusterud Bygg AS, satt opp i første byggetrinn
på Bogen Brygge. Flott grunnarbeid rundt hytta, utført av Tigre
Norpukk.  



LEVERANSEBESKRIVELSE

Denne beskrivelsen viser hvordan hyttene fra Gusterud Bygg er
bygd opp teknisk og hvilke materialer som inngår i leveransen.
Byggesettene leveres til enhver tid etter gjeldene lover og
forskrifter. Vi arbeider kontinuerlig med produktforbedring og
tar derfor forbehold om endringer vedrørende leveransen,
konstruksjon, materialvalg og lokale variasjoner.

Standardleveransen omfatter hytte, tekniske fag og grunnmur.
Grunnmur er støpt betongplate med bunnledninger og kabler
montert. 

Grunnarbeid er ikke en del av leveransen. Dette er det Tigre
Norpukk som leverer på hver hyttetomt, og pris vil variere etter
omfaget på hver enkelt hyttetomt. 



Forsiking og garanti
Bogen Utvikling AS stiller garantier for utførte Iht.
Bustadoppføringslova. Av 
hensyn til din trygghet stiller Bogen 
Utvikling AS sikkerhet i bank eller har forsikret sine
garantiforpliktelser.

Kontrakt
Ved kjøp av hytte fra Bogen Utvikling AS
benyttes standard kontrakt som er 
tilpasset gjeldende lovverk for 
forbrukerkjøp av hytte.

Byggesøknad
Gusterud Bygg AS er ansvarlig søker og byggemelder hytta.
Dette er inkludert i prisen. 

Rigg
Rigg under bygging som kran, container og brøyting på
byggeplass er inkludert. Byggestrøm er ikke inkludert og
faktura vil ettersendes. 

Isolasjon og energi
Hyttene er prosjektert etter byggforskriften TEK17. 
Det innebærer følgende:
• Isolasjon i yttervegg i.h.t. energiberegning TEK17.
• Isolasjon i himling i.h.t. energiberegning TEK17.
• Innervegger (70mm) og etasjeskiller (150mm) er isolert.

God vindtetting
For å oppnå høy tetthet er det brukt vindtette plater med god
forsegling i hjørner og skjøter på yttervegg.



Takrenner
Takrenner i sort stål med nødvendig mengde beslag og
festemidler inngår. 

Tak og pipe
Det leveres svart takpapp til hytter, og papp/membran tekking
til moderne hytter. Det leveres ventilert stålpipe. 
Ventileringen fungerer som lufttilførsel for ildsted.

Utvendige overflater
Grunnet ytterkledning i liggende dobbelfas 19x148mm. 

Ventilasjon
I hytter på over 150 m2, installeres det balansert ventilasjon
med roterende varmeveksler. I hytter under 150 m2 leveres det
ventiler i vegg. 

Innvendige overflater
Hyttene leveres med hvite mdf-plater på vegg og hvit mdf-
panel i himling.

Listverk
Skrå og glatt taklist, glatt gulvlist og karmlist (12x58) leveres
farbrikkmalt hvit. Festes med synlige spikerhull. Foringer for
vinduer og dører leveres i fabrikkmalt hvit furu.



Vindu og dører
Vinduer er hvitmalt iht. energikrav, inkl. sprosser eller ingen
sprosser iht til søknadstegning. Hovedinngangsdør leveres som
hvitmalt dør og karm, med glassvindu. Balkongdører,
kjellerdører, bi-inngangsdører og uteboddører leveres som
hvitmalt dør og karm. Til innvendige dører leveres hvite
formpressede dører og hvitmalt karm med dempelist som gir
en høyere komfort.

Ytterdør
Opus tradisjon
NCS S 0502Y

Boddør
Opus tradisjon
NCS S 0502Y

Gulv
Det leveres tregulv fra Golvabia. Maxwood XL, 
Format 1800x190mm, Ek natur. Art. 137042.
Legging og innkjøp, inkl. dampsperre og folieunderlag. 

Hems/mesanin
Evt. hvitt rekkverk og hemsstige/trapp inngår i leveransen.



Kjøkken
Kjøkkeninnredningen leveres fra Aubo til en sum 
for kr 100 000,- inkl. montering. 

For anneks er det kjøkken fra Aubo til en sum for kr 30 000,-,
inkl. montering. Overskytende beløp beregens som tillegg. 

Ildsted
DS01 Wood Burningstove fra LODGE AS
- Stort og høyt frontglass som gir mye
innsyn til bålet



Overflate bad og vaskerom
• Bad: Vegger og gulv leveres med prosjektflis. 
• WC: Vegger leveres med mdf plater.
• Vaskerom: Vegger leveres med mdf plater.

Veggflis: Cipreste 24,7x44,7cm Branco matt.
Legges liggende, rett over hverandre. 
Fuges med standard lys grå

Gulvflis: Feel 19,7x19,7cm Grafite
Fuges med standard grå

Slukrist: 20x20cm Universal blank



Utstyr bad og vaskerom
• Badet leveres med komplett baderomsinnredning, dusj,
blandebatteri med slange og hånddusj, og innbygningsklosett
(vegghengt) med sete. 
• Separat wc: Enkel servant med blandebatteri og
innbygningsklosett (vegghengt) med sete. 
• Vaskerom: Til vaskerommet leveres skyllekar i stål med
blandebatteri, og VVS-utstyr for tilkobling av vaskemaskin. 
I tillegg leveres det rundt 100 liters varmtvannsbereder. 

Utvendig leveres det frostsikker tappekran med 
slange-kobling.

NB! Der hvor klosett er plassert på yttervegg, 
leveres gulvstående modell. 



Rørleggerleveranse og utstyr
Det leveres skjult VVS-anlegg som ”rør i rør” system.
Varmtvannsbereder og nødvendig opplegg for vaskemaskin er
inkludert. Det leveres også blandebatteri og tilkobling til
oppvaskmaskin på kjøkken med vannstoppventil.

Elektriske installasjoner
Sikringsskap og skjult anlegg i beboelsesrom er med i
leveransen. Antall punkt som er inkludert varierer med
størrelsen på hytta. Her blir det fulgt gjeldende lovverk
NEK:400. Komfyrvakt og brannvarsler er inkludert.

Varmekabler
Det leveres elektriske varmekabler på bad, vaskerom og gang. 

Utebelysning
Det leveres utebelysning utenfor hver ytterdør, som samsvarer
med reguleringsbestemmelsene for Bogen Brygge. 



INTERIØRARKITEKT

Under Tilvalgsmøte har du anledning til å booke et møte med
vår interiørarkitekt Elise. Hun har idéene og kompetansen for at
det skal bli både en rød tråd og et personlig preg som passer
deg og din familie på den nye hytta ved Bogen Brygge. 

Elise Gusterud
Interiørarkitekt MIAF
E-post: elise@gusterudbygg.no 
Tlf: 97 06 21 11
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