
LARVIK 

Leiligheter i første rekke mot sjøen med fantastisk utsikt
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1. Flott sandstrand rett utenfor døra

2. Svaner i nærmiljøet

3. Panorama utsikt over land og sjø 

4. Fisking fra brygga
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Velkommen til Havnegården på Torstrand
Nå har du muligheten til å sikre deg en ny, lys og trivelig 3- eller 4- roms selveier-

leilighet med balkong, sportsbod og biloppstillingsplass i parkeringsetasje. 

Parker i garasjen og ta heisen opp til din etasje - enklere kan det ikke bli.  

Byggets beliggenhet, inntil strandpromenade og sandstrand, utgjør en ekstra 

kvalitet. Det er anlagt et pent parkanlegg og lekeplass i boligområdet, noe som 

gir bokvaliteten et stort løft. 

Nærområdet har forskjellige butikker og servicetilbud. Leilighetene har nærhet 

til skoler, barnehager og idrettshall. Det er gangavstand til Larvik sentrum.
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”Volum, form og materialvalg er tilpasset  
bebyggelsen i området. Leilighetene er 
orientert  mot sør og vest for å få godt 
med lys. Vindusf latene er høye for å føre 
lyset innover i rommet.”

 

PV arkitekter as

HAVNEGÅRDEN



5

Moderne og 
bynære leiligheter, 
rett på brygge-
kanten med unik 
sjøutsikt

Havnegården inneholder 6 etasjer og har parkeringskjeller 

med heis til etasjene. Bygget utføres med råbygg i stål og 

betong, ytterveggskledning av trepanel og teglsteinsforblen-

ding, samt innslag av sementbaserte fasadeplater.

Havnegården bygges ved siden av leilighetene på 
Marius Brygge 1 og 2. Beliggenheten er unik, med 
sjøen og sandstranda som nærmeste nabo. 
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Derfor bør du velge JM

JM tenker miljø

Vi vet hva kunden vil ha 
Din boligdrøm starter i våre hoder, og er i våre tanker gjennom hele prosessen fra 

tomtevalg til boligen din står innfl yttingsklar. Med kunden i fokus søker JM å tenke 

på alt – i hver minste detalj. Vi ønsker ikke bare at våre boliger skal være funksjonelle, 

lyse og med gode planløsninger. Som våre ledestjerner har vi også god beliggenhet, 

en eff ektiv og miljøvennlig byggeprosess, prisgunstige løsninger og ikke minst en god

kjøpsopplevelse.

Vi har kunnskap og erfaring
Etter nesten 50 år i Norge har vi mye erfaring og kunnskap. Vi vet hva boligkjøperne 

vil ha, og de som kjøper en bolig av oss vil oppleve at JM har tenkt på det meste. 

Hele kjøpsprosessen skal være en positiv og spennende opplevelse, og vi arbeider 

for å gi våre kunder det lille ekstra. Smarte løsninger og hvitevarer på kjøkken er 

eksempler på dette.

Vi ønsker det beste for våre kunder
Med vår spisskompetanse og genuine interesse for å skape «hus du trives i», ønsker 

vi at våre kunder skal oppleve at det å handle med JM er et trygt og godt valg. 

JM har besluttet at alle boliger vi bygger skal ha et energiforbruk som er 
minimum 25% bedre enn myndighetenes krav (TEK 10). 
Beslutningen inngår som en viktig del av JMs miljøarbeid. Våre løsninger med blant 

annet økt isolasjonstykkelse og forbedrede vindusløsninger resulterer i sterkt 

redusert varmetap. Målet er en miljøvennlig utnyttelse av ressursene og at du som 

kunde får et lavt og økonomisk energiforbruk. 

Valg av en fremtidig JM-bolig, vil i tillegg til god kvalitet vise at du har tenkt miljø, 

økonomi og fremtidig salgsverdi på boligen din.
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Gode løsninger

Framtid i Smarte Kvadrat
Boligene vi bygger er i stadig større grad inspirert av konseptet 

Smarte Kvadrat. Noe som betyr at vi legger spesielt vekt på 

funksjonelle boliger der plassen er meget godt utnyttet. 

Tankegangen preger alt vi bygger og leverer til deg som kunde, 

og uansett størrelse på boligen, skal opplevelsen av romslighet 

alltid være tilstede.

Som boligutvikler handler det om å tilpasse seg en 
ny tid. Derfor har JM defi nert et spennende konsept 
som har fått navnet Smarte Kvadrat. 

Forklaring av JM Original og tilvalgsprosessen
Når vi i JM innreder et nytt hjem gjør vi det med omsorg. 

Vi stiller høye krav til funksjon, design og holdbarhet og velger 

helst å innrede med naturmaterialer som er snille mot både deg 

og miljøet. Våre nøye utvalgte og gjennomtenkte materialvalg og 

formspråk har vi samlet i et innredningssortiment som vi kaller 

JM Original.

Etter at byggestart er besluttet i prosjektet, vil du bli kontaktet 

av vår innredningsansvarlig. Du vil da få mulighet til å komme i 

tilvalgsmøte hvor vi vil gjennomgå JM Original og tilvalgs-

sortimentet. Etter møtet får du en bestilling som oppsummerer 

alle dine valg og eventuelle prosjekteringsendringer.

Se tilhørende INNREDNINGSGUIDE for prosjektet.

7

JM Original 
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Områdekart

Idrettshall
Farrishalllen og Arena Larvik

Skoler
Mesterfjellet skole 

Thor Heyerdahl videregående skole 

Barnehage
Thor Heyerdahl barnehage

Dagligvarebutikk
Kiwi 

Blomsterbutikk
Torstrand Blomster

Fiskebutikk
Georg Marius Larsen 

Bakeri
Majas Bakeri 

Service
Lines frisør og Carisma fot- og hudpleie

Jernbane
Larvik stasjon

Restauranter
Gode restauranter og koselige kafèer

Severdigheter
Herregården, Larvik sjøfartsmuseum,

Stiftelsen Tollerodden, kulturminnekafe og 

Thor Heyerdahl monumentet

Kirke
Larvik kirke

Park
Trivelige parker

Lekeplass
Flott lekeplass

Småbåthavn
Larvik båtforening

Badeplasser
Populære badeplasser

Strandpromenade

N

HAVNEGÅRDEN
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Oversiktsplan N

Illustrasjonsskisse ( justeringer vil forekomme)
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HAVNEGÅRDEN
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U. ETASJE 

Etasjeplaner

1. ETASJE

N

Planen er nedfotografert
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6. ETASJE

2, 3, 4, 5. ETASJE



14

4
roms 115,5 m2 BRA

  Balkong mot vest, syd og øst 

  Stue med åpen kjøkkenløsning og spiseplass

  3 soverom, bod og romslig entre

  2 bad

  5 m2 sportsbod og biloppstillingsplass i 

parkeringsetasje

0 5 m1

14

Arealene for hvert rom er avrundet til nærmeste halve m2.

En romslig og lys bolig med stor balkong. Soverom 3 kan legges til stue.

LEILIGHET 101, 201, 301, 401, 501

BRA 115,5 m2   P-rom 110 m2

+ sportsbod 5 m2

0 5 m1

realene for hvert rom er avrundet til nærmeste halve m2.

N
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3
roms 88,5 m2 BRA

0 5 m1

Arealene for hvert rom er avrundet til nærmeste halve m2.

  Balkong mot syd/vest

  Stue med åpen kjøkkenløsning og spiseplass

  2 soverom, bod og entre

  2 bad

  5 m2 sportsbod og biloppstillingsplass i 

parkeringsetasje

LEILIGHET 102, 202, 302, 402, 502

BRA 88,5 m2   P-rom 83,4 m2

+ sportsbod 5 m2

En praktisk og lys bolig. 

N

15
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4
roms 105 m2 BRA

  Balkong mot syd/vest

  Stue med åpen kjøkkenløsning og spiseplass

  3 soverom, bod  og romslig entre

  2 bad

  5 m2 sportsbod og biloppstillingsplass i 

parkeringsetasje

LEILIGHET 103, 203, 303, 403, 503

BRA 105 m2   P-rom 99,8 m2

+ sportsbod 5 m2

0 5 m1

16

Arealene for hvert rom er avrundet til nærmeste halve m2.

En fl eksibel og lys bolig. Soverom 3 kan legges til stue.

N
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3
roms 74,5 m2 BRA

0 5 m1

Arealene for hvert rom er avrundet til nærmeste halve m2.

  Balkong mot syd/øst

  Stue med åpen kjøkkenløsning og spiseplass

  2 soverom, bod og entre

  Bad

  5  m2 sportsbod og biloppstillingsplass i 

parkeringsetasje

LEILIGHET 104

BRA 74,5 m2   P-rom 70,1 m2

+ sportsbod 5 m2

En fl ott bolig i enden av bygget. Soverom 2 kan legges til stue.

N

17
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3

LEILIGHET 204, 304,404, 504

BRA 74,5 m2   P-rom 70,1 m2

+ sportsbod 5 m2

0 5 m1

Arealene for hvert rom er avrundet til nærmeste halve m2.

N

roms 74,5 m2 BRA

  Balkong mot syd/øst

  Stue med åpen kjøkkenløsning og spiseplass

  2 soverom, bod og  entre

  Bad

  5 m2 sportsbod og biloppstillingsplass i 

parkeringsetasje

En fl ott bolig i enden av bygget. Soverom 2 kan legges til stue.

18
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3
roms 78,5 m2 BRA

0 5 m1

Arealene for hvert rom er avrundet til nærmeste halve m2.

  Balkong mot syd/øst

  Stue med åpen kjøkkenløsning og spiseplass

  2 soverom, bod og entre

  Bad

  5 m2 sportsbod og biloppstillingsplass i 

parkeringsetasje

LEILIGHET 105

BRA 78,5 m2   P-rom 74,5 m2

+ sportsbod 5 m2

En praktisk og arealeff ektiv bolig. Soverom 2 kan legges til stue.

N
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3
roms 82 m2 BRA

  Balkong mot syd/øst

  Stue med åpen kjøkkenløsning og spiseplass

  2 soverom, bod og romslig gang 

  Bad

  5 m2 sportsbod og biloppstillingsplass i 

parkeringsetasje

LEILIGHET 205, 305, 405, 505

BRA 82 m2   P-rom 77 m2

+ sportsbod 5 m2

0 5 m1

Arealene for hvert rom er avrundet til nærmeste halve m2.

En arealeff ektiv og lys bolig.

N

20
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4
roms 123,5 m2 BRA

0 5 m1

Arealene for hvert rom er avrundet til nærmeste halve m2.

  2 takterrasser mot syd/øst og vest

  Stue med åpen kjøkkenløsning og spiseplass

  3 soverom, garderobe, bod og romslig entre

  2 bad

  6 m2 sportsbod og biloppstillingsplass i 

parkeringsetasje

LEILIGHET 601

BRA 123,5 m2   P-rom 119,2 m2

+ sportsbod 6 m2

En stor, lys og innholdsrik toppleilighet. Soverom 3 kan legges til stue.

N

21
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4
roms 119,5 m2 BRA

  Stor takterrasse mot syd/vest med utgang 

fra stue og sov. 1

  Stue med åpen kjøkkenløsning og spiseplass

  3 soverom, bod og romslig entre

  2 bad

  5 m2 sportsbod og biloppstillingsplass i 

parkeringsetasje

LEILIGHET 602

BRA 119,5 m2   P-rom 115,3 m2

+ sportsbod 5 m2

0 5 m1

Arealene for hvert rom er avrundet til nærmeste halve m2.

En stor, lys og innholdsrik toppleilighet. Soverom 3 kan legges til kjøkken.

N

A l f h d il h l 2
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3
roms 85 m2 BRA

0 5 m1

Arealene for hvert rom er avrundet til nærmeste halve m2.

  2 takterrasser mot nord/vest og syd/øst

  Stue med åpen kjøkkenløsning og spiseplass

  2 soverom, bod og entre

  Bad

  5 m2 sportsbod og biloppstillingsplass i 

parkeringsetasje

LEILIGHET 603

BRA 85 m2   P-rom 80,3 m2

+ sportsbod 5 m2

En fl ott toppleilighet. Soverom 2 kan legges til stue.

N
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Statuen av Thor Heyerdahl står på idylliske 
Tollerodden, kun en kort spasertur fra 

Havnegården.
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Bølgeskvulp og måkeskrik

Med sin solrike beliggenhet og sjøen som nærmeste nabo får Havnegården en 

unik plassering på østsiden av Larviksfjorden. 

Kommunikasjonen fra og til byen er meget god. Med Vestfoldbanen tar togturen 

til Oslo 2 timer. Sandefjord Lufthavn Torp ligger ca. 30 minutters kjøring unna. 

Det er kort vei til E18. Color Line har fergeforbindelse til Hirtshals i Danmark hver 

dag hele året. Reisetiden er 3 timer og 45 minutter.  I Sandefjord har Color Line 

fergeforbindelse til Strømstad i Sverige.

Rett på utsiden av stuedøra finner du en flott strandpromenade og badestrand.

Tollerodden må nevnes med sin spennende historie og fine rekreasjonsområder 

for store og små. Lenger inn mot indre havn er ligger Bølgen kulturhus og Farris 

Bad, Norges fl otteste spahotell. Her ligger også Fritzøe Brygge med sine butikker og 

restauranter. 

For det aktive mennesket er det mye å finne på, og utallige muligheter med 

Havnegården som utgangspunkt. Eller du kan nyte utsikten, høre måkeskrik og 

kjenne lukta fra tang og tare fra de romslige balkongene.

Color Lines nye Super Speed 2 har blitt et hverdagsbilde, sammen med andre 

aktiviteter på Revet. Dette borger for et godt bomiljø, og Havnegården vil bli en 

spennende del av det ”nye” Larvik. 
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JM forbeholder seg retten til eventuelle endringer og trykkfeil. 

Noen av illustrasjonene er idébilder som kan avvike fra virkeligheten.

JM Norge AS er en av Norges største boligutviklere med virksomhet i Oslo, Akershus og Buskerud, Vestfold, 

Telemark, Bergen og Rogaland, og inngår i den nordiske boligutvikleren JM AB som med en årlig omsetning på 

ca. 11,7 milliarder norske kroner, er nordens ledende aktør på feltet. JM Norge AS har 50 års erfaring i Norge 

og har i et normalår en produksjon på ca. 800 boliger. Selskapet ivaretar hele verdikjeden frem til nøkkelferdig 

bolig og besitter et bredt spekter av kompetanse innen akkvisisjon, prosjektering, prosjektutvikling, salg og 

entreprenørvirksomhet.

Lang erfaring - trygghet i alle ledd Design & produksjon JM, avd. Vestfold

Visualiseringsbilder  JM, avd. Vestfold og Carbonwhite

Foto Morten Rakke Photography og JM Bildebank

Trykk Prinfo Unique 

Arkitekt PV arkitekter as
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