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HYTTEDRØMMEN BARE  
90 MINUTTER FRA OSLO

 
Turufjell ligger på solsiden i Flå - først i Hallingdal.  
Området dekker ca. 13 700 mål og åpner for ut-
vikling av ca. 2 000 hytter. Planen åpner også for 
etablering av et sentrumsområde med blant annet  
butikker, leiligheter, hotell og alpinanlegg. Med dette 
er Turufjell-planen antakelig den største som er ved-
tatt i Norge noensinne. Turufjell ligger mellom 650 
moh. til 1 000 moh. Alt areal som ligger over 1 000 
moh. er friområder som tilhører Flå Østre Grunneier-
lag, med til sammen 140 000 mål. Med Flå kommune  
som en sterk støttespiller og samarbeidspartner tilrette- 
legges det for offentlig vann og avløp til alle hyttene på 
Turufjell. Det er inngått et samarbeide med Telenor for 
leveranse av fiber til alle hyttene.  
 
 
 

 
 
 
 
Dette bidrar også til utvikling av mobilnettet i og 
rundt området. En plan på denne størrelsen muliggjør 
helhetlig tenkning for uvikling av området.

 
På Turufjell åpnes det for moderne og fremtidsrettet 
arkitektur. Hytter kan bygges med flatt tak, pulttak 
eller saltak. Dette er unikt for tillatt utforming  
av hytter på fjellet. Samtidig er det lagt stor vekt på
naturlig allsidighet i hvordan bebyggelsen skal se ut, 
og de estetiske hensynene vil bli tatt godt vare på. 
Turufjell blir en vakker hyttegrend som former seg 
fint i og etter landskapet; ikke et byggefelt på fjellet.
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KUN 90 MINUTTER FRA OSLO

 
Like før du kommer til Flå sørfra kjører du gjennom 
Hallingporten og stiger inn i Hallingdal – hjertet av 
den norske fjellheimen. Som hytteinnbygger i Flå får 
du helårstilgang til Hallingdal, et av de mest allsidige 
og spennende dalførene i Norge. 
 
Snøsikre vintre, varme somre, snaufjell og skog, 
turstier, milevis med skiløyper, gamle setervoller og 
godt med fiskevann. Og alt sammen venter på deg 
bare 90 minutter fra Oslo, omtrent halvparten av  
tiden du bruker til de mer tradisjonelle hytteområdene 
lenger nord i dalen. Turufjell skal tilby kortreiste 
fritidsopplevelser i verdensklasse.

BELIGGENHET

Ringerike    63 km

Oslo    118 km

Asker og Bærum   111 km

Drammen   115 km 

Kongsberg   121  km

Skedsmo   140 km

Gjøvik    154 km

Tønsberg   179 km

Skien/Porsgrunn  191 km

Fredrikstad/Sarpsborg    205 km

HEMSEDAL

BEITOSTØLEN

GEILO

KONGSBERG

GJØVIK

SJUSJØEN
HAFJELL

RINGERIKE

OSLO
ASKER

DRAMMEN

PORSGRUNN

TØNSBERG FREDRIKSTAD
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TA TOGET TIL 
TURUFJELL

Nettbuss Express 
kjører
deg til Flå.

Ta Bergensbanen 
og hopp 
av på Flå stasjon. 

Kun 90 
minutter fra 
Oslo i bil.

BUSS

TOG

BIL

Innhold

0
0

 / 0
0

TOG 

 
 
Flå stasjon ligger ved foten av Turufjell, bare to timer 
med tog fra Oslo. Med stadig mer biltrafikk og dermed 
også bilkø er togreisen et avslappende, komfortabelt og 
miljøbevisst alternativ. Det gir deg mulighet til å nyte en 
avslappende tur med en god bok og en kopp kaffe, eller 
bare lene seg tilbake og slappe av.

RINGERIKSBANEN 

Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom 
Hønefoss og Oslo med nærmere en time. Dermed kuttes 
reisetiden til Flå like mye. Dobbeltspor mellom Sandvika 
og Hønefoss vil gjøre det enklere, raskere og mer miljø- 
vennlig å reise kollektivt til Turufjell. 
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LOKALE GRUNNEIERE

 
 
Det er tre lokale grunneiere med i Turufjell prosjektet, 
Knut Hilde, Jon Erik Wee og Erik André Vee. 
 
De brenner alle for destinasjonen og er med i det 
daglige arbeidet med å løfte Turufjell til å bli en av 
Norges fremste fjelldestinasjoner. 

De står opp midt på natten for å preparere lagrenns- 
løypene så det ligger “trikkeskinner” til soloppgang, de 
svinger seg rundt når noen har kjørt seg fast, stiller  
opp på timen når noen kommer uanmeldt for å se på  
tomter og har alltid en fantastisk serviceinnstilling.  

 

HISTORIEN BAK

OLAV THON & IVAR TOLLEFSEN
 
 
 
Både Olav Thon og Ivar Tollefsen har en sterk kjærlighet 
for fjell og friluftsliv. Nå står de sammen med tre lokale 
grunneiere om å utvikle Turufjell til å bli en av Norges 
ledende destinasjoner innen fritidseiendom. Det skaper 
trygghet og forutsigbarhet for at på Turufjell holder vi det 
vi lover, og er en eierkonstallasjon som ikke finnes ved 
noen andre destinasjoner i Norge. Olav Thon har helt 
fra 2007 hatt et sterkt personlig engasjement for Flå, og 
bidratt til utviklingen av Bjørneparken, kjøpesenter, hotell, 
leiligheter, flerbrukshall og kontorbygg – for å nevne noe. 
 
Hans glødende interesse for friluftsliv er viden kjent, 
og gjennom årene har han oppført et betydelig antall 
turisthytter for Den Norske Turistforening. Hans  
engasjement har blant annet gitt han Den norske  
friluftslivprisen i 2012, og han etablerte allerede i  
1991 Olav Thons DNT-stiftelse som har til formål  
å støtte Den Norske Turistforenings landsomfattende 
virksomhet for å fremme fjellvandring og friluftsliv  
i Norge.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ivar Tollefsen har fra begynnelsen av 1990-tallet brukt 
mye av sin tid ute i naturen og har blant annet ledet flere  
ekspedisjoner til Antarktis, ulike klatreekspedisjoner rundt 
om i verden, og han innehar fortsatt rekorden på ski over 
Grønland. 
 
Gjennom selskapet Fredensborg Fritid har Ivar samlet 
sitt engasjement for utvikling av ulike fritidsdestinasjoner, 
og er foruten Turufjell sterkt involvert i utvikling av 
Geilo, Kragerø og Norefjell.  
 
Gjennom sitt eierskap og sine selskaper sikrer Thon og 
Tollefsen at Turufjell får glede av nettverk, erfaring,  
spisskompetanse og finansiell trygghet for fremtiden. 
Det gjør at Turufjell står sterkt rustet til å nå målsetningen 
om å bli en av de ledende fritidsdestinasjonene i Norge. 

Knut Hilde

Erik André Vee

Jon Erik Wee
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TOMTENS FASILITETER

 
Turufjell er et fantastisk hytteområde under etablering 
som tilbyr flotte opplevelser for store og små hele 
året. Terrenget er naturlig terrassert, og tomtene  
solrike med vidstrakt, sydvestvendt utsikt og rikelig 
med “boltreplass”. Mange av tomtene får “ski inn/
ut” til alpinanlegget.  
 
Romslige høystandardtomter mellom 650 og  
1 000 moh. Det legges vekt på god infrastruktur med 
offentlig vann og avløp samt fibernett.  

Reguleringsplanen tillater bygging av hytte, anneks 
og uthus/garasje. 

LANDSKAPET

16 / 17
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ARKITEKTENS 
ORD
EINAR JARMUND

 
Turufjell blir den nærmeste fjellandsbyen til Oslo. 
Den skal bli både moderne og tradisjonsrik tuftet  
på det beste av Hallingdals byggetradisjoner, men 
med de kvaliteter vi kjenner fra de flotteste alpe- 
destinasjoner; Kitzbuhel, Zermatt eller Avoriaz. 

 
Stedet ligger svært vakkert til i en solrik skråning over 
Flå og opp mot Turufjell. Det har et storslått utsyn 
sørvest mot Gråfjell og Høgevarde.  
Vårt mål er å skape landets hyggeligste og flotteste 
fjelldestinasjon basert på all den kunnskap vi har om 
slike gode steder. Vi starter med det beste utgangspunkt 
og de beste krefter involvert. 

Det er bare å glede seg! 

Sivilarkitekt MNAL, Einar Jarmund

ILLUSTRASJONSBILDER FRA  
EINAR JARMUND & CO
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ALPINT

Terrenget rundt Turufjell ligger ideelt til for det som 
blir et spennende alpinanlegg for hele familien. Alpin-
bakkene strekker seg mot to forskjellige fjelltopper  
som knyttes sammen til et anlegg. Samlet blir det over  
15 km nedfart fordelt på ca. 10 traseer. I tillegg blir  
det også tilrettelagt for skogkjøring mellom traseene.  
Det høyeste sammenhengende fallet er på over 400  
høydemeter ned fra Kristnatten.

RANDONEÉ 

Rundt Turufjell er det flere idylliske fjelltopper,  
perfekte for randonee og frikjøring. Nærmest er  
Kristnatten og Turufjellet som strekker seg mot  
1100 moh. Her kan du klikke på deg skia på hytta og 
rusle opp til toppen. På toppen kan du nyte den fantastiske 
utsikten før du suser rett hjem igjen på hytta.  
Sørbølfjellet ligger også like i nærheten og ruver nesten 
1300 moh.
 

ET ELDORADO

Turufjell er et vakkert, allsidig og familievennlig  
natureldorado for deg som vil ha helårshytte på  
fjellet. Området er kjent for å være snøsikkert og  
har et variert og spennende terreng. Det blir lagt  
til rette for at Turufjell skal brukes like mye sommer 
som vinter.   

LANGRENN 

 
Terrenget i Turufjell er perfekt for langrenn. I hytteom-
rådet blir det småkuperte rundløyper i alle kategorier i  
le for vær og vind. Løypene blir tilknyttet den eksisterende 
Eventyrløypa hvor du kan gå helt til Hemsedal. Det er 
også kort vei til høgfjellet hvor det blir etablert løyper 
opp på Turufjellet og mot Sørbølfjell. Her får du vidde- 
følelsen når du sklir innover løypene. Langs løypene 
settes det opp gapahuker. Her kan du ta deg en vel- 
fortjent pause på turen. Ved løypene etableres det også 
dagparkeringer slik at man enkelt kan komme seg til 
nytt terreng og nye løyper.

BJØRNEPARKEN

Bjørneparken er, som navnet sier, en dyrepark med 
mange flotte bjørner. Parken har også en rekke andre 
dyr som gaupe, rev, elg, rådyr, hjort, krokodiller, ulv og 
en rekke ”husdyr” som geiter, hester, griser og høner. 
Disse dyrene kan stelles og koses med. Norges største 
krokodilleutstilling finner du i Bjørneparken.
 
I Bjørneparken kommer du svært tett på dyrene med 
aktiviteter og fôringsprogram hver time. Se bjørnen 
Brutus leke og få frukt på vår nye fôringsarena,  
og gaupen Blixten jakte på maten. Man kan også være 
med inn i bjørnehiet, delta på dyrepasserskole, hånd-
fôre elgen med gulrøtter og se dyrepasserne sosialisere 
med bjørnene.

AKTIVITETER

SYKLING

Når vinteren slipper taket og langrennsskiene er 
satt bort, kan man ta frem sykkelen. Det kommer 
flere stier og løyper rundt hyttene som strekker seg 
innover i terrenget. Flere av langrennsløypene blir 
tilrettelagt for familievennlige sykkelrunder. For 
de som ønsker seg større utfordringer er terrenget 
velegnet for sykling opp og ned fjellene. Gjennom 
Flå går også Eventyrveien, sykkelveien gjennom 
Hallingdal fra Geilo til Noresund. 

A
ktiviteter
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FLÅ ØSTRE  
Flå Østre er fjellområdene rundt Turufjell. Her er 
det mange spennende og idylliske fiskevann. Her 
kan du fiske med stang fra land og du kan fiske 
etter ørret, sik og abbor.

KRØDERFJORDEN 
Krøderfjorden ligger i enden av Hallingdalselva  
og er en stor innsjø. Her kan du ta gjedde, abbor  
og med litt flaks kan du også få den sjeldne 
dypvannsrøya.

SHOPPING & RESTAURANTER

Bjørneparken kjøpesenter ligger i sentrum av Flå, 
bare 10 km fra Turufjell. Senteret har åpent syv 
dager i uka. Her finner du et spennende utvalg 
butikker og gode restauranter. I tilknytning til 
kjøpesenteret ligger også Thon Hotel Bjørnparken, 
På parkeringsplassen er det elbil-ladere for alle  
type biler.

GAPTJERN 
Gaptjern er en super fiskeplass som har et enkelt 
toalettanlegg og er tilrettelagt for rullestol. Her kan 
du fiske ørret, gjedde og abbor fra en 100 meters 
fiskebrygge. Det er tilrettelagt for overnatting i  
gapahuk og trygge faste bålplasser.

FISKE

Det er godt med fiskeplasser i Flå. De fleste stedene 
må du ha fiskekort som du kjøper på www.inatur.no. 
Det er fritt fiske over alt for barn under 16 år.

HALLINGDALSELVA 
Elven som renner gjennom fra Nes til Roppe Bro 
heter Hallingdalselva. Her er det mange idylliske 
fiskeplasser, det går både ørret og gjedde i elva.
 

A
ktiviteter
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TURSTIENE PÅ
FLÅ

NATUR- OG KULTURSTIER

 
Flå og Turufjell er et paradis for turgåere med uendelige 
muligheter for alle som vil ut i naturen. Vil du høyt til 
fjells er det en rekke toppturer som er vel verdt innsat-
sen når du kommer til toppen; Turufjellet, Kristnatten, 
Sørbølfjell, Bukollen, Skarsvarden og Veslefjellet for å 
nevne noen.

Det også tilrettelagt flere natur- og kulturstier. For 
eksempel kan man følge vakre Veneli kultursti. Her er 
det satt opp en rekke informasjonsposter hvor du kan 
lære om skogens betydning i eldre tid.

28 / 29
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FORDELER VED Å 
KJØPE NY HYTTE
SETT DITT EGET PREG 

 
Når du kjøper en ny hytte kan du få hytta som du 
vil. Hytta kan tilpasses familiens situasjon og bruk.
Gjennom god planlegging får du en hytte som passer 
perfekt for deg. Velger du å kjøpe ny hytte gir det deg 
også høyere teknisk standard enn en brukt hytte, for 
eksempel i form av bedre isolering, flere el-uttak og 
moderne brannsikringstiltak. Det settes stadig høyere 
krav til materialer og byggemetoder som er med på 
å gi hytta bedre inneklima, isolasjon og ellers høyere 
kvalitet. En ny hytte har ikke behov for oppussing i 
mange år fremover. Du kan med andre ord flytte rett 
inn og nyte hyttelivet fra første dag.  

 
 

 
 
 
Du trenger heller ikke å bekymre deg for ubehagelige 
overraskelser som kan følge kjøp av brukt hytte. Det 
kan være skjulte feil, mangler og skader, eller løs-
ninger og elektriske anlegg som ikke fungerer. 
 
Skal du sette opp ny hytte selv slipper du også billigere 
unna når avgifter skal betales ved overdragelse av 
eiendommen. Ved kjøp av ny hytte betaler du kun 
2,5 prosent av summen for tomten i dokumentavgift. 
Ikke av hele kjøpesummen som du gjør når du  
kjøper brukt hytte. Nybygde hytter er således bra 
både miljø og lommebok.

BILDER FRA LEVEHYTTA 
TEGNET AV EINAR JARMUND

30
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LIVET ER FOR KORT TIL Å STÅ  
I TIMESVIS I BILKØ 

 
Mange får ikke brukt hytta så mye som de ønsker på 
grunn av lang reisevei og kø. Med hytte på Turufjell 
bruker du ikke mer enn 2,5 time selv på de mest 
traffikerte dagene. 

 
 
 
Dermed kan du også dra på hytta selv om du har 
en avtale kl 13:00 på en søndag, fordi du kan reise kl 
11:00 og fortsatt være hjemme i god tid. Vil du unngå 
søndagskøen hjem kan du også utsette hjemreisen til 
mandag og fremdeles være på jobb til fornuftig tid.  
 
Ønsker du å bruke mindre tid i bil og mer tid på 
fjellet er Turufjell stedet for deg.

LEI AV Å STÅ I KØ?

DET HAR ALDRI VÆRT LETTERE Å  
VÆRE PÅ HYTTA 

 

Et liv på Turufjell skal handle maksimalt om kos og 
hygge, og minimalt om stress og mas. 

Turufjell vil representere verdiene flere og flere nord-
menn setter pris på ved hyttelivet. Det vil bli lettvint 
å komme dit akkurat når du vil, og omgivelser og 
servicetilbud i stadig utvikling som gjør det behagelig 
å være der.   
 
Det er mer enn bare tilgjengelighet og beliggenhet 
som gjør Turufjell spesielt. Fiber til hver hytte mulig- 
gjør bruk av digitale tjenester og smarthusteknologi. 

 
 
 

 

Informasjon om temperatur, værmelding, snø- og 
føreforhold samles på én plattform. I tillegg tilret-
telegges der for bestilling av snømåking, vask av hytta, 
skipass, fjernstyring av varme og bestilling av matvarer. 
Er du borte en helg, skal det også være enkelt å leie ut 
hytta om du ønskelig. 

DEN DIGITALE
FREMTIDEN PÅ FJELLET

D
en digitale frem

tiden på fjellet
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SALGSOPPLYSNINGER

EIENDOM 
Ormerud skog, Teig 2 - Turufjell, Teig 13 - Turufjell 
og Teig 16 -Turufjell, 3539 Flå kommune. 
Tomtene utskilles fra Gnr 9, Bnr 487 og/eller  
Gnr 10, Bnr 12, 351 og 352.

EIER 
Turufjell AS 

ADKOMST 
Adkomst fra syd:  Ta til høyre rett før Flå sentrum på  
fylkesvei 203. Følg denne 2 km til avkjøring mot 
Domfet og Veneli, kjør deretter ca. 3 km opp  
Heivegen og ta til høyre over broen inn mot Turufjell. 
Her kan du følge skilter inn mot hyttefeltet. 
Fra broen er det ca. 5 km til baseområdet i Turufjell.

Adkomst fra nord: Ta til venstre rett etter Flå  
sentrum på fylkesvei 203. Følg denne 2 km til  
avkjøring mot Domfet og Veneli, kjør deretter  

 
ca. 3 km opp Heivegen og ta til høyre over broen 
inn mot Turufjell. Her kan du følge skilter inn mot 
hyttefeltet. Fra broen er det ca. 5 km til baseområdet 
i Turufjell. 

TOMTENE 
Ca. 500 - 2 000m2 brutto eiertomt

INFRASTRUKTUR 
Tomtene blir solgt med opplegg til vei, strøm, fiber og 
offentlig vann og avløpsanlegg. Eventuelle tilkoblings- 
avgifter er kjøpers ansvar. 

RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER 
Fullt oppgjør inkludert omkostninger foretas innen 
overtagelse. Renter av forskuddsbetalingen tilfaller 
selger.

 
OMKOSTNINGER FOR KJØPER 
Ved kjøp av fast eiendom betales følgende omkostninger 
i tillegg til kjøpesummen: Dokumentavgift på 2,5 % 
av kjøpesummen.
Tinglysingsgebyr for skjøtet kr 525,- og kr 525,- for 
hvert dokument som skal tinglyses i tillegg til skjøtet, 
eksempelvis pantedokument. Det tas forbehold om 
endringer i de offentlige gebyrer.

 
OVERTAKELSE 
Overtakelse av eiendom skjer etter avtale.

HVITVASKINGSLOVEN 
Mistanke om forsøk på hvitvasking vil bli meldt til 
økokrim. Legitimasjon må medbringes på kontrakts- 
møtet. Møtes ikke partene for kontraktskriving må 
bekreftet kopi av legitimasjon oversendes  
oppgjørsansvarlig.

 
SALG/OPPGJØR 
Megler: Christer Barman Gabrielsen 
Telefon: 95041364 
Epost: c.gabrielsen@nordvikbolig.no 

KONSESJON 
Flå kommune har fastsatt forskrift om nedsatt  
konsesjonsgrense etter konsesjonslovens §7. Kjøper 
må derfor før overtakelse av eiendom sende inn skjema 
“egenerklæring om konsesjosnfrihet” til Flå kommune.
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KONTAKT 
OSS

KONTAKTINFO

MEGLER 
Christer Barman Gabrielsen 
Mobil 950 41 364 
E-post: c.gabrielsen@nordvikbolig.no

TURUFJELL AS 
Tlf: 32 05 12 00 
E-post: post@turufjell.no

TURUFJELL DRIFT AS 
For spørsmål og grunnarbeider og andre tjenester:  
Tlf: 32 05 12 00 
E-post: anbud@turufjell.no

LES MER PÅ VÅRE NETTSIDER 
www.turufjell.no

BESØK OSS PÅ SOSIALE MEDIER 

 

PROSPEKT LAGET AV INVOLVE!
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