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Fremdriftsrapport
Rapporteringsperiode 14.april 2021

MOSSERØD HAGE

Sandefjord, 16 borettslagleiligheter

• Ferdigstilt oktober 20 - alle 16 leiligheter solgt.

• Prosjektgevinst inkl. IEs prosjekthonorar MNOK 10 før skatt.

NYBYEN FLORSGATE 1 C

Sandefjord, 12  borettslagleiligheter

(tidligere benevnt som Schanchesgate 3)

• Igangværende prosjekt, som ferdigstilles september 2022. Totalentreprise. 

• Alle leilighetene er solgt og det er ikke avvik i budsjettet, heller ikke fremdrifts-

forsinkelser.

• Prosjektgevinst inkl. IEs prosjekthonorar MNOK 6,8 før skatt.

• Attraktiv beliggenhet i NyByen i Sandefjord sentrum.

NYBYEN DRONNINGENSGATE 34 

Sandefjord, 27  borettslagleiligheter

(tidligere benevnt som Dronningensgate 34 - 36)

• Igangværende prosjekt, som ferdigstilles mars 2021. Totalentreprise.

• Leilighetsalg 64%. Det er pt. ikke avvik i budsjettet. Totalentreprenøren har 

varslet en mulig fristforlengelse på 14 dager pga. Korona. Det gjøres tiltak for å 

ta igjen disse 14 dagene. Bortsett fra et litt senere oppgjør er det ingen konse-

kvens ovenfor våre kjøpere, da vi i våre kontrakter har litt å ”å gå på” ovenfor 

våre kjøpere.

• Vi forventer at vi har solgt 90 - 100% ved ferdigstillelse.

• Attraktiv beliggenhet i NyByen i Sandefjord Sentrum.

• Budsjettert prosjektgevinst inkl. IEs prosjekthonorar MNOK 27.0 før skatt.
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NYBYEN DRONNINGENSGATE 17 - 31 + LANGESGT 6 OG 8. 

Sandefjord, 130 borettslagleiligheter, næring ca. 

6 000 kvm.

• Ferdig regulert. Rammesøknad på byggetrinn 1 er innsendt. 

• Dette prosjektet er et stort bydelsutviklingsprosjekt med i alt ca. 130 bo-

rettslagsleiligheter og ca 6.000 kvm næring. 

• Prosjektet er planlagt utbygd med i alt 5 byggetrinn. Byggetrinn 1 med i alt 

42 borettslagleiligheter er salgsklare medio mai 21. 

• Beregnet byggestart 01.10.21 med ferdigstillelse 16 mnd. etter byggestart. 

Krav til forhåndsalg 50%. for dette byggetrinnet. Byggetrinn 2 er i frem-

driftsplanen satt til 6 - 8 mnd. etter byggestart for byggetrinn 1, forutsatt 

min. 50% forhåndssalg. De neste byggetrinnene vil følge salgsgraden og 

en optimal byggeprosess. Vi er i sluttfasen i forhandlingene om en totalen-

trepriseavtale basert på samspill og målpriser.

• Prosjektgevinst inkl. IEs prosjekthonorar MNOK 160.0. Forventet gjennom-

føringstid 4 år (5 år inkl.næringsbygget).

KILEN BRYGGE III

Sandefjord, 180-200  leiligheter, næring inntil 4-500 kvm

• Dette prosjektet er en del av et regulert område ”sentrumsformål” som krever 

en ny detaljereguleringsplan. 

• Prosjektet er en del av et stort water front - bydelsutviklingsprosjekt, og meget 

attraktivt.

• Det har vært gjennomført en omfattende medvirkningsprosess med planav-

deling Sandefjord kommune i utviklingen av konseptet og rammene for vår 

detaljregulering. 2 særmøter 4 arbeidssmøter. Vår målsetting; ny detaljregu-

lering i løpet av 2022.

• Alle eiendommene i reguleringsområdet som skal bygges ut er kjøpt av Inter 

Eiendom.

• Disse eiendommene er foreløpig leid ut på kortsiktige kontrakter (3 mnd. 

oppsigelse) bruttoleieinntekter kr  2 mill.

RANVIKVEIEN  63

Sandefjord, 13  borettslagleiligheter

(tidligere benevnt som Ranvik Terrasse)

• Salget startet februar 21, p.t 53% solgt. Totalentreprise om bygging er under-

skrevet. Rammetillatelse foreligger.

• Byggelånfinansiering er sikret. Byggestart 01.05.21

• Ferdigstillelse ultimo Q2 - 22.  Budsjettert prosjektgevinst inkl. IE prosjekthonorar 

MNOK 11.0 før skatt.

• Attraktiv beliggenhet i gang/sykkelavstand til Sandefjord Sentrum (10 min.byen)
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MOHAGEN

Sandefjord, 33  borettslagleiligheter

• Prosjektet er under regulering og forventes ferdig regulert ultimo Q4 - 21 primo 

Q1 22.  Rammetillatelse kan foreligge Q 2/3 22 salgsstart beregnet til Q1 22. 

Mulig byggestart Q3 22 med 16 mnd byggetid.

• Atttraktiv beliggenhet i gangsavstand fra Sandefjord sentrum - tett på den 

planlagte nye jernbanestasjonen.

• Budsjettert prosjektgevinst inkl. IEs honorar MNOK 33.0

FREDRIK STANGSVEI 

Sandefjord, 14  borettslagleiligheter ink. mindre næringsareal i 1. etg

• Ferdig regulert.

• Oppstart rammesøknad Q3 - 21, i samspill med entreprenør. Mulig salgstart Q1 

22, med byggestart Q3 22. Beregnet 14 mnd byggetid.

• Budsjettert prosjektgevinst inkl. IEs honorar MNOK 9.5.


