
med sundet som granne i Helsingborg
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Ditt nya hem 
på Oceanpiren
Med det nya bostadsområdet Oceanhamnen tar Helsingborgs city ett 
dramatiskt steg närmare Öresund. 
 Här kommer fyra bostadskvarter att växa fram i vad som ska bli en ”urban 
arkipelag” – en ny stadsdel byggd på öar med attraktiva bostäder och kontor 
i spektakulära lägen vid kanaler och kajer mellan Knutpunkten och det gamla 
hamnområdet.  
 På bästa läge på Oceanpiren och sundet bygger vi Oceanateljén – ett 
boende som på flera punkter definierar kreativt, modernt och hållbart boende 
i en stadsmiljö som vi vågar påstå saknar motstycke i Sverige.  
 Ta ett steg närmare kontinenten och dina drömmars boende. 
Välkommen till Oceanateljén.
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Fakta Oceanateljén 
Antal lägenheter: 44
Bostadstyp: bostadsrätter
Rum: 1 – 4
Storlek: ca 38 – 126 m2

Antal stadsradhus: 4
Bostadstyp: bostadsrätter
Rum: 4
Storlek: ca 112 – 124 m2

Källare: ca 25 m2

Egen garageplats

Övrigt
23 garageplatser
Gemensam takterrass om ca 30 m2

Lummig innergård
Bilpool 
Gästlägenhet i kombination med 
föreningslokal om ca 25 m².

Bilden är en visualisering. Slutresultatet kan komma att förändras.     
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Nytänkande och hållbart
Redan vid första anblicken signalerar Oceanateljén 
att man kan förvänta sig ett boende präglat av 
spännande nytänkande i klassisk hamnmiljö. 
Här ryms 48 lägenheter och radhus i en varierad 
arkitektonisk lösning där renodlade bostäder samsas 
med kommersiella lokaler och kombiformen bokaler, 
som ger möjlighet att blanda boende med egna 
verksamheter av olika slag.

Med garageplatser, bilpool, ett par laddningsstationer 
till elbil, odlingsmöjligheter i gemensamma odlingslådor 
på innergården, lekutrymmen, övernattningslägenhet, 
stor gemensam takterrass och hela Öresunds- 
regionens kollektivtrafik några minuters promenad 
bort, erbjuder Oceanateljén ett hållbart urbant boende 
ur många aspekter.
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Ett nytt kapitel för Helsingborg

Oceanhamnen är utan överdrift starten på Helsingborgs 
mest spännande och omfattande nysatsning någonsin 
– en stadsdel som utgör den första etappen av H+, 
stadsförnyelseprojektet som under de kommande 
åren förvandlar delar av hamninloppet till en integrerad 
del av Helsingborgs city.  
 Med sitt läge precis intill Knutpunkten kommer 
Oceanhamnens första etapp att bli en ny stadsdel på 
det som idag kallas Oceanpiren. Via en nyanlagd kanal 
förvandlas Oceanpiren till en ö som förbinds till 
Knutpunkten med en gång- och cykelbro, medan en 
bro för biltrafik byggs i söder. 

Fyra nya bostadskvarter 
Ön rymmer fyra attraktivt utformade bostadskvarter 
med cirka 350 bostäder kombinerat med handel, 
service och tre kontorsbyggnader i området närmast 
färjetrafiken i norr. 

Välkommen till Havsbadet
I den södra delen av hamnbassängen mellan 
nuvarande Oceanpiren och Oslopiren, några hundra 
meter från Oceanateljén, byggs Havsbadet – en helt 
ny badanläggning med djuphavspool och hopptorn 
samt en rad andra bassänger för barn och vuxna. 
 Ett ca 790 m2 stort trädäck med trappor, ramper 
och soldäck bildar en ram runt bassängerna och det 
är nog ingen vågad gissning att Havsbadet kommer 
att bli en populär oas för helsingborgarna.

Oceanateljén

OSLOPIREN

OCEANPIREN

Parapeten
Centralstation

Havsbadet

Eventuellt 
anlagd ö

Eventuell
småbåts-
hamn

I Helsingborgs stads framtidsvision blir hamnen en urban arkipelag med öar, 
badmöjligheter, småbåtshamn och en blandning av bostäder och arbetsplatser.
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Bilden är en visualisering. Slutresultatet kan komma att förändras.     
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Norra Hamnen 1977 – med Oceanateljéns läge markerat.
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Sveriges näst största hamn
Låt oss titta lite närmare på miljön runt omkring det 
som ska bli Oceanateljén. Som en följd av det grunda 
vattnet har Helsingborg aldrig haft en naturlig hamn, 
men det strategiska läget vid Öresunds smalaste del 
gjorde trots det platsen till en viktig punkt för sjöfart 
och handel med början under vikingatiden.  
 Hit kom tyska och holländska handelsfartyg 
med början under 800-talet för att köpa dåtidens 
hårdvaluta, den feta och saltade sillen som var rikligt 
förekommande i Öresund och under lång tid var en 
Öresundsregionens viktigaste inkomstkällor. 

Utbyggnad sedan 1700-talet
Med hjälp av en träbrygga och mindre båtar kunde 
man i århundraden lossa och lasta varor från större 
fartyg ute på redden, men efter ett flertal stora 
utbyggnader sedan tidigt 1700-tal är Helsingborgs 
hamn idag Sveriges näst största containerhamn.  
 Det som idag kallas Oceanhamnen hette 
ursprungligen Norra Hamnen och sedan den invigts 
av Oscar II 1891 kom färjetrafiken över Öresund igång 
på riktigt med hela sju turer om dagen, medan de 
stora handelsfartygen ankrade upp på Oceanpiren. 

Oceanateljén skriver nytt kapitel 
Färjorna går fortfarande tätt, men strax intill skrivs 
nu ett nytt kapitel i Helsingborgs spännande hamn- 
historia. Och du har chans att vara med från början.
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Ett boende som 
stimulerar kreativitet
Oceanateljén är utformat för att erbjuda ett boende för 
de flesta behov. Vad letar du själv efter: ett attraktivt 
stadsradhus på tre våningar och källare eller en mysig 
etta i sjuvåningshuset, där en överdådig takterrass 
tronar högst upp?  
 Nyckelordet för Oceanateljén är kreativitet och 
möjligheter att utforma boendet efter de egna förut-
sättningarna. De tre kommersiella lokalerna som finns 
i fastigheten kan rymma verksamheter som café, frisör, 
mäklare etc – och lägger man till de sammanlagt fyra 
bokalerna, så tillkommer ytterligare möjligheter att 
testa idéer genom att kombinera det egna boendet 
med en verksamhet. 

Utformas efter smak och behov
Idén med Oceanateljéns bokaler är att den som vill 
ska kunna förena modernt boende med företag- 
samhet och kreativitet på ett sätt som skapar en 
maximalt inspirerande miljö.  
 Bokalerna kan efter tillträdet utformas efter egen 
smak. Kök och badrum är färdigställda, men i övrigt är 
bokalerna utformade med råa betongväggar, tak och 
golv så att man själv kan anpassa både boende och 
verksamhet efter egna förutsättningar och behov. 
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Välkommen in i ditt nya hus
De fyra stadsradhusen i tegel erbjuder boende i eget 
hus med Öresund glittrande precis utanför och city 
några hundra meter bort. Huvudingången finns vid 
uteplatsen mot innergården och ytterligare en entré 
ger kontakt med kajpromenaden. Från garaget där 
bil- och cykelparkering finns har man även direkt 
ingång till den egna källaren och vidare upp i huset. 
 Två av radhusen är på 112 m2 och två är på  
124 m2, men planlösningen är snarlik. Bottenvåningen 
rymmer entré, toalett och kök samt ett sovrum i de 
större husen. En trappa upp finns ett allrum, badrum, 
ett sovrum samt en balkong mot Öresund. På tredje 
våningen finns ytterligare två sovrum (ett i de stora 
husen) samt en terrass som även den vetter mot 
kajpromenaden och Öresund.

Välj mellan grått eller vitt
Standarden är som förväntat god och materialvalen 
modernt smakfulla. Entréhallen har svart klinkergolv 
medan övriga golv är genomgående vitpigmenterad 
trestavs ekparkett.  
 Det sobra köket har köksinredning från Vedum 
(eller motsvarande) och kan väljas i vitt eller ljusgrått. 
Här finns även vitvaror i rostfritt: kyl, frys, ugn och 
mikro samt inbyggd induktionshäll och integrerad 
diskmaskin från Siemens (eller motsvarande).  
 Dusch/wc samt tvättavdelningen har grått 
klinkergolv och ljusgrått kakel på väggarna, dusch, 
vägghängd wc-stol samt rostfri handdukstork. 
Tvättavdelningen har tvättmaskin och torktumlare 
i vitt från Siemens (eller motsvarande). 
Snyggt, sobert och funktionellt.
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Här är sundet 
ständigt närvarande
Lägenheterna i Oceanateljén bjuder på vackert ljus, 
öppenhet och unika panoraman över Öresund och 
Själland via fönster, balkonger eller terrasser. Vissa 
balkonger är inglasade som standard, andra är helt 
öppna – och de större lägenheterna har terrass med 
fenomenal sundsutsikt. 
 Exteriört knyter arkitekturen an till den gamla 
hamnmiljön med sin robusta fasad i tegel och betong, 
samtidigt som den iögonfallande utformningen 
signalerar att området nu går en ny era till mötes. 
 Vi vågar påstå att Oceanateljén har fått det mest 
eftertraktade läget vid Oceanpiren och det breda 
promenadstråket mellan bryggan och torget. Huset 
är ritat för att skapa fina utblickar såväl mot Öresund 
som mot innergården och Helsingborgs centrum från 
samtliga lägenheter.

God kvalitet och god smak
Precis som i radhusen är standarden god och 
materialvalen modernt smakfulla. Det goda intrycket 
möter redan i entréhallen med sitt svarta klinkergolv, 
medan övriga golv är genomgående vitpigmenterad 
trestavs ekparkett. 
 Det sobra köket har köksinredning från Vedum 
(eller motsvarande) och kan väljas i vitt eller ljusgrått. 
Här finns även vitvaror i rostfritt: kyl, frys, ugn och 
mikro samt inbyggd induktionshäll och integrerad 
diskmaskin från Siemens (eller motsvarande). 
 Låt oss också titta in i dusch/wc-rummet med 
grått klinkergolv och ljusgrått kakel på väggarna, 
dusch, vägghängd wc-stol samt rostfri handdukstork. 
I stort som i smått andas allt den kvalitet och stil man 
kan förvänta av ett boende på sundets första parkett.
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Bilden är en visualisering. Slutresultatet kan komma att förändras.     
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Utsikt från den 
gemensamma 
terrassen
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Rumsbeskrivning
Generell beskrivning  
Husen värms upp med fjärrvärme och lägenheterna 
utrustas med radiatorer. Ventilationen sker genom 
mekanisk från- och tilluft med återvinning för maximal 
komfort. Lägenheterna utrustas med vaccumtoalett 
och kökskvarnar. 
 Takhöjd: Radhus våning 1 – 2 
ca 2,7 m och våning 3 ca 2,6 m. Källarplan ca 3 m. 
Bokaler ca 3 – 3,85 m. Övriga våningsplan ca 2,6 m.

Golv i kök, vardagsrum, klädkammare och rum 
Trestavs vitpigmenterad ekparkett. 

Golv i wc/dusch/toalett, wc/dusch, 
wc och groventré 
Klinker 150 x 150 mm matt grå.

Golv i hall 
Granitkeramik 200 x 200 mm, svart innanför entrédörr. 
Trestavs lackerad ekparkett.

Väggar i wc/dusch/toalett och wc/dusch 
Kakel 300 x 300 mm matt ljusgrå.

Väggar övriga rum 
Målas vitt.

Fönsterbänkar 
Kalksten

Innerdörrar 
Släta och vita. Handtag i metall.

Inredning kök 
Vedum eller likvärdigt. 
Slät lucka Maja grå. Vit lucka finns som fritt tillval. 
Antracitgrå laminatskiva med underlimmad diskho. 
Stänkskydd av vitt, matt kakel 100 x 300 mm. 
Bänkbelysning under överskåp. LED. 
Rostfria vitvaror Siemens eller likvärdigt. 
Separat frys och kyl alt. kombinerad beroende på 
lägenhet. Se bofakta. 
Inbyggnadsugn. 
Infälld induktionshäll. 
Inbyggnadsmicro 
Integrerad diskmaskin. 
Inbyggd och utdragbar fläktkåpa från Franke eller likv.

Inredning wc/dusch/toalett och wc/dusch 
Vedum eller likvärdigt. 
Slät lucka Maja grå. Vit lucka finns som fritt tillval. 
Spegel över handfat med LED-belysning. 
Toalettpappershållare, elhanddukstork, 
Handdukskrokar och rörliga duschväggar i klarglas. 
Antracitgrå tvättbänkskiva i laminat. 
Tvättställ och kommod med gråa släta luckor. 
Vit lucka finns som fritt tillval. 
Vita vitvaror Siemens eller likvärdigt 
Torktumlare och tvättmaskin alt. kombimaskin 
beroende på lägenhet. Se bofakta.

Bilden är en visualisering. Slutresultatet kan komma att förändras.     
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Att köpa en bostad är för de flesta en av livets största 
affärer och när det gäller en helt nyproducerad bostad 
är det extra speciellt eftersom bostaden ännu inte 
finns. Många beslut ska fattas och ofta dröjer det 
innan du kan flytta in. Då kan det vara tryggt att veta 
att vi finns med dig under hela resan.

Professionell rådgivning 
För att du ska få bästa service, rådgivning och veta 
att dina intressen tas tillvara på bästa sätt förmedlas 
bostäderna av marknadens ledande nyproduktions-
mäklare.

Finansiering 
När du har bestämt dig och det är dags att se över 
finansieringen, har vi goda bankkontakter. Ta kontakt 
med din mäklare om du vill veta mer.

Förhandsavtal 
När du bestämt dig för en lägenhet tecknas ett 
bindande förhandsavtal. Ett förskott om 10 % av 
insatsen betalas sedan in vid anmodan från föreningen 
i samband med byggstart. Om du ska låna pengar 
rekommenderar vi dig att prata med din bank innan 
du tecknar förhandsavtalet.

Tillval 
Efter att byggnationen startat inleds en tillvalsprocess. 
Då kan du inom en viss tidsperiod göra tillval utöver 
standardutrustningen, såväl kostnadsfria som 
beställningstillval. Tillvalsmöjligheterna redovisas i en 
separat broschyr i samband med tillvalsprocessen.

Definitivt datum för inflyttning 
Exakt datum meddelas senast fyra månader före 
inflyttning.

Upplåtelseavtal 
När föreningens ekonomiska plan är registrerad 
tecknas upplåtelseavtalet. Detta sker strax innan 
inflyttningen.

Kundbesiktning 
När din bostad är färdig får du möjlighet att närvara 
på en besiktningen som utförs av en oberoende 
besiktningsperson.

Tillträde 
I samband med tillträdet görs slutbetalningen på 
bostaden. Sedan överlämnas nycklarna och du får 
en genomgång av bostaden.

Undersökningsplikt 
Köparen är informerad om att denne har en 
undersökningsplikt som regleras i 20§ i köplagen. 
Undersökningsplikten är förhållandevis långtgående. 
För ytterligare information kring undersökningsplikten 
eller annat som kan vara av särskilt intresse uppmanas 
köparen/spekulanten att kontakta mäklaren.

Förskottsgaranti. En säkerhet som innebär att 
förskottet du betalar in i samband med förhandsavtalet 
återbetalas i det fall att huset inte byggs.

Garanti osålda lägenheter. Om det finns osålda 
bostadsrätter kvar vid överlämnandet av föreningen till 
medlemsstyrelsen köps dessa av byggherren. Avgifter, 
driftskostnader och försäljningskostnader betalas av 
byggherren.

Garanti på din bostad. Sundprojekt lämnar fem års 
garanti på lägenhetens interiör och två års garanti på 
vitvarorna. En opartisk besiktningsperson ansvarar för 
att bedöma om byggherren är ansvarig för felen.

Köpprocessen och garantier
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Vi bygger Skåne. Som del i Åke Sundvallskoncernen har Sundprojekt mer än 75 års 
byggmästartradition och en grundmurad finansiell styrka i ryggen. Vi startade vår verksamhet i Skåne 

2004 och har sedan dess byggt över 500 lägenheter här. Fler spännande projekt är planerade. 
Vi bygger för alla, både hyres- och bostadsrätter. Sunda bostäder att trivas i. 

På några av Öresundsregionens mest attraktiva lägen. Vi bygger Skåne.

Anmäl ditt intresse på oceanateljen.se eller kontakta våra mäklare på Bjurfors 
så får du mer information om Helsingborgs mest spännande nya bostadsprojekt.

oceanateljen.se

Vill du också ta dig till havet?


