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Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en 
del av standardleveransen. Fasadeuttrykk vil avvike på ferdig bygg. 
Beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke endelig prosjektert. RÅDHUSMARKA - SØRSIDEN
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SØRSIDEN – PLANLAGT OG 
UTVIKLET SAMMEN MED DERE!

Balkong
5

6

3,8

Spørreundersøkelser. Utallige møter, telefonsamtaler og e-poster. I arbeidet 

med planløsningene for Sørsiden har vi styrt etter svar og innspill fra mange på 

interessentlisten og kjøpere i tidligere trinn. Resultatet er rett og slett knallbra! 

Dette bygget oppføres lengst sørvest på tomten, med god avstand til Jærveien. 

Innvendig finner du 27 leiligheter med størrelser fra ca. 52 til 93 m2. Tre av disse er 

Start-leiligheter hvor du mellom 18 og 35 kan få inntil 190.000 i rabatt. Hele 

22 leiligheter ligger på et hjørne, og får dermed optimalt med soltimer på 

balkongen og herlig lys inn fra to sider.  

Hvis du ønsker å vite mer om planleggingen av Sørsiden, sjekk ut artikkelen

VI LYTTER TIL KUNDENE på raadhusmarka.no. 
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FREMDELES SENTRUMS 
BESTE PRISER

Alle krav og ønsker som kundene hadde til planløsninger, ble overlevert til Helen 
og Hard arkitekter og Jærentreprenør. De to fikk også et tilleggskrav fra oss: Sørsiden 
skal ivareta Rådhusmarkas ledende posisjon som det sentrumsprosjektet der kundene 
får mest for pengene. Den oppgaven er også løst, uten at det er kuttet på innhold 
og bokvaliteter. 

Her er noen av kvalitetene inkludert i Sørsiden: 

•   Kjøkken fra Sigdal med mange valgmuligheter uten pristillegg.
•   Hvitpigmentert eikeparkett på alle gulv og vannbåren varme i stue/kjøkken.
•   Bad med fliser i dusjsonen, vånnbåren gulvvarme og kvalitetsinnredning fra Sigdal.
•   Fullverdig TV- og internettløsning fra Lyse og Altibox.
•   Futurehome Smarthub og smart varmestyring.
•   Leiligheter over 80 m2 har inkludert p-plass i parkeringsanlegg.
•   Alle får sportsbod på ca. 5 m2 i parkeringsanlegg.
•   Naturlig trekledning på fasadene.
•   Mange muligheter for tilvalg i alle rom.

Hvis du ønsker mer informasjon om priser og kvaliteter i Sørsiden, sjekk ut artikkelen 
HVORFOR FÅR DU SÅ MYE FOR PENGENE PÅ RÅDHUSMARKA på raadhusmarka.no 

RÅDHUSMARKA - SØRSIDEN
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3D-illustrasjon av Sørsiden sett fra nord-vest Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. 
Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.

RÅDHUSMARKA - SØRSIDEN  
5



3D-illustrasjon av Sørsiden sett fra sør Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. 
Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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3D-illustrasjon av Sørsiden sett fra sør-vest Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. 
Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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3D-illustrasjon av leilighet 501 Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Møbler vist her 
er ikke del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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3D-illustrasjon av soverom i leilighet 501 Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Møbler vist her 
er ikke del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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3D-illustrasjon av leilighet 603 Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Møbler vist her 
er ikke del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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3D-illustrasjon av Sørsiden sett fra sør Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. 
Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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3D-illustrasjon av leilighet 604 Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Møbler vist her 
er ikke del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.

RÅDHUSMARKA - SØRSIDEN
12



3D-illustrasjon av leilighet 602 Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Møbler vist her 
er ikke del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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3D-illustrasjon av leilighet 605 Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Møbler vist her 
er ikke del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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3D-illustrasjon av Sørsiden sett fra nord-øst Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. 
Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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KJØKKEN FRA SIGDAL
– VELG DET DU LIKER BEST!  

Uansett hvilken leilighet du foretrekker i Sørsiden – kjøkken fra anerkjente Sigdal 
er inkludert. Du får tre forskjellige Sigdal-modeller å velge blant – uten pristillegg! 

Se flere bilder på s. 17

SIGDAL NORDISK: SIGDAL UNO, HVIT:

Se flere bilder på s. 19

SIGDAL FJELL, MELLOMGRÅ:

Se flere bilder på s. 18

VIL DU INVESTERE LITT EKSTRA I 
HJEMMETS VIKTIGSTE ROM? 

Du kan selvsagt få skreddersydd ditt kjøkken fullt og helt – mot et lite pristillegg åpner det 
seg en hel verden av muligheter hos Sigdal. Oppgraderer du for eksempel til modellen UNO 
Palett, får du hele 17 farger å velge blant – se side 15. 

Mer info får du hos Sigdal i deres kjøkkenstudio på Forus.

RÅDHUSMARKA - SØRSIDEN
16



NORDISK
Sigdals modell Nordisk er et jovialt 
og plassrikt brukskjøkken, lettstelt 
og arbeidsvennlig, i mild nordisk 
design. Lyse melaminfronter med 
liggende trestruktur skaper en varm 
og naturnær stemning.

Illustrasjon. Bilde av kjøkkenet til hver leilighet finner du i boligvelgeren, du kan få tegning og detaljer av megler.
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FJELL 
Sigdals modell Fjell er et realt brukskjøkken med 
praktiske egenskaper. Dette er en prisgunstig 
modell med slette melaminfronter i en vakker 
grå farge. Elegant, lett å holde rent og passer 
utmerket i sammenheng med alle interiørstiler. 

Illustrasjon. Bilde av kjøkkenet til hver leilighet finner du i boligvelgeren, du kan få tegning og detaljer av megler.
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UNO HVIT
Sigdals modell Uno er en ”kameleonmodell” 
som tilpasser seg omgivelsene og blir akkurat 
det kjøkkenet du gjør det til. Med lette, 
renholdsvennlige flater er dette en ultrapraktisk 
kjøkkenmodell. Hvit er valgt som standard-
leveransen du får uten tillegg i Sørsiden. 
Oppgraderer du til UNO Palett, får du hele 
17 farger å velge blant - se neste side. 

Illustrasjon. Bilde av kjøkkenet til hver leilighet finner du i boligvelgeren, du kan få tegning og detaljer av megler.
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SJEKK UNO PALETT I ORANSJE! 

ELLER EN AV DISSE FARGENE? 

RÅDHUSMARKA - SØRSIDEN
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HVILKEN STIL VIL DU HA PÅ KJØKKENET?

Her ser du samme leilighetstype illustrert med de forskjellige kjøkkenmodellene. 
Du kan velge den du vil uten ekstra kostnader. Merk at illustrasjonen kan vise 
elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen.

FJELL

NORDISK

UNO

Kjøkkenvalg 
til leiligheter 
på 71, 81 og 

93 m2
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Her ser du samme leilighetstype illustrert med de forskjellige kjøkkenmodellene. 
Du kan velge den du vil uten ekstra kostnader. Merk at illustrasjonen kan vise 
elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen.

FJELL

NORDISK

UNO

Kjøkkenvalg 
til leilighet 
på 52 m2
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Her ser du samme leilighetstype illustrert med de forskjellige kjøkkenmodellene. 
Du kan velge den du vil uten ekstra kostnader. Merk at illustrasjonen kan vise 
elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen.

FJELL

NORDISK

UNO

Kjøkkenvalg 
til leilighet
på 58 m2
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HVILKEN STIL VIL 
DU HA PÅ BADET?

Her ser du tilsvarende leilighetstype illustrert med 
en av de mange fargene du kan få på ditt bad, uten 
ekstra kostnader. Merk at illustrasjonen kan vise 
elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen, og at plassering av dusj, vask 
og toalett kan variere. Salgstegningen viser korrekt 
plassering.
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Lev livet 
fullt 

og delt
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: Bokonsept

RÅDHUSMARKA 
– ET HEIME    -PROSJEKT! 

Du tror kanskje du må ta med deg alt fra verktøyboden og velge en 
leilighet med stor stue og ekstra soverom til gjester hvis du skal flytte fra 
enebolig? Ikke hvis du velger Rådhusmarka, som blir et Heime-prosjekt 
med både lånerom, gjestehybler og felleshus!

For deg som skal flytte fra enebolig 
til leilighet og ikke har lyst på mer 
plass enn du egentlig trenger – og 
hvert fall ikke ønsker å fylle boden 
med gammelt utstyr – så er det 
genialt å bo i et Heime-prosjekt.

På Rådhusmarka kommer flere 
fellesgoder du deler med de andre 
beboerne. Det er blant annet satt 
av plass til et lånerom som Heime 
fyller med verktøy, fritidsutstyr og 
andre praktiske ting du bare trenger 
en gang iblant. Og ikke nok med 

det – på Rådhusmarka kommer 
gjestehybler du kan reservere når 
du får besøk av gjester som trenger 
overnatting.

Selve kronen på verket, er kanskje 
Rådhusmarka felleshus, som blir 
ideelt til feiringer der du skal samle 
familie og venner – perfekt når et 
jubileum står på planen.

Les mer om Heime på nettsiden vår, 
eller i den generelle brosjyren for 
Rådhusmarka.

TM
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Arkitektene bak Sørsiden.
Dag Strass og Ole Thomas 
Rødland fra Helen og Hard. 
Her på tomten til Rådhusmarka.
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ARKITEKTENES TANKER 
OM SØRSIDEN

Oppdraget vårt med Sørsiden på 
Rådhusmarka var å lage et svært 
kostnadseffektivt boligprosjekt 
med gode romløsninger og et 
flott, spennende uttrykk.

Måten vi har gått frem på, var 
å studere planløsningene og 
optimalisere dem innenfor de 
ulike størrelsene. Det handler 
om å gi hver leilighet best mulig 
rom og minimere unødvendig 
areal som gangareal og korridorer, 
og samtidig opprettholde gode 
lysforhold og tilfredsstille behov 
for lagringsplass. Dette gjør at 
beboerne til slutt slipper å betale 
for kvadratmeter som de ikke 
trenger. 

Det handler også om å rasjonalisere 
bygget gjennom tiltak som ikke 
nødvendigvis er synlige for 
beboerne. Konstruksjonssystemet 
er svært rasjonelt: Spennlengdene 
er innenfor det som enkelt kan 
bygges og våtromskjernene er 
plassert rett over hverandre. 

Like planløsninger i de ulike 
etasjene er også bidrag til et 
rasjonel bygg, men disse er likevel 
fleksible nok til at man kan variere 
vindus-plasseringer i fasaden for å 
gi bygget et variert og spennende 
uttrykk.

Med et svært rasjonelt bygg 
på innsiden, har vi kunnet slippe 
oss litt mer løs i utforming av 
fasadeuttrykk. Eksempler er store 
vinduer som gir deg lys og utsikt, 
spennende balkonger med gode 
solforhold og flott treverk som 
kledning. Gjennom de karakter-
istiske balkongformene som 
bretter seg ut fra kledningen, 
integreres balkongene i et hel-
hetlig bygningsvolum. Gjennom 
samspillet mellom variasjon 
i vindusplassering, tilpassede 
balkongformer, fargesatte 
horisontale vindusbånd og en 
leken gesims, får man et meget 
tredimensjonalt og variert uttrykk 
som gir bygget sin egen karakter.
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BO TRYGT I FRITTSTÅENDE 
BORETTSLAG
Leilighetene i Sørsiden organiseres som et frittstående borettslag. Dette gir
deg mange fellesskapsfordeler, inkludert økonomiske. Eksempelvis koster Lyses
leveranse kun 499,- pr. måned, mens den samme løsningen for enebolig koster
1229,- pr. måned. Og du? Prisen for Altibox er inkludert i fellesutgiftene.
Merk også at kommunale avgifter er inkludert i de månedlige fellesutgiftene, og
er betydelige lavere enn de 20.000,- som man kan måtte betale for en enebolig
i Sandnes kommune.

Innskuddet er på 25 % av kjøpesummen. De resterende 75 % er et felleslån med
30 års løpetid. Felleslånet kan delvis eller helt innfris to ganger i året. Borettslaget 
har sikringsfond slik at du ikke blir belastet for naboens gjeld og fellesutgifter.

Ta kontakt for mer informasjon:
Rune Larsen, Eie Eiendomsmegling, 930 44 902 eller rla@eie.no. 
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GRØNT, STORT OG SPENNENDE! 
Sammen med landskapsarkitektene i Link Landskap har vi i Ineo Eiendom og Base Bolig
lagt store planer for et innholdsrikt uteområde. Her er det planlagt felles frukthager, flere 
og varierte lekeplasser, skjermede hagesoner, grillområde, en multibane, hinderløype, 
treningsområde, et lite amfi og selvfølgelig flere sittegrupper der du kan prate med nye 
naboer eller nyte grønne Rådhusmarka i fred og ro. 

Fine gangstier knytter uteområdet og de forskjellige byggene sammen, og skaper gode 
forbindelser til nabolaget. Dette blir veldig grønt og veldig bra!
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Leilighet  101 93 m2

Terrasse

Terrasse

N

Etasje: 1. etg BRA: 93 m2 P-ROM: 86,3 m2

Ø

V

S

Fasade mot øst

NN

• Hjørneleilighet
• To terrasser, der hovedterrasse vender mot sør
• Privat hage/plen – kan dette bli din nye urtehage?
• Romslig gang med garderobeplass
• Stor innvendig bod med god lagringsplass
• Eget gjestewc
• Hovedsoverom med god garderobeplass og utgang 
   til terrasse
• Soverom 2 med plass til garderobeskap og hjemmekontor
• Bad med vannbåren gulvvarme, med fliser i dusjsone 
   og på gulv
• Åpen stue/kjøkken-løsning med utgang til terrasse
• Lys inn fra to retninger i stue/kjøkken
• God plass til sofagruppe, spisebord og TV-krok
• Totalt uteområde på ca. 47 kvm
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Leilighet 102 80,8 m2

Etasje: 1. etg BRA: 80,8 m2 P-ROM: 75,8 m2

Fasade mot vest

NN

N

Ø

V

S

Terrasse

• Hjørneleilighet
• Innvendig bod med god lagringsplass
• Eget gjestewc
• Hovedsoverom med god garderobeplass 
   og stort vindu mot terrasse
• Soverom 2 med garderobeplass
• Bad med vannbåren gulvvarme, med 
   fliser i dusjsone og på gulv
• Stor åpen stue/kjøkken-løsning med utgang 
   til terrasse
• Lys inn fra to retninger i stue/kjøkken
• God plass til sofagruppe og spisebord
• Meget stor sør- og vestvendt terrasse 
   på 38,9 kvm
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Leilighet  201 - 301 - 401 - 501 - 601 93 m2

N

Etasje: 2.-6. etg BRA: 93 m2 P-ROM: 86,3 m2

Ø

V

S

Fasade mot øst

NN

Balkong

Balkong• Hjørneleilighet
• To balkonger
• Romslig gang med garderobeplass
• Stor innvendig bod med god lagringsplass
• Eget gjestewc
• Hovedsoverom med god garderobeplass og 
   utgang til balkong
• Soverom 2 med plass til garderobeskap og hjemmekontor
• Bad med vannbåren gulvvarme, med fliser i dusjsone 
   og på gulv
• Åpen stue/kjøkken-løsning med utgang til sørvendt 
balkong
• Lys inn fra to retninger i stue/kjøkken
• God plass til sofagruppe, spisebord og TV-krok
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Leilighet 202 - 302 - 402 - 502 - 602 80,8 m2

Etasje: 2.-6. etg BRA: 80,8 m2 P-ROM: 75,8 m2

Fasade mot vest

NN

N

Ø

V

S

Balkong

• Hjørneleilighet
• Gang med garderobeplass
• Innvendig bod med god lagringsplass
• Eget gjestewc
• Hovedsoverom med god garderobeplass 
   og stort vindu mot terrasse
• Soverom 2 med garderobeplass
• Bad med vannbåren gulvvarme, med 
   fliser i dusjsone og på gulv
• Stor åpen stue/kjøkken-løsning med utgang 
   til sørvendt balkong
• Lys inn fra to retninger i stue/kjøkken
• God plass til sofagruppe og spisebord
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Leilighet  203 - 303 - 403 - 503 - 603 51,8 m2

Etasje: 2.-6. etg BRA: 51,8 m2 P-ROM: 47,5 m2

NN

Balkong

N

Ø

V

S

Fasade mot vest

• Mye areal for pengene!
• Gang med garderobeplass
• Innvendig bod
• Bad med vannbåren gulvvarme, med fliser 
   i dusjsone og på gulv
• Åpen stue/kjøkken-løsning med utgang til balkong
• Romslig soverom
• God garderobeplass på soverom
• Vestvendt balkong med gode solforhold
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Leilighet 204 - 304 - 404 - 504 - 604 58,5 m2

Etasje: 2.-6. etg BRA: 58,5 m2 P-ROM: 53,5 m2

Fasade mot vest

NN

N

Ø

V

S

Balkong
5

6

3,8

* Urtebalkongen utenfor kjøkkenvinduet finnes ikke i leilighet 204

• Hjørneleilighet
• Innvendig bod
• To soverom
• God garderobeplass på hovedsoverom
• Åpen stue/kjøkken-løsning med skyvedør 
   ut til balkong
• Urtehage utenfor kjøkkenvinduet?
• Bad med vannbåren gulvvarme, med fliser 
   i dusjsone og på gulv
• Lys inn fra to retninger i stue/kjøkken
• God plass til sofa og spisebord
• Vestvendt balkong med gode solforhold
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Leilighet  205 - 305 - 405 - 505 - 605 70,6 m2

Etasje: 2.-6. etg BRA: 70,6 m2 P-ROM: 65,8 m2

NN

N

Ø

V

S

Fasade mot øst

Prosjekt

H0205
Rådhusmarka 4
Telthusveien 4319 Sandnes

Målestokk
1:100

Dato
24.08.2021

GBR/BNR
40/101

Format
A4

Prosjektnr.

2970/20

Arkitektfirma Helen & Hard AS - Erfjordgata 8, 4014 Stavanger
406 40 672 - hha@hha.no

Revisjon
01

H0205

H0205 P-ROM

H0205 S-ROM

H0205 Balkong

6,4 m2

Bod
3,6 m2

Gang
7,2 m2

Stue/kjøkken
32,1 m2

Bad
4,7 m2

Sov
6,8 m2Sov

12,9 m2

70,6 m2

65,8 m2

4,8 m2

6,4 m2

Balkong

• Hjørneleilighet
• Innvendig bod
• Bad med vannbåren gulvvarme, med 
   fliser i dusjsone og på gulv
• Begge soverom har vindu mot nord
• Hovedsoverom med god garderobeplass
• Åpen stue/kjøkken-løsning med utgang 
   til balkong
• Lys inn fra to retninger i stue/kjøkken
• Meget store vindusflater i stue/kjøkken
• Balkong med utsikt mot fellesområdet

* Plassering av vinduer varierer litt i de forskjellige 
  etasjene. Se boligvelger for eksakte plantegninger.
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* Plassering av vinduer varierer litt i de forskjellige 
  etasjene. Se boligvelger for eksakte plantegninger.
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ROMSKJEMA

Rom Gulv
Utvendige vegger 
og skillevegger 
mot naboer  

Innvendige 
skilleveger Himling Elektro Smarthus Oppvarming Sanitær Ventilasjon Annet

Gang
Trestavs 
hvitpigmentert 
eikeparkett

Klimavegg utvendig. 
Sparklet og malt gips 
eller betong innvendig

Sparklet og 
malt gips

Sparklet og malt 
gips/betong i farge 
NCS S0502y

Elektriske punkter 
etter gjeldende 
forskrift

Flis ikke mulig 
grunnet trinnlyds- 
krav

Stue/
kjøkken

Trestavs 
hvitpigmentert 
eikeparkett

Klimavegg utvendig. 
Sparklet og malt gips 
eller betong innvendig

Sparklet og 
malt gips

Sparklet og malt 
gips/betong i farge 
NCS S0502y

Elektriske punkter 
etter gjeldende for-
skrift/TEK 17 + uttak 
for TV.

Vannbåren varme 
med radiator eller 
viftekonvektor på 
vegg

Ettgreps 
kjøkkenbatteri

Balansert 
ventilasjon   
Tilluft og 
avtrekk

Se egen
kjøkkentegning

Soverom 
Trestavs 
hvitpigmentert 
eikeparkett

Klimavegg utvendig. 
Sparklet og malt gips 
eller betong innvendig

Sparklet og 
malt gips

Sparklet og malt 
gips/betong i farge 
NCS S0502y

Elektriske punkter 
etter gjeldende for-
skrift/TEK 17 

Balansert 
ventilasjon   
Tilluft

Bad
Fliser 20x20cm. 
Mosaikk i ned-
senkning for dusj

Fliser 20x20cm i dusjso-
ne. Våtromsmaling 
på resten av badet

Fliser 20x20cm 
i dusjsone. 
Våtromsmaling 
på resten av 
badet

Sparklet og malt 
gips/betong i farge 
NCS S0502y

Elektriske punkter 
etter gjeldende 
forskrift/TEK 17. 
Ved vask/tørk 
monteres to 
doble stikk.

Styring av 
varme

Vannbåren 
gulvvarme

Ett greps servant-
batteri. Dusjbatteri 
og garnityr. Gulvsluk. 
Vegghengt toalett. 
Dusjhjørne i herdet 
glass. Uttak for 
vaskemaskin

Balansert 
ventilasjon   
Avtrekk

Se egen tegning 
for baderomsmøbel. 
Nedsenket gulv i 
dusj.
Kun kondens-
tørketrommel 
kan brukes

WC
Trestavs 
hvitpigmentert 
eikeparkett

Klimavegg utvendig. 
Sparklet og malt gips 
eller betong innvendig

Sparklet og 
malt gips

Sparklet og malt 
gips/betong i farge 
NCS S0502y

Elektriske punkter 
etter gjeldende 
forskrift 

Ettgreps servant-
batteri. Vegghengt 
toalett 

Balansert 
ventilasjon   
Avtrekk

Bod
Trestavs 
hvitpigmentert
eikeparkett

Klimavegg utvendig. 
Sparklet og malt gips 
eller betong innvendig

Sparklet og 
malt gips

Sparklet og malt 
gips/betong i farge 
NCS S0502y

Elektriske punkter 
etter gjeldende
 forskrift 

Futurehome 
smarthus-
sentral

Balansert 
ventilasjon 
og ventilasjons-
aggregat
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Utbygger: Rådhusmarka AS
Arkitekt: Helen & Hard
Landskapsarkitekt: Link Arkitektur

GENERELT
Prosjektets beliggenhet er på Skeiane i Sandnes 
kommune, Gnr/Bnr: 40/101
Tomten ligger like utenfor Sandnes sentrum, med kort 
avstand til turområder og kollektivtransport.
Det er 5 minutter å gå til Sandnes sentrum. Prosjektet 
består av 6 blokker med høyde mellom 4 og 8 etasjer. 
Det blir også bygget 12 rekkehus på tomten.
Bruksareal (BRA) oppgitt i rammesøknad er ca. 21.800 m2 
eksklusiv p-kjeller. 
TEK17 ligger til grunn for prosjektet.

TEGNINGER 
Tegninger datert 25.05.2021 for RM4 bygget ligger til 
grunn for prosjektet: Reguleringsplan 1102_201726 i 
Sandnes kommune. 

ETASJEHØYDER
Parkeringskjeller har nettohøyde på minimum 2,2 m. 
Leilighetsetasjene har en høyde på 2,6 m. Netto etasje-
høyder må tilpasses de tekniske føringer og andre 
tilstøtende konstruksjoner. 
Minimum etasjehøyde etter gjeldende forskrift. Lokale 
innkassinger, med lavere høyde, for tekniske føringer vil 
forekomme.

FORSIKRINGER 
Entreprenøren forsikrer bygning og tilførte verdier på 
eiendommen frem til overlevering. 

GARANTIER 
Det stilles garantier for realisering av prosjektet og for 
reklamasjonsarbeider i garantiperioden i henhold til 
Bustadoppføringslova §12. (5 år). 

EIERFORM 
27 leiligheter, som organiseres som borettslag. Felles 
utgifter og oppgaver fordeles etter eierbrøk. 

FREMDRIFT 
Byggestart er avhengig av godkjenning i Sandnes 
kommune. Salgsstart er planlagt til 3. kvartal 2021. 
Byggestart er vedtatt for RM3 og RM6 byggene, og 
byggeprosessen for hele prosjektet er igangsatt. 
Byggestart for RM4 forventes å være 1. kvartal 2022.

FORBEHOLD 
Det tas som forbehold for realisering av prosjektet at det 
gis igangsettingstillatelse fra Sandnes kommune i tråd med 

de gjeldende planer. Det tas forbehold om trykkfeil i denne 
beskrivelsen. Spesifiserte produkter eller løsninger kan i 
spesielle tilfeller endres under byggeprosessen, men da 
kun til en løsning som er like god eller bedre. Møbler som 
er vist på salgstegninger inngår ikke i leveransen. Hvis det 
er forskjeller mellom beskrivelse og romskjema, er det 
beskrivelsen som er gjeldende. Alle salgstegninger er 
veiledende, og det kan forekomme mindre justeringer 
for plassering av dører/vinduer og teknisk utstyr. 

FASADER 
Fasader utføres i trekledning og fasadeplater. Balkonger 
leveres med trekledning på vegger.  Alle beslag i aluminium 
eller tilsvarende likeverdig metall. Alle farger og materialer 
etter arkitektens valg. Fasader behandles iht. FDV.

UTEROM 
Uteområde leveres etter godkjent utomhusplan. Terrasser 
og balkonger leveres med terrassebord 28x120mm.

TAK 
Det legges fallskåren isolasjon iht. gjeldende forskrifter og 
energikrav. Taksluker plasseres ut forskriftmessig. Overflate 
tekkes iht. gjeldende forskrifter. 

DØRER 
Inngangsdører til leilighetene leveres etter arkitektens 
anvisninger. Det leveres låsesystem etter norm/krav på 
leilighetsdører og hoveddører.

VINDUER 
Samtlige vinduer i fellesarealer leveres i tre innvendig med 
aluminiumsbeslag på utside. Overflate etter arkitektens 
valg. Vinduer i leiligheter leveres med foringer og karmer 
i tre/MDF malt i farge NCS S-0502y. Aluminiumsbeslag på 
ytterside. Alle vinduer leveres iht. energi og lydkrav.

VEGGER 
Yttervegger utføres som standard klimavegg med damp-
sperre og innvendig gips. Innvendige lettvegger i 
leiligheter leveres i ulike tykkelser avhengig av evt. 
integrert teknisk utstyr. Veggene leveres med overflater 
av sparklet og malt gips. Se romskjema for nærmere 
informasjon. 

ETASJESKILLER 
Konstruksjonen dimensjoneres i nødvendig grad i forhold 
til brann og lydgjennomgang. På alle gulv utenom bad, 
leveres det parkett. Se romskjema for nærmere 
informasjon. Etasjeskiller mellom boenheter leveres som 
stedstøpte betongdekker. Trinnlydsmatter leveres på 
oversiden for å tilfredsstille lydkravene som beskrevet over. 
Rom med sluk leveres støpt med lokalt fall over dekkene. 
Himlinger fores ned med tilstrekkelig høyde for tekniske 
gjennomføringer der det er nødvendig.

LEVERANSEBESKRIVELSE
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ROMSKJEMA
Det leveres ett uttak for vaskemaskin, med dobbelt stikk 
for vaskemaskin og tørketrommel. Dette plasseres på bad 
eller bod/vaskerom. Se salgstegning for plassering i den 
enkelte leilighet. Det leveres én Futurehome smarthus-
sentral. Den plasseres i bod eller i bod/vaskerom.
Balansert ventilasjon tilpasses hver enkelt leilighet. 
I hovedsak leveres det tilluft i oppholdsrom og avtrekk 
i våtrom og kjøkken. Avvik kan forekomme.

BEPLANTNING 
Utomhusarealene leveres opparbeidet iht. godkjent 
utomhusplan. 

FELLES TRAPPER OG REPOS
Leveres i betong med trinnlydsbelegg etter arkitektens 
valg. 

HEIS 
Heisene er av typen båreheis. Hastighet ≥ 1m/s. 
Heisen leveres iht. til regler om tilgjengelighet.

PARKERING 
Parkering i felles anlegg for Rådhusmarka. Tilkomst via 
heis/trappehus i utvendige fellesarealer. Oppmerking av 
plasser, port med GSM-åpner og sensor som åpner port fra 
innsiden. Dører i parkeringsanlegg leveres som ståldører. 
Standard farge etter arkitektens valg.
Det klargjøres for montering av lader til elbil. Før over-
takelse vil leverandør sende ut bestillingsskjema for 
elbillader direkte til kjøper.

SPORTSBOD
Alle leiligheter leveres med sportsbod på 5 m2. Sports-
boden er plassert i parkeringskjeller, i byggets første etasje 
eller på annet egnet sted i fellesområdene.

Sportsboder som er plassert i byggets første etasje utføres 
enten som stålbod med tett dør og vegger i netting for 
naturlig ventilasjon, eller utføres med skillevegger i tre 
med netting i øvre kant for utlufting.
Tekniske føringer i tak kan forekomme. Det er ikke anbefalt 
å lagre klær, tekstiler papp etc. i sportsboden pga luft-
fuktigheten. Sportsboden leveres med grunnbelysning 
for området.

Sportsboder som er plassert i parkeringskjeller utføres 
med skillevegger i tre med netting i øvre kant for utlufting, 
eller som stålbod med tett dør og vegger i netting for 
naturlig ventilasjon. 
Sportsboder i parkeringskjeller med beliggenhet under 
RM4 bygget, leveres som enten som stålboder med tett 
dør, eller utføres med skillevegger i tre med netting i øvre 
kant for utlufting.
Tekniske føringer i tak kan forekomme. Det er ikke anbefalt 
å lagre klær, tekstiler papp etc.  i sportsboden pga luftfuk-
tigheten. Sportsboden leveres med grunnbelysning for 
området, og stikk i bod.»
Tekniske føringer i tak kan forekomme. Det er ikke anbefalt 
å lagre klær, tekstiler papp etc.  i sportsboden pga luft-
fuktigheten. Sportsboden leveres med grunnbelysning for 
området.

INNVENDIGE DØRER 
Leveres som glatte dører med malt overflate i farge NCS 
S0502y etter arkitektens anvisninger. Vridere i stål. 

INNVENDIG LISTVERK 
Gulvlist 12x45 mm hvitpigmentert eik.
Gerikt 12x45 mm hvitmalt glattkant i farge NCS S0502y. 
Synlige gjærede skjøter og spikerhull vokses. 

MALERARBEIDER 
Himlinger i stue/kjøkken og rom hvor taket ikke er nedforet 
for tekniske føringer, leveres med overflate i sparklet og 
hvitmaltmalt betong i farge NCS S0502y. Himlinger i 
byggets øverste etasje leveres med overflater i sparklet 
og malt gips i farge NCS S0502y. Himlinger i rom med 
nedforing for teknisk installasjon leveres ferdig sparklet 
og hvitmalt overflate i farge NCS S0502y.

FLISEARBEIDER 
På baderom leveres det fliser på gulv og på vegger 
i dusjsone. Våtromsmaling på resten av badet.
Det er nedsenket område for dusj med mosaikk på gulv.
Det kan som tilvalg leveres fliser på hele badet. Dette blir 
i så fall avtalt direkte mellom kjøper og entreprenør.
Se romskjema for mer informasjon.

INNREDNINGER OSV. (fast montert) 

KJØKKEN 
Det leveres kjøkken fra Sigdal. Utførelse vil være i henhold 
til kjøkkentegning, denne kan du få utlevert av selger. 

GARDEROBESKAP 
Inngår ikke i leveransen. 

BAD
Baderomsinnredning fra Sigdal. Se egen tegning for 
bad. Denne får du av selger. Innredninger utover denne 
beskrivelsen leveres ikke. Dusj / evt. glass-skillevegger 
er inkludert i leveransen. 

GJESTE-WC 
Vaskeservant med tilhørende blandebatteri fra anerkjent 
produsent og synlig vannlås i krom. 

BESKRIVELSE TEKNISKE ANLEGG 
Dersom ikke annet er nevnt nedenfor skal alle leveranser 
og utførelser være i henhold til NS 3420. Teknisk utstyr 
monteres etter leverandørenes anvisninger og beskrivelser. 
I forbindelse med prosjektering vil entreprenøren ivareta 
alle forhold rundt brannteknikk, lyd og øvrige forhold som 
reguleres av lover og forskrifter. 

UTRUSTNING BRANNVERN 
Det leveres røykvarslere og godkjent brannslokkingsutstyr 
iht. brannkrav for hver boenhet og fellesareal, som 
monteres iht. byggeforskriftene. Det installeres brann-
varslingsanlegg og boligsprinkleranlegg iht. bygge-
forskriftene. 
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ALARMSYSTEM 
Innbruddsalarm leveres ikke. 

BREDBÅND 
Det leveres bredbånd fra Lyse/Altibox. Standard leveranse 
er Flex200 abonnement, og er inkludert i felleskostnader.  

VARME OG SANITÆRANLEGG 
Hvor det er relevant benyttes NBIs byggedetaljer og 
pre- aksepterte løsninger. Sanitæranlegg utføres i henhold 
til normalreglementet for sanitæranlegg. Vannlednings-
nettet legges som ”rør i rør” system med rørfordelere 
plassert i skap i bod eller på bad (ved sjakt). Det gjøres 
oppmerksom på at det kun kan brukes kondenstørke-
trommel. Leveranse av vannutkastere for vedlikehold av 
utvendig fellesanlegg. Nødvendig frostsikring på anlegg 
i parkeringskjeller leveres. 

INSTALLASJON BAD
1 stk. sluk plassert i dusj. Nedsenket område for dusj.
I dusj monteres termostatstyrt blandebatteri med tempera-
tursperre og dusjsett. Blandebatteriet monteres i høyde 
som for dusj dersom ikke annet avtales med entreprenøren 
på forhånd. Kombinert vann/avløp for vaskemaskin. 
Speil monteres på vegg, og det monteres uttak for 
belysning i overkant av speil.
Vaskeservant montert med underskap og ettgreps 
servantbatteri med temperatursperre. Veggmontert 
toalett, vannsparende type. All eventuell åpen rørføring 
i våtrom utføres med forkrommet rørledning. 

INSTALLASJON KJØKKEN 
Til kjøkken leveres ettgreps blandebatteri for benkmonte-
ring fra anerkjent produsent. Det monteres nødvendige 
elektriske uttak som vist på kjøkkentegning.

UTVENDIG 
Det leveres felles utvendige spylekraner for vedlikehold, 
plassert på egnede steder nær tilkomstarealer. 

ELEKTRISK ANLEGG 

GENERELT 
El-installasjoner monteres og utføres etter de til enhver tid 
gjeldende forskrifter. Ledninger monteres skjult i trekkerør 
i den utstrekning det er hensiktsmessig. Sikringsskap med 
automatsikringer og utstyr plasseres i bod eller gang. 
Det utarbeides detaljerte El-installasjonstegninger av 
entreprenør. Plassering av enkelte punkt kan avtales 
direkte med installatør. 

EL-PUNKT 
Stikkontakter leveres med barnesikring. Lamper i felles-
arealer og boder leveres med grunnbelysning.
Det leveres to dobble stikk for vask/tørk, montert 80cm 
over ferdig gulv. Stikk ved dobbeltseng monteres med 
minimum 180 cm mellomrom. Stikk ved kjøkkenbenk 
monteres 100 cm over ferdig gulv.

RINGEAPPARAT 
Det leveres ringeapparat ferdig montert. 

UTVENDIG 
Det leveres felles utvendige servicestikk og armaturer 
plassert på egnede steder nær tilkomstarealer og i kjeller. 
Det leveres lampe og stikkontakt på balkonger.

LUFTBEHANDLINGSANLEGG 

VENTILASJON 
Det skal leveres ventilasjonsanlegg med balansert 
ventilasjon med varmegjenvinning i alle leiligheter. 
Det leveres ventilator med volumhette over komfyr. 

OPPVARMING 
Bygget skal varmes opp med fjernvarme fra Lyse. 
Det leveres felles varmt tappevann og varmtvann for 
oppvarming. Det nyttes varmerør i gulv våtrom, radiator 
på vegg for stue/kjøkken. Teknisk rom blir plassert i 
parkeringskjeller eller i området for boder. Det leveres 
egen måler i alle leiligheter for avlesning av forbruk. 

SPRINKLING 
Boligsprinkling og nødvendig sprinkling av parkerings-
kjeller og boder.

POSTKASSER/SKILTING 
Postkasser leveres og monteres etter arkitektens 
anvisninger. Husnummerskilt leveres og monteres 
ved innganger. 

NB: Alle arbeider blir levert i henhold til ny byggeteknisk 
forskrift (TEK17). 

KONTAKTPERSON
Rådhusmarka AS 
v/Roy Klungtvedt 
Epost: roy@ineoeiendom.no 
Mobil: 971 63 999 
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Konsept og idé ved Ensign Reklamebyrå.
3D illustrasjoner ved Ensign 3D.

FORBEHOLD: Alle illustrasjoner, tegninger og foto er kun ment å 
gi inntrykk av ferdig bebyggelse og utsikt, og er ikke bindende for 

utformingen av den endelige bebyggelsen. Det kan således inneholde 
elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder 

utvendige forhold og innredning. All informasjon er derfor gitt med 
forbehold om rett for utbygger til å foreta mindre endringer. Dersom 

det er avvik mellom endelig leveranse beskrivelse og tegninger i 
prospektet/websiden er det den endelige leveransebeskrivelsen som 

gjelder. Det tas forbehold om trykkfeil og myndighetenes endringer av 
gjeldende regler og forskrifter.

Dette prospektet er å anse som gjeldene på tidspunktet for trykking, 
men kan endres uten varsel. Det siste prospektet vil alltid være 

tilgjengelig for nedlasting på hjemmesiden.
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MAILE ELLER SNAKKE 
MED SALGSTEAMET? 

Rune Larsen
930 44 902
rla@eie.no

Utbygger:

Eirin Hovland Hollund
909 17 628
eirin@ineoeiendom.no

Joachim Helmich Sollesnes
911 11 876
joso@eie.no
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