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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 - VESTFLØYEN
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EKSEPSJONELT GODE 
PLANLØSNINGER 

Vestfløyen ligger fredelig plassert sørvest på Rådhusmarka, lunt og lengst 

vekk fra Jærveien. De fleste leilighetene er gjennomgående, og med kun tre 

leiligheter pr. etasje i samme oppgang blir du fort kjent med naboene. 

VI har lagt mye tid ned i utforming av planløsningene, og resultatene er veldig 

bra! Leilighetene kommer i tre hovedtyper: 

• Leilighet med ett soverom og totalt areal på ca. 45 m2 BRA og balkong.

• Leilighet med to soverom og totalt areal på ca. 58 m2 BRA og balkong.

• Leilighet med to soverom og totalt areal på ca. 70 m2 BRA og balkong.
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Fredagstaco

 Kald drikke i sola
 (alltid sol på sandnes)

Veldig god 
skapplass!

overnattings-

 gjester?

 Enda mer plass(til rot som ingen ser)

30 par sko

Gullr
ekka

Her ser du eksempel på en leilighet på 58 m2
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RÅDHUSMARKA

Sandvedparken

Togstasjon Maxi

Langgata

Ruten

Vågen

Stadion

Kiwi

EVO
Kulturhuset

Kino

Coop Mega
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DET NÆRMESTE DU KOMMER 
EN «ALL INCLUSIVE»-LEILIGHET? 
I Vestfløyen er det meste er allerede inkludert, slik at du kan flytte rett inn uten store 
ekstrakostnader. Alt dette er inkludert: 

• Et velutstyrt kjøkken fra Norema.
• Hvitpigmentert parkett på alle gulv og vannbåren varme i stue/kjøkken.
• Bad med fliser, gulvvarme og kvalitetsinnredning fra Norema.
• Lune, vestvendte balkonger med stedbygde blomsterkasser og gode solforhold.
• Fullkommen TV- og internettløsning fra Lyse og Altibox.
• Futurehome Smarthub og smart varmestyring.
• Sportsbod på ca. 5 m² i parkeringsanlegg.
• Heis direkte fra parkeringskjeller til alle etasjer.
• Tegl og naturlig trekledning på fasadene.

NB! Parkeringsplass kan kjøpes for kr. 250.000.

RÅDHUSMARKA - VESTFLØYEN   
5



NOREMA = VALGMULIGHETER 
UTEN PRISTILLEGG! 

Alle leilighetene får et godt kjøkken med mye skapplass. Sammen med 
Norema har vi lagt listen høyt på kjøkkenleveransen og antall valgmuligheter. 
Modellen Areal mellomgrå er valgt som standard, men du kan velge mellom 
hele 20 fronter og en rekke benkeplater – uten pristillegg!

På de neste sidene kan du se flere av kjøkkenfrontene og benkeplatene du 
kan velge uten tillegg i pris. Bildene har vi lånt fra Noremas bildearkiv, og kan 
derfor vise hvitevarer, kraner, møbler og mer som ikke er en del av leveransen.

Anne Gro Eie, salgsleder 
ved Norema kjøkkenstudio, 
kan gi deg mange gode råd 

om hvordan du får det fint i 
hjemmets viktigste rom.
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Bilde her viser 
modellen Areal mellomgrå, en 
elegant innredning som fungerer 
like godt til hverdags som til fest. 
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Dette er kun illustrasjons bilder,
ikke løsningen som kommer i Rådhusmarka. 
Nøy aktige kjøkkentegninger får du av selger 
eller megler.  

Bilde viser 
modellen Areal beige

Bilde viser modellen Areal hvit

Bilde viser modellen 
Paralell hvit
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Bilde viser modellen Areal lys grå

Bilde viser modellen 
kvadrat lys alm
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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.

3D-illustrasjon. 
Vestfløyen sett fra sør-vest.
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Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Veggfargen Klassisk hvit er standardleveranse. Andre farger 
kan bestilles som tilvalg. Møbler vist her er ikke del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.

3D-illustrasjon. Leilighet B-402.
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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.

3D-illustrasjon. Leilighet B403.3D-illustrasjon. 
Soverom i leilighet B403
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Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Veggfargen Klassisk hvit er standardleveranse. Andre farger
kan bestilles som tilvalg. Møbler vist her er ikke del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.

3D-illustrasjon. Leilighet B403.
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Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Veggfargen Klassisk hvit er standardleveranse. Andre farger
kan bestilles som tilvalg. Møbler vist her er ikke del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.

3D-illustrasjon. Leilighet C401
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Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Veggfargen Klassisk hvit er standardleveranse. 
Andre farger(som vist her) kan bestilles som tilvalg. Møbler vist her er ikke del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme

3D-illustrasjon. Soverom i leilighet C402.
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Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Veggfargen Klassisk hvit er standardleveranse. Andre farger
(som vist her) kan bestilles som tilvalg. Møbler vist her er ikke del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.

3D-illustrasjon. Leilighet C402.

RÅDHUSMARKA - VESTFLØYEN
16



3D-illustrasjon. Vestfløyen sett fra vest

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 - VESTFLØYEN
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3D-illustrasjon. Vestbygget sett fra nord-vest.

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.
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3D-illustrasjon. Felleshus sett fra sør-øst.

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 - VESTFLØYEN

19



Sammen med landskapsarkitektene i Link Landskap har Ineo Eiendom, Base Bolig 
og Mad arkitekter 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 sammen attraksjonene på uteområdet og de forskjellige byggene, 
og skaper samtidig gode forbindelser til nabolaget. Dette blir veldig bra!  

SLAPPE AV ELLER LEKE UTE? 

Leilighetene i Vestfløyen 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. De første 8 årene er avdragsfrie. Felleslånet kan innfris helt eller delvis. 
Borettslaget har sikringsfond slik at du ikke blir belastet for naboens gjeld 
og fellesutgifter.

Ta kontakt for mer informasjon – ring Rune Larsen i Eie Eiendom 930 44 902

BO TRYGT I FRITTSTÅENDE 
BORETTSLAG 
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Leilighet A301 58,2 m2

Etasje: 3. etg   BRA: 58,2 m2 P-ROM: 56,3 m2
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Leilighet A303 58,2 m2

Etasje: 3. etg     BRA: 58,2 m2 P-ROM: 56,3 m2
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Leilighet A401 58,2 m2
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Leilighet B201 58,2 m2

Etasje: 2. etg   BRA: 58,2 m2 P-ROM: 56,3 m2
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Leilighet B203 58,2 m2

Etasje: 2. etg   BRA: 58,2 m2 P-ROM: 56,3 m2
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Leilighet B301 58,2 m2

Etasje: 3. etg   BRA: 58,2 m2 P-ROM: 56,3 m2

Rådhusmarka

23.01.2020
B3

01
 m

øb
le

rt
   

1:
10

0

N

Leilighet B301
BRA
58,2 m2

P-ROM
56,3 m2

Bod
1,9 m2

Gang
6,1 m2

Balkong
7,  m2

Balkong
4,0 m2

Soverom
14,9 m2

Stue/kjøkken
21,0 m2

Bad
4,3 m2

Soverom
7,6 m2

Soverom
12,2 m2

2

Fasade mot vest

Skogsbakken

N

N

RÅDHUSMARKA - VESTFLØYEN   
27



Leilighet B303 58,2 m2

Etasje: 3. etg     BRA: 58,2 m2 P-ROM: 56,3 m2

Rådhusmarka
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Leilighet B401 58,2 m2
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Leilighet B403 58,2 m2

Rådhusmarka
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Leilighet C203 58,2 m2
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Leilighet C301 69,0 m2

Rådhusmarka
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Leilighet C303 58,2 m2

Etasje: 3. etg   BRA: 58,2 m2 P-ROM: 56,3 m2

Rådhusmarka
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Leilighet C402 58,8 m2

Etasje: 4. etg   BRA: 58,8 m2 P-ROM: 55,5 m2

Rådhusmarka
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Rom Gulv
Utvendige vegger 
og skillevegger mot 
naboer  

Innvendige 
skilleveger Himling Elektro

Gang Trestavs hvitpigmentert 
eikeparkett

Klimavegg / Sparklet 
og malt gips/ 
betong innvendig

Sparklet og 
malt gips

Sparklet og malt 
gips/betong i 
farge NCS S0502y

Elektriske 
punkter 
etter gjeldene 
forskrift

Stue/
kjøkken

Trestavs hvitpigmentert 
eikeparkett

Klimavegg / Sparklet 
og malt gips/ 
betong innvendig

Sparklet og 
malt gips

Sparklet og malt 
gips/betong i 
farge NCS S0502y

Elektriske 
punkter 
etter gjeldene 
forskrift /tek 17
+ uttak for tv

Soverom Trestavs hvitpigmentert 
eikeparkett

Klimavegg / Sparklet 
og malt gips/
betong innvendig

Sparklet og 
malt gips

Sparklet og malt 
gips/betong i 
farge NCS S0502y

Elektriske 
punkter 
etter gjeldene 
forskrift/tek 17

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

Fliser 20x20cm Fliser 
20x20cm

Sparklet og malt 
gips/betong i 
farge NCS S0502y

Elektriske 
punkter 
etter gjeldene 
forskrift/ tek 17

WC Trestavs hvitpigmentert 
eikeparkett

Klimavegg / Sparklet 
og malt gips/
betong innvendig

Sparklet og 
malt gips

Sparklet og malt 
gips/betong i 
farge NCS S0502y

Elektriske 
punkter 
etter gjeldene 
forskrift

Bod Trestavs hvitpigmentert 
eikeparkett

Klimavegg / Sparklet 
og malt gips/
betong innvendig

Sparklet og 
malt gips

Sparklet og malt 
gips/betong i 
farge NCS S0502y

Elektriske 
punkter 
etter gjeldene 
forskrift

ROMSKJEMA

Rom Smarthus Oppvarming** Sanitær Ventilasjon Annet

Gang
Flis ikke 
mulig grunnet 
trinnlydskrav

Stue/
kjøkken

Vannbåren 
varme med 
radiator på vegg.

Ettgreps kjøkkenbatteri Balansert ventilasjon   
Tilluft og avtrekk

Se egen 
kjøkkentegning

Soverom Balansert ventilasjon   
Tilluft

Bad Styring av 
varme

Vannbåren 
gulvvarme

Ettgreps servantbatteri. 
Dusjbatteri og garnityr. 
Gulvsluk. Vegghengt 
toalett. Dusjhjørne i 
herdet glass. Uttak 
for vaskemaskin

Balansert ventilasjon   
Avtrekk

Se egen tegning 
for baderoms-
møbel. Nedsenket 
gulv i dusj.

WC Ettgreps servantbatteri. 
Vegghengt toalett. 

Balansert ventilasjon   
Avtrekk

Bod
Futurehome 
smarthus 
sentral

Balansert ventilasjon 
og ventilasjons-
aggregat

RÅDHUSMARKA - VESTFLØYEN
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Rom Smarthus Oppvarming** Sanitær Ventilasjon Annet

Gang
Flis ikke 
mulig grunnet 
trinnlydskrav

Stue/
kjøkken

Vannbåren 
varme med 
radiator på vegg.

Ettgreps kjøkkenbatteri Balansert ventilasjon   
Tilluft og avtrekk

Se egen 
kjøkkentegning

Soverom Balansert ventilasjon   
Tilluft

Bad Styring av 
varme

Vannbåren 
gulvvarme

Ettgreps servantbatteri. 
Dusjbatteri og garnityr. 
Gulvsluk. Vegghengt 
toalett. Dusjhjørne i 
herdet glass. Uttak 
for vaskemaskin

Balansert ventilasjon   
Avtrekk

Se egen tegning 
for baderoms-
møbel. Nedsenket 
gulv i dusj.

WC Ettgreps servantbatteri. 
Vegghengt toalett. 

Balansert ventilasjon   
Avtrekk

Bod
Futurehome 
smarthus 
sentral

Balansert ventilasjon 
og ventilasjons-
aggregat
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LEVERANSEBESKRIVELSE

Utbygger: Rådhusmarka AS
Arkitekt: Mad
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 3-4 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. 

Bygget levere k henhold til TEK17.
Denne beskrivelsen gjelder for RM3 bygget, også kalt 
Vestfløyen.

TEGNINGER
Tegninger datert 15.11.2019 for RM3 og RM6 bygget ligger 
til grunn for prosjektet: Reguleringsplan 1102_201726 i 
Sandnes kommune. Salgstegninger er veiledende, og man 
må påregne små endringer under detaljprosjekteringen 
som eksempelvis plassering av teknisk utstyr etc.

ETASJEHØYDER
Parkeringskjeller har nettohøyde på minimum 2,2 m. 
Leilighetsetasjene har en høyde på 2,6 m. Netto etasjehøy-
der 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(5 år).

EIERFORM
Inntil 230 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 november 2019 og 
byggestart er antatt 1. kvartal 2021. 

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 skulle 
være forskjeller mellom romskjema og leveransebeskrivelse 
er det leveransebeskrivelsen som er gjeldende.

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

UTEROM
Uteområde på dekket over kjeller leveres etter god-
kjent utomhusplan. Terrasser leveres med terrassebord 
28x145mm CU impregnert. 

TAK
Det legges fallskåren isolasjon iht. gjeldende forskrifter og 
energikrav. Overflate tekkes og festes mekanisk. 

DØRER
Inngangsdører til leilighetene leveres etter arkitektens
anvisninger, med kikkhull. Det leveres kodelås iht. norm / 
krav på leilighetsdører og hoveddører.

VINDUER
Samtlige vinduer i fellesarealer leveres i aluminium utførelse 
og ferdig malt på innside og utside og med 2-lags lav-
energiglass og ihht lydkrav. Vinduer i leiligheter leveres i tre 
innvendig, malt i farge NCS S0502y. Vinduene leveres med 
aluminiumsbeslag på ytterside. 
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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 isoleres og leveres med overflater av 
sparklet og malt gips. Se romskjema for nærmere 
informasjon.

ETASJESKILLER
Konstruksjonen dimensjoneres i nødvendig grad i forhold 
til støy- og lydgjennomgang. 
På alle gulv utenom bad og vaskerom leveres det parkett. 
Se romskjema for nærmere informasjon. NB! Utvalget 
vedrørende parkett vil bli presentert kjøper før parketten 
blir lagt. 

Etasjeskiller mellom boenheter leveres som stedstøpte 
betongdekker med oppforing på oversiden. Trinnlyds-
matter 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. 
Eventuell høydeforskjell mellom parkettgulv og baderoms 
gulv skal ikke overskride norm for tilgjengelighet. 

BEPLANTNING
Utomhusarealene leveres opparbeidet iht. godkjent
utomhusplan. 

FELLES TRAPPER
Leveres etter arkitektens valg.

HEIS
Heisene er av typen båreheis. Hastighet ≥ 1m/s. 

PARKERING
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.  Lader til elbil 
bestilles direkte fra Smartly (Lyse) innen overtakelse. Det 
blir sendt informasjon fra Smartly direkte til alle kjøpere 
som har parkeringsplass inkludert i prisen, eller som har 
kjøpt parkeringsplass i tillegg.

SPORTSBOD
Alle leiligheter leveres med sportsbod på 5 m2. Sports-
boden er plassert i eller i tilknytning til parkeringskjeller.
Utførelse er i OSB plater 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 
luftfuktigheten. Sportsboden leveres med grunnbelysning 
for området og med stikkontakt for hver bod. 

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

INNVENDIG LISTVERK
Gulvlist 8/12x45 mm hvitpigmentert eik.
Gerikt 12x45 mm hvitlasert glattkant i farge NCS S0502y. 
Synlige gjærede skjøter og spikerhull vokses. 

MALERARBEIDER
Himlinger i stue/kjøkken og rom hvor taket ikke er ned-
foring for tekniske føringer, leveres med overflate i sparklet 
og malt betong. Himlinger i leiligheter i 4. etasje leveres 
med overflate i sparklet og malt gips.  Himlinger i rom med 
nedforing for teknisk installasjon leveres ferdig sparklet 
og hvitmalt overflate. Tak i svalganger leveres i betong. 
Innvendig tak i leiligheter males i farge NCS S0502y.
Innvendige vegger og overflater sparkles og males i lyse 
tidsriktige farger. Se romskjema for detaljer.

FLISEARBEIDER
På baderom leveres det fliser på gulv og vegger. Vaskerom 
leveres med flis på gulv. Det er nedsenket område for dusj 
med mosaikk på gulv. Se romskjema og tilvalgsliste for mer 
informasjon.

INNREDNINGER OSV. (fastmontert)

KJØKKEN
Det leveres kjøkken fra Norema. Utførelse vil være i henhold 
til kjøkkentegning fra Norema. Se tilvalgsliste for mer 
informasjon.Se egen kjøkkentegning. Denne får du av selger 
eller megler. Hvitevarer er ikke inkludert i leveransen, men 
kan bestilles hos Norema eller annen valgfri leverandør.
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GARDEROBESKAP
Inngår ikke i leveransen.

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

VASKEROM 
Vaskeromsinnredning fra Norema. Se egen tegning for 
vaskerom. Denne får du av selger.

GJESTE-WC 
Servantvask 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, som monteres iht. bygge-
forskriftene. Det installeres brannvarslingsanlegg 
og boligsprinkleranlegg iht. byggeforskriftene. 

ALARMSYSTEM
Innbruddsalarm leveres ikke.

BREDBÅND
Det leveres bredbånd fra Lyse. (Se prisliste for detaljer.)

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. Isolering og varmekabler på 
rørinstallasjoner i parkeringskjeller. 

INSTALLASJON BAD
1 stk. sluk plassert i dusj. Nedsenket område for dusj.
I dusj monteres termostatstyrt batteri med temperatur-
sperre og dusjsett. Batteriet monteres i høyde som for dusj 
dersom ikke annet avtales med entreprenøren på forhånd. 
Kombinert vann/avløp for vaskemaskin. Speil med lys.
Porselen vaskeservant montert med underskap og ettgreps 
servantbatteri med temperatursperre.
Veggmontert toalett, vannsparende type, sete og 
dempelokk. All eventuell åpen rørføring i våtrom utføres 
med forkrommet rørledning. 
 

INSTALLASJON KJØKKEN
Til kjøkken leveres ettgreps benkebatteri fra anerkjent 
produsent.

UTVENDIG
Det leveres felles utvendige spylekraner 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. Det utarbeides 
detaljerte El-installasjonstegninger av entreprenør. 
Plassering av enkelte punkt kan avtales direkte med 
installatør. Det leveres Smarthub fra Futurehome som 
standard.

EL-PUNKT
Stikkontakter leveres med barnesikring. Lamper i felles-
arealer og boder leveres med grunnbelysning.

RINGEAPPARAT
Det leveres ringeapparat ferdig montert.  
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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 slimline- ventilator over komfyr. 
Sportsboder og parkeringskjeller får tilfredsstillende 
ventilering. 

OPPVARMING
Bygget skal varmes opp med fjernvarme fra Lyse. Det 
leveres felles varmt tappevann og varmtvann for opp-
varming. Det nyttes varmerør i gulv våtrom, radiator på 
vegg for stue/kjøkken. Se romskjema og tilvalgsliste for 
detaljer om oppvarming.

Teknisk rom blir plassert i parkerings- kjeller. Det leveres 
egen måler i alle leiligheter for avlesning av forbruk. 

SPRINKLING
Boligsprinkling og sprinkling av parkeringskjeller 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? 

Eirin Hovland Hollund
909 17 628
eirin@ineoeiendom.no

Rune Larsen
930 44 902
rla@eie.no

Utbygger:

Joachim Helmich Sollesnes
911 11 876
joso@eie.no
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Raadhusmarka.no


