START-LEILIGHETER

RM3

Rådhusmarka er plassert
midt i smørøyet. Med kort
vei til Sandnes sentrum og
herlige Sandvedparken, bor
du både urbant og grønt.
Ja takk, begge deler!
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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.

På tide med egen
leilighet? Få gang!
På Rådhusmarka kommer glimrende boliger for førstegangsetablerere
som vet nøyaktig «kor i helsikken Sandnes» er. Sammen med Mad
arkitekter har Ineo Eiendom og Base Bolig spesialutviklet tre typer
Start-leiligheter:
•

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

•

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

•

Leilighet med to soverom og totalt areal på ca. 70 m2 BRA.
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Mitt i Sandnes
gir deg 8 % rabatt!
Grunnen til at du mellom 18 og 35 år kan kjøpe
ny leilighet med rabatt på Rådhusmarka, ligger
i samarbeidet Ineo Eiendom og Base Bolig har
med kommunens tomteutvikler, Sandnes tomteselskap.
Tomteselskapet har et eget konsept de har kalt
«Mitt i Sandnes», et konsept som gjør det mulig
for førstegangsetablerere å sikre seg ny bolig
til en lavere pris enn vanlig markedspris.
På Rådhusmarka skal det totalt bygges
ca. 200 boliger. 20 % av disse skal tilrettelegges for førstegangsetablerere og
kan tilbys med 8 % rabatt.

Priseksempel 58 m2-leilighet i 2. etasje
– her kan du spare 254.320 kroner!
Pris før rabatt:
Minus rabatt:
Pris etter rabatt:

kr. 3.179.000
kr. 254.320
kr. 2.924.680

Dette betaler du pr. mnd.:
Pris
Rabatt
Pris etter rabatt
				
Ved kontrakt
Innskudd ved innflytting
Fellesgjeld			
				

3 179 000,-			 el av dette
En hel d
254 320,-			
lpe
kan bankenshiejree.
2 924 680,-			

deg å finan

100 000,-			
631 170,2 193 510,-

Betales ned over 30 år,
hvor de første åtte
årene er avdragsfrie.

Pr. mnd. 8 første år

5 331,-		

Fellesutgifter

2 730,-			 entekostnad som du

		
				
				
Totalsum pr. mnd., før skattelette:

R
får 22 % skattele
(- kr 1. 16 6 ,- pr. mn tte av
d.)

8 061,-			

J

m dekker:
Fellesutgiftert sfora Altibox 200/200 linje
Tv/ Internet vgifter
Kommunale a bygningen
Forskiring av v fellesområder
Vedlikehold a v uteområder
Vedlikehold a
orsikring
f
o
b
n
n
i
le
ta
e
b
Du skal kun eget forbruk
og strøm til

Regnestykket baserer seg på flytende rente som i skrivende stund er 2,9 %. Fra og med år 9 starter
avdragene på felleslånet og da blir månedsbetalingen kr. 14.009,- inkludert fellesutgifter, men før
skattelette. Dette beløpet forutsetter at du benytter deg av felleslånet og dets fordeler. Låner du
beløpet i bank, kan regnestykket se annerledes ut.
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Stadion

Melkebaren
Petite

Ruten

Langgata
EVO
E39

Kino

Vågen
Kulturhuset

Hekkan

Kiwi
Togstasjon

Maxi

RÅDHUSMARKA
Sandvedparken
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Reise med buss eller tog?
Ja takk, begge deler!
Bussholdeplassen som ligger like ved Rådhusmarka, skal skifte navn.
Til hva? Til «Rådhusmarka», selvfølgelig. Ikke ille det, å ha en bussholdeplass for seg selv med 5 avganger i timen!
Stadig flere velger å ha en hverdag uten bil. Du får alle muligheter til
å klare deg fullgodt uten egne fire hjul hvis du flytter til Rådhusmarka.
Buss er allerede nevnt, men ikke nok med det: Skeiane stasjon ligger
tre-fire minutters gange fra din nye leilighet. I rushtiden går det tog hvert
kvarter herfra. Ideelt og maksimalt komfortabelt hvis du jobber eller går
på skole enten nordover eller sørover.
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INVESTERE I FRITID
ELLER BOLIG? JA TAKK,
BEGGE DELER!

Det nærmeste du kommer
en «All inclusive»-leilighet?
Start-leilighetene på Rådhusmarka ligger sørvest på tomta,
i bygg RM3, lunt og lengst vekk fra Jærveien. Det meste er
allerede inkludert, slik at du kan flytte rett inn uten store
ekstrakostnader. Her kan du sikre deg en glimrende start på
bokarrieren med kvaliteter få førstegangsetablerere er forunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Et velutstyrt kjøkken fra Norema med integrerte 		
hvitevarer fra Siemens.
Hvitpigmentert parkett på alle gulv og fliser på bad.
Vannbåren varme i stue/kjøkken og vånnbåren 		
gulvvarme på bad.
Futurehome Smarthub og smart varmestyring.
Egen vestvendt balkong.
Sportsbod på ca. 5 m2 i parkeringsanlegg.
Parkeringsplass kan kjøpes for kr. 250.000.
Heis fra parkeringskjeller til alle etasjer.
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3D-illustrasjon. RM3 sett fra sørvest.
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RÅDHUSMARKA 17
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 B402
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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. RM3 sett fra sørvest. Den sørlige delen av RM3
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RÅDHUSMARKA 21
Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen.
Fasadeuttrykk vil avvike på ferdig bygg. Andre bygg, beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke endelig prosjektert.

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
(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 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. 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.
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3D-illustrasjon. 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.

CHILL ELLER TRENING I
SANDVEDPARKEN? JA TAKK,
BEGGE DELER!
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Sløve eller leke ute?
Ja takk, begge deler!
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!
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One of a kind:
Rådhusmarkas felleshus
Rådhusmarkas felleshus blir noe helt eget – noe du aldri har sett før.
Utvendig vil felleshuset gli fint inn i det grønne fellesområdet, siden
det blir delvis innebygget i terrenget. Det blir en stor glassfasade med
foldedører og taket blir grønt gress. Inne får beboerne et stort og lyst
fest- og forsamlingslokale, et velutstyrt kjøkken med kaffemaskin, bad
og eget lagerrom. Og det beste av alt, du kan leie hele stasen når du
har en feiring på planen.

mingleområde. Heime legger til rette for at dette skal bli et naturlig
samlingspunkt for beboerne. Et perfekt sted å samle venner eller nye
naboer.
Det planlegges også en egen krok med stor TV hvor dere kan se Netflix,
Champions League, Premier League eller kamper med Sandnes Ulf,
Viking og Oilers. Da trenger du kanskje ikke kjøpe egne kanalpakker?

Forsamlingslokalet blir cirka 100 m2, og kan innredes etter ønsker
og behov. Her kan du ha sittegrupper, spisegrupper eller bare et stort

Gamle venner
eller nye naboer på
innflytningsfest? Ja
takk, begge deler!
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Leilighet
A101
Etasje:
1. etg
BRA
47,1 m2

BRA: 47,1 m2

P-ROM
44,2 m2

47,1 m2

Leilighet A102

P-ROM: 44,2 m2

Etasje: Leilighet
1. etg

23.01.2020

23.01.2020

Leilighet A101

44,9 m2

A102

BRA
44,9 m2

BRA: 44,9 m2

P-ROM: 42,3 m2

P-ROM
42,3 m2

Balkong
7,2 m2

Balkong
4,0 m2

Stue/kjøkken
20,2 m2

Stue/kjøkken
22,5 m2

Stue/kjøkken
20,2 m2

Bod

2,9 m2

Gang

Bod

Gang

4,2 m2

Soverom
12,2 m2

2,6 m2

3,0 m2

Bad

5,0 m2

Soverom
11,1 m

2

Bad

Fasade mot vest
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1:100

1:100
A102 møblert

N

Rådhusmarka

N

N

N

N

N

A101møblert

4,3 m2

Rådhusmarka

Fasade mot vest

RÅDHUSMARKA 37

Leilighet
Etasje:
1. etg

58,2 m2

A103

BRA
58,2 m2

BRA: 58,2 m2

P-ROM
56,3 m2

P-ROM: 56,3 m2

58,2 m2

Leilighet A201
23.01.2020

23.01.2020

Leilighet A103

Etasje: 2.Leilighet
etg

A201

BRA
58,2 m2

BRA: 58,2 m2

P-ROM
56,3 m2

Balkong

Balkong

Balkong
6,8 m2

P-ROM: 56,3 m2

4,0 m2

7,2 m2

Oppholdsrom
20,2 m2

Bod

2,6 m2

21,0 m2

Soverom

21,0 m2

12,2 m2

2

Gang

Gang

6,1 m2

6,1 m2

Soverom

Soverom

14,9 m2

14,9 m2

Bad
Soverom

Bad

4,3 m2

4,3 m2

Bod

Bod

1,9 m2

1:100
Rådhusmarka

N

N

N

N

N

N

Fasade mot vest
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A103 møblert

1:100

1,9 m2

Rådhusmarka

Soverom
7,6 m2

7,6 m2

A201 møblert

5,0 m

Stue/kjøkken

Stue/kjøkken

Våtrom

Fasade mot vest
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Etasje:
2. etg
Leilighet

44,9 m2

A202

BRA
44,9 m2

BRA: 44,9 m2

P-ROM: 42,3 m2

P-ROM
42,3 m2

58,2 m2

Leilighet A203

23.01.2020

23.01.2020

Leilighet A202

Etasje:
2. etg
Leilighet

A203

BRA
58,2 m2

P-ROM
56,3 m2

		

BRA: 58,2 m2

P-ROM: 56,3 m2

Balkong
6,8 m2

Oppholdsrom
20,2 m2

Balkong
4,0 m2

Stue/kjøkken
20,2 m2

Bod

2,6 m2

5,0 m

Stue/kjøkken
21,0 m2

Våtrom
2

Soverom
12,2 m2

Bod
3,0 m2

Gang

2,6 m2

Gang

6,1 m2

Bad

5,0 m2

Soverom
7,6 m2

Bad

4,3 m2

Bod
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1:100

1:100
A203 møblert

N

N
Fasade mot vest

14,9 m2

Rådhusmarka

N

N

N

N

Rådhusmarka

Soverom

A202 møblert

1,9 m2

Fasade mot vest
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Etasje:
3. etg
Leilighet

A301

BRA
58,2 m2

P-ROM
56,3 m2

58,2 m2
BRA: 58,2 m2

Balkong

P-ROM: 56,3 m2

44,9 m2

Leilighet A302
23.01.2020

23.01.2020

Leilighet A301

Etasje: Leilighet
3. etg

A302

BRA
44,9 m2

BRA: 44,9 m2

P-ROM: 42,3 m2

P-ROM
42,3 m2

Balkong

7,2 m2

4,0 m2

Balkong
4,0 m2

Stue/kjøkken
20,2 m2

Stue/kjøkken
21,0 m2

Soverom

Soverom

12,2 m2

12,2 m2

Bod

Gang

2,6 m2

6,1 m2

Gang
3,0 m

2

Bad

5,0 m2

Bad

4,3 m2

Bod

1:100
A302 møblert

1,9 m2

1:100

14,9 m2

7,6 m2

A301 møblert

Soverom

Soverom

Fasade mot vest
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N

N

Rådhusmarka

N

N

N

N

Rådhusmarka

Fasade mot vest
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Leilighet
Etasje:
3. etg
BRA
58,2 m2

58,2 m2

A303 			 BRA: 58,2 m2
P-ROM
56,3 m2

P-ROM: 56,3 m2

58,2 m2

Leilighet A401
23.01.2020

23.01.2020

Leilighet A303

Etasje: Leilighet
4. etg

A401

BRA
58,2 m2

BRA: 58,2 m2

P-ROM: 56,3 m2

P-ROM
56,3 m2

Balkong

Balkong

Balkong
6,8 m2

4,0 m2

7,2 m2

Oppholdsrom
20,2 m2

Bod

2,6 m2

0m

Stue/kjøkken

Stue/kjøkken

21,0 m2

21,0 m2

Våtrom

Soverom
12,2 m2

2

Gang

Gang

6,1 m2

6,1 m2

Soverom

Soverom

14,9 m2

14,9 m2

Bad
Soverom

Bad

4,3 m2

4,3 m2

Bod

Bod

1,9 m2

1:100

1:100

A303 møblert

A401 møblert
N

N

N

N

N
Fasade mot vest
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1,9 m2

N

Rådhusmarka

Soverom
7,6 m2

7,6 m2

Rådhusmarka

Fasade mot vest
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Etasje:
4. etg
Leilighet

A40 2

BRA
44,9 m2

P-ROM
42,3 m2

44,9 m2
BRA: 44,9 m2

P-ROM: 42,3 m2

58,2 m2

Leilighet A403

23.01.2020

23.01.2020

Leilighet A402

Etasje:
4. etg
Leilighet

A403			 BRA: 58,2 m2

BRA
58,2 m2

P-ROM: 56,3 m2

P-ROM
56,3 m2

Balkong
6,8 m2

Oppholdsrom
20,2 m2

Balkong
4,0 m2

Stue/kjøkken
20,2 m2

Bod

2,6 m2

Stue/kjøkken
21,0 m2

Våtrom
0m

2

Soverom
12,2 m2

Bod
3,0 m2

Gang

2,6 m2

Gang

6,1 m2

Soverom

Bad

14,9 m2

5,0 m2

Bad
Soverom

4,3 m2

7,6 m2

Bod

1:100

1:100

A402 møblert

A403 møblert

1,9 m2

N

N

N

N

Fasade mot vest
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N

N

Rådhusmarka

Rådhusmarka

Fasade mot vest
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Etasje: 1.Leilighet
etg

47,1 m2

B101

BRA
47,1 m2

BRA: 47,1 m2

P-ROM
44,2 m2

Etasje: Leilighet
1. etg

P-ROM: 44,2 m2

44,9 m2

Leilighet B102
23.01.2020

23.01.2020

Leilighet B101

B102

BRA
44,9 m2

BRA: 44,9 m2

P-ROM: 42,3 m2

P-ROM
42,3 m2

Balkong
7,1 m2

Balkong
4,0 m2

Stue/kjøkken
20,2 m2

Stue/kjøkken
22,5 m2

Soverom
12,2 m2

Bod

2,9 m2

Bod
Gang
4,2 m

2,6 m2

Gang

2

3,0 m2

Bad

5,0 m2

Soverom
11,1 m2

Bad

1:100

1:100
B102 møblert
N

N
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N

Fasade mot vest

N

N

Rådhusmarka

N

B101møblert

4,3 m2

Rådhusmarka

Fasade mot vest
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Leilighet
Etasje:
1. etg

58,2 m2

B103

BRA
58,2 m2

BRA: 58,2 m2

P-ROM
56,3 m2

P-ROM: 56,3 m2

58,2 m2

Leilighet B201
23.01.2020

23.01.2020

Leilighet B103

Etasje: 2.
etg
Leilighet

BRA: 58,2 m2

B201

BRA
58,2 m2

P-ROM: 56,3 m2

P-ROM
56,3 m2

Balkong

Balkong

Balkong
6,8 m2

4,0 m2

7,1 m2

Oppholdsrom
20,2 m2

Bod

2,6 m2

Stue/kjøkken

Stue/kjøkken

21,0 m2

21,0 m2

Våtrom

Soverom
12,2 m2

0 m2

Gang

Gang

6,1 m2

6,1 m2

Soverom

Soverom

14,9 m2

14,9 m2

Bad
7,6 m

Bad

4,3 m2

4,3 m2

Bod

Bod

1,9 m2

1:100

N

N

N
Fasade mot vest
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N

N

B103 møblert

1:100

1,9 m2

N

Rådhusmarka

Soverom
7,6 m2

2

B201 møblert

Soverom

Rådhusmarka
Fasade mot vest
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Etasje:
2. etg
Leilighet

44,9 m2

B202

BRA
44,9 m2

BRA: 44,9 m2

P-ROM: 42,3 m2

P-ROM
42,3 m2

58,2 m2

Leilighet B203

23.01.2020

23.01.2020

Leilighet B202

Etasje:
2. etg
Leilighet

B203

BRA
58,2 m2

BRA: 58,2 m2

P-ROM: 56,3 m2

P-ROM
56,3 m2

Balkong
6,8 m2

Oppholdsrom
20,2 m2

Balkong
4,0 m2

Stue/kjøkken
20,2 m2

Bod

2,6 m2

Stue/kjøkken
21,0 m2

Våtrom
0 m2

Soverom
12,2 m2

Gang

Bod
3,0 m

2

6,1 m2

2,6 m2

Gang

Soverom

Bad

14,9 m2

5,0 m2

Bad
Soverom

4,3 m2

7,6 m2

Bod

1:100

1:100
B203 møblert

N

N

Fasade mot vest
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N

N

Rådhusmarka

Rådhusmarka

N

N

B202 møblert

1,9 m2

Fasade mot vest
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Etasje:
3. etg
Leilighet

58,2 m2

B301

BRA
58,2 m2

BRA: 58,2 m2

P-ROM: 56,3 m2

P-ROM
56,3 m2

44,9 m2

Leilighet B302
23.01.2020

23.01.2020

Leilighet B301

Etasje: Leilighet
3. etg

B302

BRA
44,9 m2

BRA: 44,9 m2

P-ROM: 42,3 m2

P-ROM
42,3 m2

Balkong

Balkong

4,0 m2

7,1 m2

Balkong
4,0 m2

Stue/kjøkken
20,2 m2

Stue/kjøkken
21,0 m2

Soverom
12,2 m2

Soverom
12,2 m2

Bod

Gang
6,1 m2

2,6 m2

Gang
3,0 m2

Soverom
14,9 m2

Bad

5,0 m2

Bad

4,3 m2

Soverom
7,6 m2

Bod

1:100

1:100

B301 møblert

B302 møblert

1,9 m2

Fasade mot vest
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N

N

Rådhusmarka

N

N

N

N

Rådhusmarka

Fasade mot vest
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Leilighet
Etasje:
3. etg

B303

BRA
58,2 m2

58,2 m2

			 BRA: 58,2 m2

P-ROM
56,3 m2

P-ROM: 56,3 m2

58,2 m2

Leilighet B401
23.01.2020

23.01.2020

Leilighet B303

Etasje: Leilighet
4. etg

B401

BRA
58,2 m2

BRA: 58,2 m2

P-ROM
56,3 m2

Balkong

Balkong

Balkong

4,0 m2

7,1 m2

6,8 m2

P-ROM: 56,3 m2

Oppholdsrom
20,2 m2

Bod

2,6 m2

0m

Stue/kjøkken

Stue/kjøkken

21,0 m2

21,0 m2

Våtrom

Soverom
12,2 m2

2

Gang

Gang

6,1 m2

6,1 m2

Soverom

Soverom

14,9 m2

14,9 m2

Bad
Soverom

Bad

4,3 m2

4,3 m2

Bod

Bod

1,9 m2

1:100

1:100

B303 møblert

B401 møblert

Rådhusmarka

N

N

N

N

N
Fasade mot vest
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1,9 m2

N

Rådhusmarka

Soverom
7,6 m2

7,6 m2

Fasade mot vest
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Etasje:
4. etg
Leilighet

B40 2

BRA
44,9 m2

P-ROM
42,3 m2

44,9 m2
BRA: 44,9 m2

P-ROM: 42,3 m2

58,2 m2

Leilighet B403

23.01.2020

23.01.2020

Leilighet B402

Etasje:
4. etg
Leilighet

B403

BRA
58,2 m2

BRA: 58,2 m2

P-ROM: 56,3 m2

P-ROM
56,3 m2

Balkong
6,8 m2

Oppholdsrom
20,2 m2

Balkong
4,0 m2

Stue/kjøkken
20,2 m2

Bod

2,6 m2

Stue/kjøkken
21,0 m2

Våtrom
m2

Soverom
12,2 m2

Bod
3,0 m2

Gang

2,6 m2

Gang

6,1 m2

Soverom

Bad

14,9 m2

5,0 m2

Bad
Soverom

4,3 m2

7,6 m2

Bod

1:100

1:100

B402 møblert

B403 møblert

1,9 m2

N

N

N

N

Fasade mot vest
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N

N

Rådhusmarka

Rådhusmarka

Fasade mot vest
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69,7 m2

23.01.2020

Etasje: 1. etg

BRA: 69,7 m2

Leilighet C101
BRA
69,7 m2

59,8 m2

Leilighet C102

23.01.2020

Leilighet C101

Etasje:
1. etg
Leilighet

P-ROM: 66,8 m2

P-ROM
66,8 m2

C102

BRA
59,8 m2

BRA: 59,8 m2

P-ROM: 56,5 m2

P-ROM
56,5 m2

Balkong
9,1 m2

Soverom
8,2 m2

Stue/kjøkken

Balkong

29,3 m2

4,0 m2

Soverom
8,2 m2

Bod

Stue/kjøkken

3,3 m2

23,1 m2

Soverom
12,3 m2

Bod

3,3 m2

Gang

Soverom
14,5 m

Våtrom
5,1 m2

7,8 m2

2

Bad

5,1 m2

Gang
5,2 m2

Bad

5,2 m2

Gang
7,8 m2

Soverom
7,4 m2

Fasade mot vest
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1:100
N

N

Rådhusmarka

N

N

N

N

C101møblert

1:100

3,0 m

2

C102 møblert

Bod

Rådhusmarka

Fasade mot vest

RÅDHUSMARKA 61

Leilighet C103

47,1 m2
BRA: 47,1 m2

Leilighet C103
BRA
47,1 m2

P-ROM: 44,2 m2

P-ROM
44,2 m2

23.01.2020

23.01.2020

Etasje: 1. etg

69,7 m2

Leilighet C201
Etasje: 2. etg

BRA: 69,7 m2

Leilighet C201
BRA
69,7 m2

P-ROM: 66,8 m2

P-ROM
66,8 m2

Balkong
9,1 m2

Balkong

Balkong
7,2 m2

Soverom
8,2 m2

Stue/kjøkken
29,3 m2

Bod

3,3 m2

Stue/Kjøkken
22,5 m2

Soverom
12,3 m2

Gang
4,2 m2

Gang

Soverom

Bod

Våtrom
5,1 m2

7,8 m2

14,5 m2

2,9 m2

Bad

5,2 m2

Soverom
11,1 m2

Soverom

Bad

Bod

4,3 m2

7,4 m2
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1:100
Rådhusmarka

C201 møblert

N

Fasade mot vest

N

Rådhusmarka

N

N

N

N

C103 møblert

1:100

3,0 m2

Fasade mot vest
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Etasje:
2. etg
Leilighet

59,8 m2

C202

BRA
59,8 m2

BRA: 59,8 m2

P-ROM: 56,5 m2

P-ROM
56,5 m2

58,2 m2

Leilighet C203

23.01.2020

23.01.2020

Leilighet C202

Leilighet C203

Etasje: 2. etg

BRA
58,2 m2

BRA: 58,2 m2

P-ROM
56,3 m2

P-ROM: 56,3 m2

Balkong
4,0 m2

Balkong
7,2 m2

Balkong
4,0 m2

Soverom
8,2 m2

Stue/kjøkken
23,1 m2

Stue/kjøkken
12,3 m

21,0 m2

Soverom

Soverom

12,3 m

2

2

Bod

3,3 m2

Gang
6,1 m2

Bad
5,1 m

Soverom

Gang
2

14,9 m2

5,2 m2

Bad

Gang
7,8 m2

Soverom
7,6 m

4,3 m2

2

Bod
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C203 møblert

Rådhusmarka

N

N

Fasade mot vest

N

Rådhusmarka

N

N

N

C202 møblert

1:100

1:100

1,9 m2

Fasade mot vest
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69,7 m2

23.01.2020

Etasje: 3. etg

BRA: 69,7 m2

Leilighet C301
BRA
69,7 m2

59,8 m2

Leilighet C302

23.01.2020

Leilighet C301

Etasje:
3. etg
Leilighet

P-ROM: 66,8 m2

P-ROM
66,8 m2

C302

BRA
59,8 m2

BRA: 59,8 m2

P-ROM: 56,5 m2

P-ROM
56,5 m2

Balkong
9,1 m2

Soverom
8,2 m2

Stue/kjøkken

Balkong

29,3 m2

4,0 m2

Soverom

Bod

8,2 m2

Stue/kjøkken

3,3 m2

23,1 m2

Soverom
12,3 m2

Bod

3,3 m2

Gang

Soverom
14,5 m

Våtrom
5,1 m2

7,8 m2

2

Bad

5,1 m2

Gang
5,2 m2

Bad

5,2 m2

Gang
7,8 m2

Soverom
7,4 m2

Fasade mot vest
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1:100
N

N

Rådhusmarka

N

N

N

N

C301 møblert

1:100

3,0 m

2

C302 møblert

Bod

Rådhusmarka

Fasade mot vest
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Leilighet
Etasje:
3. etg

58,2 m2

C303

BRA
58,2 m2

BRA: 58,2 m2

P-ROM
56,3 m2

P-ROM: 56,3 m2

69,7 m2

Leilighet C401
23.01.2020

23.01.2020

Leilighet C303

Etasje: 2. etg

BRA: 69,7 m2

Leilighet C201
BRA
69,7 m2

P-ROM
66,8 m2

Balkong
4,0 m2

P-ROM: 66,8 m2

Balkong

Balkong

9,1 m2

7,2 m2

Soverom
8,2 m2

Stue/kjøkken
29,3 m2

Bod

3,3 m2

Stue/kjøkken
21,0 m2

Soverom
12,3 m2

Gang
6,1 m2

14,9 m

Våtrom
5,1 m2

7,8 m2

14,5 m2

2

Bad

Bad
Soverom

Gang

Soverom

Soverom

5,2 m2

4,3 m2

7,6 m2

Soverom
Bod

7,4 m2

3,0 m2

Bod

1:100
C201 møblert

N

Rådhusmarka
Fasade mot vest
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N

Rådhusmarka

N

N

N

N

C303 møblert

1:100

1,9 m2

Fasade mot vest
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Etasje:
4. etg
Leilighet

C40 2

BRA
59,8 m2

59,8 m2
BRA: 59,8 m2

P-ROM: 56,5 m2

P-ROM
56,5 m2

58,2 m2

Leilighet C403

23.01.2020

23.01.2020

Leilighet C402

Leilighet C403

Etasje: 4. etg

BRA
58,2 m2

BRA: 58,2 m2

P-ROM
56,3 m2

P-ROM: 56,3 m2

Balkong
4,0 m2

Balkong
7,2 m2

Balkong
4,0 m2

Soverom
8,2 m2

Stue/kjøkken
23,1 m2

Stue/kjøkken
21,0 m2

Soverom

Soverom

12,3 m

12,3 m2

2

Bod

3,3 m2

Gang
6,1 m2

Bad

5,1 m2

Soverom

Gang

14,9 m2

5,2 m2

Bad
Gang

Soverom

7,8 m2

7,6 m

4,3 m2

2

Bod
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C403 møblert

Rådhusmarka

N

N

Fasade mot vest

N

Rådhusmarka

N

N

N

C402 møblert

1:100

1:100

1,9 m2

Fasade mot vest
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3D-illustrasjon. RM3 sett fra vest.
72 RÅDHUSMARKA

RÅDHUSMARKA 73
Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen.
Fasadeuttrykk vil avvike på ferdig bygg. Andre bygg, beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke endelig prosjektert.

3D-illustrasjon. Leilighet B403.
74 RÅDHUSMARKA

RÅDHUSMARKA 75
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.

er bokonseptet
for mennesker som
dyrker fellesskap,
opplevelser, trygghet
og tid til overs.
For deg som vil
glede andre, leve
fullt og delt!

76 RÅDHUSMARKA

Lev livet
fullt
og delt
RÅDHUSMARKA 77

09 . 03 . 2020

: Bokonsept

Rådhusmarka
– et HeimeTM-prosjekt!

Gang
6,2 m2

Soverom
11,8 m2

Bad
4,3 m2

Soverom
11,8 m2

Bad
4,3 m2

Rådhusmarka får egne
gjestehybler, og da trenger
du ikke kjøpe leilighet med
et ekstra soverom for de
gangene du har gjester som
trenger en seng å sove i.

1 Etg møblert

Her kommer både delerom
og gjestehybel!

1: 200

Du tror kanskje du må kjøpe både hammer og drill når du flytter i egen
leilighet? Ikke hvis du flytter til Rådhusmarka. Rådhusmarka blir nemlig
et Heime-prosjekt.

Rådhusmarka

For deg som flytter inn i Start-leilighet og ikke har en
full verktøykasse og massevis av fritidsutstyr å fylle sportsboden med, så er det genialt å bo i et Heime-prosjekt.
Her kommer flere fellesgoder du deler med de andre
beboerne.
Det er blant annet satt av plass til et delerom som Heime
fyller med verktøy, fritidsutstyr og andre ting som du
sannsynligvis antok du måtte hjem til mor og far for
å låne. Rådhusmarka får også felleslokale du kan leie
når du skal feire noe, og en gjestehybel når du får
besøk av svigers.

78 RÅDHUSMARKA

Invitere naboen på
telttur? Utstyret finner
du i delerommet!

RÅDHUSMARKA 79

Lån med deg en
volleyball og ta
gjengen med til
Sandvedparken.

: Delerom

Rådhusmarkas
delerom blir
innholdsrikt!
Deling er sosialt, kjekt og bra for miljøet – og det er egentlig
ingen grunn til at alle skal eie hver sin hammer og drill. Eller
takboks og telt, for den saks skyld. Her er noe av det som
kommer i delerommet på Rådhusmarka:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

80 RÅDHUSMARKA

Drill, hammer og sag
Høytrykkspyler
Tepperensmaskin
Printer / skanner
Krokket og kubb
Volleyball / badminton
Dart, boccia og 			
hagebowling
Tin Can, Alley Game
Tennis swing og 		
smashballsett
Fortaukritt, frisbee og 		
slackline

•
•
•
•
•
•

Utvalgte brettspill 		
(Monopol etc.)
Takboks og jekk
Barnesete
Sykkelstativ
Tilhenger
Telt og tursekk

RÅDHUSMARKA 81

“

Andre som
skal se kamp
i kveld?

: App

Få full kontroll
på hverdagen og
nabolaget med
Heime-appen
Smart deling blir enda smartere ved hjelp av litt teknologi. Det er
utviklet en egen Heime-app som skreddersys til Heime-konseptet på
Rådhusmarka. Denne appen får flere enkle og praktiske funksjoner som
du vil få god nytte av. Du kan for eksempel reservere utstyr i delerommet
eller bestille felleslokalet og gjestehybelen, i tillegg til mye annet:

•

•
•

•
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Den hjelpsomme naboen er stedet der du spør om hjelp – og 		
tilbyr hjelp. Lufte hunden, låne egg til kaken, få litt datahjelp eller
sitte barnevakt? Ja takk!
En aktivitetsplan viser hva som skjer av fellesaktiviteter, og her 		
melder du deg på det du ønsker å være med på.
Du kan bestille tjenester som for eksempel 					
vaskehjelp, taxi og levering av varer. Heime-nettverket sikrer 		
deg gode priser på ulike servicetilbud.
Appen er en sosial plattform i den forstand at du kan legge inn 		
en egen, kort profil om hvem du er og hva du er flink til.
Kunnskap og hendighet går aldri av moten!
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Fullkommen TV-løsning
og internett fra Lyse
På Rådhusmarka får du «Fiberaksess 200/200» som standard. Da slipper
du å dele bredbånd med naboen, og har fart og kapasitet til både deg og
venner på besøk.

Futurehome – framtiden
ankommer Rådhusmarka
sammen med deg

Når du flytter inn på Rådhusmarka,
flytter TV-løsningen Altibox inn
sammen med deg. Altibox er
opptatt av å ha Norges mest
fornøyde kunder og tilbyr deg både
topp underholdning og valgfrihet.
Med avtaleformen Fiberaksess

får beboerne på Rådhusmarka lav
felleskostnad og hver enkelt husstand avgjør selv sitt behov for TV,
internett og fasttelefoni.

Du får kontroll og komfort fra dag én i din nye Start-leilighet på
Rådhusmarka. Leilighetene leveres nemlig med en Futurehome Smarthub
og smart varmestyring som standard. Dermed kan du ha varmen på
sparemodus om natten og når du er borte på dagtid, slik at du sparer
både miljøet og lommeboka. Hvis du er frysen på vei hjem fra jobb, skole
eller en kveld på byen kan du enkelt skru opp temperaturen i stua via
appen.
Med Smarthuben, som er selve «hjernen» i smarthuset ditt, kan du
få flere smarte funksjoner som gjør livet enkelt. Eksempler på andre
smarthusfunksjoner du kan bestille som tilvalg, er lysstyring og enkel
alarm – alt kan styres via den brukervennlige appen.
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Gaming
eller YouTube?
Ja takk, begge
deler!
RÅDHUSMARKA 85

Tegl eller tre?
Ja takk, begge deler!
Tegl er en del av Sandnes-historien – tegl blir
en del av Rådhusmarka. Mot Skogsbakken
får deler av fasaden til RM3-bygget tegl som
fasademateriale. Motsatt side, altså fasaden
inn mot det grønne fellesområdet, får en
naturlig trekledning.
Samme fine løsning blir det på det kommende
byggetrinnet nærmest Jærveien – tegl utover
mot veien og tre innover mot fellesområdet.
Slik skapes et mykt, organisk fasadeutrykk
som gjør Rådhusmarkas grønne hage trivelig
og naturlig, mens teglen som vender mot
bygatene gir en urbanitet som står seg fint
mot byhistorien.
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Kino eller Netflix?
Ja takk, begge deler.
Å binge en serie fra sofakroken
er egentlig ganske herlig, med
kjøleskap, chips og Holiday-dip
i armlengdes avstand. Likevel:
Ingenting slår en premiereaften
på Sandnes kino, med 8,8 millioner
pixler og verdens heftigste filmlyd
fra Dolby Atmos-anlegget. Og med
krydret popcorn fra kinokiosken,
selvsagt.

Etterpå stikker du kanskje innom
Melkebaren eller Petite for en
moderne ølsort eller en drink
med fancy navn. De gode kulturog byopplevelsene er alltid bare
minutter unna for deg som flytter
inn på Rådhusmarka.

Hekkan for en burger!
Her med restaurantsjef
Linn Haga.

Hekkan eller full rulle
Ja takk, begge deler.
Sandnes er et matfat. Byen
har flust av gode steder hvis
du liker få maten servert og la
oppvaskmaskinen få pause.
Når take away det eneste rette
– for eksempel en skikkelig digg
burger fra Hekkan eller en juicy
rullekebab fra Kebaben – har du
mye å velge blant uten at maten
blir kald før du kommer hjem.

88 RÅDHUSMARKA

I nærheten av Rådhusmarka får du
også flere gode dagligvarebutikker.
Perfekt hvis du trenger råvarer
til å kokkelere fram en tre-retters
på eget kjøkken eller bare slappe
av med en godt stekt Grandiosa.
Nærmest av alle spisesteder er
Villa Skeiane med Charles Tjessem
i spissen – kanskje du har penger til
overs hvis du får kjøpe leilighet med
rabatt?
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Trene inne eller ute?
Ja takk, begge deler!
Sandnes er best på mye, særlig en ting: utendørs
treningsmuligheter og turløyper. På Rådhusmarka får du
Sandvedparken med herlig joggeløype så å si rett utenfor
døren. Er du skikkelig i sonen, legger du turen videre rundt
Stokkalandsvatnet. Endomondoen viser da ca. en mil før du
er hjemme igjen.
En kajakktur på elven i Sandvedparken er kanskje ikke
å anbefale, så prøv heller Lutsivassdraget – en padlers
paradis. Kjøreturen dithen tar ikke mer enn ca. 10 minutter.
Byen har også flust av treningssentre. EVO Fitness i
Langgata 1c er kun minutter unna Rådhusmarka. Her er
det åpent fra kl. 05.00 til 24.00 (ja, du leste riktig), så her
kan du hvert fall ikke skylde på åpningstidene hvis du ikke
rekker en økt med kondis, styrke eller mobilitet. Du stikker
innom EVO når det passer, her er det selvbetjening og du
låser opp døra selv.

PT Nina Østerhus er blant
de du treffer på EVO.
Bedre hjelp til å få gang på
skrotten skal du lete lenge
etter.
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Ingen over, ingen ved siden.
Lena Grimsrud, som driver
Parkkaféen i Sandvedparken,
er verdens beste bollebaker.

Skolebolle
eller kanelbolle
Ja takk, begge
deler!
Lena og Parkkaféen finner du tvers over elva for den store
lekeplassen i Sandvedparken. Hver dag fra torsdag til søndag
(i sommerhalvåret) er det bare å styre etter den herlige lukten
av nybakst. Vi anbefaler egentlig at du kjøper både skolebolle
og kanelbolle – begge deler går rett hjem.
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Anne Gro Eie, salgsleder ved
Norema Kjøkkenstudio, kan gi deg
mange gode råd om hvordan du får
det fint i hjemmets viktigste rom.

Kjøkken fra Norema
Vi vil du skal bo og leve med et kjøkken du trives med og som du
blir stolt av. Et kjøkken som fungerer når du skal være effektiv med
frokosten og som har alt du trenger for å diske opp med en treretters til dine nye naboer. Derfor har vi valgt Norema som kjøkkenleverandør. Norema står for både kvalitet og god kundeservice,
noe du vil nyte godt av både før og etter innflytting. Norema
leverer også innredning til bad.
Modellen Areal mellomgrå er planlagt som standard på kjøkkenet
– et godt valg for deg som ønsker et kjøkken med alt du trenger
og mer til. Med sine slette fronter har Areal-modellene en nordisk
interiørdesign med rent og grafisk uttrykk som gir deg store
muligheter for personlige designløsninger.

Dette er kun et illustrasjonsbilde,
ikke løsningen som kommer i Rådhusmarka.
Nøyaktige kjøkkentegninger får du av selger
eller megler.

Bilde her viser modellen
Areal, en elegant innredning som fungerer
like godt til hverdags
som til fest.
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Arkitektens tanker bak
Rådhusmarka

for eksempel mulig å legge til
eller trekke fra et soverom. Disse
leilighetene får også et ekstra bad,
gjeste-wc eller omkledningsrom,
forteller Espen.

Mad Arkitekter har vært med på Rådhusmarka-laget siden dag én da
Ineo Eiendom og Base Bolig startet arbeidet med konseptet som vant
frem i Sandnes tomteselskaps prosjektkonkurranse om utvikling av
denne fantastiske tomten.

Foredler det grønne – bygger
på det grå
All planlagt bebyggelse ligger i
tomtens randsone slik at området
mellom byggene blir både stort,
åpent og grønt.

– Oppdraget fra Ineo Eiendom og
Base Bolig var å utvikle et prosjekt
som tilfører byen gode boliger for
folk i alle aldersgrupper og livsfaser.
Samtidig var det viktig å skape et
grønt og innholdsrikt fellesområde
som blir verdifullt for både
Rådhusmarka-beboerne og resten
av byen. Ser man på totalen, med
boligene, boligmiksen, grøntarealet
og tilbakemeldingene fra Sandnes
tomteselskap, så håper og tror jeg
at vi har lykkes veldig godt, sier
Espen Vik i Mad Arkitekter.
Start-leiligheter med alle
funksjoner og det lille ekstra
I første salgstrinn handler det om
byggene RM3 og RM6, som ligger
henholdsvis lengst sørvest og nord
på tomten. I arbeidet med RM3,
hvor Start-leilighetene kommer,
har Espen og hans kolleger utviklet
leiligheter med mål om å få inn alle
funksjoner uten at det blir for dyrt
og stort.
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– RM3 får to hovedtyper: treroms og to-roms. Altså noe for
små familier, unge par og single.
Alle får uteplass mot sørvest slik
at det blir lys og sol i forlengelse
av stuen. De fleste soverommene
ligger mot gårdsrom og morgensol.
En sjarmerende detalj er dessuten
at alle får blomsterkasse integrert
i rekkverket på balkongen, smiler
Espen.
Kun hjørneleiligheter i RM6
RM6 er det første av fire punkthus
som kommer på Rådhusmarka. Her
kommer til sammen 25 leiligheter:
21 i kategorien Allsidig, tre Toppleiligheter og ett byhus over to
etasjer (2. og 3. etasje).
– I dette bygget ligger samtlige
på et hjørne og med lys inn fra to
sider. Balkongene er også plassert
på hjørnene, og dermed blir det
lett å flytte seg etter solen og få
flere soltimer. I Allsidig-leilighetene
får man stor fleksibilitet, det er

– Rådhusmarka er på mange
måter byens siste grønne
sentrumstomt, og vi vil foredle det
grønne og åpne. Deler av den nye
bebyggelsen kommer på det som
i dag er grå parkeringsplass, og all
bebyggelse plasseres i ytterkant
slik at det blir god plass til å
utvikle «gårdsrommet». Samtidig
har det vært viktig å gjøre det
enkelt å bruke fellesområdet,
både for beboere og andre, slik
at det skapes gode forbindelser
til Sandvedparken, sentrum og
nabolaget, sier Espen.

Arkitektene på
Rådhusmarka:
Madalena Furtado,
Olav Hodneland,
Espen Vik og Ilya
Pugachenko
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På Rådhusmarka
kommer boliger
for alle!
Det kommer mye mer enn gode startboliger på Rådhusmarka
– her kommer boliger for alle. Forskning på bomiljø viser nemlig
at boligprosjekter som har en bredde i leilighetstyper, er et bedre
sted å bo. At unge, voksne og eldre, aleneboende, par og familier
kan møtes både tilfeldig og planlagt er et stort pluss for trivsel og
samhold i hverdagen. Kall det sosial bærekraft, om du vil.
Sammen med Mad Arkitekter har vi utviklet tre andre leilighetskategorier
i tillegg til Start-leilighetene: Allsidig, Byhus og Topp.

Allsidig:
Allsidig-leilighetene i første
salgstrinn finner du i RM6-bygget.
Dette blir sju etasjer høyt og
plasseres lengst nordvest på
tomten. Størrelsene på Allsidigleilighetene blir fra cirka 65 til 108
m2 BRA. Flere av disse får en
fleksibel planløsning som enkelt
kan tilpasses ønsket antall soverom
– her blir det mange muligheter!
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Allsidig-leilighetene kommer
i første til sjette etasje og alle er
plassert på et hjørne. Det betyr lys
inn fra to sider og hjørnebalkonger
med sol og utsikt i to himmelretninger. Ganske smart!
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De store på
Rådhusmarka
Med leilighetstypene Byhus og Topp tilbyr vi også fantastiske alternativer
for de som vil ha mer plass.

Byhus:

Topp:

Et byhus er en to-etasjes leilighet
med god plass og kvaliteter man
vanligvis forbinder med et rekkehus
eller en enebolig. Det kommer ett
slikt byhus i RM6, i andre og tredje
etasje på hjørnet som vender mot
det gamle rådhuset. Dette har
vi planlagt slik at du kan leie ut
en etasje og bo selv i den andre.
En glimrende løsning for deg som
vil dekke deler eller hele lånet
med utleieinntekter.

Topp er et navn som forplikter,
både når det kommer til plassering
i bygget og når det kommer til
kvaliteter.

Likevel, med flere soverom, to
romslige stuer og balkong i begge
etasjer, fungerer dette byhuset
100 % for de vil ha hele kåken for
seg selv. Som småbarnsfamilier
og andre som ganske enkelt har
lyst på en stor leilighet. Størrelsen
er ca. 130 m2.

100 RÅDHUSMARKA

I første byggetrinn kommer tre
Topp-leiligheter øverst i RM6, alle
med topp-kvaliteter på gulv og
hvitevarer, kjøkken fra anerkjent
leverandør og mange muligheter
for tilvalg, komplett smarthuspakke fra Futurehome med både
varme- og lysstyring, store terrasser
og mye, mye mer. Størrelsene er
cirka 114, 122 og 129m² BRA.
Parkering er inkludert.
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Stanley har flyttet ut.
Sandnes Helsepark

flytter inn

Det skjer store ting
på nabotomten!
Hva med skjer med det gamle Rådhuset, lurer du kanskje på?
Store ting skjer.

Det gamle kontoret til ordfører
Stanley Wirak blir muligens
legekontor, for den vernede delen
av rådhusbygget skal gjennom en
stor transformasjon og bli Sandnes
Helsepark.
Ambisjonen er å tilby et mangfold
av både private og offentlige
helse- og rehabiliteringstilbud på
ett sted med tjenester som fastlege,
spesialister, kirurgi, tannlege,
jordmor, psykolog, kiropraktor,
fysioterapeut, bedriftshelsetjeneste,
røntgen og treningssenter,
helsestasjon og andre tilbud.

Ikke nok med det, arbeidet er
allerede i gang med å forberede
grunnen til et vanvittig flott nybygg
i tilknytning til rådhusbygningen.

Her trenger vi 3D i høy oppløsning
av Base

Påbygget fra 1980-tallet er fjernet,
og et nytt og moderne bygg i
massivtre skal oppføres. Her skal
Lyse Elnett flytte inn med alle sine
folk, og i første etasje er det satt
av plass til kafé og servering. Dette
lokalet blir kantinen til Helseparken
og Lyse, men også et sted der du
og dine nye naboer (og resten av
Sandnes) kan stikke innom for lunsj
eller middag. Det gjør hverdagene
dine enda enklere!

3D-illustrasjon som viser hvordan det kan bli på den gamle rådhustomten. Base Property står bak prosjektet.
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Romskjema

Rom

Gulv

Utvendige vegger
og skillevegger mot
naboer

Innvendige
skilleveger

Himling

Elektro

Gang

Trestavs hvitpigmentert
eikeparkett

Klimavegg / Sparklet
og malt gips eller
betong

Sparklet og
malt gips

Sparklet og malt
gips/betong

Elektriske
punkter
etter gjeldene
forskrift

Stue/kjøkken

Trestavs hvitpigmentert
eikeparkett

Klimavegg / Sparklet
og malt gips eller
betong

Sparklet og
malt gips

Sparklet og malt
gips/betong

Elektriske
punkter
etter gjeldene
forskrift
+ uttak for tv

Soverom

Trestavs hvitpigmentert
eikeparkett

Klimavegg / Sparklet
og malt gips eller
betong

Sparklet og
malt gips

Sparklet og malt
gips/betong

Elektriske
punkter
etter gjeldene
forskrift

Sparklet og malt
gips/betong

Elektriske
punkter
etter gjeldene
forskrift

Styring av
varme

Sparklet og malt
gips/betong

Elektriske
punkter
etter gjeldene
forskrift

Futurehome
smarthus
sentral

Våtrom

Fliser 20x20cm.
Mosaikk i nedsenkning for dusj

Fliser 20x20cm

Fliser
20x20cm

Bod

Trestavs hvitpigmentert
eikeparkett

Klimavegg / Sparklet
og malt gips eller
betong

Sparklet og
malt gips
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Smarthus

Oppvarming**

Sanitær

Ventilasjon

Annet

Flis ikke
mulig grunnet
trinnlydskrav

Vannbåren
varme med
radiator på vegg.

Ettgreps blandebatteri

Balansert ventilasjon
Tilluft og avtrekk

Se egen
kjøkkentegning

Balansert ventilasjon
Tilluft

Vannbåren
gulvvarme

Ettgreps servantbatteri.
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.

Balansert ventilasjon
og ventilasjonsaggregat
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Leveransebeskrivelse
Utbygger: Rådhusmarka AS
Ineo Eiendom og Base Bolig eier Rådhusmarka AS 50/50

Arkitekt: Mad
Landskapsarkitekt: Link Arkitektur

FREMDRIFT
Byggestart er avhengig av godkjenning i Sandnes
kommune. Salgsstart er planlagt til mars 2020 og
byggestart er antatt 4. kvartal 2020.

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.

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.

I tillegg til TEK17 gjelder NS 11001-2:2018 for prosjektet.

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

TEGNINGER
Tegninger datert 15.11.2019 for RM3 bygget ligger til grunn
for prosjektet: Reguleringsplan 1102_201726i Sandnes kommune.

ETASJEHØYDER
Parkeringskjeller har nettohøyde på minimum 2,2 m.
Leilighetsetasjene har en høyde på 2,6 m. Netto etasjehøyder 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.
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VEGGER
Yttervegger utføres som standard klimavegg med dampsperre 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. 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.
Eventuell høydeforskjell mellom parkettgulv og baderomsgulv skal ikke overskride norm for tilgjengelighet.

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

TAK
Det legges fallskåren isolasjon iht. gjeldende forskrifter og
energikrav. Taksluker plasseres ut forskriftmessig. Taksluk
føres gjennom tak og tilkobles innvendig montert takvannsledning. Overflate tekkes med 2-lagstekking som festes
mekanisk. Det legges sedum rundt takterrassene til toppleiligheter.

DØRER
Hoveddører leveres etter arkitektens anvisninger, med kikkhull. Det leveres kodelås iht. norm / krav.

VINDUER
Samtlige vinduer i fellesarealer leveres i aluminium utførelse
og ferdig malt på innside og utside og med 2-lags lavenergiglass og iht. lydkrav. Vinduer i leiligheter leveres i tre
innvendig med aluminiumsbeslag på ytterside.

BEPLANTNING
Utomhusarealene leveres opparbeidet iht. godkjent
utomhusplan.

FELLES TRAPPER
Leveres etter arkitektens valg.

HEIS
Leveres i rustfri utførelse. Heisene er av typen båreheis.
Hastighet ≥ 1m/s.

SPORTSBOD
Alle leiligheter leveres med sportsbod på 5 m2. Sportsboden 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 etter arkitektens anvisninger. Vridere i stål.

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

MALERARBEIDER
Himlinger i stue/kjøkken og rom hvor taket ikke er nedforing for tekniske føringer, leveres med overflate i sparklet
og malt betong. Himlinger i rom med nedforing for teknisk
installasjon leveres ferdig sparklet og hvitmalt overflate. Tak
i svalganger leveres i betong. 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
og WC 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)
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. (Se prisliste
for detaljer.)

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

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

GJESTE-WC
Porselensvask 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.
byggeforskriftene. Det installeres brannvarslingsanlegg og
boligsprinkleranlegg iht. byggeforskriftene.

ALARMSYSTEM
Innbruddsalarm leveres ikke.

trommel. Leveranse av vannutkastere for vedlikehold
av utvendig fellesanlegg. Isolering og varmekabler på
rørinstallasjoner i parkeringskjeller.

INSTALLASJON BADEROM
1 stk. sluk plassert i dusj. Nedsenket område for dusj.
I dusj monteres termostatstyrt batteri med temperatursperre 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 blandebatteri fra anerkjent
produsent.

UTVENDIG
Det leveres felles utvendige spylekraner plassert på egnede
steder nær tilkomstarealer. Trommel med brannslange
leveres innenfor inngangsparti og i parkeringskjeller.

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.

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. Vannledningsnettet 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-
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EL-PUNKT
Stikkontakter leveres med barnesikring. Lamper i fellesarealer og boder leveres med grunnbelysning.

UTVENDIG
Det leveres felles utvendige stikkontakter 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
oppvarming. 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

RINGEAPPARAT
Det leveres ringeapparat ferdig montert.
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Bo trygt i
frittstående
borettslag

Maile eller snakke
med Carina og Rune?
Ja takk, begge deler!

Start-leilighetene i bygg RM3 organiseres
som et frittstående borettslag. Innskuddet
er på 25 % av kjøpesummen. De resterende
75 % er et felleslån med 30 års løpetid.
De første 8 årene er avdragsfrie. Felleslånet
kan delvis eller helt innfris via IN ordning.
Det er normalt mulighet for dette to
ganger pr år, vår og høst. Borettslaget
har sikringsfond slik at du ikke blir
belastet naboens gjeld.

Carina Kaldheim
913 30 033
carina@ineoeiendom.no

Rune Larsen
930 44 902
rla@eie.no

Konsept og idé ved Ensign Reklamebyrå.
3D illustrasjoner ved Ensign 3D.

Utbygger:

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.
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 leveranseb eskrivelse 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.
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ENSIGN

Raadhusmarka.no

