en ny boligfavoritt
Ryggstraen
8 eneboliger i rekke på Randaberg

2

3D illustrasjon viser viser eksteriør av eneboligene i rekke på BK1

3

NÆRKONTAKT
MED BØLGESKVULP

i sentrum av din verden
Tenke seg at drømmen din hadde fått bein å gå
på. At sjøen lå bare et tankestreif unna. Turen til
Stavanger ligger syv kilometer unna, mens turen
til Randaberg sentrum er kun tre kilometer.
Tenke seg at du bodde her – midt i sentrum av
din verden – et sted der alle muligheter peker
inn på og ut fra.

Kjenn på roen fra naturen, og få nærhet til de viktigste
tingene i livet. Slå deg til ro på Ryggstraen på Randaberg.

og hjemme – et hjem som er ditt, en bolig som
gjenspeiler hvem du er og hva som betyr mest
for deg i livet.
Et sted å hoppe av lykke – et sted å senke
skuldrene når det går litt trått.
Noe som er ditt. Noe som er skikkelig.

Ingen dager er like og hverdagen kommer med
og uten farger. Noe av det beste du kan ha i livet
er å ha et hjem der du virkelig føler deg trygg

Byfjorden

Tursti

VILLA RYGGSTRAEN
2 eneboliger
8 eneboliger i rekke
Barnehage
Barnehage

Se reguleringsplan side 42-43

Fjellheimveien
4

5

3D viser boligtype B som er en alternativ
planløsning med egen master-del i 2. etg

6

7

3D illustrasjon viser eksteriør av boligtype C

8

for framtiden

Boligene vil få en meget spenstig arkitektur og høy
standard. I disse tre etasjes boligene har vi virkelig
utfordret kvalitetsbegrepet.

Ryggstraen ENEBOLIGER I REKKE – Åtte store og framtidsrettede boliger
med mulighet for kjeller og egen praktikantdel eller «leilighet til eldste kidsa».

På golvet blir det eikeparkett. Store vinduer slipper
dagslyset inn og bygger opp under en allerede god
romfølelse.

Det er lagt opp til fleksible løsninger med 4–7 soverom,
3-4 stuer, 2-4 bad og gjeste WC. Boligene kan som
tilvalg leveres med kjeller, som kan bli kjellerstue eller
praktikantdel. Denne får en egen avskjermet inngang
og egen biloppstillingsplass ved kjellertrappen
Boligene har solrike terrasser mot sør og vest og
leveres med leveres med carport, belegningsstein,
ferdigplen og gressarmering.

9

Visualisering viser boligtype A

LIVET I EN
GRØNN LANDSBY
Randaberg er kjent som «den grønne kommunen».
Landbruk og turområder dekker mesteparten av det
som er Norges minste fastlandskommune.

12

Norges minste landkommune i areal er beriket med
merkelappen Den grønne landsbyen. Begrepet
gir stolthet og identitet og det rommer i grunnen
ganske mye: Nærhet til naturen, korte avstander til
det meste slik at du kan ta beina eller sykkelen fatt,
fokus på miljø og klima. Kommunen har også landets
største persilleproduksjon og årets første potet blir
tradisjonen tro levert kongen.
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nærområdet
At beliggenhet er viktig når
man skal stifte bo er hevet over
all tvil. Ryggstraen i Randaberg
kommune er del av den
spennende utviklingen i området.
Randaberg er et populært sted der folk trives
og ikke vil flytte fra. Det er ikke uten grunn. For
tenk bare på den vakre naturen, strendene og
det koselige bydelssentrumet som er i stadig
utvikling.
Uansett hvor du befinner deg, har du en tursti
i nærheten og den nærmeste ligger bare 100
meter fra inngangsdøra. Fra småbåthavna og
nordvest til Harestadvika finner du et flott
turområde tett på sjøen med naust, bølgesvulp,
koselige små viker og nakne svaberg.

KUn 100 meter fra boligene
ligger denne flotte turstien som
følger sjølinjen.

14

15

Randaberg Arena, den interkommunale fotballhallen, ligger kun
2 km unna boligene i Ryggstraen. I tillegg til fotball kan man bedrive
svømming, håndball, golf og mye annen idrett. I tilknytning til hallen
finner du også fotballbaner og Randaberg tennishall.

16
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avstander
Randaberghallen.................................................. 2.1 km
Randabergfjellet....................................................6.1 km

Stavanger Sola................................................... 18.3 km

Stavanger................................................................8.1 km

Fjellprydveien........................................................ 0.1 km
Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller
mangler i dataene. Distanser er basert på kortest kjørbare vei. Eiendomsprofil AS eller
Favoritthus kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Sport
Grødem Idrettsplass............................................ 1.0 km
Grødem (skule) aktivitetsanlegg...................... 1.1 km
Randaberg Golfklubb.........................................6.8 km
Randaberg Arena................................................. 2.1 km
Randaberghallen ................................................. 2.1 km
Randaberg Tennishall......................................... 2.1 km
RIL fotball stadion............................................... 4.0 km
Raft treningsstudio.............................................. 2.3 km
SATS Tasta............................................................. 5.5 km

Barnehage/skoler
Grødem skole (1-10 kl.)........................................ 1.2 km
Harestad skole (1-10 kl.)....................................2.9 km
Goa skole (1-10 kl.)...............................................3.9 km
Randaberg videregående skole........................ 1.1 km
Bergeland videregående skole.......................6.5 km
Ryggstranden barnehage (1-5 år)................... 0.1 km
Fjellheim barnehage (1-5 år)............................. 0.1 km
Grødem barnehage (3-5 år)............................... 1.2 km
turområder
Tungenes Fyr......................................................... 7.5 km
Randabergbukta..................................................4.8 km
Visteviga.................................................................4.2 km
Hålandsvatnet......................................................4.4 km
Stora Stokkavatnet............................................. 3.3 km

Varer/ tjenester
Vistnesgården...................................................... 3.4 km
Tasta Senter........................................................... 5.5 km

Randabergfjellet

Tungenes fyr

Randaberg sentrum

Bunnpris Randaberg........................................... 3.4 km
Coop Prix Randabergveien.............................. 6.0 km
Vitusapotek Randaberg.................................... 3.3 km
Apotek 1 Tasta.......................................................5.6 km
Randaberg Vinmonopol.................................... 3.4 km
Straensenteret Vinmonopol............................7.6 km
Coop Prix Grødem............................................... 0.9 km
Rema 1000 Randaberg.....................................2.4 km
Mega Randaberg.................................................3.0 km
Mix Ligo Randaberg............................................ 3.2 km
Mix Tasta Senter................................................... 5.5 km
Statoil Service Randaberg................................ 3.4 km
Shell Select Vardeneset..................................... 3.5 km

Randaberg Arena
Grødem skole
Grødem

Barnehage
Ryggstraen
Barnehage

Tursti
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Småbarnsfamiliene stortrivs på Ryggstraen.
De utgjør nesten halvparten av innbyggerne.
Og det med god grunn. Bildet her er fra
Fjellheim barnehage, like ved boligene.

20
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Bildet er tatt i Ryggstraen båthavn

ved vannet
Vil du kjenne vinden i håret,
sand mellom tærne og få
saltsmak på leppene, er
Randabergbukta, Vistestranden
og Sandestranden bare en kort
biltur unna.
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De flotte strendene innbyr til et bredt utvalg av
aktiviteter. Har du en surfer i huset, eller liker du
kanskje selv å bryne deg på bølgene hengende
etter en kite? Her kan du ta med både brett og
familie for en dag på noen av Norges vakreste
strender. Eller hva med å pakke en piknikkurv og
spise formiddagsmaten i det fri?

Digger du båt? Stor båt? Liten båt? Seilbåt? Motorbåt? Snekke?
I havna, rett nedi gata, er det mye kjekt å se på, for store og små.

Her kan du jogge, gå tur, leke i sanden –
og lufte både hunden og tankene.
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De to feltene har et flott utgangspunkt med en
beliggenhet i umiddelbar nærhet til sjøen og havnen.
Felt BK1 med åtte boliger ligger mot en rolig
blindgate i øst og har hage som grenser til det
store felles grøntområdet mot vest. Boligene er
organisert med soverom mot øst og oppholdsrom
som stue/ kjøkken og terrasser mot vest, med
optimale solforhold og utsikt til felles grøntarealer.

Arkitekten
har ordet

Her kan man sitte og nyte solen og samtidig
ha kontakt med hage og felles grøntarealer.
Boligene har to terrasser, en terrasse mot vest/
grøntområdet, og en terrasse som ligger mellom
husene mot sør (over carport).

Arkitekt Petter Aase har 19 års har erfaring som arkitekt
og har erfaring med privatboliger og andre typer bygg som
f.eks. kulturbygg, næring m.m. Han har blitt premiert i en rekke
arkitektkonkurranser i disse årene.

RYGGSTRAEN
i 2014, med hovedfokus på
T U D I O A A S E Kontoret startet opp
boligbebyggelse.
Kontoret tegner større og mindre
ARKITEKTUR
KONTRAKTSTEGNINGER

FJELLPRYDVEIEN 1
RANDABERG KOMMUNE

boligprosjekter for ulike utbyggere og eneboliger for private.
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Denne terrassen har god størrelse og ligger
usjenert til, med mulighet for å skape en intim
stemning og en grønn oase mellom husene, med
tilkomst fra husets kjøkken.
Husene forholder seg formmessig til de detaljerte
bestemmelsene ift. størrelser, høyder og takform,
og reguleringsbestemmelsene legger tilrette for
noen klassiske boliger med høy kvalitet.
Dette har vi omfavnet med glede og prøvd å
FELT - BK1
videreføre
det i utforming av boligene, hvor
tanken er å holde på et klassisk og tidløst utrykk i
kombinasjon
med tidstypiske innslag i utforming av
TEGNINGER
ARKITEKT
fasader.

Vi har også ønsket å oppnå innvendige og romlige
kvaliteter i prosjektet som holder en høy kvalitet
og er med på å gi boligene noe ut over det som er
vanlig standard i dag. Da tenker jeg spesielt på stue
som har høyde opp til tak, med glass helt opp til tak
i front og i tillegg overlys i tak.
Uterommene til boligene ligger i form av to
terrasser i 2 et. og en liten hage i front mot vest.
Den vestvendte hagen grenser mot felles grønt,
noe vi tenker vil gi hagen en ekstra kvalitet, og
tanken er at hagen bør ha direkte tilkomst til felles
grøntområde.
Felt BK2 med to boliger ligger ned mot innfartsvei,
med gode hager mot sør, og stor terrasse med
optimale solforhold over dobbel carport, med
tilkomst fra kjøkken.
Boligene har også en terrasse i front av bolig med
optimale solforhold og utsikt ned mot sjøen og
havnen. Disse boligene er samme boligtype som de
andre og har også de samme klassiske og tidløse,
samt romlige kvalitetene.
Det har også vært viktig å få tegnet inn levegger
mellom boligene, utforming av carporter og en
3D STUDIER med tilhørende elementer slik at
god utomhusplan
dette ikke må gjøres av beboere i etterkant. På den
sign/kontr.
måten sikrer
vi at feltene og boligene holder en god
04.04.17
PAA
kvalitet også på disse områdene i årene fremover.

035
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ELEGANSE l e v e r t av

KIELLANDS
BESTE

Gi eleganse en sjanse
Kielland har de siste 15 årene
utviklet seg til å bli et anerkjent
interiørkonsept - med fokus på
interiør, arkitektur og livsstil.

Få tips av proffene
Alle mennesker har en egen forståelse av hva som er
god stil, god smak og godt design. Kielland er et forsøk
på å utfordre denne forståelsen. Vi krever ikke mer enn
at du åpner øynene for vår definisjon av godt design,
og at du ser mulighetene for et fullkomment bomiljø.
Et besøk hos oss vil gi deg inspirasjon.
Ta del i vår filosofi om at økt livskvalitet går hånd i hånd
med bevisste stilvalg og et åpent sinn.
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ELEGANSE l e v e r t av

Bildet er en illustrasjon av Alea kjøkken
fra Poliform og er ikke lik leveringen til
Ryggstraen. Foto: Poliform

ITALIENSK
kjøkken
fra Varenna

Eleganse og funksjonalisme
Det er lenge siden kjøkkenet var
bare mors rom og et sted det bare
ble laget mat. Vi har tatt høyde for
kjøkkenet som et samlingssted
og en av boligens viktigste sosiale
soner.
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Alea
Til kjøkken har vi valgt modellen Alea fra den italienske
produsenten Poliform Varenna. Kjøkkenet leveres av
Kielland AS. Varenna er det moderne kjøkkenet
i all sin variasjon. Ved å tilby enorm fleksibilitet og
frihet i sammensetninger og materialer innbyr denne
kjøkkenløsningen til personlige løsninger
tilpasset akkurat deg og din livsstil.

Illustrasjon av kjøkken. Tegningen er bare retningsgivende.
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Naturlig
varme!

Bildet er en illustrasjon av JØTUL FS 74 fra Jøtul og er ikke lik leveringen til Ryggstraen. Foto: Jøtul

BOLIGENE leveres med
vannbåren varme som standard,
men om du ønsker den koselige
stemningen fra flammer, kan
du kjøpe pipe og ovn som
tilvalg. Jøtul er en av verdens
eldste produsenter av ovner.
Med bakgrunn i en stolt norsk
tradisjon, har de bekjempet kulde
i mer enn 160 år.
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Jøtul
Jøtul FS 73 er konstruert med integrert brannmur,
noe som gjør at den kan plasseres direkte mot
brennbart materiale. Denne peisen har en praktisk
nisje i sokkelen til oppbevaring av ved. Innsatsen
I 520 har glass på tre sider og flott innsyn til
flammene.

31

GJESTEPARKERING /
GRESSARMERING

1. etasje

01

02

Se full boligoversikt på
favoritthus.no/ryggstraen

300

87,7 m2
74,1 m2
15,6 m2
5,2 m2
182,6 m2

300

300

TN

SOV 4
10,5 m2

SNITT A-A

SOV 4SOV 3
2
2
m2
10,5 m7,1

SOV 2

SOV 3
7,1 m22

SOV 2
7,1 m22

7,1 m2

3 400

BRA 1 etg
BRA 2 etg
Loft
Sportsbod
BRA totalt

03

04

200

Boligtype a

07

08

06

05

BILOPPSTILLINGSPLASS

BK1

SNITT A-A

3D STUDIER

RANDABERG KOMMUNE

04.04.17

sign/kontr.
PAA

GANG

CARPORT

VVB

sikringsskap
sikringsskap

900x2100

pipe

VVB

sikringsskap

pipe

VENT

900x2100

13 500

KOTT

1,8 m22

VENT
VENT

100
1 900
123

KOTT

garderobe
garderobe

garderobe

garderobe
garderobe

garderobe

900x2100

1 500
100

1,8 m2

SNITT B-B

GANG
11,7 m22

11,7 m2

BAD

5,0 m

900x2100

2 329

5,0 m

m22

900x2100

BI-INNGANG / VASKEROM
BI-INNGANG/ / VASKEROM /
TEKN.ROM / BOD
TEKN.ROM / BOD
2

BAD

8,9 m2

vaskemaskin

035

SNITT C-C

tørketrommel
vaskemaskin
vaskemaskin

8,9 m22

tørketrommel
tørketrommel

1200x2300

BAD
3,4 m2

BAD
3,4 m22

TN

garderobe

garderobe

SNITT C-C

900x2100

FELT - BK1
TEGNINGER ARKITEKT

garderobe

GJ.WC

100

KONTRAKTSTEGNINGER

FJELLPRYDVEIEN 1

garderobe

900x2100

RYGGSTRAEN

garderobe

ENTRÈ
5,0 m22

16 x 175 = 2 800

1 748

S T U D I O AA S E
ARKITEKTUR

garderobe

900x2100

ENTRÈ
5,0 m2

8 400

fasade VEST

900x2100

GJ.WC

14 300

SNITT B-B

BOLIGTYPE - A

100

BRA totalt med tilvalg kjeller 265,6 m

5 000

TN

2

SOV 1
10,8 m2

FASADE ØST - BOLIGTYPE - A
BK1 - HUS 2-8

2 200

SPORTSBOD

14 300

FASADE ØST - BOLIGTYPE - A
BK1 - HUS 2-8

fasade øst

fasade nord

FASADE NORD - BOLIGTYPE - A / B
BK1 - HUS 1-7

TV-STUE
8,1 m2

SOV 1
10,8 m22

TV-STUE
8,1 m22

TN

TN

300

300

300

FASADE VEST - BOLIGTYPE - A
BK1 - HUS 2-8

87,7 m2
terrasseterrasse
FELT - BK1

FASADER BOLIGTYPE - A

1:100

TEGNINGER ARKITEKT

04.04.17

sign/kontr.
PAA

SPORTSBOD
SPORTSBOD

1. etasje

011

5,2 m2 5,2 m2

14 300

FASADE NORD - BOLIGTYPE - A
BK1 - HUS 8

YPE - A

FASADE VEST - BOLIGTYPE - A
BK1 - HUS 2-8

fasade vest

FASADE VEST - BOLIGTYPE - A
S T UBK1
D I- O
HUSA1A S E

ARKITEKTUR

RYGGSTRAEN
KONTRAKTSTEGNINGER

fasade sør

14 300

FASADE SØR - BOLIGTYPE - A
FELT - BK1
BK1 - HUS 2-8

FJELLPRYDVEIEN 1

RANDABERG KOMMUNE

TEGNINGER ARKITEKT

FASADER BOLIGTYPE - A

1:100

04.04.17

sign/kontr.
PAA

018

NORD
NORD
32

7 100
300

6 500

3 900

7 100
300

2 100

150

33

3 900
1 500

150

TILVALG
KJELLER / PRAKTIKANTDEL

Takvindu

kjøleskap

STUE / KJØKKEN

HEMS

UTEN ROM FOR VARIG OPPHOLD

66,0 m2

målbart areal

BOD 1

11,9 m2

3,0 m2

gulvflate
18,8 m

2

kontor

3,4 m2
pipe

pipe

TERRASSE

VK

22,4 m2

ÅPENT NED

Takvindu

TERRASSE
13,7 m2

Takvindu

KJELLERSTUE /
UNGDOMSAVDELING

16,4 m2

garderobe

Takvindu

SOV 6
8,9 m2

mulighet for kjøkken

16 x 175 = 2 800

BAD
5,1 m2
KOTT

13 260

SPIS

pipe
GANG
6,0 m2

BOD 4
4,8 m2

BOD 3 / VASKEROM
5,6 m2

DISPONIBELT TEKN.ROM /
LAGRING / VASKEROM
13,5 m2

BOD 2
9,8 m2

420

KJØKKEN

OPPVASKMASKIN

Se egen kjøkkentegning for planløsning.

420

Loft

BOLIGTYPE - A / B - MED TILVALGT KJELLER

2. etasje

83,0 m2

kjeller
34

35

GJESTEPARKERING /
GRESSARMERING

BK1

02

1. etasje

01

Se full boligoversikt på
favoritthus.no/ryggstraen

300

87,7 m2
81,4 m2
15,6 m2
5,2 m2
189,9 m2

300

300

TN

SOV
SOV 4
4
2
10,5
10,5 m
m2

SNITT A-A

SOV
SOV 3
3
2
7,1
7,1 m
m2

SOV
SOV 2
2
2
7,1
7,1 m
m2

3 400

BRA 1 etg
BRA 2 etg
Loft
Sportsbod
BRA totalt

03

04

200

Boligtype B

07

08

06

05

BILOPPSTILLINGSPLASS

ALTERNATTIV PLANLØSNING

SNITT A-A

3D STUDIER

KONTRAKTSTEGNINGER

RANDABERG KOMMUNE

TEGNINGER ARKITEKT

04.04.17

sign/kontr.
PAA

035

garderobe
garderobe

garderobe
garderobe

900x2100

100

sikringsskap
sikringsskap

900x2100
900x2100

VENT
VENT

1 900
13 500

pipe
pipe

BAD
BAD

900x2100

5,0
5,0 m

900x2100

m22

SNITT B-B

BI-INNGANG
BI-INNGANG // VASKEROM
VASKEROM //
TEKN.ROM
TEKN.ROM // BOD
BOD

vaskemaskin
vaskemaskin

SNITT C-C

VVB
VVB

GANG
GANG
2
11,7
11,7 m
m2

2 329

123

KOTT
KOTT

GJ.WC
GJ.WC

2
1,8
1,8 m
m2

CARPORT

1 500
100

garderobe
garderobe

16 x 175 = 2 800

2
8,9
8,9 m
m2

tørketrommel
tørketrommel

1200x2300

BAD
BAD
2
3,4
3,4 m
m2

TN

garderobe
garderobe

SNITT C-C

900x2100

FELT - BK1

ENTRÈ
ENTRÈ
2
5,0
5,0 m
m2

900x2100

FJELLPRYDVEIEN 1

garderobe
garderobe

1 748

RYGGSTRAEN

900x2100

100

S T U D I O AA S E
ARKITEKTUR

900x2100

8 400

fasade VEST

14 300

SNITT B-B

BOLIGTYPE - A

100

BRA totalt med tilvalg kjeller 272,9 m

5 000

TN

2

SOV
SOV 1
1
2
10,8
10,8 m
m2

FASADE ØST - BOLIGTYPE - B
BK1 - HUS 2-8

FASADE ØST - BOLIGTYPE - B
BK1 - HUS 2-8

2 200

SPORTSBOD

14 300

fasade øst

fasade nord

FASADE NORD - BOLIGTYPE - A / B
BK1 - HUS 1-7

TV-STUE
TV-STUE
2
8,1
8,1 m
m2

TN

300

300

300

TN

87,7 m2
FELT - BK1

FASADER BOLIGTYPE - B

1:100

TEGNINGER ARKITEKT

04.04.17

sign/kontr.
PAA

terrasse

023

SPORTSBOD

1. etasje

5,2 m2

14 300

FASADE NORD - BOLIGTYPE - A
BK1 - HUS 8

YPE - B

FASADE VEST - BOLIGTYPE - B
BK1 - HUS 2-8

fasade vest

14 300

FASADE VEST - BOLIGTYPE - B
HUS
S T UBK1
D I-O
A 1A S E

ARKITEKTUR

RYGGSTRAEN
KONTRAKTSTEGNINGER

fasade sør

FASADE SØR - BOLIGTYPE - B
FELT - BK1
BK1 - HUS 2-8

FJELLPRYDVEIEN 1

RANDABERG KOMMUNE

TEGNINGER ARKITEKT

FASADER BOLIGTYPE - A

1:100

04.04.17

sign/kontr.
PAA

018

NORD
36

7 100
300

6 500

37

3 900
300

2 100

150

1 500

150

TILVALG
KJELLER / PRAKTIKANTDEL

14,6 m2

Takvindu

Takvindu

WIC

3,5 m2

kjøleskap

garderobe

HEMS

UTEN ROM FOR VARIG OPPHOLD
OPPVASKMASKIN

BOD 1

målbart areal

3,0 m2

11,9 m2

gulvflate
18,8 m

2

kontor

3,4 m2

TERRASSE

pipe

22,4 m

pipe

2

ÅPENT NED
STUE/ KJØKKEN
50,8 m

2

Takvindu

5,4 m2

Takvindu

SOV 6
8,9 m2

KJELLERSTUE /
UNGDOMSAVDELING

16,4 m2

garderobe

SOV 5

mulighet for kjøkken

16 x 175 = 2 800

BAD
5,1 m2
KOTT

13 260

BAD
3,7 m2

pipe
GANG
6,0 m2

BOD 4
4,8 m2

BOD 3 / VASKEROM
5,6 m2

DISPONIBELT TEKN.ROM /
LAGRING / VASKEROM
13,5 m2

BOD 2
9,8 m2
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Se egen kjøkkentegning for planløsning.
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Loft

BOLIGTYPE - A / B - MED TILVALGT KJELLER

2. etasje

83,0 m2

kjeller
38

39

1

NORD

HUS 1
BOLIGTYPE - C

BK2

8

TERRASSE

TERRASSE
42,5 m2

pipe

TERRASSE
22,4 m2

TERRASSE
22,4 m2

TERRASSE

HUS 2
BOLIGTYPE - C

pipe

pipe

pipe

40,0 m2

pipe

22,4 m2

TERRASSE

SPORTSBOD

2

4

3

2

1

22,4 m2

pipe

7

6

5

pipe

BK1

pipe

TERRASSE
22,4 m2

SPORTSBOD

pipe

TERRASSE
22,4 m2

SPORTSBOD

pipe

TERRASSE
22,4 m2

TERRASSE

SPORTSBOD

40,0 m2

SPORTSBOD

SPORTSBOD

SPORTSBOD

SPORTSBOD

takplan
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leveransebeskrivelse

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere
enkelt om leveransen på prosjektet og er et tillegg
til standard leveransebeskrivelse datert 07.06.2017.
Denne beskrivelsen anses derfor som et tillegg og ikke
et kontraktsdokument. Se standardleveransen for mer
utfyllende informasjon om boligene og leveransen.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer med
hensyn til utforming og materialvalg så lenge tiltenkt
kvalitet opprettholdes.

KJØKKEN
Kjøkken leveres av Kielland AS og den Italienske
produsenten Poliform Varenna. Modell Alea med
slette fronter og gjennomfarget laminat benkeplate.
Til frontene kan en velge mellom 6 forskjellige farger
i lamint eller 12 forskjellige melaninutførelser. Til
benkeplaten kan en velge mellom 6 fargealternativer.
Hvitevarer er ikke en del av standard leveranse.

INNVENDIGE DØRER
BELIGGENHET

KONSTRUKSJON

Scanflex solid heltredør med god stabilitet og
lyddempende egenskaper. Leveres slett hvit med hvite
karmer. Innvendige dører leveres uten terskel, kun
terskel på våtrom. Dørvridere i blank/ børstet utførelse.
Dør med glassfelt kan bestilles som tilvalg.

Boligene utføres med støpt betongplate eller støpt
sokkeletasje/ kjeller, ellers bærekonstruksjon i tre.

LISTVERK

Fasadene bygges opp som isolerte bærevegger som
kles med trekledning, kledning leveres grunnet og et
strøk beis.

I rom med parkett leveres det eik hvitpigmentert gulvlist.
Lister rundt vinduer og dører leveres ferdig hvit malt fra
fabrikk med synlige stifter. Overgang mellom vegg og
tak leveres listfritt.

Boligprosjektet befinner seg på Nedre Rygg i Randaberg
Kommune, og er en del av en større utbygging i området.

Yttertak leveres med den største flate teglstein på
markedet og gir en skiferlignende takflate.
Innvendige vegger utføres i stenderverk, kledd med
gipsplater.

VINDUER / DØRER
Det leveres vinduer i tre og energiglass iht. til
isolasjonskrav. Det leveres balkongdør fra oppholdsrom
til uteareal/ terrasse. Karmer og utforinger leveres ferdig
malt fra fabrikk. Inngangsdører og boddører leveres med
FG-godkjent lås.

STANDARD INNVENDIG BEHANDLING
Gulv i «tørre» rom leveres som standard 3-stavs eike
parkett i hvitpigmentert lakk. Det vil bli anledning til å
velge andre typer parkett hos leverandøren av dette.
Gulv i entré leveres med 60x60 cm flis.

TRAPPER / TRAPPEROM
Det leveres tett trapp med hvitmalte vanger og opptrinn. Trinn og håndrekke leveres i hvitbeiset eik. Spiler
til rekkverk i stål. Her er mulig med tilvalg for andre
løsninger.

Bad leveres med flis på gulv og vegg.
Under trapp i nederste etasje er det plassert bod.
Innvendige vegger og tak er ellers kledd med gips som
sparkles og males hvit.
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BAD / WC / VASKEROM

TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG

På bad leveres baderomsmøbel iht. standard
leveransebeskrivelse. Toalett leveres gulv- og
vegghengte med Monolith sisterne med tilhørende
glassrygg.

Alle tekniske anlegg og fremføringer til disse blir
ikke alltid inntegnet på tegninger som omfattes av
kjøpekontrakt, men det utarbeides punktplaner for
elektro. Det tas forbehold om endringer på plantegninger for fremføring av sjakter for tekniske føringer.

Dusjvegger leveres med herdet glass og dusjbatteri m/
garnityr. Badekar kan bestilles som tilvalg.
Det er avsatt plass, og leveres opplegg for vaskemaskin
og tørketrommel.

PARKERING
Parkering i carport og på egen tomt.
Det forberedes for ladekontakt til el-bil i carport.

UTOMHUSARBEIDER
SANITÆR
Det monteres opplegg for oppvaskmaskin i
kjøkkenbenk og opplegg for vaskemaskin på vaskerom.
Det leveres 1 stk frostsikkert vannuttak.

Utomhusarealene vil bli opparbeidet med utgangspunkt
i utomhusplan i prospektet. Selger forbeholder seg
imidlertid retten til å foreta endringer med hensyn til
utforming og materialvalg.

ELEKTRISK

Grøntområder vil bli planert og pålagt ferdigplen.

Det elektriske anlegget utføres etter de nye kravene i
NEK400-2014 forskriftene og ligger generelt skjult i
boligen, bortsett fra ved betong og lydvegger/ tak hvor
det kan bli åpent anlegg.

Adkomst til boligen og carport får belegningsstein og
deler av gårdsrom gressarmering.

SPORTSBOD
Alle rom får stikkontakter og lampepunkter iht. disse
kravene. Som tilvalg kan det velges ekstra punkter hos
leverandør.

VENTILASJON
Det installeres balansert ventilasjonsanlegg med
varmegjenning som reduserer energitap med inntil 80%.
Anlegget gir frisk oppvarmet luft inn i boligene og er
med på å skape et sunt inneklima.

OPPVARMING / ENERGI
Til oppvarming leveres et energianlegg av typen
dobbelmantlet bereder, klargjort for videre utbygging
med varmepumpe. Energianlegget leverer vannbåren
varme iht. leveransebeskrivelse/ romskjema.
Det leveres varmekonvektor for oppvarming av stue
i 2. et. Ellers oppvarming med strøm. Vedovn og pipeløp
kan bestilles som tilvalg.

DIVERSE UTSTYR
Brannslukningsutstyr i henhold til forskriftskrav.

TV / RADIO / TELEFON / BREDBÅND
Det leveres fremføring i form av trekkerør med kabel
for 1 stk. TV/ nettverk-uttak i stue. Kjøper må selv velge
leverandør og besørge slik avtale.
Som tilvalg kan det monteres ekstra trekkerør i vegger
til rom for eventuell fremtidig installasjon av punkt for
telefon/ nettverk.
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Leveres iht. til tegning. Materialvalg utvendig som bolig.
På tak legges Sedum som toppdekke en beplanting
bestående av 400 arter stauder med lav vekst. Gulv
leveres i betong. Leveres med synlige stendere og
sperr på innsiden. Det leveres boddør med likelås som
hoveddør.

TILVALGSMULIGHETER
Utover de valgalternativer som er beskrevet i prospektet,
vil det bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle
tilpasninger hos hver enkelt leverandør. Selger og
entreprenører vil utarbeide tilvalgsliste hvor priser og
frister for beslutning vil fremkomme.

11 gode grunner

for å kjøpe ny bolig ISTEDET FOR brukt!
1) Moderne teknisk standard

7) Slipp stressende budrunder

Våre boliger har mer isolasjon, bedre isolerte vinduer
og dører, lavere luftlekkasjemålinger og bedre
ventilasjon enn brukte boliger. Dette gir reduserte
energikostnader og et bedre inneklima.

Ved kjøp av ny bolig slipper du hektiske budrunder,
som kan gi unødvendig økning i pris. Vi tilbyr deg fast
pris på en nøkkelferdig bolig. Du kan vurdere kjøpet og
den totale prislappen i fred og ro.

2) Få det etter din egen smak!

8) Få tidsriktige løsninger

Kjøper du ny bolig av oss før den er ferdigstilt,
får du muligheter til å tilpasse materialvalg og
interiørløsninger sammen med oss og våre faste,
dyktige samarbeidspartnere. Med litt planlegging får
du en bolig som passer perfekt for deg!

Ved kjøp av ny bolig får du et tidsriktig hjem med
praktiske romløsninger. Gode løsninger på utforming
av kjøkken og bad er i dag en selvfølge og gjeldende
byggeteknisk forskrifter utbedres stadig, noe som
sikrer deg tidsriktig standard.

3) Slipp oppussing og rehabilitering

9) Bedre tilgjengelighet

Brukte boliger må som regel pusses opp, eller til og
med rehabiliteres, og det kan koste uforutsett mye tid
og penger. Kjøper du ny bolig fra oss kan du flytte rett
inn og ha kontroll over kostnadene.

De fleste nye boliger med hovedfunksjoner som
inngang, bad, stue og kjøkken på bakkeplan, skal
være bygd slik at de har bedre tilgjengelighet for
alle; barn, voksne, friske og syke, i tillegg til de som
har en funksjonshemming. For mange eldre gir det
økt livskvalitet fordi de kan bo og klare seg hjemme
lenger.

4) Slipp høye avgifter

Delfelt BK1 (8 boliger) leveres uten kjeller, her kan en
bestille kjeller som tilvalg.

Dersom du kjøper ny bolig betaler du kun 2,5% av selve
tomteverdien i dokumentavgift til staten. Ved kjøp av
brukt bolig må man betale 2,5% av hele kjøpesummen.
Kjøp av brukt bolig til 4 millioner vil f.eks. medføre
dokumentavgift på kr 100.000,-. Ved kjøp av ny bolig
til samme kjøpesum beregnes dokumentavgiften kun
av tomteverdien og ikke hele kjøpesummen. På en
tomt til 1.000.000,- blir avgiften kun 25.000,-.

Mer utfyllende informasjon finner en i standard
leveransebeskrivelse/ romskjema.

5) Lovfestet reklamasjonsrett og
garanti

Det er ikke anledning til å flytte eller endre på fasader,
vinduer, elektriske installasjoner eller avløp og
vanntilførsel.

Etter første år i boligen gjennomfører vi en
garantikontroll der vi sjekker at alt er i orden. Du har
i tillegg en lovfestet garanti på fem år, noe som er et
langt sterkere rettsvern enn om du kjøper brukt bolig.

Bestillinger etter tilvalgsliste og/ eller leverandører
faktureres direkte fra de enkelte entreprenørene.

6) Den gode følelsen!
Lite kan matche følelsen av å flytte inn i en helt ny
bolig hvor alt er “på G” og ingenting er brukt eller slitt.
Følelsen ved å flytte inn i sin egen, splitter nye bolig er
trolig mer verdt enn du tror.

10) Ny el-forskrift
Vi bygger alle våre boliger etter den nye forskriften
NEK400, utgave 2014. Den nye forskriften vil gi deg
som kjøper mange fordeler; flere elektriske punkter
og sikringskurser, separate sikringskurser for lys og
varme, overspenningsvern (sikring ved lynnedslag)
og komfyrvakt (kobler ut strømmen til komfyren ved
overoppheting).

11) Ingen skjulte farer
Brukt bolig er i gjennomsnitt billigere enn nye
ved selve overtakelsen. Penger spart, ikke sant?
Kostnadene kan derimot oppstå etterhvert. På en
kort visning er det vanskelig å oppdage ubehagelige
overraskelser. Fuktskader i våtrom, rustne vannrør
inne i vegger og feil på det elektriske anlegget er
ofte dyrt å utbedre. Selv om eldre bolig kan være en
billigere inngangsbillett til eget hjem, kan restaurering
fort spise opp gevinsten.

DESTINO

Janne Bore
920 62 308
janne.bore@em1.no

Hege K. Dahl
906 29 169
hege.k.dahl@em1.no

Jan Einar Thesen
917 03 533
jan.einar.thesen@em1.no

Kurt Sande
900 11 055
kurt.sande@favoritthus.no

FORBEHOLD: Alle illustrasjoner, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig
bebyggelse, 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
leveransebeskrivelse 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.

Personlige favoritter skaper begeistring - hva er din?
Del den med oss på #skaperbegeistring:
facebook.com/Favoritthus
@Favoritthus

Trykk: Omega Trykk

Ønsker du en bolig på Ryggstraen eller har
du spørsmål om prosjektet? Les mer på
favoritthus.no/ryggstraen eller ta kontakt:

Foto: Arne Bru Haug, Destino, Shutterstock
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