
BYVILLA
VINDMØLLEBAKKEN

BYVILLA 125,9– 131,7 m2    ØSTRE BYDEL, STAVANGER



HVORDAN ER DET Å BO I EN VILLA?

Ser du for deg den store hagen med de høye gamle  
trærne? Eller et stort hus som kanskje ikke har fått  
den pleien det trenger. Faktisk har det ikke fått det på 
mange år. Det er ikke til å komme forbi at gleden 
med et stort hus også må veies opp med forpliktelsene 
det fører med seg. Da kan det være lurt å vurdere en 
byvilla i stedet. 
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VELKOMMEN TIL 
BYVILLAENE!



HVORDAN ER DET Å BO I ØSTRE BYDEL?

Vi tror ikke at Stavanger Øst passer for alle. Dette er en 
bydel som appellerer til dem som liker omveltninger. 
Som elsker å bli overrasket. Som ser verdien av nye 
strømninger – enten det gjelder kultur, mat, boformer 
eller byutvikling. Dersom du er en av disse, er en byvilla 
i Vindmøllebakken midt i blinken.  

BYVILLA
VINDMØLLEBAKKEN
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BYVILLA
VINDMØLLEBAKKEN

DEN MEST VITALE DELEN AV STAVANGER

Stavanger Øst gjennomgår en rivende utvikling og 
er blitt et svært spennende område. Det er kort vei til 
Stavanger sentrum og alle mulighetene som byen 
byr på. 

Samtidig kommer du til å bo i et område med et 
rikt kulturtilbud like om hjørnet. Tou Scene byr på 
spennende konserter, forestillinger, arrangementer 
og kunstutstillinger. 

Galleri Opdahl utfordrer våre holdninger med kunst  
av høy internasjonal standard.

Bydelspuben Øst har et rikholdig utvalg av ølsorter du 
kanskje ikke har smakt før og Fortou byr på street-food 
av ypperste klasse. 

Ostehuset Øst har du like om hjørnet. Det samme 
gjelder et godt utvalg av kafeer og spisesteder. Enjoy!

 Side 8  |  BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN  |  Side 9 



Dato

09.11.2018
Prosjekt:

Vindmøllebakken Bofellesskap
Tegning:

Utomhusplan-KONSEPT-A3-hele
Arkitekt:
Helen & Hard

Tegningsnr.:
A21-003

Målestokk:
1:300

Rev.:
.

OBS: ca plassering kum.

HS 17.01.2018

125 127 129 131 133

134

135

136

137

138

2

4
4A

6

2
4

8
10

12

52/201

52/388
52/389

52/390

52/391
52/392

52/393
52/394

52/395

52/396

52/537

52/539

52/54052/542

52/544

52/611

52/615

52/617

52/619

52/620

52/669

52/697

Dokkgata

V
indm

øllebakken

60,0°

17,9 m2

10,7 m2

B1

B4

B7

B2 B3

B5
B6

B8 B9

B10

B13
B15

B16

B14

B12

TN

TN
TN

TN TN

TN TN 2 TN

TN
 Føres oppå
dekket, ut forbi
betongvegg
kjeller

TN

TN

TN

TN

TN

TN

TN

TN

TN

TN

TNTN

TNTN

TNTN

TN

TN

TN

2 TN

TN

2 TN

TN

TNTN

TNTN

2 TN

TN

TN

TN

TN

+ 7,2

+ 7,6

+ 7,6

+ 10,5

+ 10,5 + 13,4

+ 14,25

+ 15,10

+ 14,65

+ 13,60

+ 7,1

+ 7,55

+ 7,1

+ 14,25

+ 13,80 + 14,25

+ 13,80 + 14,25 + 14,70 + 15,10

+ 15,10

+ 13,80 + 14,25 + 14,65

+ 14,65

+ 7,55

+ 13,40

+ 7,2

Dyrking

Dyrking

Høye kasser for
skjerming

Postkasser

RIST utenfor
inngang (markør)

Høyt bed

Høyt bed

Høyt bed

Lavere bed

El- fordelingsskap

Benk

Bed

Bed

Armert gress

Mur

Ønskelig kjørbart

Høyt bed

Høyt bed

Høyt bed

Høyt bed

Grønn skråning

Grønn skråning

Sitteamfi og trapping
Gjenbruk av dragere

+ 10,5 + 10,5

+ 10,5

+ 10,5

+ 10,5

+ 10,5

+ 10,5

+ 10,5

Drager, gjennbruk,
lengde tilpasses

D
ra

ge
r, 

gj
en

nb
ru

k,
le

ng
de

 ti
lp

as
se

s

D
ra

ge
r, 

gj
en

nb
ru

k,
 le

ng
de

 1
1,

7 
m

D
ra

ge
r, 

gj
en

nb
ru

k,
 le

ng
de

 1
1,

7 
m

L1 L2

L3

R1

R2

R3

R4

Lek

Felles gårdsrom

Lek i skrått terreng

Lek/ sittegruppe
Historie og balanse

+ 6.7

+ 7,1

+ 7,5
+ 7,9

+ 8,6

+ 8,3

Sittekant

Sitteamfi
Varmebehandlet tre

Sittestubber
Balanselek

Teglpipelekehus
fundamenteres på plate for
mulighet for å løfte bort

Gravemaskin

Vannlek
kobles på utevann

TN

TN

TN

Dyrking

Gress

Fallsand, h 3000

Klatreplante
på stålkonstruksjon

Høyt bed

Løfteplattform
varelevering til UC

Sandkasse

Piletunnel

Trær: avstand 4m til VA

Gelender

Trapp
m rekkverk

Juletre, lerk (?)

Benk og bord

Bakekant
Sandbord

Gress

Store sammenhengende steiner
1500-avstand rundt steiner med
fortrinnsvis gress som underlag.
(ikke tegl i 1500-sone)

Benk

Ståldrager

Stedstøpt betong
B: varierer mellom
min:1,4 m og 1,8

Stedstøpt betong
Stedstøpt betong

Tre

Grus

Grus

Grus

Balanse zig-zag

HOPPEPLATE LEAF
eller FISH

ROBINA KRYSSVIPPE

SKJELL

ROBINA BILLEVIPPE

ELEFANTVIPPE

Ståldrager

BALANSEPLATE TRIGONOR

Klatreplante
på stålkonstruksjon

Rollelek- restaurant
og kjøkken

Rotasjonsakse

Fast stålstag

FUGLEREDEHUSKE Ø 1000, H tilpasses

Grillplass

B

Revisjoner:

A  - 05.10.2018
Endring pga VA, endring pga varelevering, endring pga kommune / formålsgrenser, marktegl mm
B  - 26.10.2018
Endring SANDLEK

STAVANGER ØST – EN SÆRPREGET BYDEL 
MED ET UTROLIG FLOTT NABOLAG 

Her kan du bo svært urbant, men likevel i et område 
der du kan bli kjent naboen. Mellom husene blir det 
mange små steder hvor man kan sette seg ned og 
treffe folk. Selv om utbyggingen er tett, er skalaen 
menneskelig. 
 Vi har jobbet mye med gjenbruk av eksisterende 
strukturer på tomta. For eksempel er parkerings-
anlegget en gjenbrukt lagerhall fra Nordkronen, 
og lekearealene er på et nytt dekke over den gamle 
hermetikkfabrikken Union Canning. 
 Nå planlegges det en restaurant i den gamle  
sokkeletasjen til Union Canning, noe som øker 
attraktiviteten til området ytterligere.

KARAKTERISTISK FOR VINDMØLLEBAKKEN ER AT 
VOLUMENE HAR EN TRAPPET OPPDELING 

Hovedfokus har vært å videreføre Stavangers 
småhusskala i en tett, moderne og urban versjon. 
 Hvert enkelt hus har sin rektangulære hovedform  
og grønt skrått tak. Hovedmaterialet i fasadene er 
tre, og med sin hvite hovedfarge innordner de  
seg i trehusbyen Stavanger. 
 Det har likevel vært viktig å legge inn fargede 
partier særlig rundt oppholdssoner og inngangs-
partier. Dette framhever og gir liv og varme til flatene. 
 For visuelt å samle bebyggelsen i et helhetlig  
uttrykk er fasadedetaljeringen i hovedsak lik for  
hele kvartalet.  

INDIVIDUELLE BYGG MED 
EGEN IDENTITET 

Byvillaene er en del av en større, helhetlig utbygging. 
Byggene er plassert og trappet for å følge og tilpasse 
seg tomtas topologi. 
 Bebyggelsen trappes ned i hver ende av feltet for  
å tilpasse seg gateløp og nabobebyggelse.
 Vi har jobbet mye med mellomrommene på  
bakkeplan og snarveier på tvers av kvartalet. Her vil 
du passere både frukttrær og bærbusker på vei 
gjennom kvartalet. 
 De grønne takene vil jeg spesielt fremheve som et  
viktig grep – ikke bare rent miljømessig, men også 
fordi hvert tak er endel av noen andres utsikt.  
Fin er også amfitrappingen fra hver byvilla ned til 
stien som går gjennom bebyggelsen. 

HELEN & HARD KJENNER STAVANGER ØST
 
Arkitektene som utformer prosjektene, kan best beskrive dem. 
Her er tankene til sivilarkitekt Ane Skarpnes Dahl i Helen & Hard 
arkitekter. Hun er en av dem som har tegnet Byvillaene. 

Ane Skarpnes Dahl 
i Helen & Hard arkitekter. 

Forklaring av tomteplanen på venstre side:
R  = BYVILLA
B  = Vindmøllebakken bofellesskap
L  =  Fremtidige leiligheter (parkering 
  for Byvillaene i underetasjen).

PEDERSGATA

 Side 10  |  BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN  |  Side 11 



 Side 12  |  BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN  |  Side 13 



KVALITET PÅ KVALITET OVER TRE PLAN

Byvillaene blir over tre plan – en etasje med stue og 
kjøkkenløsning. En etasje med tre soverom og en  
toppetasje med en ekstra stue og takterrasse. Alle vil få 
en plass i et lukket parkeringsanlegg. 

GRØNNE TAK MYKER OPP

Byvillaene får fasader i trepanel. På taket blir det 
Sedum. Det vil si matter med sukkulente planter som 
trives i skrinne og tørre områder. Dermed får vi boliger 
med flotte og grønne tak – noe som er med på å myke 
opp både totaluttrykket til villaene, men også området 
som sådan.

Denne 3D-en ble opprinnelig laget til Vindmøllebakken 
bofellesskap. Byvillaene er endret noe etter at illustrasjonen ble 
laget, men gir likevel en indikasjon på hvordan området vil bli.

BESØK BELLIES!

Bellies er den nye 
restauranten i nabolaget. 

Sjekk ut bellies.no
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BYVILLAENE PREGES AV SIN 
DISKRET ELEGANSE. HER FRA 
INNGANGSPARTIENE.
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DET ER KORT VEI FRA GODE NABOER 
TIL GODE VENNER. ILLUSTRASJONEN 
VISER HAGESIDEN AV BOLIGENE.
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LYST OG LUFTIG

Dette er fra kjøkken/allrom 
i Byvilla nr. 4. I denne etasjen 
er det også en god bod og 
et romslig bad. I tillegg er det 
kort vei opp til stue og tak-
terrasse i etasjen over.
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FIRE BYVILLAER LØST PÅ FIRE MÅTER 

På de neste sidene kan du gå plantegningene 
nærmere i sømmene.

I en av boligene er soverommene plassert i andre 
etasje. I de andre er soverommene samlet i første 
etasje. To har sportsboden integrert i boligen, mens 
de to andre har den i forbindelse med parkeringen.

Alle har ulike preferanser. Velg den byvillaen som 
passer deg best!

 

PLANTEGNINGER
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BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R2

BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R2

1. ETASJE 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

FAKTA R2
• 3 etasjer
• BRA131,7 m2. P-rom 121,7 m2

• 3 soverom i 1. etasje
• Mulighet for ekstra soverom på loft
• Praktisk sportsbod med egen inngang
• Stort kjøkken/allrom i 2. etasje
• 2 bad 
• Loftsstue
• Takterrasse med utsikt
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2. ETASJE

BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R2 BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R2

LOFT0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

BRA – LOFT – 25,9 m2BRA – 2. ETASJE – 52,9 m2

NORDNORD

BOD 
3,9 m2

BAD
3,9 m2

SJAKT
1,2 m2

KJØKKEN/ALLROM
33,6 m2

STUE
21,9 m2

TAKTERRASSE
24,4 m2

 Side 26  |  BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN  |  Side 27 



1. ETASJE 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 mBYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R3

FAKTA R3
• 3 etasjer
• BRA131,4 m2. P-rom 121,3 m2

• 3 soverom i 1. etasje
• Mulighet for ekstra soverom på loft
• Praktisk sportsbod ved inngangen
• Stort kjøkken/allrom i 2. etasje
• 2 bad 
• Loftsstue
• Takterrasse med utsikt
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2. ETASJE

BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R3 BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R3

LOFT0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

NORDNORD

BOD 
4,0 m2BAD

3,9 m2
SJAKT.
1,2 m2

KJØKKEN/ALLROM
33,2 m2

TAKTERRASSE
24,7 m2

STUE
21,8 m2

BRA – LOFT – 25,6 m2BRA – 2. ETASJE – 52,9 m2
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1. ETASJE 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 mBYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R4

FAKTA R4
• 3 etasjer
• BRA125,9 m2. P-rom 120,9 m
• 3 soverom i 1. etasje
• Mulighet for ekstra soverom på loft
• Stort kjøkken/allrom i 2. etasje
• 2 bad 
• Loftsstue
• Takterrasse med utsikt
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BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R4

SOVEROM
13,2 m2

SOVEROM
6,9 m2

SOVEROM
6,9 m2

BAD
3,9 m2

TEKN.
1,2 m2

GANG
15,0 m2
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2. ETASJE

BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R4 BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R4

LOFT0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

NORDNORD

BRA – LOFT – 25,9 m2BRA – 2. ETASJE – 50,0 m2

KJØKKEN/ALLROM
30,6 m2

BOD 
3,8 m2BAD

3,9 m2
SJAKT.
1,2 m2

STUE
21,6 m2

TAKTERRASSE
22,9 m2
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FRA TAKTERRASSEN 
I HUS 4 HAR DU VID UTSIKT
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DEN GODE VILLAFØLELSEN
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BOMULL NCS S2005–B20G KLASSISK HVIT LYS SAND

Dersom du ønsker flere fargeendringer enn dette, vil det komme en tilleggskostnad.  

EN LEK MED FARGER

Farger og fargevalg er svært personlig.  
Og det er viktig for det handler om trivsel.  
Det er mulig å velge ulike farger til alle rom. 
Du kan velge fargene som er vist her, uten 
tilleggskostnad. 
 
Hvilke farger frister deg?
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KJØKKENET – ÅPENT OG INVITERENDE

Kjøkkenet blir ofte et sosialt samlingspunkt. Ikke bare 
i hverdagen, men også til fest. Her samles folk for å lage 
mat sammen, eller bare slå av en prat. Ganske enkelt 
fordi kjøkkenet kommer med trivselsfaktor.  
Byvillaene i Vindmøllebakken leveres med kjøkken 
fra Norema. Velg mellom Aspekt hvit, Kvadrat lys alm 
eller Pluss mørk grå.

EN PERFEKT KOMBO: STILIG OG PRAKTISK

Illustrasjonsfoto fra Norema – type: Pluss mørk grå

Illustrasjonsfoto fra Norema – type: Kvadrat lys alm
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENTILASJON ANNET

GENERELT Parkett type eik, 
kalket lakkert 
3-stavs.

Eikelister.

Lister i dør-
åpninger skal 
leveres med «små» 
terskellister, f.eks. 
i metall, ikke flat 
terskel.

Bindingsverksvegg 
med isolasjon og 
gipsplater.

Malt og slett 
fiberduk.

Sparklet og 
malt hvit.

NEK 399/400: 2014  
Røykvarsling iht. krav.

Det vil bli montert stikkontakter langs 
veggene for tilkobling av lys i tak. 
Generelt ett lyspunkt i hvert rom. 
I stue vil det bli montert 2 punkt.

Lamper leveres kun der dette er 
beskrevet konkret til hvert enkelt rom.
Jordfeilbryter på alle kurser.

 Inspeksjonsluker til 
tekniske installasjoner, 
300 x 300 mm monteres 
i vegger der dette er krav 
iht. gjeldende regelverk.

Reguleringsbryter for 
gulvvarme skal plasseres ved 
lysbryter, enten i høyde med, 
eller under lysbryteren og 
være i tilsvarende størrelse 
som en elektrisk bryter i 
ett pkt.

Balansert ventilasjons-
anlegg med separate aggregat i hver 
enhet, avtrekk fra kjøkken til over tak, 
behovsstyrt.

Inspeksjonsluker til tekniske installas-
joner, 300 x 300 mm, monteres i vegger 
der dette er krav iht. gjeldende regelverk.

Inspeksjonsluker til tekniske 
installasjoner, monteres i vegger der 
dette er krav iht. gjeldende regelverk. 
Monterer i tilknytning til teknikerrom 
på VVS modul. Leveres som dør der det 
er nødvendig med full tilkomst.

Det lages egen teknisk tegning som viser 
plasseringer for installasjoner.

HALL/ENTRÉ/ 
GANG

Parkett type eik, 
kalket lakkert 
3-stavs.

Malt og slett 
fiberduk.

Sparklet og 
malt hvit.

Utv. ringeknapp v /inngangsdør.
Det monteres én dobbelt stikkontakt ved 
gulv pr. påbegynt 6 m2 gulvareal. 

STUE/
KJØKKEN

Parkett type eik, 
kalket lakkert 
3-stavs.

Malt og slett 
fiberduk.

Sparklet og 
malt hvit.

KJØKKEN
Det leveres én dobbel stikkontakt pr. 
2 meter kjøkkenbenk, dog ikke mindre 
enn 2 stikkontakter, for tilkobling av 
kjøkkenmaskiner mv.
I tillegg leveres 4 uttak ved gulv i 
forbindelse med spiseplass.
1 stikkontakt for komfyr.
1 stikkontakt for komfyrtopp.
Lys under kjøkkenskap. 
NB! Ved tilvalg/utvidelse av kjøkken/
ekstra kjøkkenskap må det bestilles 
ekstra stikkontakter som tilvalg.

STUE
Det leveres én dobbel stikkontakt ved 
gulv pr. påbegynt 4 m2 gulvareal.
I tillegg leveres det en plass for PC- 
utstyr/hjemmekino/TV/musikkanlegg 
med 6 uttak. Inntil fire av disse 
uttakene kan være beregnet for 
tilkobling kun av europlugger. 

Ett-greps benkebatteri, 
svingbart, med avstengning 
for oppvaskmaskin.
Avløp for oppvaskmaskin i 
kjøkkenbenk.

Kjøkkenavtrekk med 
kullfilter og med komfyrvakt.

Kjøkken leveres iht. tegninger fra Norema.

Det leveres ikke kjøleskap, oppvaskmaskin 
eller komfyr.

I enheter som har trapp leveres denne
iht. tegning

Det skal leveres skjørt over alle overskap  
som ikke monteres helt opp til himlingen. 
Avslutning av kasser over overskapene  
skal trekkes 5 mm innenfor skapsiden. 

Skapsiden på overskap og underskap samt  
ev. fliser mellom over-/underskap skal  
monteres vertikalt over hverandre.  
Benkeplate kan avsluttes 20 mm utenfor 
skapsider.

LOFTSTUE Parkett type eik, 
kalket lakkert 
3-stavs.

Malt og slett 
fiberduk

Sparklet og 
malt hvit.

Det skal installeres minst én dobbel 
stikkontakt ved gulv pr. påbegynt 4 m2 
gulvareal.

I yttervegg leveres dobbelfløyet terrassedør 
med glass eller skyvedør etter tegning.

SOVEROM Parkett type eik, 
kalket lakkert 
3-stavs.

Malt og slett  
fiberduk.

Sparklet og 
malt hvit.

Det skal installeres minst én dobbel 
stikkontakt ved gulv pr. påbegynt 4 m2 
gulvareal. 1 uttak for svakstrøm, cat. 6, på 
hovedsoverom.

NB! Dersom det skal brukes PC-utstyr/
hjemmekino/TV/musikkanlegg i soverom må 
det bestilles 6 uttak for dette, der inntil fire av 
disse uttakene kan være beregnet for 
tilkobling kun av europlugger. Dette tilvalget 
bestilles ekstra i kundebehandlingen.

Garderobeskap leveres der disse er vist med 
heltrukken strek. (Stiplede skap leveres ikke.)

NB! For spesifikk leveranse se tegning.
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENTILASJON ANNET

BAD
(Leveres som 
prefabrikkerte 
badekabiner)

Flis 10 x 10 cm       
(flere fargevalg).

Flis type 20 x 40 cm    
(flere fargevalg).

Hvitmalt slett 
tak. 
(Fuge i 
plateskjøt kan 
være mulig.)

Det skal monteres en 
stikkontakt med to uttak. 
Speil, m.lys. 
Stikkontakt for barbermaskin. 
Innfelte led-downlights i tak.

Ett-greps servantbatteri.
Dusj iht. planløsning med profiler og 
herdet glass. Der rullestorkrav krever 
svingbare vegger leveres dette.
Termostat dusjbatteri.
Vegghengt toalett.
Skjult avløp og vannuttak for tilkobling 
av vaskemaskin. 
1 stk. gulvsluk (+ 1 hjelpesluk under 
vaskemaskin hvis nødvendig).
Vannbåren varm i gulv.

Innredning, for eksempel knagger og såpedispensere 
leveres ikke. 
Vaskemaskin og tørketrommel leveres ikke.
Speil med lys leveres. 

Innredning fra Strai.

BOD INNTIL 
BAD/TEKNISK 
ROM

El-skap plasseres i eller ved bod
som vist på arkitekttegning.

Her plasseres tekniske installasjoner 
for boenheten, som f.eks. fordelerskap 
for vannledninger, energimåler for 
varmt forbruksvann og oppvarming 
som måler for forbruk av kaldt tappe-
vann til hver boenhet.

Brannslukningsutstyr 6 kg. pulverapparat.

BOD I ENHET Parkett type eik, 
kalket lakkert 
3-stavs.

Malt og slett fiberduk. Sparklet og 
malt hvit.

Det skal installeres minst én 
dobbel stikkontakt ved gulv pr 
påbegynt 6 m2  gulvareal.

El-skap kan også plasseres i 
denne boden.

Lyspunkt i tak.

BOD I P.ANLEGG
(R1 og R4)

Støvbundet 
betonggolv.

Sprøytemalt betong/gips til 
full dekk.
Bodvegger: Tette vegger opp  
til 2,1 meter. Over dette 
nettingvegger opp til høyde 
ca. 2,4 meter, eller opp under 
tekniske installasjoner. (Dvs. 
at det kan være åpninger i 
toppen.) Galvanisert utførelse 
hvis veggene utføres i stål.

Sprøytemalt 
betong til full 
dekk.

Det leveres fellesbelysning 
for boder i P-anlegg, en 
lysarmatur over hver bod.

Innredning leveres ikke.

NB! Denne boden leveres som sportsbod for oppbevaring 
av utstyr som må tåle fuktighet.

BOD I BYVILLA
(R2 og R3)

Støvbundet 
betonggolv

Kryssfinérplater. Takbelysning. Innredning leveres ikke.

NB! Denne boden leveres som sportsbod for 
oppbevaring av utstyr som må tåle fuktighet.

P.ANLEGG OG 
INNVENDIG 
SYKKEL-
PARKERING

Vanntett, 
støvbundet 
betong.

Sprøytemalt betong hvit 
farge til full dekk.
Opp til kt. 3,0 vanntett 
utførelse, ev. søknad om disp. 
siden vi nå bruker eksist. 
bygning.

Sprøytemalt 
betong. 

Takbelysning på 
bevegelsesdetektor.

Slukkeutstyr iht. forskrifter. Iht. krav. Multiparking-system.
1 parkeringsplass pr enhet.

Felleskostnader ifm. parkeringsanlegget vil kunne 
tilkomme.

TERRASSE Terrassebord av 
trematerialer.

Vannuttak.
 

BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN – ROMSKJEMA 2:2

11.02.2020

 Side 48  |  BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN  |  Side 49 



BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN – GENERELLE OPPLYSNINGER

 
Regelverk: Leveransen er i henhold til TEK10.
 
Regulering: Prosjektet er planlagt iht. reguleringsplan for “Kvartal vest for Vindmøllebakken – Storhaug bydel”  
 plan nr. 2475P i Stavanger kommune. I tillegg til ovennevnte reguleringsplan vises det til  
 reguleringsplaner for naboeiendommene som viser tilgjengelig informasjon om hva som er  
 planlagt for disse. Det er kjøpers plikt å sette seg inn i disse planene og hvordan de påvirker de  
 aktuelle enhetene i prosjektet.
 
Byggetillatelse: Det foreligger ikke igangsettingstillatelse på tidspunktet prosjektet legges ut for salg.  
 Det tas derfor forbehold om endringer som følge av krav fra offentlige myndigheter.
 
Utførelse: Alle arbeider/leveranser skal være iht. NS 3420 normal utførelse.
 
Toleranser: Alle arbeider/leveranser skal tilfredsstille NS 3420-1: 2014, tabell 1.
 
Tegninger: Utstyr og innredninger som er stiplet, leveres ikke.
 
Betong: Alle synlige flater som ikke er beskrevet med spesifikk behandling støvbindes.
 
Himlingshøyder: I entré/hall, gang, soverom, bod, bad og wc min. 2,2 meter. Takhøyde min. 2,4 meter i stue/kjøkken  
 som standard.
 
Ringeanlegg: Vanlig ringeklokke ved inngangsdør.
 
Energi: Energimerke B (energiattest fremlegges når dette foreligger).
 
Oppvarming: Energi til produksjon av varmt vann til forbruk og oppvarming hentes fra energibrønner. For å  
 dekke toppbelastninger brukes i tillegg el-kjel. Varmen leveres til enhetene som vannbåren  
 gulvvarme i bad og vannbåren varme i stue (ikke gulvvarme). I soverom leveres ikke oppvarming.  
 Faktureres og avregnes der det er nødvendig 
 
Varmtvann: Fellesanlegg. Måler i hver enhet. Faktureres og avregnes der det er nødvendig.
 
Ventilasjonsanlegg:  Eget balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Luftinntak og avkast i fasade.  
 Kjøkkenventilator med kullfilter.  
 
Kledning: Liggende kledning, dobbelfals med fuge 19 x 148. For farge se fasadetegninger. 
 
TV/tele/bredbånd: 3 uttak pr. enhet cat 6. Tilrettelagt for for TV/fiber.  Tilknytningsavgift og abonnementsavgift må  
 kjøper betale. Utbygger inngår en avtale med leverandør på leveranse.
 
Listverk og foringer: Dører og vinduer leveres ferdig malt hvitt fra fabrikk. Spikerhull blir kittet. Overgang mellom vegg  
 og tak fuges. Det brukes ikke taklister. NB! Fugemasse som brukes, er ikke overmalbar og kan ha litt  
 fargenyanser i forhold til vegg-/taklmaling. Noe gulning kan forekomme over tid. Eikelister ved gulv.
 
Vinduer: Trevinduer med beslagslist dekklist under vindu. Hvitmalte karmer, foringer og listefritt innvendig,  
 spikerhull kittes. 
 
Vindusvask,  
fasadevedlikehold/  
rengjøring: Lukkevinduer plasseres slik at de gir adkomst for vindusvask fra hver enkelt enhet, innenfra.  
 Øvrig vedlikehold må utføres med stillas eller mobilkran.
 
Solskjerming: Solreflekterende glass mot sør og vest.  
 
Ytterdører: Dører til boenhetene leveres iht. brannkonsept og i treutførelse. R4 leveres med lakkert  
 ståldør. Takutstikk medtas over ytterdører som ikke har annet overbygg.
 
Innvendige dører: Leveres som malte tredører med malt karm/listverk.. Alle dører skal leveres med pakning og med  
 dørstoppere. Dersom planløsningen har adkomst fra stue til soverom eller bad/wc skal dørene  
 leveres som lyddører. 
 
Terrassedører: Til terrasser og balkonger leveres lukkedører med glass iht. tegning fra arkitekt. 
 
Fargevalg: Det kan velges mellom 4 farger i hver enhet.

 
Tørketrommel: Kun kondenstrommel kan brukes.
 
Fasader: I henhold til fasadetegninger /prinsipptegninger av detaljering rundt inngangsparti. R4 leveres med  
 yttervegg iht gjeldende brannkrav mot nabo. Utførelse i mur med trekledning.
 
Fasadebelysning: Det leveres utvendig belysning på fasader ref. prinsipptegning av inngangsparti.
 
Utvendige vannuttak: Det leveres vannuttak for vedlikehold av utearealer og hageanlegg og til takterrasser. Det leveres  
 ikke vannuttak for vasking av biler, og det leveres ikke vannuttak i garasjeanlegg.
 
Heiser:  Båreheis med hastighet 1,0 m/sek. Belegg på golv tilsv. fellesarealer. 
 
Søppelhåndtering: Nedfelte søppelcontainere medtas iht. krav fra Stavanger kommune.
 
Utendørsanlegg/lek: Utføres iht. utendørsplan. Nødvendig vanning må utføres av beboerne fra og med overlevering.
 
Parkeringsanlegg: Multiparkingssystem eller tilsvarende. Det må påregnes vannansamling på gulv i perioder med regn  
 og snø som dras inn av biler.
 
Sykkelparkering: Det medtas 3 stativplasser pr. boenhet. Plasseres i fellesområder.
 
Postkasser: Plasseres sentralt i hovednivåer. Nøkkel som til enhet.
 
Nøkler: 3 stk. nøkler til hver enhet som passer til fellesarealer, inngangsdør til enhet, postkasse og bod. 
 
Skilting: Det skal leveres skilt på alle bygg med adresse over hovedinngang, H-nr.-merking av parkeringsplass  
 for bil og sykkel. På hoveddør og postkasser skal det leveres en lik skiltholder der H-nr.-merking  
 plasseres sammen med navn på kjøpere. Etasjemerking utenfor heis leveres, og dører til fellesrom/ 
 tekniske rom skal merkes. Alle skilt skal ha en enhetlig utforming. 
 

 
I nye bygg vil det normalt oppstå sprekker ved skjøter og sammenføyninger pga. setninger og uttørking av materialer. Det 
påpekes spesielt at slike sprekker i overganger mellom ulike materialer, i overganger mellom tak/vegg, i hjørner og i skjøter/
fuger mellom elementer av tre i vegger og tak er en naturlig følge av materialenes egenskaper og ikke kan kreves utbedret.

Enheten blir rengjort før overlevering, men kjøper må allikevel rengjøre enheten ved innflytting.  

Enhetene leveres i en normalt god standard som beskrevet i denne beskrivelsen. Erfaringer fra tidligere prosjekter viser  
at en del kjøpere ønsker å endre enheten sin noe, og kjøper bør derfor, hvis ønskelig, planlegge /hensynta dette når  
finanisering avtales med bank/finansinstitusjon. Det vil bli mulighet for mindre endringer/tilvalg på kjøkken, garderobe, 
farger på innvendige vegger, parkett m/fotlist, fliser og elektro. Endringer som medfører at tekniske installasjoner/anlegg/
føringer må endres, tillates ikke. Utbyggers entreprenør innkaller hver enkelt kjøper til en gjennomgang av enheten. 
Dersom kjøper, etter denne gjennomgang ønsker å iverksette prosesser for å endre deler av enhetens utforming/kvaliteter, 
må det betales et påslag til entreprenør på 20 % av kostnadene for endringene. Utbygger krever ikke påslag. Endringer som 
blir bestilt, vil i tillegg medføre tilleggskostnader som må betales til de aktuelle prosjekterende med samme påslag til 
entreprenør. Etter utløpt frist for denne gjennomgangen med kundebehandler vil det ikke være anledning å gjøre endringer.

Det vil ikke bli mulighet for egeninnsats, verken eget arbeid eller bruk av egne leverandører/håndverkere.

Dersom vaskemaskinen er vist stiplet, i andre rom enn bad, er dette en tilvalgsmulighet som også, om det velges, må  
omfatte oppgradering av rommet til våtrom eller etablering av vannsikring ved eventuell lekkasje. 

Mindre endringer som følge av avklaringer i detaljprosjekteringen kan bli nødvendig. Dette gjelder også inne i boenhetene. 
Dette gjelder spesielt behov for innkassing av tekniske installasjoner i form av utforinger av vegger og sjakter, samt  
nedforede himlinger i deler av enheten. Som følge av dette kan det forekomme mindre arealavvik fra de oppgitte arealer. 
Avvik som endrer enhetens areal med mer enn 2,0 m2 gjøres opp iht. samme m2-pris som det er betalt for den aktuelle 
enheten. Dette gjelder både om arealet blir større eller mindre. I forbindelse med skjulte tekniske anlegg må det monteres 
inspeksjonsluker. Dette vil være synlige luker med en størrelse på ca. 30 x 30 cm2 som kan bli plassert i vegger og himlinger.

NB! Produkter som er spesifikt beskrevet, kan bli endret dersom det i detaljprosjekteringen avdekkes behov for endring, for 
eksempel at arkitekt ber om endring for å ivareta det komplette arkitektoniske uttrykk, produktene utgår eller at leverandør 
skifter navn på produkter underveis. Eventuelle endringer vil i tilfelle gjøres med produkter som har tilsvarende kvalitet.
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ALLTID NOE FOR ALLE

Ja, Stavanger Øst byr virkelig på noe for alle. Også de 
unge og de minste. Kjelvene har ikke bare sin ikoniske 
dampveivals som ”alle” husker fra barndommen.  
Her finner du også førsteklasses skateramper og  
basketballbaner og en splitter ny lekeplass.  

Badedammen er også en god nabo. Denne litt rare,  
grønne og koselige ”lungen” hvor unge og gamle soler  
seg og bader. 

Dessuten finner du svært attraktive rekreasjonsområder 
rundt deg. For eksempel kommer du deg kjapt og enkelt 
til badeplassene i både Rosenli og Godalen. 

BYVILLA
VINDMØLLEBAKKEN

PÅ HISTORISK GRUNN

Vindmøllebakken henter sitt navn fra tiden da det sto 
en vindmølle i Pedersgata. Den ble bygget i 1836 og 
stod helt fram til 1950-tallet. Mølla ble opprettet av 
kjøpmennene Hans G. B. Sundt og Ola Baade. 
De startet med kornmaling. Senere ble det barkemølle. 
Til slutt ble mølla brukt som vedskjæreri. 
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KJØPE NYTT – ELLER BRUKT?

Det er flere fordeler ved å kjøpe helt  
ny bolig. Her er noen av dem:
• Ingen oppussing nødvendig
• Mer arealeffektive løsninger
• Lav dokumentavgift
• Minimalt behov for vedlikehold
• Fem års reklamasjonsrett
• Kontrollbefaring etter ett år
• Mer energieffektiv bolig
• Tidsriktig standard
• Moderne ventilasjon
• Bedre inneklima
• Enklere renhold
• God tid til å selge din nåværende 
 bolig før innflytting – mindre stress er 
 bedre livskvalitet!
• Sist, men ikke minst: Fast pris – 
 du slipper stressende budrunder!
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INTERESSERT 
I BYVILLA?

KONTAKT 
MEG!

Fra idé til virkelighet er vår ledestjerne. Kruse Smith Eiendom identifiserer 
de gode ideene og prosjektene. Vi har også gjennomføringskraften til å sette 
dem ut i livet. Vi utnytter kreativiteten og kunnskapen i selskapet vårt for å 
bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. For alt begynner med gode ideer.

KRUSE-SMITH.NO/BYVILLA

JORUNN H. AUSTBØ
976 44 466 

jorunn.austbo@kruse-smith.no


