
Et nytt kapittel 
i sandneshistorien

Formingsveileder



Sørbø er et gammelt kulturlandskap med spennende og varierte landskapstyper 
og interessante arkeologiske og historiske spor. Her kommer det nye boligområdet 
Sørbøhagane, som vil nyte godt av områdets kvaliteter, med korte avstander 
til sentrum, skole og barnehage, nær grøntområder og friluftsområder ved 
Stokkalandsvatnet og Melsheia. Sørbøhagane vil være et miljø- og barnevennlig 
boligområde, trafikksikkert og med et frodig bomiljø.

Formingsveilederen har som mål å ivareta helheten i området. Veilederen gir 
retningslinjer for utvikling av et godt bomiljø med langsiktige kvaliteter både 
bomessig og estetisk. Den skal bidra til at bebyggelsen får et godt helhetsinntrykk 
i utforming og fargebruk, at det blir gode sammenhenger mellom bygninger, åpent 
grønt areal og areal for trafikk.  Veilederen legger føringer for planlegging av 
boliger, bruk av ulike materialer, utstyr, støyskjerming og plantebruk. Den skal bidra 
til at Sørbøhagane i framtida framstår med identitet og positivt særpreg. 

Formingsveilederen er utarbeidet av Asplan Viak AS, i samarbeid med utbyggerne 
og Rambøll AS.

Sandnes, 28.10.09, rev. november 2015.
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Huskeliste for beboere på Sørbø Delfelt:                Boliggruppe: 

Tema Utdypende informasjon og krav

Henvisning til 
punkter i formings 
veilederen FV

Merknader.                          
Merk at detaljplaner har 
tilleggsbestemmelser

Felles informasjon  
Formingsveileder generelt Gjøre seg kjent med veilederen 4.3.1
Detaljerte retningslinjer Gjøre seg kjent med detaljerte retningslinjer for delområdet 4.3.1 og 2.2
Retningslinjer felles og private Gjøre seg kjent med retningslinjer som berører felles og private arealer 4.3.2
Velforening Beboerne plikter å være medlem av velforening  4.3.3 og 4.4.2

Egen bolig  
Retningslinjer egen bolig Ferdigstillelse bolig 4.3.4 

Bolig er ferdigstilt i overensstemmelse med godkjente tegninger og 
sjekkliste i formingsveilederen 4.3.6  
Carport og garasje. Oppføring kan utsettes. Tegninger utarbeidet og 
godkjent ved rammesøknad må benyttes. 4.3.7  
Utvendige boder 4.3.7
Farger på hus og inngangsdør 5.1.2 og 3/ 5.1.6 
Materialbruk detaljer 5.1.1
Taktekking 5.1.4
Beslag 5.1.5
Skjerm/ levegger 5.1.7
Postkasser, skilt 5.7.12 -13 og 14
Lysarmaturer, materialvalg og type 5.7.11.3  

Retningslinjer egne utearealer Opparbeiding egne uteareal 4.3.5
Hage -forslag til gode plantevalg 5.6  
Terrasser 5.1.8
Innkjørsel 5.2.1

Felles arealer
Parkering Gjøre seg kjent med hvilke parkeringsplasser som er felles for alle 2.2  
Private areal Private areal vedlikeholdes av den enkelte grunneier. 4.4.1

Fellesareal og felles lokaler
Velforeningen har ansvar for drift- og vedlikehold av fellesareal og andre 
felles lokaler 4.4.3

Felles stier Drift og vedlikehold av velforeningen  
Sandlekeplasser Drift og vedlikehold av velforeningen  
Kvartalslekeplasser Drift og vedlikehold ved Sandnes kommune
Friområder og friluftsområder Drift og vedlikehold ved Sandnes kommune

Endringer
Eventuelle endringer i belegg, møblering og beplantning følger 
målsetningene  og retningslinjene i formingsveilederen 4.4.5

Annet  

Huskeliste gjennomgått!



Sørbø sett fra Bogafjell

Sørbø

Dyrka mark avgrensa av steingarder

1.  PRESENTASJON AV OMRÅDET

1.1 Lokalisering og atkomst  

Sørbø Hove er navnet på det bynære 
området sør for Sandnes sentrum 
hvor det fortsatt drives landbruk.  
Kulturlandskapet Sørbø Hove ligger på 
toppen og på østsida av høyderyggen 
Austrått – Ganddal, og området strekker 
seg fra Hoveveien i vest til E 39 i øst, og 
grenser mot daldraget ved Høylandsånå 
og Stokkalandsvatnet i øst og i sør. 

Den nordvestre og øvre delen består 
for det meste av dyrka mark, avgrensa 
av steingarder. Den sørøstre delen er 
skrånende beitemark, utmark med mye 
stor stein og felt av skog. Ett felt er 
furu- og granskog med mye kampestein 
i skogbunnen, mens en annen del av 
skråningen har åpen bjørkeskog i ulik 
alder.

Planen for området er todelt, og 
grensen mellom Sørbø og Hove går like 
nord for og parallelt med allèen som 
starter ved Hove Gård og videre østover, 
retning Melshei. Atkomsten til Sørbø, er 
via en rundkjøring til Hoveveien. 

Sørbø hører til Ganddal bydel og vil ha 
sentrumsfunksjonene sine på Ganddal.
Området ved Hoveveien er planlagt 
å kunne inneholde barnehage og 
forretninger.

Denne formingsveilederen tar for seg 
områdene på Sørbø.



Utmark med mye stor stein

Trevegetasjon langs steingarder

Store, åpne områder
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1.2 Historikk 

Av arkeologiske spor på de to gårdene 
Sørbø og Hove skiller Hove seg ut 
som svært interessant vedrørende 
arkeologiske undersøkelser, spesielt 
på grunn av sitt navn. Et hov var i 
førkristen tid et sted og/eller et bygg 
av religiøs betydning. Mulighetene for 
at det har vært et hov på Hove styrkes 
også av registreringer man har fra 
fjerning av 5 store gravrøyser en gang 
på 1800-tallet og av gårdens/hovets 
plassering i landskapet.

Det ble gjort en rekke funn gjennom 
utgravingene på Hove. Rester av ildsted, 
kokegrop, stolpehull og keramikkskår. 
I tillegg har man funnet en armring, 
en fingerring, en håndleddring, 
vestlandskjele, spydspisser, øks, bissel 
og en keramikkurne i gravrøysene som 
ble fjernet tidligere. Gravrøysfunnene 
dateres til eldre og yngre jernalder, 
mens utgravningsfunnene fra 2003 
dateres tilbake til eldre steinalder. 
Basert på disse funn vil arkeologene 
anta at det har vært gårdsbosetning 
på Hove i ca 4000 år. Av de spørsmål 
arkeologer kan tenkes å finne svar på 
ved videre utgravinger er spor av et 
hov eller spor som tyder på at det var 
en stor eller flere små gårder” (kilde 
og sitat: disposisjonsplan Sørbø Hove 
rev A 03.02.2005). Funnområdene er 
relativt store og ligger på den øvre del 
av området og er attraktive med flatt 
terreng og nærhet til Hoveveien. 

Utbyggere av området, som i 
reguleringsplanen er merket med 
rekkefølgebestemmelser, er pålagt 
arkeologisk utgraving.  



Jordbrukslandskap i vestre del av området

Kulturlandskap, øvre del av Sørbø

Høyderygg midt i området med skog og steinfelt
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Navnet Sørbø antas å komme fra bø 
(gard – boplass) og saur (sørpe – 
myrlendt), et sted hvor det var fuktig 
(kilde: Stadnamn i Rogaland, Inge 
Særheim, 2002). 

Kommunens stedsnavnutvalg vil 
navnesette gatene.

Gatenavn kan tenkes visualisert som  
symboler for de ulike områdene. 

1.3 Terreng, solforhold, utsikt, 
landskapelement, dyre-/fugleliv, 
rekreasjon

Området har store flate partier i 
vest med helning mot E39 i øst og 
Stokkalandsvatnet i sør. Skråningene 
mot øst og sør har fallforhold brattere 
enn 1: 12. Fallforholdene har stor 
betydning for utformingen av veier og 
bebyggelse.

Sørbøområdet består av et 
landskapsrom avgrenset av høydedrag 
i øst. Landskapet åpner seg videre 
vestover. Hele området er solrikt. 
Det er ingen utsiktspunkt som skiller 
seg spesielt ut, men en får en følelse av 
åpent rom der en kan se glimt av vann 
og åser i det fjerne. Området vil bli 
utsikten til beboere på den nordre delen 
av Bogafjell. 

Området preges i dag av karakteristiske 
landskapselementer som steingarder 
med trerekker, allèer og gardsveger. 
De deler det flate landskapet opp i 
mindre rom.  Midt i området ligger de 
høyeste arealene som preges av store 
kampesteiner.  Høyvokst furu-/granskog 
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danner et skille mellom øvre og nedre 
del av området.

Det er ønskelig at større trær i rekker 
og grupper videreføres i utviklingen 
av området. Det gjelder både i 
grøntstrukturen, men også integrert i de 
bebygde områdene.

Høylandsånå renner ut i 
Stokkalandsvatnet, og Sørbø er en del 
av nedslagfeltet for Storånåvassdraget 
som skal behandles som et vernet 
vassdrag. Stokkalandsvatnet er fugle– 
og dyrefredningsområde, et viktig 
hekkeområde for ulike våtmarksfugler, 
bl.a. toppdykker og knoppsvane. 
Spesielt nordre halvdel av vannet med 
et par siv- og takrørområder er viktige 
for fuglelivet. 

Friområder og friluftsområder 
omkranser og deler det framtidige 
boligområdet på Sørbø, samtidig som 
det er store friluftsområder langs 
Stokkalandsvatnet og i retning Bogafjell 
og Melshei. 
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1.5 Reguleringsplanens trafikk - 
og vegsystem 

Kollektivtrafikk er planlagt med 
busstopp langs Hoveveien. 
Framtidig togstopp er planlagt nede  
ved Sørbøtunet. Eksisterende gang-  
og sykkelveger integreres i det interne 
veinettet til Sørbø. 

1.6 Reguleringsplanens krav til 
parkering og støyskjerming

Det er lagt til grunn et parkeringsbehov 
i tråd med Sandnes kommunes 
parkeringsnorm. 
Ved høy tetthet/ utnyttelse må 
parkering løses i fellesanlegg.
Plasser for gjesteparkering kan ikke 
brukes til privat parkering av større 
kjøretøy.

Det vil være behov for støyskjerming. 
Støyskjerming er nødvendig både langs 
Hoveveien, E 39 og langs hovedveien 
inn i området. Støyrapporten angir 
høyder på støyskjermene. Skjermene 
kan utformes som tette støyskjermer i 
tre og glass, som isolerte vegger kledd 
med pil, steinmurer kombinert med 
treskjermer og glass eller integreres i 
øvrige konstruksjoner/ bygninger der 
det er mulig.  Plassering av skjermene 
bør være variert, slik at spesielt ikke 
hovedveien oppfattes som en lang, 
ensformig korridor.  

1.4  Områdets tilknytning til 
andre bydeler

På Sørbø er det planlagt å bygge
ca. 900 boliger, fordelt på 392 da.
Det planlegges et lokalsenter ved
Sørbø gård, hvor det vil komme
forretning, kirke, bo- og aktivitetssenter
kombinert med boliger. Det er regulert
inn areal til 2 nye barnehager.

Funksjoner som skoler, barnehager, 
sykehjem, bydelshus, ungdomsklubb, 
kafé og butikker, finnes allerede i 
nærområdet, og vil kunne brukes av 
beboerne på Sørbø. Det er planlagt 
gang- og sykkelveier som knytter Sørbø 
til de andre bydelene. Friområder og 
friluftsområder vil også knytte ulike 
funksjoner sammen.

Like sørvest for Sørbø ligger 
Lundehaugen ungdomsskole, Lunde 
bo-og aktivitetssenter, idrettshall/ 
idrettsplass og Sørbø barneskole. 
I tillegg er det flere barnehager i 
tilstøtende boligområder: Papegøyen 
familiebarnehage, Lundegård 
barnehage, Nabolagets barnehage 
og Ganddal barnehage. Et større 
idrettsanlegg m/ ulike typer baner  
ligger sør for Ganddal sentrum.
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1.7  Bevaringsverdige elementer 
i området

Det skal foretas arkeologisk utgraving 
av de automatisk fredete kulturminnene 
som blir berørt av utbygging.  
De naturmessige viktige elementer som 
bør tas vare på er trær, tregrupper,  
steingarder, store enkeltsteiner og 
andre elementer som er vist på vedlagte 
registreringskart. 

Store enkeltsteiner Store furutrær

Steingarder og store trær

Steingard i friområde FR 2Bunker fra 2. verdenskrig, ligger i FR 2



2.   PLANER MED BESTEMMELSER 

2.1 Reguleringsplan med bestemmelser
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SANDNES KOMMUNE Plan nr.:2004106

Endring til plan nr.:
Tegnforklaring:
PBL. § 25 Reguleringsformål

Bolig
1 Byggeområder (PBL § 25, 1.ledd nr.1)

3 Trafikkområder (PBL § 25, 1.ledd nr.3)

4 Friområder (PBL § 25, 1.ledd nr.4)

5 Fareområder (PBL § 25, 1.ledd nr.5)

6 Spesialområder (PBL § 25, 1.ledd nr.6)

8 Kombinerte formål (PBL § 25, 2.ledd)

Revisjoner før godkjenning: 15.10.08 Korrigert betegnelse for felt FR2
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Offentlig vei
Gang-/sykkelveg
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Reguleringsplan 2004 106 
Godkjent 09.12.2008 

Reguleringsbestemmelser for:       
Jf. plan- og bygningslovens § 26      

Reguleringsplan for del av Sørbø. 

§ 1 AVGRENSING 
 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. 

§ 2 FORMÅL 
Formålet med planen er å legge til rette for bygging av boliger med tilhørende anlegg, 
barnehager forretninger og kommunalteknisk anlegg. 
Planen skal også sikre friområder og friluftsområder med turveier og 
gangveiforbindelser.

§ 3 FELLESBESTEMMELSER 

3.1 Bebyggelsesplaner 
Før søknad om byggetillatelse blir behandlet, må det for områder og delfelt foreligge 
godkjent bebyggelsesplan med tilhørende godkjente tekniske planer og 
landskapsplan. Dette gjelder ikke for A1 og A2. Planene skal ta hensyn til og 
tilpasses tilgrensende områder. Bebyggelsen skal søkes basert på miljø- og 
ressursmessig helhetstenkning og gjøre rede for tomteinndeling, plassering av 
bygninger, adkomst, grønnstruktur, parkeringsanlegg over og under bakken, 
avfallshåndtering, sandlekeplasser, kvartalslekeplasser, materialer, levegger, 
utendørsboder, sykkelparkering og støytiltak. Det skal klart skilles mellom privatareal, 
fellesareal og offentlig areal. 

Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal nødvendige sikringstiltak mot radon 
vurderes og innarbeides i bestemmelsene. 

Offentlige gangforbindelser og turveier vist på plankart skal medtas og forbindelser til 
underganger, bussholdeplasser, skoler, barnehager og lokalsenter skal sikres. Det 
skal sørges for tilknytning til de eksisterende og nye gangveiene i friområder og 
friluftsområder. Tilkomst til eksisterende tråkk skal forbli tilgjenglig. 

Både eksisterende og ferdig planert terreng skal vises på kotert plan. Nødvendig 
areal for energisentral og pumpestasjon skal vises på bebyggelsesplanen. 

For all planlegging og opparbeidelse av området skal Sandnes kommunes normer og 
retningslinjer legges til grunn. Krav om universell utforming skal legges til grunn for 
planlegging av utearealer, garasjeanlegg og adkomstsoner. 

3.2 Landskap, terrengbehandling og eksisterende vegetasjon 
Det skal utarbeides landskapsplan for opparbeidelse av offentlige friområder i takt 
med utbyggingen i henhold til Sandnes kommunes normer. Inngrep i eksisterende 
terreng skal i størst mulig grad bearbeides slik at det danner en naturlig overgang til 
tilgrensende områder, og de store linjene i landskapet skal tilstrebes bevart. Ved 
inngrep som forsaker store høydeforskjeller over kortere avstander skal legges vekt 
på gode løsninger og god utforming i detaljeringsnivå. 
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Større trær og annen verdifull vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Det skal 
utarbeides landskapsplan som skal vise eksisterende og ny vegetasjon i 
sammenheng, som skal danne grønnstrukturen i området. 

3.3 Parkering 
Parkeringsplasser skal opparbeides etter Sandnes kommunes parkeringsvedtekt 
som skal gjelde i sin helhet.  

3.4 Lekeplasser og friområder 
Det skal utarbeides landskapsplan for lekeplasser i byggeområder og friområder. 
Planer skal utarbeides av fagkyndige og godkjennes av Sandnes kommune før 
byggestart. Krav om universell utforming skal legges til grunn for planlegging av 
lekeplasser og friområder. 

Sentralt lekefelt: Det skal etableres sentralt lekefelt i FR 2 og FR 5, (se 
reguleringsplan 2004106). Lekefeltet skal tilrettelegges for større barn og unge med 
muligheter for lek og idrett som for eksempel volleyball, terrengsykkel, skatebane, 
rulleskøytebane, akebakke eller lignende. 

Balløkker: Det skal opparbeides balløkker for planområdet i FR2, FR 4 og FR5. 

Kvartalslekeplasser: Det skal opparbeides kvartalslekeplass i følgende felt, det første 
feltet som bygges ut skal inneholde kvartalslekeplassen:  
B01 eller B03. 
B02 eller B04 
B05
B06 eller B07
B11eller B12 
B09 eller B10 eller B13 
Kvartalslekeplassene er felles for tilgrensende felt. Det opparbeides kvartalslekeplass 
i felt HUP 1 dersom det planlegges mer en 20 boliger på feltet. 

Sandlekeplasser: Antall og størrelse skal være iht. kommunens norm.  

3.5 Støyskjerming 
 Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T- 
1442 og Sandnes kommune sine retningslinjer for støy, ref. miljøplanen, skal legges 
til grunn for gjennomføring av reguleringsplanen. Dette innebærer at det for utendørs 
støyforhold på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk ikke skal overskride 
55dBA. Maks lydnivå(L5AF) om natten (kl.23-07) er 70dBA. 
For innendørs støynivå er planleggingsmålet 30 dBA. For offentlige friområder og 
felles lekeareal for barn, skal støynivået ikke overskride 55 dBA Leq24. 

Støyskjermende tiltak: 
Støyskjerming kan skje som kombinasjon av støyskjerm/voll og bruk av bebyggelse. 
Det vises til rapport 448100-4-R01 Sørbø Sør Trafikkstøyvurdering revisjon 4 datert 
15.05.08 for høyder på støyskjermingstiltak. Det er i støyrapport fra Sinus gjort 
beregning av anslåtte skjermingshøyder for områder langs vei 1 og vei 2. Ved
etablering av støyskjerm langs bru på E39 skal det gjennomføres sikringstiltak mot 
kryssende underliggende gangveiforbindelse. 
Støyskjermingstiltak langs E39 er beregnet for en trafikkmengde på 25.000, 
fremskrevet til år 2020, og for utvidelse av E39 til 4 felt. 

 Fasadetiltak og lokale skjermer: 
For eiendommer som etter de fastlagte tiltakene likevel får et støynivå som 
overskrider de anbefalte støygrensene i rundskriv T-1442, skal det gis tilbud om lokal 
skjerm og/eller fasadetiltak i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplanen, 
dersom dette er nødvendig for å tilfredsstille kravene til støynivå på uteplass (55 dBA 
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Lden) eller til innendørs støynivå (30 dBA LpAeq24t). Der de stedlige forhold gjør det 
mulig, bør minst 50% av arealet på den støyskjermede uteplassen ha soleksponering 
kl. 1500 ved vårjevndøgn. Dersom støynivå utenfor soveromsfasade/vindu overstiger 
Lden 60 dBA vil det gis tilbud om balansert (mekanisk) ventilasjon for hele boligen. 

Det skal redegjøres og dokumenteres for støyforhold i bebyggelsesplaner og ved 
byggemelding. Innen det første året etter innflytting på feltene HUP1, B01, B03, B10 
og B13 skal det for hvert delfelt, dersom det er behov for det, foretas kontrollmåling 
på 10% av boenhetene samt friområdene for å vurdere effekten av 
støyskjermingstiltakene. 

3.6 Behandling av overvann 
Planområdet befinner seg ovenfor Stokkelandsvannet og er en del av nedbørsfeltet 
til Storånavassdraget som munner ut i Indre Vågen. Vassdraget skal behandles som 
et vernet vassdrag. For å hindre avrenning og forurensningstilførsler både i 
anleggsperioden og etterpå skal det etableres tiltak for infiltrasjon og / eller 
sedimentering av vann som deretter ledes til vassdraget.  

Det skal for området som helhet og for det enkelte delfelt legges til rette for  
Lokal overvannshåndtering som en kombinasjon av åpen og lukket løsning. 
Norvars rapport 144/2005 skal legges til grunn for planleggingen. Planer skal 
utarbeides i samarbeid med og godkjennes av Sandnes kommune. 

Overvannet skal gis en miljømessig håndtering der en spesielt for vann fra  
Trafikkarealer vurderer tiltak for fjerning av partikulært materiale. 

Tiltak for fordrøyning kan legges inn i regulerte friområder 

3.7 Skolekapasitet 
Ved utbygging av boliger må det dokumenteres at det er tilstrekkelig skolekapasitet 
på barne- og ungdomstrinnet i inntaksområdet. 

3.8 Algårdkloakken 
Innenfor et område på 4m til hver side for senterlinje rør som visst på plankart, tillates 
det ikke oppført konstruksjoner, anlegg, fyllinger eller foretaes graving uten 
godkjenning fra Sandnes kommune. 

3.9 Avløpsledning 
Innenfor et område på 4m til hver side for senterlinje rør som visst på plankart, tillates 
det ikke oppført konstruksjoner, anlegg, fyllinger eller foretaes graving uten 
godkjenning. 

3.10 Høyspent kabeltrase 
Innenfor markert byggeforbudsone og faresone, tillates det ikke oppført 
konstruksjoner, anlegg, fyllinger eller foretaes graving uten godkjenning. 

3.11 Fordeling av verdier og kostnader 
Fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor planområdet 
kan skje i henhold til jordskifteloven §2 bokstav h, jf. §5 annet ledd.  

§ 4 BYGGEOMRÅDE FOR BOLIG B01 TIL OG MED B13 

4.1 Formål  
Områdene reguleres til bolig med tilhørende garasjer, hager, lekeplasser, 
adkomstveier og teknisk installasjoner mv.  
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4.2 Mindre virksomhet innenfor boligområder 
Det tillates etablering av mindre virksomhet i tilknytning til egen bolig som ikke er 
forstyrende eller til sjenanse for sine omgivelser. Det må søkes bruksendring. 

4.3 % -BRA under terreng 
Parkering under terreng er ikke regnet med i % -BRA. Annet areal under terreng 
regnes % -BRA med 50%  

4.4 B01 
Maksimal % -BRA = 83 %.  
Maksimal antall boenheter = 150.  
Minimum antall boenheter = 131. 

Hovedadkomst til B01 er over B02, i forlengelsen av samleveien som på 
reguleringsplanen ender i kryssningspunktet B02, B03 og B04. 

I område med betegnelse 'inntil 5 etasjer' (se reguleringsplan 2004106) er maksimal 
byggehøyde = 18m over ferdig gjennomsnittlig terrengnivå.  

I området med betegnelse 'inntil 4 etasjer' (se reguleringsplan 2004106) er maksimal 
byggehøyde = 14.5m over ferdig gjennomsnittlig terrengnivå. 

Tekniske installasjoner som heishus og ventilasjonshus aksepteres over den 
fastsatte maksimalhøyde. 

4.5 B02 
Maksimal % -BRA = 61 %.  
Maksimal antall boenheter = 65.  
Minimum antall boenheter = 57. 

Hovedadkomst til B01 er over B02, i forlengelsen av samleveien som på 
reguleringsplanen ender i kryssningspunktet B02, B03 og B04. 

Maksimal byggehøyde = 14.5m over ferdig gjennomsnittlig terrengnivå.  

Tekniske installasjoner som heishus og ventilasjonshus aksepteres over den 
fastsatte maksimalhøyde. 

4.6 B03 
Maksimal % -BRA = 106 %.  
Maksimal antall boenheter = 124.  
Minimum antall boenheter = 109. 

I området med betegnelse 'inntil 5 etasjer' (se reguleringsplan 2004106) er maksimal 
byggehøyde = 18m over ferdig gjennomsnittlig terrengnivå.  

I området med betegnelse 'inntil 4 etasjer' (se reguleringsplan 2004106) er maksimal 
byggehøyde = 14.5m over ferdig gjennomsnittlig terrengnivå. 

Tekniske installasjoner som heishus og ventilasjonshus aksepteres over den 
fastsatte maksimalhøyde. 

4.7 B04 
Maksimal % -BRA = 67 %.  
Maksimal antall boenheter = 80.  
Minimum antall boenheter = 70. 
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Maksimal byggehøyde = 14.5m over ferdig gjennomsnittlig terrengnivå.  

Tekniske installasjoner som heishus og ventilasjonshus aksepteres over den 
fastsatte maksimalhøyde. 

4.8 B05 
Maksimal % -BRA = 90 %.  
Maksimal antall boenheter = 90.  
Minimum antall boenheter = 79. 

Maksimal byggehøyde = 11.5m over ferdig gjennomsnittlig terrengnivå.  

4.9 B06 
Maksimal % -BRA = 92 %.  
Maksimal antall boenheter = 61.  
Minimum antall boenheter = 53. 

Maksimal byggehøyde = 11.5 over ferdig gjennomsnittlig terrengnivå.  

B06 og B07 betraktes som et felt når det gjelder krav til bebyggelsesplan, felles 
arealer, parkering, lekeplasser osv. 

4.10 B07  
Maksimal % -BRA = 87 %.  
Maksimal antall boenheter = 24.  
Minimum antall boenheter = 21. 

Maksimal byggehøyde = 11.5m over ferdig gjennomsnittlig terrengnivå.  

B07 og B06 betraktes som et felt når det gjelder krav til bebyggelsesplan felles 
arealer, parkering, lekeplasser osv. 

4.11 B08 
Maksimal % -BRA = 56 %.  
Maksimal antall boenheter = 10.  
Minimum antall boenheter = 9. 

Maksimal byggehøyde i feltet = 11.5m over ferdig gjennomsnittlig terrengnivå.  

B08 og B12 betraktes som et felt når det gjelder krav til bebyggelsesplan felles 
arealer, parkering, lekeplasser osv. 

4.12 B09 
Maksimal % -BRA = 62 %. Eneboligtomtene skal ha en BRA på maksimal 320m2 per 
tomt.

Maksimal antall boenheter = 34.  
Minimum antall boenheter = 30. 

Maksimal byggehøyde i feltet = 11.5m over ferdig gjennomsnittlig terrengnivå.  
Det skal avsettes grunn til inntil 4 eneboligtomter til grunneiere på minimum 400m2 
per tomt. 

B10 og B09 betraktes som et felt når det gjelder krav til bebyggelsesplan, felles 
arealer, parkering, lekeplasser osv. 
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4.13 B10 
Maksimal % -BRA = 116 %.  
Maksimal antall boenheter = 36.  
Minimum antall boenheter = 32. 

Maksimal byggehøyde i feltet = 11.5m over ferdig gjennomsnittlig terrengnivå.  

B10 og B09 betraktes som et felt når det gjelder krav til bebyggelsesplan, felles 
arealer, parkering, lekeplasser osv. 

4.14 B11 
Maksimal % -BRA = 74 %.  
Maksimal antall boenheter = 67.  
Minimum antall boenheter = 59. 

Maksimal byggehøyde = 11.5m over ferdig gjennomsnittlig terrengnivå.  

4.15 B12 
Maksimal % -BRA = 59 %. Eneboligtomtene skal ha en BRA på maksimal 320m2 per 
tomt.

Maksimal antall boenheter = 31.  
Minimum antall boenheter = 27. 

Maksimal byggehøyde = 11.5m over ferdig gjennomsnittlig terrengnivå.  

Det skal avsettes grunn til inntil 6 eneboligtomter til grunneiere på minimum 400m2 
per tomt. 

B12 og B08 betraktes som et felt når det gjelder krav til bebyggelsesplan, felles 
arealer, parkering, lekeplasser osv. 

4.16 B13 
Maksimal % -BRA = 74 %.  
Maksimal antall boenheter = 36.  
Minimum antall boenheter = 32. 

Maksimal byggehøyde i feltet = 11.5m over ferdig gjennomsnittlig terrengnivå.  

§ 5 KOMBINERTE FORMÅL: HUP 1, A1, A2, og midlertidig trafikkareal.  

5.1 HUP1 
Området reguleres til bolig, PU-boliger, forretning, barnehage, kirke, idrettsformål og 
forsamlingslokale med tilhørende parkering, utearealer, adkomstveier og tekniske 
installasjoner. Det stilles krav om at det skal etableres en barnehage på området og 
at det avsettes areal til en nærvarmesentral. 

5.2 Grad av utnyttelse HUP1 
Maksimal % -BRA = 67 %.  
Maksimal antall boenheter = 80.  
Minimum antall boenheter = 70. 

Maksimal byggehøyde = 14.5m over ferdig gjennomsnittlig terrengnivå.  

Tekniske installasjoner som heishus og ventilasjonshus aksepteres over den 
fastsatte maksimalhøyde. 
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Parkering under terreng er ikke regnet med i % -BRA. Annet areal under terreng 
regnes % -BRA med 50%  

5.3 A1 og A2 
Tomten skal nyttes til barnehage med tilhørende lekeareal og parkeringsareal. 
Bygning skal plasseres innenfor angitt byggesone.  

 Takflater skal være skrå, pulttak eller saltak.  

 Adkomst til tomta skal tilrettelegges slik at det gir en trafikksikker hente/bringe 
situasjon. 

 Barnehagens lekearealer skal ikke utsettes for støynivå over 55 dBA.  

 Som del av søknad om tiltak skal det framlegges utomhusplan der bl.a. 
opparbeidelse av lekearealer, øvrige utearealer, bilparkering og sykkelparkering skal 
framgå.

 Barnehagen skal utformes etter prinsippet om universell utforming, dette gjelder både 
inne og uteareal. 

 Eksisterende jordsmonn og tilkjørte masser til barnehagen må ikke inneholde 
forurensninger. Dette skal dokumenteres ved søknad om tiltak og ved kontroll av de 
masser som tilføres i byggeperioden. 

5.4 Grad av utnyttelse A1 og A2 
Maksimal % -BRA = 25 %.

Maksimal byggehøyde = 8.5m over gjennomsnittlig terrengnivå.  

5.5 Midlertidig trafikkareal 
Det skal være mulighet for etablering av midlertidig trafikkareal i forbindelse med 
anleggsadkomst til VA ledning, og støyvoll langs E39. Adkomsten legges på duk og 
bygges opp fra eksisterende terreng. Skadet terreng tilbakeføres til opprinnelig stand 
etter anlegget er ferdig.  

Midlertidig trafikkareal over HUP1: 
Før kravene til arkeologisk undersøkelse / utgraving er gjennomført i området visst 
som formål rekkefølgebestemmelser skal det være mulighet for etablering av 
midlertidig trafikkareal over formålet. Gangveien skal legges på duk og bygges opp 
fra eksisterende terreng. Det skal ikke gjøres noen inngrep under eksisterende 
terreng.

§ 6 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDER  

6.1 Fellesbestemmelser 
Det skal for hele planområdet utarbeides tekniske planer for offentlige kjøreveier, 
gang- sykkelveier, samt annen veigrunn, som legges fram for offentlig godkjenning. 
Planer skal vise fartsdempende tiltak, og trygge kryssningspunkter på samleveien. 
Det skal etableres sykkelsluser eller annen fartsdempende tiltak der gang- 
sykkelveier krysser en kjørevei. Det tillates ikke flere avkjørsler til veg 1 enn det som 
er vist på planen.

6.2 Hoveveien 
Rabatten mellom gs-vei og kjørevei kan reduseres til 1.0 m foran Sørbø gård for 
bedre tilpassing til eksisterende bygninger. 
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§ 7 FRIOMRÅDER FR1 TIL OG MED FR6 

7.1 Fellesbestemmelser 
Det skal være mulighet for å etablere permanente og midlertidige sedimentering / 
renseanlegg for behandling av overflatevann som skal slippes ut i 
Stokkelandsvannet.

Det kan plasseres nødvendige tekniske anlegg som for eksempel energistasjoner og 
pumpestasjoner i disse områdene. 

7.2 FR1 
Opparbeidelse av dette området skal ses i sammenheng med utbygging av Hove 
området utenfor plangrense. Det er ingen krav til landskapsplan eller opparbeiding av 
FR1 ved utbygging av delområdene innenfor reguleringsplan for del av Sørbø plan 
2004106. Ved opparbeidelse av tekniske planer og utbygging for første tilgrensende 
felt utenfor planområdet, (som grenser til FR1), skal området planlegges og 
opparbeides slik at eksisterende landskapskarakter videreføres. 

7.3 FR2, FR3, FR4, FR5 og FR6 
Områdene skal opparbeides og planlegges for lek og opphold, med parkmessig preg. 
Ballfelt og sentrallekeplass skal plasseres innenfor disse områdene, og opparbeides i 
henhold til godkjent landskapsplan.  

§ 8 FRILUFTSOMRÅDER FL1 OG FL2 

8.1 Fellesbestemmelser 
Det skal ikke iverksettes tiltak eller etableres anlegg som er til hinder for å benytte 
områdene til friluftsliv.

Det skal være mulighet for å etablere sedimentering / rense anlegg for behandling av 
overflatevann som skal slippes ut i Stokkelandsvannet. 

Det kan plasseres nødvendige tekniske anlegg i disse områdene.  

Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. 

§ 9 SPESIALOMRÅDER 

9.1 Frisiktssone  
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde lik 0,5 m over de tilstøtende veiers nivå. 

§ 10 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

10.1 Generellt 
Adkomstveier fram til feltet, interne veier, gang- sykkelveier, tilhørende lekearealer og 
utomhusanlegg skal være opparbeidet før boligene tas i bruk. Gang- sykkelvei 1 
(G/S1), skal oparbeides samtidig med undergang under Hoveveien. Gang- sykkelvei 
2 (G/S2), skal opparbeides ved utbygging av det første tilstøtende feltet. Gang- 
sykkelvei 3 (G/S3), fra Elgveien og fram til og med FR6 etableres samtidig med 
avløpsledningen i Elgveien. Gang- sykkelvei 3 (G/S3) langs B07 etableres samtidig 
med B07. 

10.2 Rundkjøring, undergang og bussholdeplass ved Hoveveien 
Det tillates bygd inntil 200 enheter før det stilles krav til opparbeidelse og ferdigstilling 
av rundkjøringen, undergang, gang- sykkelvei 1 (G/S 1), og bussholdeplass. 
Rundkjøring må være etablert før bygninger på HUP 1 tas i bruk. Når veinettet i HUP 
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1 er etablert, skal avkjørsler, (for eksisterende bebyggelse i dette feltet), direkte ut 
mot Hoveveien, stenges. 

10.3 Rekkefølgebestemmelser friområder 

 FR2 skal opparbeides og ferdigstilles i takt med utbygging av felt B02 og B11. 

FR 3 skal opparbeides og ferdigstilles i takt med utbygging av felt B04. 

FR 4 skal opparbeides og ferdigstilles i takt med utbygging av felt HUP 1. 

FR 5 skal opparbeides og ferdigstilles i takt med utbygging av felt B05. 

FR 6 skal opparbeides og ferdigstilles i takt med utbygging av felt B06. 

Det skal være etablert ballfelt i området før innflytting i felt B01, B02, B04, B08, B09, 
B10, B12 og B13. 

10.4 Rekkefølgebestemmesler arkeologisk utgraving. 
Området på reguleringsplanen vist som formål rekkefølgebestemmelser stiller krav til 
arkeologisk undersøkelse. Før iverksetting av tiltak i tråd med gjeldende 
reguleringsplan skal det foretas en arkeologisk utgravning av de automatisk fredete 
kulturminner som blir berørt av nye tiltak i planområdet, bosetnings- og aktivitetsspor 
(id 94948 og 94949) og 2 tufter, 4 rundrøyser, 1 langrøys og gardfar og steingjerder 
(id 94952). 

Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres slik at den arkeologiske utgravningen kan fastsettes. 

10.5 Støyskjerming. 
Det skal ikke gis brukstillatelse for boligene før de og tilhørende uteplasser er 
skjermet ihht krav i  § 3.5. 
Tekniske planer og planer for gjennomføring(varslingsplaner) for 
støyskjermingstiltakene langs E-39 og Hoveveien skal godkjennes av Statens 
vegvesen før utbyggingen kan igangsettes. Dette gjelder også endelig plassering av 
støyskjeringstiltakene. 

Rev. byplansjefen 15.10.2008 



2.   PLANER MED BESTEMMELSER 

2.2 Detaljplan med bestemmelser



2.   PLANER MED BESTEMMELSER 

2.3 Diverse



3.  MÅLSETTING 

Sørbø utvikles til å bli et godt, 
attraktivt, miljø- og barnevennlig 
boligområde. 

Det tas vare på bevaringsverdige 
trær der det er mulig, f.eks. som 
mindre tregrupper ved lekeplasser 
eller fellesområder. Dette vurderes 
i forbindelse med utarbeidelse av 
detaljplaner. Store steiner/grupper 
av stein innarbeides som spennende 
innslag i friområder, lekeområder og 
boligområder.

Gode sammenhenger av bebygd 
mønster, mellom areal dekt av 
bygninger kontra åpent areal, 
grønt kontra trafikkareal, danner 
et godt helhetsinntrykk. Form, 
struktur, størrelse og volum er godt 
proporsjonerte og modellerte til 
menneskeskala. Beboerne på Sørbø bor 
i en grønn landsby der det er hyggelig 
og trygt både å komme og gå, være 
alene og sammen med andre.

Det etableres gode gangforbindelser 
til buss og gang-/ sykkelforbindelse 
til bane. Støyskjerming er ivaretatt 
både lydmessig og estetisk ved en 
variert utforming som er integrert i 
bebyggelsen og i uteområdene.

Bebyggelsen har framtidsretta og 
fleksible energiløsninger kombinert 
med moderne utforming. Det er 
gjennomgående sammenheng i 
farger og materialbruk, som gir 
gjenkjennelighet og ro i det visuelle 
bildet både på nært hold og som 
fjernvirkning. I tillegg er materialbruk, 
farger, former og beplantning variert 
slik at det blir et mangfold i opplevelser 
både for mennesker og dyr.

Mangfold i opplevelser

En grønn landsby

Gode gang- og sykkelforbindelser



4.  FELLES RETNINGSLINJER

Generelle retningslinjer

Formingsveilederen skal sikre at 
planens kvaliteter og karakter sikres 
under utbyggingen og ivaretas etter 
ferdig utbygging. Veilederen skal hjelpe 
utbyggere og beboere med å utforme 
bebyggelse og utearealer til en helhet 
med gode kvaliteter.

Veilederen utdyper regulerings-
bestemmelsene. Den skal brukes for 
alle byggeområder og fellesområder 
og inngå som forpliktende vedlegg ved 
kjøpekontrakter. 

Hensikten med disse retningslinjene 
er å sikre planlegging og oppfølging av 
veilederens målsetninger og intensjoner.
Videre å gi retningslinjer for drift og 
vedlikehold av kommunale anlegg, 
fellesanlegg og private eiendommer.



4.1  Generelle retningslinjer for utbyggere

I planfase plikter utbygger:

1. Gjøre seg kjent med reguleringsplan og bestemmelser for Sørbø,
 samt kommunale retningslinjer med krav til detaljplaner, lekeplassnorm og
 parkeringsnorm. Videre å utarbeide retningslinjer for drift og vedlikehold 
 av fellesanlegg. 

2. Gjøre seg kjent med målsetninger og retningslinjer for Sørbø slik de er  
 beskrevet i veilederen.

3. Utbygger har ansvar for utarbeiding av detaljplan.

4. I forbindelse med utarbeiding av detaljplaner skal hvert delfelt gjennomgås i  
 henhold til sjekkliste i formingsveilederen. 

5. Detaljplan skal etter godkjenning i Sandnes kommune inngå som dokument i  
 denne formingsveilederen.

I prosjekteringsfase plikter utbygger:

6. Planlegge og gjennomføre utbygging i henhold til detaljplan, retningslinjer og   
 formingsveileder.

7. For å sikre estetisk kvalitet skal boligene og utearealene planlegges og  
 utføres av kvalifiserte fagfolk.

8. Utbygger har ansvar for etablering av velforeninger, fastsette vedtekter,  
 medlemsavgift og sikre at det blir satt i verk permanente ordninger for drift  
 og vedlikehold av fellesområder.

4.  FELLES RETNINGSLINJER



4.2  Godkjenning av byggemeldingstegninger 

1. For å ivareta kvaliteten skal alle byggemeldingstegninger  oversendes til   
 feltets arkitekt for uttalelse. 

2. Tegningene skal omfatte planer, snitt og fasader i målestokk 1: 100 I tillegg  
 skal det oversendes utomhusplan som viser tomt med ferdig opparbeidet  
 terreng med høydeangivelse, levegger, terrasser, belegg og beplantning  
 inntegnet.

3. Tegningene skal omfatte tegninger av carport/ garasje og boder som   
 eventuelt bygges senere.  

4. Det skal vedlegges oppsett på utvendige materialer, fargebruk og ferdig  
 utfylt  sjekkliste.
  

4.3  Generelle retningslinjer for beboere

1. Beboere skal gjøre seg kjent med de målsetninger og retningslinjer som  
 gjelder for Sørbø samlet og de detaljerte retningslinjer som gjelder innenfor  
 beboernes delområde.

2. Beboerne skal følge de retningslinjer som berører både felles- og private  
 arealer.

3. Beboerne er pliktige medlemmer av velforeningen. Velforeningen foreslår  
 vedtekter og medlemsavgift. Velforeningene skal ha ansvar for drift og  
 vedlikehold av fellesareal og fellesanlegg.

4. Bolig skal ferdigstilles. 

5. Beplantning og opparbeiding av terrasser og utearealer skal være   
 opparbeidet senest 18 måneder etter innflytting.

6. Ved levering av ikke ferdigstilt bolig skal selger sikre at kjøper er inneforstått  
 med at kjøper ferdigstiller bolig i overensstemmelse med godkjente   
 tegninger og sjekkliste i overensstemmelse med formingsveilederen.

7. Oppføring av carport/ garasje og tilleggsboder kan utsettes, kjøper 
 må da forplikte seg til å nytte utarbeidete tegninger godkjent ved   
 byggemelding.

4.  FELLES RETNINGSLINJER



4.4  Retningslinjer for drift, vedlikehold og oppfølging  

1. Den enkelte grunneier skal vedlikeholde sine private arealer. Eventuelle  
 retningslinjer gitt i byggetillatelse og formingsveileder eller kommunale  
 vedtekter skal følges.

2. Det skal etableres velforening. Krav om medlemskap inngår som del av     
 salgskontrakten. Utbygger har ansvar for etablering av velforening,    
 fastsetting av vedtekter og medlemsavgift.

3. Velforeningen skal ha ansvar for drift- og vedlikehold av fellesarealene og 
 andre felleslokaler. Medlemsavgiften skal gå til drift og vedlikehold av 
 fellesområder, felleslokaler eller annet som foreningen bestemmer.

4. Sandnes kommune har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale 
 anlegg som offentlig trafikkareal og friområder som er overtatt. 

5. Eventuelle endringer i belegg, møblering og beplantning skal følge 
 målsetningene og retningslinjene i formingsveilederen.
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4.5  Felles retningslinjer 
for detaljplaner

Gjesteparkering

Gjesteparkering skal fortrinnsvis 
utformes som del av atkomsten til 
feltet. Se punkt 5.2.1 for gatebelegg. 

Lekeplasser

Parksjefens vurderingskriterier og 
normer for tekniske planer for blant 
annet lekeplasser skal legges til grunn 
for planlegging og opparbeiding dersom 
ikke annet er avtalt med Sandnes 
kommune.

Bebyggelsen

Bebyggelsen innenfor hvert delfelt 
skal gis en helhetlig utforming i valg 
av arkitektonisk formspråk, farge- og 
materialvalg. Det skal tas  hensyn til 
eksisterende eller planlagt bebyggelse i 
tilstøtende delområder.

Bygningene skal gi uttrykk for sin 
funksjon med moderne formspråk. 
Arkitekturen skal springe fram av 
funksjonelle, symbolske, økonomiske 
og stedlige overveiinger, dvs motvirke 
løsninger preget av tomme effekter og 
påfunn.

Bygningen skal utformes slik at de har 
lavt energibruk, men det stilles ikke 
krav utover gjeldende teknisk forskrift.

Boligene skal primært utformes for
å gi gode boligrom og gode utendørs
oppholdsarealer. Kvalitetene i 
boligrommene er knyttet til materialbruk 
og luftkvalitet, møbleringsmuligheter,
dagslys, attraktivt utsyn, fl eksibilitet
og alternativt rombruk, samt visuell og
fysisk forbindelse mellom ute og inne.

Utformingen og plasseringen av
garasjer og boder skal gjøres bevisst i
forhold til boligen, hagen og veien slik
at helhetsinntrykket ivaretas og det
oppnås gode private og felles uterom.

Gode lekeplasser i et trygt og spennende nærmiljø

4.  FELLES RETNINGSLINJER
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Kulturlandskapet lever videre i 
ny form

Sørbø er i dag et kulturlandskap som 
danner overgangen mellom byen og 
naturlandskapet ved Stokkalandsvatnet. 
De mest bevaringsverdige elementene 
bør videreføres i utformingen slik at det 
typiske og særpregede blir ivaretatt.

Nye felles elementer tar utgangspunkt 
i det kultiverte landskapsrommet 
og er inspirert av materialbruk fra 
tidligere gårdsdrift. Materialbruken 
har enkle og ærlige uttrykk som tre, 
stein og galvanisert stål, betong og 
naturelementer som er hjemmehørende 
på stedet.

Det legges til grunn en helhetlig 
materialholdning for tilførte elementer 
som skal styrke hovedtanken. 
Sammensetningen av materialbruk og 
farge bruk vil skape sammenhenger, og 
det vil likevel være rom for variasjon 
og mangfold. Ved utbygging av 
hvert enkelt delfelt vil dette kunne 
opparbeides trinnvis. 
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5.1  BEBYGGELSEN

5.1.1 Materialer i tema fra by til 
natur

Kriterier for materialvalg og utstyrstype 
er at det skal velges solide materialer 
med lang levetid og god kvalitet. 
Alt utstyr skal være mest mulig 
vedlikeholdsfritt. 

Stein, tre, galvanisert/ varmforsinket 
stål, detaljer i sink, aluminium (rustfritt 
stål): Disse materialene skal brukes 
i lysmaster, skilt, trafikkstengsler, 
sykkelstativ, utemøbler, postkasser, 
takrenner/ nedløp, husnummer, 
tekniske bokser etc.

Kledning med tilhørende lister, dører, 
vinduer og rekkverk skal være tilpasset 
moderne arkitektur. Inngangsdører skal 
være malte.

5.1.2 Fargeholdning 

Fargetradisjonen i området er kystpalett 
og bebyggelsen på Sørbø skal inngå i 
denne. Kystpalett betyr at hovedfargen 
på bygningene er i lyse toner med 
innslag av oker, rødt og med mørkere 
nyanser i kontrastfelt. Kontrasterende 
farger på omramminger, belistning, 
inntrukne/utbygde elementer, vindu 
og dører etc er også vanlig. Fargevalg 
godkjennes av feltets hovedarkitekt.

Inntil 30 % av bygningene kan utformes 
med mørk farge. Mørke farger skal ha/ 
brekke mot varme toner. 

Eksempel på fargesetting i lyse toner i eksisterende 
bebyggelse på naboområdet Lundehaugen 
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5.1.3 Kystpaletten

 
Det karakteristiske med dette 
landskapet et den åpne himmelen og 
det skiftende lyset.

Tradisjonelt har bebyggelsen i det åpne 
kystlandskapet vært lys. Forbildet til de 
hvite husene langs kysten er fyrtårnene. 
De var hvimalt for at de skulle synes på 
lang avstand og hvit er en av de fargene 
som bærer lengst ute i naturen.
  
På husene var det ofte bare den fasaden 
som vendte mot sjøen som ble malt 
hvit. De andre fasadene fikk som regel 
en okergul eller rød (jernoksyd) farge, 
fordi disse fargene kostet langt mindre 
enn hvitt.

Andre underordna bygninger ble malt 
i rimelige farger som oker, låverød 
(jernoksyd) eller andre jordfarger.
Mange hus ble ikke malt i det hele tatt, 
og fikk gråne naturlig. 
 
Fargene i denne paletten er også 
inspirert av naturen. Løvskogen med 
sine lyse stammer. Ask, or, selje , bjørk 
og lønn. Vi finner valørene innen det 
grå og lysebrune spekteret. Furua har 
ogå sin naturlige plass i vårt landskap 
med sine rødbrune stammer. Fjellet, 
svabergene og sanden bidrar med et 
utall av grå og beige nyanser. 

For Sørbø er fargene på 
bygningskroppene holdt på det lyse 
spekteret med innslag av brune og 
grålige farger. Det er også tatt med 
avdempede røde og okergule.

Som staffasjefarger anbefales det å 
bruke lysere eller mørkere valører uten 
at de er kulørsterke. Bygg med slike 
kraftige farger på detaljer kan fort gi en 
“tivolieffekt “ i området.

Grunnmur skal ha en underordnet farge 
som bygger opp under husets farger 
forøvrig. 

Garasjer og boder bør ha samme farge 
som boligen. 

Rekkehus i samme rekke skal ha 
samme farge.

Der det er gjerder i skillet mellom eien-
dommene skal disse overflatebehandles 
på samme måte i hvert boligfelt. 
Gjerdet hører da til hagene.  De får sin 
farge fra naturen og ikke fra 
arkitekturen, f.eks grålig eller brunlig.
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643 Lys grå

625 Ekte Lutgrå 657 Kalkhvit

636 Stilhvit

814 Telebrun616 Tuftegrå

607 Oker
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848 Grå Antikk

639 Fjellgrå

819 Gammelrød

635 Fossehvit

827 Stølgrå

810 Heigul RY.20 Oker RR.20 Rød RB.10 Brun RO.0 Uten 
pigment

5.1.3 Kystpaletten*

* Alle farger som er vist er hentet fra Jotuns fargekart, untatt royalimpregnert.
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394 Varmgrå
3504-Y19R

1516 Odense
S0505-Y10R

1466 Gogstad
2139-Y20R

2338 Elg
S7020-Y80R

1108 Fyn
S1005-Y10R

761 Varmgrå
2305-G99Y

1574 Kalksten
S0804-Y10R

168 Strandgrå
1905-G89Y

8143 Older
4111-G97Y

206 Nevada
1910-Y26R

2271 Berg
S7005-Y50R

1377 Utmark
3107-Y24R

1926 Snedråpe
S 2002-Y

8025 Skodde
2803-G99Y

343 Antikkhvit
1006-Y26R

5.1.3. Kystpaletten*

* Alle farger som er vist er hentet fra Jotuns fargekart.
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5.1.4 Taktekking

Takpanner kan være av tegl/naturstein/
betongstein eller annen tekking, og med 
glatt overflate (ikke glasert). Farger i 
brunrødt, svart og grått. Takstein kan 
være flat, enkel- eller dobbeltkrummet. 

Taket er husets 5. fasade. For de som 
ser ned på Sørbø vil takene være en del 
av deres utsikt. Det er viktig at disse 
danner et helhetlig bilde og at ingen tak 
stikker seg ut på en negativ måte.
 
For takene skal fargeskalaen ligge  fra 
sort via grå til avdempet rød, rødbrun.
Det skal unngås sterkt ensfargede 
oransjerøde materialer. 
Overflaten skal være matt.

Der husene hører naturlig sammen i et 
felt, velges samme materiale på taket.

Taktekkingsmaterialer kan  være:

• takstein i betong eller tegl
• papptak/folie
• zink
• skifer
• grønne tak/sedum/mose

Det skal ikke brukes glassert, blank 
takstein eller taktekkingsmaterialer som 
avviker fra beskrevet fargeskala. 
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5.1.5 Beslag

Detaljer i bygninger som takrenner o.l. 
skal være galvanisert, sink/ aluminium 
el.l.  Beslag kan tilpasses takfarge.

5.1.6 Ytterdører

Historisk sett er hovedinngangsdøren 
gitt mye oppmerksomhet, både i 
utforming og farge.

Den skulle fortelle, ikke bare om hvor 
inngangen var, men også om hva slags 
bygg den tilhørte og om statusen til 
brukerne/beboere av bygget. 

Hoveddøra i en bolig er den som skal 
ønske oss velkommen hjem.  

Hoveddører, med eller uten glass,er 
malt i den farge som er ønskelig. 

Om det finnes biinnganger i huset, 
anbefales det at disse får en mindre 
dominerende farge i de tilfelle der 
hoveddøra er kulørt.
Der hoveddøra er i en nøytral farge 
f.eks. hvit, får undreordna innganger 
samme farge på døra.

Ytterdører i ulike farger.
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5.1.7 Skillevegger mellom 
uteplasser

Detaljplanen skal gi bestemmelser om 
utforming av le/skillevegger mellom 
eiendommer. Boliger i samme rekke skal 
ha en enhetlig utforming av denne type 
elementer. Levegger skal byggemeldes 
sammen med bolig. Det anbefales at 
den bygges samtidig med boligen.

5.1.8 Terrasser

Terrasser skal plasseres på og tilpasses 
terreng. Terrasse skal ligge maks 30 
cm over ferdig opparbeidet terreng. 
Det tillates opp til 50 cm nivåforskjell 
på 30 % av sidene. Nivåforskjell til 
terreng skal bygges av naturstein eller 
stedstøpt betong, som en forlengelse 
av grunnmur. Høyder skal vises på 
tomteplan og oversendes feltets 
hovedarkitekt.

Terrassen skal være en naturlig del av 
en grønn, beplantet hage.  

Enhetlig utforming av skillevegger

Terrasse skal ligge maks. 30 cm over terreng

Terrasser plasseres på og tilpasses terreng
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5.2  TRAFIKKAREAL

5.2.1 Materialer på flatene

Trafikkareal bør deles opp med 
ulikt dekke som asfalt, betongstein, 
naturstein og grasarmering. Det 
tilstrebes universell utforming på areal 
fra parkeringsplass fram til bolig. 

Veier skal utformes i tråd med 
kommunalteknisk norm fra Sandnes 
kommune. Det kan brukes materialer 
både av asfalt, naturstein og betong.

Interne veier, gang og sykkelveier bør 
ha granitt kantstein langs fortau og 
rabatter. Det kan også brukes granitt 
storgatestein som kant mellom fortau 
og plantefelt.

Atkomst anbefales belagt med stein i 
natur/betong eller grus. 

Eksempler på løsninger:

Gangbaneheller kan brukes i 
fellesområder

Overgang mellom materialer Gatestein og kanter

Kantstein i granitt

Trafikkareal kan deles opp med ulikt dekke
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5.2.2 Parkering

Sandnes kommunes norm benyttes.

5.2.3 Parkeringsområder

Store parkeringsområder mykes opp 
med beplantning og trær.
Større flater kan utformes med heller/
grasarmert dekke. Gangbaner og 
plasser merket for rullestolsbrukere skal 
ha fast dekke. 

5.2.4 Parkering av større 
kjøretøy

Detaljplanene skal gi bestemmelser 
om at det ikke er lov til parkere større 
kjøretøy i boligområdene.

Asak grasarmering, betongstein
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5.2.5 Pullerter/veisperre

Pullerter skal være av galvanisert/
varmforsinket stål eller stor naturstein.  

5.2.6 Gategods

Det benyttes standard type for Sandnes 
kommune vedr sandfang/rist og 
kumlokk.

5.2.7 Sykkelstativ 

Gode eksempler i tråd med materialvalg 
ellers kan være:

Sykkelpullert fra Vestre, varmforsinket 
utførelse, art nr 586.901
Alternativ: Publicus, Ørsta stål, 
galvanisert utførelse. 
 
Sykkelparkeringsplasser samles i mindre 
grupper nær inngang.

5.2.8 Annet utstyr

Avfallsbeholdere og stammevern skal 
være i galvanisert/varmforsinket stål.

Sykkelstativ Publicus, Ørsta stål

Sykkelstativ Urban, Vestre

Stammevern Vestre, i trafikkområder.Avfallsbeholder Vestre Urban, varmforsinket stål.
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5.3  STØYSKJERMER, 
STEINGARDER, OG 
ENKELTSTEINER

5.3.1 Støyskjermer

Hovedveien inn i området må 
støyskjermes i forhold til angitte 
høyder i støyrapporten. Det er et mål 
at støyskjermene skal framstå som 
funksjonelle og estetiske element, som 
bidrar til vakre og trivelige uterom.
 
Valg av materialer til støyskjerm 
vurderes for hver strekning.
Det tilstrebes en variasjon av 
støyskjermer, både av trematerialer, 
trematerialer og glass, steingard og en 
kombinasjon av alle langs hovedveien 
inn i området. Det er viktig at det settes 
av rom for plantefelt langs støyskjerm, 
både som langsgående felt, som nisjer 
og ev. som felt mellom steingard og 
støyskjerm.

Støyskjerm i tre og glass anbefales 
langs boligområdene BO3, BO4 og 
BO8, men kombinasjonen steingard og 
treskjerm m/glass kan også brukes.
Strekningen langs BO5 planlegges med 
steingard.  

Steingardene vil enten være tosidige 
eller ensidige med oppfylt terreng i 
bakkant. For friområdene kan ensidige 
steingarder med treskjerm benyttes, 
der en kan utforme voller og høydedrag 
med lekeområder bak. 

Støyskjerm i tre og glass

Støyskjerm i tre på mur
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Steingard fra stedet, sprengstein

Steingard fra Jæren, dyrkningsstein

5.3.2 Steingarder

Det er ønskelig med en hovedsteingard 
i retning nordvest/sørøst gjennom 
området. Ny steingard anlegges 
gjerne som del av støyskjerm og som 
avgrensning, på sørsida av hovedveien 
inn i området fram til gang- og 
sykkelveien med fortsettelse videre 
langs denne ned mot Høylandsåna. 
Langs gangvegen utformes den som ei 
steinlenke, med pukk rundt. Steingarder 
langs interne veier kan også være 
aktuelt.

Nye steingarder bygges som 
dobbeltsidige eller ensidige med 
oppfylling av jord på baksida. 

Av eksisterende steingarder kan de 
beste dobbelsidige beholdes med 
mindre utbedringer. De ensidige 
steingardene hvor steinene ligger 
ustøtt, beholdes som rekker av stein, 
med bare en stein i høyden. Dette 
arbeidet planlegges sammen med 
Parkavdelingen i kommunen. 

Til nye steingarder og utbedringer 
benyttes lokal stein/morenestein ev. 
sprengstein, gjerne fra området. 



Store steiner tas vare på

Plantemur som overgang mellom offentlig og privat Overganger mellom felles og privat

Naturstein som overgang mellom felles og privat
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5.3.3 Steiner i terrenget

Så langt råd er forsøker en å ta vare 
på store steiner, og bruke disse som 
lekeelementer i friområdene. Samling 
av steiner bør ligge som urørt gruppe i 
naturterreng.

5.3.4 Murer i terreng

I skråninger brattere enn 1:1,5 
anlegges forstøtningsmurer. Slakere 
skråninger anlegges som plantefelt eller 
grasfelt. Forstøtningsmurer i terreng 
bygges av stedlig type stein (avrunda 
jærstein/morenestein eller sprengstein). 

5.3.5 Murer i bebyggelsen

Murer som henger sammen med 
bygninger tillates oppført i samme 
materiale som bygningen, i stedstøpt 
betong eller naturstein. 



Godt eksempel på lav oppbinding av trær, med 3-4 
stokker.
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5.4  BEPLANTNING

5.4.1 Eksisterende trær

Bestående trær merket i 
registreringskart ønskes bevart. I videre 
planlegging, der det er hensiktsmessig, 
bør det tas hensyn til dette. 

Trerekke mot Hoveveien: En vakker 
trerekke bestående av store frittstående 
trær langs hovedveien som bør bevares 
der det er mulig. Tresorter i rekken er 
stort sett ask og platanlønn.

Eksisterende trær i området består av: 
Selje, bjørk, ask, rogn, gråor/svartor, 
furu og gran. 

Eksisterende furutrær sentralt i 
området er høge, ranke, tar minimalt 
med utsikt og sol og gir mye tilbake til 
området miljømessig. Det oppfordres 
til bevaring av grupper av disse, og 
dette innarbeides i detaljplanene for 
B11 og B12 og videre gjennom hele 
byggeprosessen (tilstanden på trærne 
må inngå i en vurdering). 

5.4.2 Nye trær

I tilknytning til steingarder kan det 
beplantes rekker av trær. Dette skal 
i hovedsak være stedegne trær som 
for eksempel ask (hannplante, unngår 
frøsetting), lønn (spisslønn) rogn/
asal, ulike arter og ev. kraftigvoksende 
frukttrær.
Det skal tas hensyn til personer med 
miljøhemming ved valg av beplantning. 

5.4.3 Beplantning

Overgangssoner mellom privat område 
og fellesområde beplantes med 
lauvfellende, ev vintergrønne busker 
eller trær. Boliger i samme rekke bør ha 
samme sort avgrensende beplantning. 
Det velges arter fra planteliste.

For hvert delfelt skal det lages en plan 
for fellesområdene som viser utforming, 
utstyrsvalg og plantevalg. Planteplanen 
skal vise valg av hekktype,  slik at hver 
boligrekke får samme type. Det skal 
også vises hvordan vindskjerming av 
området og inndeling i landskapsrom 
er ivaretatt. Skråninger i fellesareal, 
brattere enn 1:2 - 1:3 tilplantes.

I friområdene bør det beplantes med 
tanke på skjerming av fellesområdene 
og for å skape nye plasser og 
opplevelser. I friområdene vil det bli 
plantet busker.
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5.5 GODE PLANTEVALG I FRIOMRÅDER OG FELLESOMRÅDER 

5.5.1 Trær i offentlige områder

Furu      Pinus silvestris
Selje      Salix caprea
Spisslønn     Acer platanoides
Ask      Fraxinus excelsior
Eik      Quercus robur*        
Rogn      Sorbus, flere arter
Frukttrær, eple    Malus, flere arter og sorter, på sterktvoksende    
      grunnstammer: `Rød Haugmann`,`Idunn`,`Eir`, `Dolgo`
Frukttrær, kirsebær    Prunus cerasus`Stevnsbær`, Prunus avium `Kristin` 
Frukttrær, pære        Pyrus communis `Ingeborg`, ‘Gråpære’
    

Furu 

Sølvpil

Selje Spisslønn

Vanlig rogn Ask

Størrelse på trær som plantes bør ha en 
stammeomkrets på fra 14-16 cm til 16-
18 cm. Trærne kan være oppstamma, 
med stammehøyde 125-150 cm eller 
150-175 cm. Langs hovedgate bør 
stammehøyde være min 175 cm.  

Frukttrær bør være 2-3 år eldre enn 
normal salgsvare. Vanligvis leveres 
trærne med jordklump eller de står i 
potte, og kan derved plantes innenfor 
hele vekstsesongen. Best resultat gir 
likevel vårplanting. Trærne trenger 
oppbinding de 3 første årene.

* Anbefales ikke plantet tett opp i bebyggelse på grunn av allergiproblem. 
       

Søtkirsebær 
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5.5.2 Busker i offentlige områder og fellesområder: 

Søtmispel  Amelanchier, flere arter
Surbær  Aronia, flere arter  
Stjernetopp  Deutzia, flere arter
Gullbusk  Forsythia
Trollhassel  Hamamelis
Sargenteple  Malus sargentii
Blærespirea  Physocarpus
Alperips  Ribes alpinum og aureum m/flere
Rognspirea  Sorbaria 
Kvitrogn  Sorbus koehneana
Spirea   2-3 arter av spirea

Storsøtmispel - 
Amelanchier lamarckii

Løvfellende. Hvite blomster i mai.

Størrelse på busker som plantes bør 
ha fra 3 til 5 greiner. Ved nyutlagt 
jordsmonn og fare for noe stagnert 
vekst, anbefales å bruke 5 greiner. 
En vil raskere få en god busk.  

Busker leveres stort sett i potter eller 
klump, men ved vårplanting kan en 
få svært godt resultat og reduserte 
kostnader med å plante barrotsplanter.

Stjernetopp - Deutzia 

Flere sorter. Løvfellende, hvite blomster 
i mai 

Svartsurbær - 
Aronia melanocarpa

Løvfellende busk. Hvite blomster i mai. 
Gode høstfarger og spiselige sorte bær. 
Tåler godt klipping.
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Rognspirea - Sorbaria sorbifolia

Nøysom plante, vokser godt også i 
skygge. Hvite blomster.

Gullbusk - Forsythia intermedia 

Blomstrer med gule blomster på bar 
kvist i april/mai

Trollhassel - Hammamelis mollis  

Blomstrer på bar kvist i januar/februar.
Ulike sorter med ulik blomsterfarge.

5.5.2 Busker i offentlige områder og fellesområder: 

Sargenteple - Malus sargentii,  
hybrider

Prydepletre med hvite eller rosa enkle 
blomster. Eplene sitter på langt utover 
vinteren. Brukes oftest som busk, men 
kan også stammes opp til et lite tre.

Blærespirea - 
Physocarpus opulifolius

Løvfellende busker.
Ulike sorter med varierende farge på 
bladverket.
Blomstrer i mai/juni, senere fargerike 
frøstander.
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5.5.2 Busker i offentlige områder og fellesområder: 

Blodrips - Ribes sanguineum 

Vakker og fargesterk vårblomstring, 
samtidig eller like etter Forsythia.

Alperips - Ribes alpinum

Busken blir 1-2 meter høy og bred, med 
opprett vekst og tett forgreining. Som 
frittstående busker blir de tynne grein-
ene gjerne overhengende. Pollinerte 
hunnplanter får røde dekorative bær 
som sitter lenge på.

Bjørkebladspirea -
Spiraea betulifolia

Lav og frodig busk som blomstrer rikelig 
og har flott høstfarge, rød til oransjegul. 
Også fin til lave frittvoksende hekker. 
Tåler en del skygge.

Nipponspirea - Spiraea nipponica

Opptil 2 meter høy og like bred busk 
med avrundet vekst. Flere sorter, også 
lavere, blant annet ‘Snowmound’, som 
vist på bilde.

Kvitrogn - Sorbus koehneana

Kan bli en 2-4 meter høy og 2 meter 
bred busk. Kan også formes til et lite 
tre. Vakre røde høstfarger og hvite bær 
som kan henge på eit stykke utover 
vinteren.
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5.6. GODE PLANTEVALG I PRIVATHAGER

5.6.1 Hekk i privathager (lauvfellende og vintergrønne):

Bøk   Fagus sylvatica
Agnbøk  Carpinus betulus
Vinterliguster Ligustrum ovalifolium (stort sett vintergrønn)
Søtmispel  Amelanchier spicata
Svartsurbær  Aronia melanocarpa ‘Moskva’
Alperips  Ribes alpinum
Laurbærhegg Prunus laurocerasus `Herbergii` ev `Etna`(vintergrønn)

Junisøtmispel - Amelanchier spicata

Løvfellende hekk , blomstrende

Alperips - Ribes alpinum

Løvfellende, lysende grønt bladverk om 
våren. Senere dypere grønn. Gulgrønne 
blomster.

Vinterliguster - Ligustrum 
ovalifolium

Semi vintergrønn. 
Hvite blomster.

For hekkplanter kan en velge ulike 
høyder, normal hekkhøyde er 40-60/ 
60-80 cm. Men hekk kan leveres med 
større høyde, opp mot 200 cm.  

Det anbefales å plante barrotsplanter 
om våren, da dette er sikrest og 
rimeligst. Laurbærhegg vil leveres som 
potte-/klumpplante.
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Agnbøk - Carpinus betulus

Løvfellende. Kan formklippes
Røttene til agnbøka søker tidlig nedover 
og gir gode vekstvilkår til andre planter 
i nærheten.

Bøk - Fagus sylvatica

Løvfellende. 
Toppes ved ønsket høyde.
Kan formklippes.

Bladene sitter på gjennom vinteren.

Laurbærhegg - Prunus laurocerasus

Vintergrønn.
Klipt eller fri hekk
Sorter f.eks. ‘Herbergii’ eller ‘Etna’.

Svartsurbær - Aronia melanocarpa

Løvfellende hekk, hvite blomster, spise-
lige bær. Gode høstfarger. Klipt eller fri 
hekk.

5.6.1 Hekk i privathager (lauvfellende og vintergrønne):
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5.6.2 Busker i privathager:

Søtmispel    Amelanchier, flere arter
Surbær    Aronia, flere arter  
Stjernetopp    Deutzia, flere arter
Gullbusk    Forsythia
Trollhassel    Hamamelis, flere arter og sorter
Sargenteple    Malus sargentii
Blærespirea    Physocarpus opulifolius, ev hybr
Gullrips, blodrips   Ribes aureum, Ribes sanguineum
Rognspirea    Sorbaria sorbifolia
Spirea     Spiraea nipponica hybrider, Spiraea japonica hybrider,   
     Spiraea betulifolia
Busk-/klaseroser   Rosehybrider, med friskt og frodig bladverk, enkle og   
     halvfylte blomster

Størrelse på busker som plantes bør 
ha fra 3 til 5 greiner. Ved nyutlagt 
jordsmonn og fare for noe stagnert 
vekst, anbefales å bruke 5 greiner, da 
en raskere vil få en god busk.

Busker leveres stort sett i potter eller 
med klump, men ved vårplanting kan 
en få svært godt resultat og reduserte 
kostnader med å plante barrotsplanter.

Klaseroser - Rosa sp.

Ulike sorter, f.eks. ‘Robusta’ (t.v.) og 
‘Romance’ (t.h.)

Honningrose - Rosa helenae hybrid

F.eks. sorten ‘Lykkefund’.
Engangsblomstrende rose med sterk og 
søt duft. Små hvitrosa blomster i klase.
Villrosepreg. Torneløse geiner.
Krever lite stell og klarer seg på dårlig 
jord. 
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5.6.3 Små trær i privathager:

Dvergfuru-typer  Pinus silvestris `Fastigiata`(slank søyleform) m/flere 
    sorter
Spisslønn m/kuleform Acer platanoides `Globosum`     
Japansk dverglønn  Acer palmatum, ev også sorter av denne
Rogn og asal   Sorbus, flere arter
Frukttrær, eple  Malus, flere arter og sorter, på sterktvoksende  
    grunnstammer 
Sargenteple   Sargenteple på stamme
Frukttrær, kirsebær  Prunus, flere arter og sorter
Japansk prydkirsebær Prunus serrulata, flere sorter
Hjertetre   Cercidiphyllum japonicum

Trærne leveres med jordklump eller 
de står i potte, og kan derved plantes 
innafor hele vekstsesongen. Best 
resultat gir likevel vårplanting. Trærne 
trenger oppbinding de 3 første årene. 
Type lav oppbinding med 4 stokker.

Hjertetre - 
Cercidiphyllum japonicum

Prydeple - 
Malus, f.eks. ‘Dolgo’



5.7.1 Friområder med lekefelt

Området inneholder mange fine 
naturgitte kvaliteter, deriblant dyrka 
mark, udyrka arealer med mye stor 
stein, kraftige steingarder av ulik 
kvalitet, grupper av store lauvtrær og 
skog (mest granskog). Innenfor dette 
området ligger også to krigsminner.  
I tråd med målsetting for veilederen 
ønskes så mye som mulig av dette 
bevart.

Tilkomst til området og gangvei 
gjennom, skal i størst mulig grad 
tilpasses alle brukere. Gangveiene må 
ha et så fast dekke at det tilfredsstiller 
krav til universell utforming (fast grus 
eller belegg). 

Ballbaner og lekeområder skal i størst 
mulig grad være tilgjengelig for alle, det 
samme gjelder for alt utstyr som velges.  
Det skal være god belysning både langs 
gangveier og på de store lekefeltene.

Innenfor området skal det plasseres 
3 ballbaner og 2 sentrale lekefelt. 
Ballbanene bør plasseres slik at de 
kommer klar av viktige steingarder 
og tregrupper. De må legges slik i 
terrenget at det ikke blir behov for 
større oppfyllinger, da er det bedre å 
grave delvis ned. Disse skjermes med 
jordvoller og vegetasjon mot naboer.  
Det samme gjelder for de sentrale 
lekeområdene.  

Friområdene må skjemes mot støy 
ved hovedvei. Her kan støyskjerming 
være av både natursteinsmurer 
med oppbygging av jordvoller og av 
trematerialer. Støyskjermingen må 
trekkes inn fra veien, slik at kryssingen 
over veien blir oversiktelig og trygg, 
med fotgjengerovergang.

De sentrale lekefeltene bør utformes i 
forhold til terreng, og ha et utvalg av 
utstyr som gir utfordringer utover det 
vanlige lekeområder gir. Utstyret må  
ha en kvalitet som gir lang levetid, og 
som bygger på materialvalget tre, stål, 
gummi, naturfiber og ev. plast.  

Det må ev. defineres hvilke områder 
som skal ha en intensiv skjøtsel og 
hvilke som skal vedlikeholdes sjeldnere, 
plen – eng – naturmark, se 5.7.8.  

Det tas vare på flere, hele grupper 
av kraftig naturstein i friområdene. 
Grasmark rundt dem beholdes også 
urørt, og vil i framtida skjøttes med 
ev. slått en gang i vekstsesongen. 
Disse områdene defineres ikke som 
lekeområde.

Dobbelsidige steingarder som beholdes, 
sikres vedr løs stein (de fjernes ev 
erstattes med enkelte nye steiner) 
og det fylles pukk på toppen for å 
stabilisere steinene.

5.7 GRØNTOMRÅDER OG LEKEPLASSER

5.  FORMINGSELEMENTER



5.7.2 Kvartalslekeplasser og 
private lekeplasser

Det tilstrebes god terrengtilpasning, 
blant annet med nedsenk i terreng, 
bruk av jordvoller og skjermvegger som 
klatrevegger. 

Lekeplassene skjermes med 
buskvegetasjon, og kan gjerne ha ei 
gruppe med trær (som med tida kan bli 
klatretrær). Se liste for plantevalg.

Utstyret må være av god kvalitet, lang 
levetid og lett å skifte ut om deler skulle 
bli ødelagt.  Følgende produsenter kan 
være aktuelle: 

KOMPAN, LAPPSET, HAGS, ELVERDAL.

5.  FORMINGSELEMENTER
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5.7.3 Lekeapparater

Lekeapparatene skal i hovedsak være i 
naturmaterialer, tre, galvanisert stål og/ 
eller betong. Lekeplassene skal være 

Lekeplass i naturmaterialer Gummibelegg 

Tilgjengelighet for alleTrimutstyr

Klatrenett Lekeplass i boligområde

tilgjengelige for alle, og noen kan være 
spesielt tilrettelagt for personer med 
ulike funksjonshemminger. 
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5.7.4 Fallunderlag 

Gummibelegg og fallsand på lekeplass-
er, fallsingel eller fallsand på naturleke-
plasser.

5.7.5 Avgrensning av lekeplasser

Rundstokk i tre, liggende som kubber. 

5.7.6 Avgrensning mellom ulike 
typer belegg

Kant av granittkantstein (bredde 10-12 
cm) og ev. storgatestein, i nivå med 
belegg.

Rundstokk av tre som avgrensing
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5.7.8 Skjøtsel av grøntområder

Skjøtsel av grøntområder bør 
differensieres. Detaljplaner og 
tomteplaner definerer skjøtsel på de 
ulike grøntområdene.

Det deles inn i følgende vegetasjons-
behandlinger, med ulik grad av skjøtsel:

- Naturmark: ingen slått 
- Gressbakke: slås 1-2 ganger årlig
- Plen: slås jevnlig
- Buskas: beskjæring hvert 2.-3. år
- Buskfelt: beskjæring hvert 2.-3. år
- Tregrupper: ettersyn hvert år
- Enkeltsående trær: ettersyn hvert år

Stigningsforhold vedr. skjøtsel:

- Skråninger for plen - maks 1:3, 
- Skråninger brattere enn 1:3 tilplantes 
eller tilsås som eng.

 

Eksempel på grøntområde med liten grad av skjøtsel
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5.7.9 Benker og bord

Type som Urban fra Vestre eller 
tilsvarende, i tre og varmforsinket stål. 
Tropisk trevirke skal ikke benyttes. 

Vestre Urban Vestre Urban uten rygg Vestre Urban, fastmontert

Parkbenk fra Vestre kan også monteres 
fastforankret og direkte på vegg eller 
mur. Varmforzinket understell.

Vestre Vroom

Vestre Porto Sittestein

Sammensatt benk
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5.7.10 Belegg

MøteplassGang- og sykkelvei

Felles opphold

Felles opphold

Møteplass

Gang- og sykkelvei
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5.7.11 Belysning

Det skal brukes samme belysning i hele 
området. 

1. Langs alle kommunale    
 hovedgater og atkomstveier,   
 fellesgater og gangveier,     
 brukes standard armatur, Iridium  
 fra Philips. Det kan benyttes  
 ulike høyder. Lyskilder skal ha 
 god fargegjengivelse.

2. På lekeareal, grøntareal og felles  
 parkering benyttes Albertslund  
 Maxi fra Louis Poulson eller  
 tilsvarende.

3. Private områder: armaturer
 på husvegg/himling ute skal
 være blendfrie. armaturer kan
 være i galvanisert stål, eller
 blankt materiale som rustfritt
 stål, aluminium eller lignende.
 Hver husrekke skal ha lik   
 utforming og farge på belysning.

Albertslund Maxi, Louis Poulsen

Gatelys Philips Iridium
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5.7.12 Postkasser

Hvert delfelt skal ha samme type 
postkasse, Formfin grå. Postkassene 
skal kun merkes med gatenavn  
og husnummer.

5.7.13 Postkassestativ

Det skal være felles frittstående stativ  
i galvanisert stålramme for postkassene
der disse ikke er festet på husvegg  
eller i felles oppgang. Teknisk plan skal 
vise plassering av fellesstativ.

5.7.14 Husnummer 

Se NS 3041, Veileder - skilting.
Se bestillingsskjema Lie CNC AS,  
bakerst i formingsveilederen.

Postkasse

Hvit rektangulært folie med sort tekst. 
Mål: 25x110mm (kan justeres i lengden ved lange gatenavn)
Montering: Selvklebende 

Teksten er printet med vær-bestandig UV-lakk.  
Høyden på bokstavene er 7,6 mm. 
 

GATENAVN NR.
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5.7.15 Trafo, koblingsbokser,
hovedstrømskap og 
utekomponenter for energi.

Plassering av koblingsbokser og
mindre bredbåndskap (lyse/ telenor),
samlokaliseres i delfeltene og monteres
med samme høyde i overkant.
Skapene skal stå langs vei. Trafo kan
forblendes med naturstein. Trafo kan
stå i friområder. Elementene vises på
teknisk plan.

Hovedstrømskap og utekomponenter for 
energi skal ha lik plassering, utforming 
og farge innenfor hver husrekke.

5.7.16 Varmepumpe mm.

Tekniske elementer som varmepumper 
og lignende skal plasseres skjermet 
på bakken eller integrert i fasaden og 
byggemeldes sammen med tilhørende 
boliger. Varmepumpe plassert på 
bakken  tillates plassert utenfor omriss 
planlagt bebyggelse. Det tillates også 
plassert varmepumper på tak. 

5.7.17 Søppelhåndtering

Søppelcontainere kan være nedgravde. 
Dimensjonerende faktor vil være 
renovasjonsteknisk norm fra Sandnes 
kommune.

5.7.18 Elementer tilknyttet 
overvannshåndtering

Terrengsluk, sandfang m m. Det 
benyttes standard produkter for 
Sandnes kommune. 

Trafo kan forblendes 
med naturstein

Større trafo av betong 
og tre med grastak.

Koblingsbokser med 
lik høyde



6.  UNIVERSELL UTFORMING

Generelt

Universell utforming baserer seg på 
prinsippet om menneskets likeverd, slik 
at alle kan få de samme mulighetene til 
livsutfoldelse og deltakelse. Hensikten 
er at omgivelsene får en utforming 
som forenkler livet for alle mennesker 
ved hjelp av små eller ingen ekstra 
kostnader.  ”Produkter, byggverk og 
uteområder som er i alminnelig bruk, 
skal utformes på en slik måte at alle 
mennesker skal kunne bruke dem 
på en likestilt måte så langt det er 
mulig uten spesielle tilpasninger eller 
hjelpemidler” (Arbeids- og sosialdept og 
Miljøverndept, 2005:5).

Ved planlegging av Sørbø skal det 
legges stor vekt på at all utforming 
av bygninger og uteområder i størst 
mulig grad skal ta hensyn til dette. 
Det skal legges til rette for at alle kan 
bruke bygninger og delta i aktiviteter 
utendørs. Alle planer må utarbeides 
i overensstemmelse med krav om 
universell utforming. (Teknisk forskrift 
til Plan – og bygningsloven, komm.
teknisk veileder, lekeplassnorm og ev. 
formingsveileder vedtatt i kommunen).

Detaljplanene skal vise at hver bolig 
og dens utearealer tilrettelegges med 
universell utforming så langt dette 
er mulig. Stigningsforhold til boliger 
med livsløpsstandard skal være i tråd 
med gjeldende offentlige krav. Det 
skal også være mulig å nå friområder 
og lekeområder via gangveier som 
tilfredsstiller disse kravene, det samme 
for gang- og sykkelveier. Det kan være 
aktuelt å legge gang- og sykkelveier 
med sløyfer i terrenget, der det er for 
bratt.

De 7 prinsippene 
for universell utforming:

• Like muligheter for bruk
• Fleksibel i bruk
• Enkel og intuitiv i bruk
• Forståelig informasjon
• Toleranse for feil
• Lav fysisk anstrengelse
• Størrelse og plass for tilgang og bruk   
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6.1 Bevegelseshemmede

Friområder legges til rette for bruk av 
rullestol, der det er mulighet for det. 
De fleste gangveiene må ha fast dekke.  
Det skal være nedsenka kantstein ved 
alle overganger vei–fortau–atkomst.  
Trinnfri atkomst til felles oppholdsareal 
ute. Tilstrekkelig parkeringsareal på 
egen tomt, og i fellesanlegg legges 
min. 5 % av plassene til rette for 
bevegelseshemmede. Rekkverk langs 
trapper og ramper, med håndlist i 2 
høyder. Langs fortau og gang– og 
sykkelveier plasseres hvilebenker i 
passende avstand.

Det bør være tilgang til leke- og 
aktivitetsutstyr med trillbart 
støtdempende dekke under. I 
bebyggelseplanarbeidet defineres hvilke 
områder dette skal omfatte. 

6.2 Orienteringshemmede

Tydelig markering der ledelinjer 
(naturlige eller ved hjelp av 
materialbruk) endrer retning eller møter 
hindringer (for eksempel trapper og 
kjøreveier). Gode kanter langs stier og 
gangveier som ledelinjer. God belysning. 
God informasjon om hvordan finne fram 
i området, med forståelig skilting. Viktig 
for gruppen personer med nedsatt 
hukommelse.

6.3 Miljøhemmede

Det plantes ikke nye trær eller andre 
planter som avgir mye pollen, eller 
egenskaper som kan gi astmatiske 
reaksjoner. Det brukes ikke 
plantemateriale som er giftig.
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FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR VELFORENING FOR DELFELT XXXXX PÅ SØRBØ 

Vedtatt på konstituerende møtet xx.zz.cc. 

I Definisjon: 

1.  Velforeningen er en forening hvor alle huseiere/ leilighetseiere og andre på  
 delfelt xxxx på Sørbø har rett og plikt til å være medlem, og slik at hvert  
 gårds- og bruksnummer samt seksjonsnummer representerer ett medlem  
 med en stemme på Generalforsamlingen. Velforeningen skal være en juridisk  
 enhet. Feltet står fritt i å etablere nødvendig samarbeide med andre Vellag,  
 dersom det er naturlig å ha et samarbeide om vedlikehold av et område.

II Formål: 

1. Velforeningen skal ivareta felles interesser ved å stå for organisering av tiltak  
 til bevaring og bedring av bomiljøet og boligsituasjonen i sin alminnelighet.  
 Jfr. også pkt. VI. 
2. De deler av feltet som er regulert til private fellesarealer, lekeplasser, private  
 veier, støyskjerm, biloppstillingsplasser (felles) og plass for avfallsbeholder,  
 bestyres og forvaltes av velforeningen eventuelt i samarbeid med nabo felt.  
 Det samme gjelder all felles beplantning utenfor de respektive tomtegrenser,  
 som ikke overdras og vedlikeholdes av kommunen. 
 Velforeningen har til formål å stå for drift og vedlikehold av disse anleggene.  
 De omtalte fellesarealer og private anlegg er spesielt avmerket på kart fra  
 utbyggerne på del enkelte delfelt.

III Organer: 

A. Generalforsamlingen 
1. Generalforsamlingen er velforeningens høyeste organ og avholdes årlig innen   
 utgangen av mars måned. Saker som skal opp på generalforsamlingen må  
 være  styret i hende innen 15. januar. Generalforsamlingen innkalles med 3  
 ukers  varsel.



2.  Generalforsamlingen behandler:
i.   Styrets beretning
ii.  Styrets reviderte regnskap 
iii.  Ansvarsfrihet for styret 
iv.  Medlemskontingent og budsjett 
v.  Andre innsendte saker 
vi.  Valg av 
 a. Leder 
 b. Styremedlemmer og varamedlemmer 
 c. Revisor 
 d. Valgkomite 

3. Valgregler: 
i.  Generalforsamlingen er velforeningens høyeste organ og avholdes årlig innen   
 utgangen av mars måned. Saker som skal opp på generalforsamlingen må  
 være  styret i hende innen 15. januar. Generalforsamlingen innkalles med 3  
 ukers  varsel.
ii.  Revisor velges for 2 år. 
iv.  Valgkomite skal bestå av 2 medlemmer og velges for 1 år.
v.  Valgkomiteen forbereder og administrerer alle valg. Valgkomiteen skal   
 fremskaffe minst det nødvendige antall kandidater til alle verv og legge fram  
 de forslag som kommer inn fra medlemmene.

B.   Velforeningens styre 
1. Styret er arbeidsutvalg står for den daglige ledelse og drift i henhold til  
 gjeldende vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. 
2. Styret har 4 medlemmer inkludert styreleder (se pkt 3i). Styret velger   
 nestleder, kasserer og sekretær og konstituerer forøvrig seg selv.
3. Det føres protokoll over styremøtene. Referat fra styremøtene sendes   
 medlemmene.                   
4. Styrets oppgaver: 
 Velforeningens styre skal bl.a. 
i.  Ta opp saker av felles interesse for medlemmene, etter ønske fra   
 medlemmene eller på eget initiativ.  
ii.   Ta initiativ til og støtte opp om velferdstiltak. 
iii. Besørge vedlikehold av vellets eiendommer, gjennom vedlikeholdsavtaler og  
 dugnader. 
iv. Behandle saker vedrørende bomiljøet.
v. Arrangere generalforsamling minst en gang i året, inkl. forberedelse av saker,  
 regnskap og årsmelding. 
vi. Holde medlemmene informert om vellets virksomhet. 



IV    Bestemmelser som gjelder fellesmøter: 

A. Adgang til fellesmøter: 
 Alle beboere innen vellet har adgang til generalforsamling og andre   
 fellesmøter. (Om stemmerett, se I Definisjon). 

B. Fullmakt:
 Et medlem som ikke selv møter kan gi skriftlig fullmakt til en annen beboer  
 innen vellet.

C. Tillitsverv: 
 Hvert medlem er forpliktet til å motta valg til et tillitsverv med mindre   
 vedkommende har hatt tillitsverv i foregående periode. 

D. Krav om fellesmøte: 
 Fellesmøter holdes så ofte vedtektene krever det eller når minst 20% av 
 medlemmene krever det. Slike krav fremsettes skriftlig og må være   
 undertegnet av tilstrekkelig antall medlemmer. 

E. Innkalling: 
 Fellesmøter skal innkalles med 8 – 21 dagers skriftlig varsel til hvert medlem.  
 (3 uker for generalforsamlingen). Innkallingen skal opplyse om møtets  
 saksliste. Det kan ikke fattes beslutninger om andre saker enn de som står  
 på møtets saksliste. Styret plikter å legge frem alle innkomne saker. 

F. Beslutningsdyktighet: 
1. Fellesmøtene er beslutningsdyktige når minst 25% av medlemmene   
 er representert. En fullmakt teller som et medlem. Er fellesmøte konstituert  
 med det tilstrekkelige antall fremmøtte, er det vedtaksført selv om antallet  
 stemmeberettigede synker under 25%-grensen senere i møtet. 

2. Dersom det ved konstituering av fellesmøte hvor det skal fattes vedtak ikke 
 oppnås tilstrekkelig antall stemmeberettigede, innkalles det med to   
 ukers varsel til nytt medlemsmøte med samme dagsorden. Dette fellesmøtet  
 er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. 

3. Alle ordinære beslutninger skjer ved simpelt flertall av de tilstedeværende  
 medlemmer. Beslutninger utover den alminnelige formålsparagraf og   
 følgende beslutninger fattes med 2/3 flertall: 
i.  Vedtektsendringer 
ii.  Kjøp og salg av tomtegrunn 
iii.  Omfattende bruksendringer av fellesarealer 
iv.  Økonomiske uttellinger som er større enn 10% av års kontingenten 
v. Mistillit til styret 



G. Vedtektsendringer: 
 Forslag til vedtektsendringer skal distribueres 6 uker før vedtak skal fattes.  
 Vedtektsendinger skal stadfestes av generalforsamlingen dersom endringer  
 er foretatt i perioden. 

H. Økonomiske uttellinger: 
 Forslag til nyinvesteringer som krever økonomiske uttellinger av den enkelte  
 utover kontingenten skal distribueres minst 6 uker før vedtak fattes. 

I. Møteledelse: 
 Møtene ledes av styrets leder om vedkommende ønsker det. Ellers velges  
 møteleder av forsamlingen. 

V Økonomi og regnskap: 

1. Kontingentens størrelse fastsettes på velforeningens generalforsamling for  
 ett år av gangen. Kontingenten innkreves med betalingsfrist 1.3. og 1.9. 
2. Regnskapsåret følger kalenderåret. Vellet fører regnskap og holder egen  
 kasse. Kontanter skal settes på bankkonto som disponeres av kasserer og  
 leder. 
3. Styret utarbeider og legger frem for generalforsamlingen forslag til budsjett  
 for drift av vellet. 
4. Kostnader til fellestiltak som vedtas av generalforsamlingen og som ikke  
 dekkes av kontingenter, fordeles likt på medlemmene. 
 Styret kan disponere inntil 20% av et års kontingent til tiltak som ikke er  
 spesielt budsjettert, uten forutgående samtykke av fellesmøte. 
5. Prokura! opptak av lån: 
 Velforeningen forplikter seg utad ved underskrift av styrets leder eller   
 nestleder sammen med ett styremedlem. Opptak av lån krever 2/3 flertall i  
 fellesmøte og i styret.
6. Godtgjørelse til formann, sekretær og kasserer fastsettes årlig av årsmøtet.

VI Generelle bestemmeler: 

A. Ivaretakelse av bomiljøet: 

1. Grøntanlegg m. v.: 
 Enhver beboer skal bidra til at fellesarealene (inkl. kommunale områder)  
 og all felles beplantning i området ikke beskadiges eller på annen måte  
 forringes. Vesentlig beskjæring eller felling av trær (også på privat grunn  
 som var en del av leverensen fra utbygger) tas opp med vellets styre på  
 forhånd. 



2. Parkering:
 Alle plikter å vise aktsomhet ved parkering innenfor området.   
 Gjesteparkeringsplasser skal primært benyttes av gjester eller annen   
 nødvendig korttidsparkering innen de enkelte delfelt. Egne og leieboeres biler 
 (inkl. firmabiler), tilhengere, campingvogner, båter, etc. skal parkeres/   
 oppbevares på egen tomt. Det må reguleres med offentlige skilt om det blir  
 et problem.

B. Ordensregler for delfelt xxxx på Sørbø:

1. Ordensreglene er ment å være retningsgivende for hvordan beboerne skal  
 forholde seg i spørsmål som har betydning for etablering av gode   
 naboforhold og utvikling av Sørbø som et godt sted å bo. 
2. Bruk av sunn fornuft, samt de regler som er nedfelt i politivedtektene for  
 Sandnes, er grunnlaget for regelverket. Tvister bør søkes løst mellom berørte  
 beboere før de tas opp med vellet. 
3. Den enkelte beboer bør og skal tenke over om aktiviteter som igangsettes på  
 egen eiendom kan være til sjenanse for naboer. 
4. Ved arbeid på egen eller annens eiendom er huseiere forpliktet til å forvisse 
 seg om at arbeidet ikke beskadiger naboeiendommer, beplantning, ledninger,  
 kabler eller lignende. 
5. Det anbefales at helgefreden overholdes og at støyende maskiner, 
 plenklippere, elektroverktøy etc. ikke benyttes utendørs på søn- og   
 helligdager. 
6. Husdyr kan være en berikelse for bomiljøet under forutsetning av at eierne 
 følger gjeldende regelverk for husdyrhold i Sandnes kommune. Dette gjelder  
 særlig bruk av pose, og at hunder holdes i bånd. 
7. Det er et felles ansvar å bidra til at området holdes rent og ryddig, samt å 
 rettlede barn og unge som ikke fullt ut ser og forstår hva ordensreglene 
 innebærer. 
8. Regulerte frisiktssoner må opprettholdes.

Sandnes, den xx.zz.cc.



8. SJEKKLISTER

Sjekklistene er laget som en huskeliste for planlegger, utbyggere og beboere for å 
ivareta en helhetlig utforming av området.

Selv om det ligger en del forpliktelser i sjekklistene er det meningen at disse skal 
være til hjelp og støtte slik at sluttresultatet blir et bedre bomiljø.

Vi ønsker lykke til!



Sjekkliste for utarbeiding av
detaljplan på Sørbø Dato:  Delfelt:  Boliggruppe:  

Sign
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Merknader

Overordnete og kommunale retningslinjer   

Reguleringsplan
Reguleringsplan for del av Sørbø plan nr 2004106 dato :Godkjent 
09.12.2008. Rev: 15.10.2008. 2.1 og 4.11

Bestemmelser
Navn: Revidert byplansjefen 15.10.2008.      Dato: Godkjent i bystyret 
09.12.2008. 2.1 og 4.11

Lekeplassnorm og parkeringsnorm
Kommunale retningslinjer med krav til detaljplaner, lekelplassnorm og 
parkeringsnorm er innarbeidet i detaljplanen 4.11 og 4.5 

Andre retningslinjer Krav i støyrapport og eventuelt andre krav er ivaretatt 1.6  
Arkeologisk utgraving Områder som er pålagt arkeologisk utgraving er klarert 1.2 og 1.7 Gjelder kun enkelte områder
Universell utforming Planer er utarbeidet i overensstemmelse med krav til universell utforming 6.0
Universell utforming Punkter om universell utforming i formingsveileder er innarbeidet i plan 6.0

Overordnete krav og retningslinjer i formingsveileder FV
Målsetting og retninglinjer  Målsetninger og retningslinjer i formingsveileder er innarbeidet i plan 3.1

Detaljplan
Detaljplan og bestemmelser er utarbeidet med bakgrunn i denne 
sjekklisten (FV) 2.0 ,4.13 og 4.14

Overordnet trafikk

Kollektivtrafikk
Det er søkt utarbeidet gode kollektivløsninger, gode gang-/ og 
sykkelforbindelser til buss og bane 1,5

Parkering Parkeringsløsninger er i tråd med norm og veileder 1,6
Gjesteparkering Gjesteparkering er fortrinnsvis utformet som del av atkomst til området 4.5 og 5.2 Se også punkt 5.2.1 vedr belegg
Parkering større kjøretøy Forbud mot gjesteparkering av større kjøretøy er ivaretatt 5.2.4

Overordnet landskapsgrep

Registreringskart med
Bevaringsverdige trær, trerekker og andre elementer avmerket i 
registreringskart 1.3 /3 og 5.4.1 Se kart punkt 1.7

bevaringsverdige element er søkt innarbeidet i plan og tilhørende bestemmelser  
Grupper av stein og trær er søkt bevart , gjenbrukt hele eller innarbeidet i 
ny form 1.7/3/ 5.33 og 5.41

Steingarder
Eksisterende registrerte steingarder og nye hovedsteingarder er søkt 
innarbeidet i plan 1.3/ 3 og 5.3.2

Andre element Gamle bunkers / ammunisjonslager er søkt tatt vare på 1.7

Nye  element i landskapet
Store landskapsrom er søkt planlagt med inngjerding av steingarder og/ 
eller trær eller hekker 3.1 / 5.4 og 5.5 Se planteliste punkt 5.5

Lekeplasser Lekeplasser er i tråd med komm. retningslinjer og formingsveileder 5.7

Bebyggelse

Bebyggelsen
Utforming av bebyggelsen er i tråd med målsettingen i 
formingsveilederen 3 og 4.5 Se FV for utdypende info
Planen legger til rette for utforming av gode boligrom og gode utendørs 
oppholdsareal 4.5

Helhet

Planen har ivaretatt gode sammenhenger i bebygd mønster, gode 
sammenhenger mellom areal dekt av bygning kontra areal som er åpent, 
grønt og areal avsatt til trafikk. 4.5 Se målsetting punkt 3.1

Sammenheng
Sammenhengende materialbruk, farger, form, beplantning er ivaretatt i 
planbestemmelsene 4.5

Utforming Bestemmelsene gir rom for gode proporsjoner i form, størrelse og volum 4.5
Framtidsretta og fleksible energiløsninger kombinert med moderne 
utforming er ivaretatt i plan og bestemmelser 4.5  

Le/ Skillevegger mellom uteplasser Detaljplan har gitt bestemmelser om utfoming i ht formingsveilederen 5.1.7 Se FV for utdypende info
Terrasser Detaljplan har gitt bestemmelser om utfoming i ht formingsveilederen 5.1.8
Mur i bebyggelsen Murer som beskrevet i veilederen, er innarbeidet i bestemmelsene 5.3.5

Formingselementer
Støyskjerm Utforming er i tråd med formingsveilederen og medtatt i detaljplanen. 5.3.1 og 1.6

Planen og bestemmelsene ivaretar variert utforming av skjermer,delvis 
integrert i bebyggelsen 5.3.1 og 1.6
Plan og bestemmelser har ivaretatt lydmessige og estetiske krav, 
korridorutforming er unngått 5.3.1 og 1.6

Trafo, koblingsbokser, nærvarmeanlegg Elementene er innarbeidet i plan i tråd med formingsveileder 5.7.15
Søppelhåndtering Elementene er innarbeidet i plan i tråd med formingsveileder 5.7.16
Steiner i terreng Store steiner er vurdert som lekeelement og bevart hvis mulig 5.3.3
Murer i terreng Murer som beskrevet i veilederen, er innarbeidet i bestemmelsene 5.3.4

Rammesøknad Krav som settes til rammesøknaden 4.2

Sjekkliste Detaljert liste tilknyttet plan med krav til materialer, form og 4.1.4 og kap5

Oppfølging detaljplan

Før innsending detaljplan
Plan, bestemmelser og forslag til sjekklister for detaljplanen skal 
oversendes Sørbø- Hove gruppa til uttalelse

Godkjent detaljplan
Etter godkjenning i Sandnes kommune skal detaljplan inngå i 
formingsveilederen 4.1.5

Annet  

Sendt retur ( ikke godkjent) dato: sign:

del data følger form veileder
ENDRET  

GODKJENT dato: sign:



Sjekkliste for utbyggere på Sørbø Dato : Delfelt:       Boliggruppe:  
Sign

Dokument og prosess Stikkord
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Merknader

Overordnete krav og retningslinjer
Overordnete planer Gjøre seg kjent med overordnete planer, bestemmelser og sjekkliste tilknyttet plan 2/ 4.1/ 4.5  
Formingsveileder generelt Utbygger er kjent med formingsveileder 4.1.2

Utbygging er gjennomført i hht.detaljplan, retningslinjer og FV  4.1.6
Underleverandører Underleverandører er informert om Formingsveilederen (FV) 4.1.2  
Universell utforming Krav til universell utforming er ivaretatt 6.0

Landskapselementer

Bevaringsverdige element Bunkers/ ammunisjonlager , steiner og trær 1.7/ 3/ 5.3.3 og 5.4.1 Se kart punkt 1.7

Nye  element i landskapet
Store landskapsrom er søkt inngjerdet av steingarder og/ eller trær eller hekker. Plantevalg følger 
formingsveileder 3.1/5.4 og 5.5 Se planteliste punkt 5.5

Steingarder Ved etablering av nye steingarder og utbedringer er det benyttet lokal stein/ morenestein eller sprengstein 5.3.1

Beplantning Det er utarbeidet en plan for fellesområdene på hvert delfelt. Beplantninger i ht planteliste 5.4.3/5.4.2 og 5.5 Se planteliste punkt 5.5

Grøntområder offentlige og felles lekeplasser Elementer beskrevet i formingsveilederen er benyttet 5.7

Trafikkareal Parkering og materialer på flatene 1.6 / 5.2 og 5.7.10 

Bebyggelse
Bebyggelsen Utforming av bebyggelsen er i tråd med målsettingen i formingsveilederen 3 og 4.5  
Materialholdning Intensjoner om materialbruk og bevaringsverdige elementer er ivaretatt 5.0
Materialbruk Det er valgt overflater som medfører akseptable helsevirkninger 4.5

Vedlikeholdsfrie materialer, tre, stein, galvanisert/ varmforsinket stål,  og detaljer i sink, aluminium eller 
rustfritt stål 5.1.1

Kledning
Kledning med tilhørende lister, dører, vinduer og rekkverk tilpasset moderne arkitektur, malte 
inngangsdører. 5.1.1 og 5.1.6

Fargebruk Kystpaletten er lagt til grunn, minst 70 % totalt og fargevalg er godkjent av feltets hovedarkitekt 5.1.2 og 5.1.3  
Le/ Skillevegger mellom uteplasser Utforming er i ht bestemmelser i detaljplan og formingsveileder 5.1.7  
Terrasser Utforming er i ht bestemmelser i detaljplan og formingsveileder 5.1.8  
Mur i bebyggelsen Murer i bebyggelse er utført i tråd med  veilederen og reguleringsbestemmelsene 5.3.5  
Taktekking Material og fargevalg er i tråd med formingsveileder 5.1.4
Beslag Material og fargevalg er i tråd med formingsveileder 5.1.5

Formingselementer
Støyskjermer Utforming er i tråd med formingsveilederen og detaljplan. 5.3.1
Murer i terreng Murer i terreng er utført i tråd med  veilederen og reuleringsbestemmelsene 5.3.4

Utstyr Pullerter, gategods, sykkelstativ, annet utstyr, postkasser/ stativ 
5.2.5 -6 og 7
5.7.12 og 13  

Møblering Benker,bord, utvendig møblering 5.7.9  
Skilt Gatenavnskilt, husnummer  5.7.14
Belysning Lysarmaturer  5.7.11
Andre element Trafo, koblingsbokser, nærvarmeanlegg, søppelhåndtering, overvannshåndtering 5.7.15-16 og 17

Rammesøknad Krav til rammesøknaden 4.2
Forhåndsuttalelse Byggemeldingstegninger er oversendt feltets arkitekt for uttalelse før nabovarsel  4.21
Tegninger Planer, snitt og fasader er i målestokk 1: 100 4.22

Tegninger viser også carport/ garasje selv om dette bygges senere 4.23
Tomteplan Tomteplan viser ferdig opparbeidet terreng, terrasser, levegg, belegg og beplantning 4.22
Farge/ materialbruk Oppsett/ sjekkliste som viser utvendig farge/ materialbruk er vedlagt rammesøknad 4.24

Salg
Kjøpekontrakt Formingsveileder deles ut til kjøperne ved kontraktsinngåelse 4.0 Se forpliktelser punkt 4.0

Ved levering av ikke ferdig behandlet bolig 
Det er sikret at kjøper er inneforstått med at boligen må ferdigstilles i overensstemmelse med godkjente 
tegninger. 4.3.6
I kontrakt er medtatt at oppføring av carport/ garasje og boder kan utsettes men kjøper må forplikte seg til
å nytte tegninger som er godkjent ved rammesøknad. 4.3.7

Velforeninger Utbygger har etablert velforening og fastsatt vedtekter og medlemsavgift 4.1.8 og 7  
Utbygger har iverksatt permanente ordninger for drift- og vedlikehold 4.1.8 og 7

Drift og vedlikehold Utbygger har utarbeidet forslag til retningslinjer for drift og vedlikehold av fellesanlegg. 4.1.1 og 5.7.8 I velforeningens vedtekter

Sendt retur ( ikke godkjent) dato: sign:

del data følger form veileder
ENDRET  

GODKJENT dato: sign:


