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Formingsveilederen er utarbeidet av Asplan Viak AS, 
i  samarbeid med Sandnes Tomteselskap KF.

Sandnes, 25.05.2011.
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MÅLSETTING

Det viktige er at det er en helhet i bebyggelsens utforming og materialbruk.   
Dette skal gi kvalitet for hele området. 
Formålet med en formingsveileder er å sikre en helhetlig utførelse og preg 
innenfor boligområdet.
Den enkelte utbygger har et ansvar for å ivareta og sikre en kvalitet på egen 
tomt.

Farge- og materialbruk

Farge- og materialbruk
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Enkelhet i materialbruk

Enkel fargeskala med aksentfarger på innramninger
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BEBYGGELSEN
Bebyggelsen skal gis en helhetlig utforming i valg av arkitektonisk formspråk, 
farge- og materialvalg. Bygningene skal gi uttrykk for sin funksjon med 
moderne formspråk. Arkitekturen skal springe fram av funksjonelle, symbolske, 
økonomiske og stedlige overveininger, dvs. motvirke løsninger preget av tomme 
effekter og påfunn.
Bygningene skal ha skrå takfl ater og utformes slik at de har lavt energibruk. 
Det skal velges solide materialer med lang levetid og god kvalitet som stein, tre, 
galvanisert/ varmforsinket stål, detaljer i sink, aluminium (rustfritt stål).
Alt utstyr skal være mest mulig vedlikeholdsfritt. 

Boligen
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.

Levegger og uteplasser
Skillevegger og levegger skal fortrinnsvis ha samme farge og materialvalg 
som bygningskropp. Lette stålkonstruksjoner kan også benyttes. Levegger 
skal søkes om sammen med bolig. Det anbefales at den bygges samtidig med 
boligen. 

Garasjer, carporter, boder og avfallshåndtering
Utformingen og plasseringen av garasjer /carporter og boder skal gjøres bev-
isst i forhold til boligen, hagen og veien slik at helhetsinntrykket ivaretas og det 
oppnås gode private og felles uterom.
Carporter/boder skal ha samme material og farge som boligen.
Avfallsbeholdere skal plasseres samlet og skjules av skjermvegger i samme 
farge og material som bygningskropp, eller integreres i garasje, carport eller 
bod. 

Terrasser i fl att terreng
Terrasser skal plasseres på og tilpasses terreng. Terrasse skal ligge 
maks 30 cm over ferdig opparbeidet terreng. (Terrasser som ligger 
høyere enn 50cm over ferdig opparbeidet terreng regnes med i BYA. Se 
reguleringsbestemmelser).
Nivåforskjell til terreng skal bygges av naturstein eller stedstøpt betong, som en 
forlengelse av grunnmur. 
Terrassen skal være en naturlig del av en grønn, beplantet hage.

Terrasser i skråning 
Terrasser i skråning skal tilpasses terrenget på best mulig måte. 
Nødvendige murer skal bygges i naturstein eller betong som er lik gunnmur.
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FARGE- OG MATERIALVALG - BYGG
For å gi hele byggeområdet et helhetlig preg og innlemme/ underordne det i 
naturen og løvskogen rundt, skal hovedmaterialet på bygningene være i tre.

Hovedfargene skal holde en varm og fortrinnsvis lys tone. Fargespekteret går 
fra lyse “hvite” farger til varme grå- og rødbrune toner iht. eget fargekart.

Farger på omramminger, belistning, inntrukne/utbygde elementer velges fra 
eget fargekart for området. 

Skal hoveddøren ha en annen farge, anbefales det å bruke varme fargetoner.

Grunnmur skal ha en farge som bygger opp under husets farger forøvrig. 
Garasjer, boder og levegger skal ha samme farge som boligen. 

Tegninger og fargevalg skal sendes Sandnes tomteselskap ved Åge 
Kolstø, age.kolsto@sandnes.kommune for godkjenning før husene 
byggemeldes.

Eksempel på lys fargeskala

Eksempel på lys fargeskala
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FARGEKART MALING OG DEKKBEIS

Kalksten 1574

Demihvit 731

Labrador 731

Kontur 1378 Egghvit S 0502-Y

Varmgrå 394

Rå umbra blek 1486

S 2503-Y
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FARGEKART BEIS

Setergrå 654Sibirsk lerk 9063

Tang 850Tang 850Gammeloker 644

Naturlig tre 9064 Fjellgrå 639

Naturlig eldet 9054 Redwood 862

Grå antikk 848

Symre 847

Jernvitrol 9061

Stilhvit 636
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TAKTEKKING
Taket er husets 5. fasade. Det er viktig at disse danner et helhetlig bilde og at 
ingen tak stikker seg ut. 

Taktekkingsmaterialer skal være:
• takstein i betong eller tegl
• zink
• skifer
• grønne tak/sedum/mose

Takene skal være grå, avdempet rød eller rødbrune. Overfl aten skal være matt.

Takpanner kan være av tegl/naturstein/ betongstein eller annen tekking, og med
glatt overfl ate (ikke glasert).
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MURER

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 - blokkstein (f.eks. Rennesøy-/Randøystein) eller sprengstein. 

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

Skifrig mur/blokkstein, Rennesøystein

Mur av sprengstein

Beplantet morenestein
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 Huskeliste for beboere, Frøylandsbekken

Tema Utdypende informasjon og krav Merknader.                           

Felles informasjon  
Formingsveileder generelt Gjøre seg kjent med veilederen
Detaljerte retningslinjer Gjøre seg kjent med detaljerte retningslinjer i detaljplanen (regulering)
Retningslinjer felles og private Gjøre seg kjent med retningslinjer som berører felles og private arealer
Velforening Beboerne plikter å være medlem av velforening  

Egen bolig  
Retningslinjer egen bolig Ferdigstillelse bolig

Tegninger og fargevalg er godkjent av Sandnes tomteselskap ved Åge Kolstø

 
Bolig er ferdigstilt i overensstemmelse med godkjente tegninger og sjekkliste i 
formingsveilederen  

 
Carport og garasje. Oppføring kan utsettes. Tegninger utarbeidet og godkjent ved 
rammesøknad må benyttes.  
Utvendige boder
Farger på hus og inngangsdør
Materialbruk detaljer
Taktekking
Skjerm/ levegger  
Terrasser
Avfallshåndtering
Murer

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

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

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

SJEKKLISTE

Sjekklistene skal fungere som en huskeliste for planlegger, utbyggere og beboere for å 
ivareta en helhetlig utforming av området, og sikre et godt bomiljø.

Lykke til!


