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ØVERST PÅ TASTA



Bo solrikt 
mellom epletrær 
øverst på Tasta

Nå skal vi bygge nye leiligheter i massivtre og plante 
opp mot 100 epletrær i den sørvestvendte åsen like 
ovenfor Tasta Senter. Det kommer et stort utvalg 
leilighetstyper, for her ønsker vi å tilby moderne og 
bærekraftige boliger for alle aldersgrupper og livs-
situasjoner. Flere får nydelig utsikt mot Store Stokka-
vatnet, Ullandhaug eller innseilingen, og alle får
solrike uteplasser. 

Eplestien skal bli et godt og trygt sted å bo – du som 
flytter inn vil få mye mer enn en leilighet. Det kommer 
blant annet et felleshus, gjestehybler, delerom med 
verktøy og fritidsutstyr, treningsrom og drivhus. Slike 
fellesordninger er bra både for det sosiale miljøet og 
for bærekraft, to ting vi i Ineo Eiendom har stort fokus 
på når vi utvikler nye boligprosjekter. 

Eplestien vil bestå av totalt fire bygg med til sammen 
110 leiligheter. Allerede i første trinn, som er bygg E1 
med 34 leiligheter, kan du velge blant 14 leilighets-
typer. Vi tror du finner minst én som passer dine 
ønsker og behov. 

BYFJORDEN

STOKKAVATNET

TASTAVEDEN

ØVRE TASTA e
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Sosial bærekraft: 
I Eplestien kommer 
leiligheter for alle
generasjoner!

Forskning på bomiljø viser at boligprosjekter som har en bredde i leilighetstyper, 
er et bedre sted å bo. At unge, voksne og eldre, aleneboende, par og familier kan 
møtes både tilfeldig og planlagt er et stort pluss for trivsel og samhold i hverdagen. 
Kall det sosial bærekraft, om du vil. 

At Eplestien skal være et boligprosjekt med nettopp sosial bærekraft, har vært viktig 
i planleggingen av Eplestien. Sammen med arkitektene i Helen & Hard har vi utviklet fire 
hovedkategorier av leilighetstyper: Start, Byhus, Allsidig og Topp. Det er selvsagt god 
variasjon innenfor hver kategori, så studer tegningene og finn din favoritt! 

Start: Her ligger det i navnet – dette er leiligheter som hovedsakelig er utviklet med tanke 
på deg som skal kjøpe egen bolig for første gang. Størrelsen på disse leilighetene er fra 
cirka 50 til 57 m² BRA, og alle får to soverom. Hvitevarer er inkludert. 

Byhus: Dette er leiligheter med god plass og kvaliteter man vanligvis forbinder med et 
rekkehus eller en enebolig. Med to etasjer, flere soverom, to romslige stuer, uteplasser 
på begge sider og en liten hageflekk passer disse like godt for småbarnsfamilier som for 
de som ganske enkelt har lyst på en stor leilighet. Størrelsene er fra 104 til 140 m² BRA.

Allsidig: Innen denne kategorien kan mange finne løsningene for en god hverdag. 
Størrelsene er fra cirka 73 til 101 m² BRA. Flere har en fleksibel planløsning som kan 
tilpasses ønsket antall soverom – her får du mange muligheter! Felles for alle er også 
store balkonger og gode solforhold. 

Topp: Igjen ligger mye av forklaringen i navnet: Disse leilighetene ligger i øverste etasje 
og får toppkvaliteter som 1-stavs parkett, eksklusiv hvitevarepakke fra Miele, Norema-
kjøkken av høy kvalitet og mange muligheter for tilvalg, komplett smarthus-pakke fra 
Futurehome med både varme- og lysstyring, store takterrasser og mye, mye mer. 
Det kommer en toppleilighet i trinn 1 og flere i de neste trinnene.

S
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Ineo Eiendom har utviklet et eget bokonsept kalt Heime, 
som du vil nyte godt av i Eplestien. Heime består av en 
rekke kvaliteter og fasiliteter som gjør det lett å dyrke 
fellesskap, opplevelser, trygghet og tiden du har til overs. 
Samtidig legger Heime til rette for at du kan trekke deg 
tilbake og kose deg alene i en stilfull og praktisk leilighet 
med alt du trenger for å leve et godt liv. 
 
Mer konkret innebærer Heime at du i Eplestien 
får tilgang til flotte fellesarealer og fellesløsninger. 
Innholdet i disse arealene og løsningene er valgt 
etter svarene mange interessenter ga i en egen 
spørreundersøkelse i juni 2019. Det er laget en egen 
Heime-app som gir deg tilgang til fellesløsningene, 
les mer på side 11.

Lev livet 
fullt 

og delt

I Eplestien kan du 
leve livet fullt og 
delt med Heime! 

Felleshus med kjøkken og TV-krok (full pakke fra 
Altibox, inkl. Champions League, Premier League, 
Netflix og HBO). Drivhus og planteparseller.
Treningsrom og gjestehybler. Delerom med verktøy, 
sports- og turutstyr og uteleker. 

8 9



Eplestiens delerom 
blir mangfoldig og 
innholdsrikt! 

Å kunne dele krever mer enn bare vilje, og det
har vi tatt konsekvensen av: Som Heime-beboer 
i Eplestien får du tilgang til fellesarealer med mye 
utstyr du kan reservere og låne via Heime-appen. 
Her finner du praktiske gjenstander som hammer, 
skrujern og drill, men også morsomme ting som 
brettspill, leker, fiskestang og mye mer. Det kommer 
også hylleplass hvis du har utstyr du ønsker 
å dele med dine nye naboer. 

PRODUKT KATEGORI LEVERANDØR

Høytrykkspyler Annet Komplett
Tepperensmaskin Annet Clas Ohlson
Printer/skanner Annet Elkjøp
Krokket Barn / Barnebarn Ekstra Leker
Kubb Barn / Barnebarn Lekekassen
Volleyball / badminton Barn / Barnebarn Klubben
Dart Barn / Barnebarn XXL
Boccia Barn / Barnebarn XXL
Hagebowling Barn / Barnebarn XXL
Tin Can, Alley Game Barn / Barnebarn XXL
Tennis swing Barn / Barnebarn XXL
Fortaukritt Barn / Barnebarn XXL
Frisbee Barn / Barnebarn XXL
Smashballsett Barn / Barnebarn XXL
Utvalgte brettspill (Monopol 
etc.)

Barn / Barnebarn ARK

Slackline Barn / Barnebarn Klubben.no
Skiboks Bil XXL
Jekk Bil Clas Ohlson
Barnesete Bil Jollyroom
Sykkelstativ Bil Cykelkraft
Tilhenger Bil Tysse
Telt Friluft XXL
Tursekk Friluft XXL

Deling er sosial, kjekt og bra for miljøet – og det 
er egentlig ingen grunn til at alle skal eie hver 
sin hammer og drill. Eller takboks og komplett 
turutstyr, for den saks skyld. 

Få full kontroll på 
hverdagene og nabolaget 
med Heime-appen

Smart deling blir enda smartere ved hjelp av litt teknologi: 
Det er utviklet en egen Heime-app, som skreddersys til 
Heime-konseptet i Eplestien. Denne appen får flere enkle og 
praktiske funksjoner som du vil få god nytte av. Du kan for 
eksempel reservere felleshuset og gjestehyblene, i tillegg 
til mye annet:  

•     Den hjelpsomme naboen er stedet der du spør 
     om hjelp – og tilbyr hjelp. Lufte hunden, låne egg 
     til kaken, få litt datahjelp eller sitte barnevakt? 
     Ja takk!
•     En aktivitetsplan viser hva som skjer, og her melder 
     du deg på det du ønsker å være med på.
•     Du kan bestille tjenester som for eksempel 
     vaskehjelp, taxi og levering av varer. Heime-nettverket    
     sikrer deg gode priser på ulike servicetilbud.
•     Appen er en sosial plattform i den forstand at du 
       kan legge inn en egen, kort profil om hvem du er 
     og hva du er flink til. Kunnskap og hendighet går 
     aldri av moten!

Lengre bak i denne brosjyren kan du lese mer om gjestehybler 
og  felleshuset. På eple-stien.no kan du lese mer om bokonseptet 
Heime og laste ned en egen Heime-brosjyre. 

Dette får du:
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Med felleshus og gjestehybler får 
det sosiale liv gode vekstforhold! 

Eplestien får to gjestehybler, 
begge med egen inngang og 
bad. Den ene har til og med egen 
terrasse! Størrelsene er 23 og 
32 m² – her vil gjestene dine trives. 

1 etasje

5 etasje

P-kjeller o
g boder

Boder

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

29.10.19

Mål

1:100

Tegning:

BB2-2 - Gjestehybel
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

Bad
4,2 m2

Terrasse
7,0 m2

Familierom

22,7 m2

Sov
15,2 m2

Gang
3,9 m2

Bad
3,7 m2

Gang
4,0 m2

1 etasje

Boder

P-kjeller o
g boder

Eplestiens felleshus får en sentral plassering, både i 
prosjektet og i det sosiale liv. Her kan beboerne møtes 
for å se gullrekka på NRK en fredagskveld, lage mat 
sammen, dekke til festmiddag på nyttårsaften, spille 
kort eller strikke – ja, egentlig alt det er kjekt å gjøre 
sammen. Kjøkkenet blir utstyrt med alt man trenger, 
med sittegrupper, spisebord og TV-krok ligger alt til 
rette for at man kan være sosial når man ønsker det. 
Felleshuset kan også leies når du skal feire noe 

Eplestien ligger fint plassert i terrenget med 
tanke på livgivende og varmende solstråler. 
Drivhuset som kommer i det felles uteområdet 
er til alles disposisjon, og her blir det gode 
muligheter til å dyrke egne godsaker som 
gulrøtter, grønn salat, urter og mye mer. 
Drivhuset er delt i to. En del er drivhus på 
ca 35 m². Den andre delen er en redskapsbod 
på 22 m².

Det kommer også planteparseller i Eplestien, 
og hageutstyret kan du hente ut fra delerommet. 
Hvis beboerne ønsker, så kan Heime avtale kurs 
og bistand fra gartnerguru Ole Geir Skjæveland. 
Kanskje du og din nye nabo kan ha et par tomat-
planter som fellesprosjekt? 

Leilighetene i Eplestien får både balkonger 
og terrasser som vender mot sør eller vest 
– noen i begge himmelretninger. En urtekasse 
like utenfor kjøkkenet er praktisk, kjekt og 
inspirerende, det samme er det å så inne tidlig 
vår og sette spirene ut i plantekassene når
temperaturen er noen grader høyere. 
Før du vet ordet av det, så er du selvforsynt 
med grønne fristelser. Gled deg!

Kortreiste grønne 
fristelser fra 
drivhuset eller 
din egen balkong

sammen med familie og venner, gjerne en bursdag, 
bryllupsdag, konfirmasjon eller hvis du rett og slett 
har lyst å samle de du er glad i til en hyggelig kveld. 

De to gjestehyblene gjør det enkelt for deg å få besøk 
langveisfra. Du trenger ikke å bekymre deg for at du 
har et soverom for lite eller at du må re opp en ekstra 
seng i stua. Det eneste du må huske på er å ha kaffen 
klar til frokosttid.
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Bo smart i 
Eplestien

Denne teknologien gir deg også muligheten 
til å gjøre boligen din enda smartere. 
Leilighetene leveres med en egen smarthub, 
som gjør at du enkelt kan legge til tjenester 
som smart lysstyring, modusbryter, varsling 
ved vannlekkasje med mer. Slik får du full 
kontroll og oversikt over boligen, uavhengig 
av om du er hjemme eller borte, alt fra en 
enkel app på smarttelefonen din.

For flere smarte muligheter for akkurat din 
bolig, les mer på futurehome.no

I Eplestien har vi inkludert smart varme-
styring fra Futurehome, slik at du oppnår 
en mer energieffektiv bolig som gir lavere 
utgifter til oppvarming. Bra for deg – bra 
for miljøet!
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Kos dere med
TV og internett 
fra Lyse
Siden 2002 har Lyse satset på fiber og bygget 
ut i store deler av Sør-Rogaland. Med fiber har 
du nær ubegrenset datakapasitet både for opp- 
og nedlastning, kunder må ikke dele kapasitet 
med naboen og teknologien er tilrettelagt for 
vekst. Lyse leverer internett med mulighet for 
høy hastighet og en innholdsrik TV-løsning. 
10 år på rad har de vunnet pris for Norges beste 
kundeservice på bredbånd.
 
Når du flytter inn i Eplestien, flytter Altibox inn 
sammen med deg. Du får et stabilt fiberbredbånd 
med overlegen hastighet og topp underholdning. 
Altibox er opptatt av å ha Norges mest fornøyde 
kunder og tilbyr deg valgfrihet. Med avtaleformen 
Fiberaksess får beboerne i Eplestien lav felles-
kostnad og hver enkelt husstand avgjør selv 
sitt behov for TV, internett og fasttelefoni.
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Bygg E1, første salgstrinn, sett fra sørvest. 3D illustrasjon kan avvike.
Merk at det kommer ytterligere bebyggelse i området, se utomhusplan på side 51
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Eplestien ligger fint plassert i terrenget med tanke å holde 
seg i form, noe av det viktigste man kan gjøre for å leve 
et godt og langt liv. I Eplestien er det derfor planlagt et 
treningsrom med utstyr som gjør det enkelt å drive variert 
styrketrening med egen kroppsvekt, en treningsform som 
vinner stadig nye tilhengere. Treningsrommet kommer 
i forbindelse med Felleshuset, og får egen utgang slik at 
det blir lettvint å legge hele eller deler av treningsøkten 
utendørs. Hva med noen yogaøvelser barføtt på plenen? 

Gjennom Heime-konseptet kan du også få trygg og 
profesjonell treningsveiledning. En personlig trener kan 
bistå med å sette opp treningsprogrammer, men også 
avholde fellestreninger hvis det skulle være interesse for 
det. Alle fellestreninger legges selvsagt ut på Eplestiens 
aktivitetskalender i Heime-appen. 

Tren sammen 
eller på egen hånd i 
Eplestiens treningsrom

Glad i å trene? I Eplestien legger vi
til rette for at det skal bli enkelt og 
kjekt å holde seg i form.
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Massivtre: godt for deg 
– godt for miljøet

– Tre er et sunt materiale som bidrar til 
et godt inneklima. Massivtre isolerer og 
virker lyddempende samtidig som det gir 
mindre støv og regulerer fuktighet bedre 
enn andre byggematerialer. I tillegg har
tre estetiske kvaliteter som appellerer til 
sansene – det er vakkert å se på og godt 
å ta på. Alt dette er kvaliteter som jeg 
tror beboerne i Eplestien vil sette pris 
på, forteller Dag Strass i Helen & Hard 
arkitekter.

Massivtre er også et arkitektonisk godt 
utgangspunkt og et miljømessig trygt 
valg i forhold til CO2, energibruk og annen 
ressursbruk. Norske byggemiljøer har 
svært god kompetanse om massivtre, 
og de siste årene er mange funksjonelle 
og arkitektonisk nyskapende bygg 

realisert i massivtre rundt om i landet. 
Blant disse er Finansparken, SR-Banks nye 
praktbygg i Bjergsted – også det tegnet av 
Helen & Hard.

– Massivtre er utvilsomt framtidens 
byggemateriale. Vi ser en forandring 
i byggebransjen, at stadig flere tenker 
bærekraft og velger tre framfor stål og 
betong. For oss som bor i Stavanger-
regionen, er det ekstra kjekt siden bolig-
bygging i tre har preget byen i så mange 
år. Å bygge i tre er kultur og håndverks-
tradisjoner – tradisjoner alle i bransjen har 
et ansvar for å ivareta og videreutvikle. 
Med Eplestien gjør vi nettopp det: tar 
trehusbyen Stavanger inn i framtiden, 
smiler Dag.

«Naturen og arkitektens førstevalg», 
har massivtre blitt omtalt som. Massiv-
tre kunne like gjerne også vært betegnet 
som beboernes førstevalg.  

M
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Bygg E1, første salgstrinn, sett fra nordøst. 3D illustrasjon kan avvike.
Merk at det kommer ytterligere bebyggelse i området, se utomhusplan på side 51
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Fakta om 
massivtre:

Stor fleksibilitet ved formgivning, 
planløsning og konstruksjon. 

Lett å kombinere med andre materialer. 

Lav vekt og høy styrke. 

Kort byggetid og enkel montering. 

Kostnadseffektiv og gunstig for bygge-
prosjektets totaløkonomi. 

Basert på bærekraftig skogbruk med 
fornybare ressurser. 

Gode miljøegenskaper. 

Tre binder CO2 og reduserer utslippene 
av det til atmosfæren, og elementene 
krever lite energi i fremstillingsprosessen. 

Skaper et godt og ryddig arbeidsmiljø 
på byggeplassen. 

Sunt inneklima for sluttbrukerne med 
treets gode fukttransporterende, 
temperaturregulerende og lyddempende 
egenskaper. 

Gode branntekniske egenskaper fordi 
massivtreelementer forkuller gradvis.

Bygg E1, første salgstrinn, sett fra sørvest. 
3D illustrasjon kan avvike.
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Bygg E1, første salgstrinn, sett fra sørvest. 3D illustrasjon kan avvike.
Merk at det kommer ytterligere bebyggelse i området, se utomhusplan på side 51

E1
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Illustrasjons-3D av leilighet 1c - 202
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Illustrasjons-3D
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Illustrasjons-3D
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Illustrasjons-3D
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Illustrasjons-3D

Hva med å gjøre soverommet 
ditt i Eplestien til et rom for 
hverdagsluksus? Med et par 
skikkelig store puter, et senge-
teppe i dine favorittfarger og 
myke dundyner kan du få rene 
hotellfølelsen hjemme.
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Illustrasjons-3D av leilighet 1c - 303
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Illustrasjons-3D av leilighet 1a-302
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Tasta, sa du? 

Indre Tasta og Øvre Tasta. Tasta Vest og Tasta Øst. 
Tastaveden, Tastavarden og Tastarustå. Ja, til og med 
Ytre Tasta. Hva med Byhaugen, Byåsen og Byfjorden? 
Sabbadalen, Smiene, Kvidemyr og Bertahagen? 
Ingen tvil om at bydelen har mange navn – kjært 
barn har ofte det. 

Tasta bydel ligger mellom Dusavika i nord og 
Byhaugen i sør, mellom Stokkavatnet i vest og 
Byfjorden i øst – rett utenfor Stavanger sentrum. 
De siste årene har bydelen opplevd en ekspansiv

og sunn byutvikling, med blant annet Tasta Senter 
og skateparken – Nordens største i sitt slag – som 
to nye attraksjoner som sprer glede. 

Statistikken forteller at Tasta har rundt 15 500 
innbyggere, derav om lag 2500 barn, og vokser med 
noen hundre sjeler hvert år. Området rundt Eplestien 
har en fin blanding av godt etablerte og nye bolig-
strøk, og undersøkelser forteller om trivsel blant 
både store og små. I sum har Tasta noe av det 
fineste Stavanger kan by på av kombinasjonen natur 
og nærmiljø. Selv for de som er vokst opp her, finnes 
det garantert hemmeligheter å oppdage. Er du 
innflytter, ja så er det bare å gratulere!
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Litle og Store Stokkavatnet er 
blant byens vakreste og mest 
populære tur-og rekreasjons-
områder. Perfekt å ha i nabolaget. 
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Tasta er maritimt! Småbåthavnen nedenfor 
Eplestien driftes av Dusavik Båtforening, 
som har sine røtter helt tilbake til 1964. 
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Generelle merknader

- Rekkehusene er under prosjektering og er kun plassert inn som
en illustrasjon

E1

DRIVHUS

HER KOM
M

ER REKKEHUS

HER KOMMER REKKEHUS

HER KOMMER REKKEHUS

HER KOMMER REKKEHUS

REDSKAPSBOD

– En ideell beliggenhet for leiligheter 

N

Utomhusplan

i størrelser i hver etasje. Eksempelvis finner man både små 
og store leiligheter i alle etasjer, inkludert romslige, to-etasjes 
leiligheter på bakkeplan. Det skrånende terrenget gjør at 
beboerne i disse Byhusene får uteplass på hver side av bygget. 
Da får vi levende uteområder, ikke bare et øde område 
foran veggen til et parkeringsanlegg, sier Dag. 

Aktivisering av felles arealer i form av møteplasser har vært 
viktig for Dag og Steffen. – Det fine med innholdsrike felles-
områder er at beboerne kanskje ikke trenger en kjempestor 
stue, det ekstra soverommet eller en egen bod full av utstyr 
som sjelden brukes. Med arealer som felleshus, drivhus og 
delerom kan man bli godt kjent med de nye naboene. Gjeste-
hybel gjør at man kan ta vare på venner eller familie som 
kommer på besøk. Måten Ineo Eiendom muliggjør deling og 
fellestankegangen er fremtidsrettet, og en fin måte å skape 
et sosialt og trygt bomiljø, sier Dag og Steffen.  

Dag Strass og Steffen 
Ommundsen i Helen & 
Hard er arkitektene bak 
Eplestien. 

– Det har vært en fryd å utvikle leilighetene i Eplestien. 
Vi planlegger alltid etter terrengets kvaliteter og den sørvendte 
åssiden her er ideell med tanke på lys - og solforhold. Vi har 
funnet fram til løsninger som gir beboerne mulighet for begge 
deler, forteller Dag Strass og Steffen Ommundsen, arkitekter 
i Helen & Hard. – Blant det vi har prioritert er at samtlige 
leiligheter skal få lys inn fra minst to sider, også de minste 
på 50 m². Disse får for øvrig to soverom og egen bod, og siden 
de ligger som hjørneleiligheter får flere av disse veldig gode 
solforhold. Dette blir svært gode Startleiligheter, mener Steffen. 

Oppdraget arkitektene i Helen & Hard fikk fra Ineo Eiendom 
var å utvikle et prosjekt med leiligheter for alle generasjoner, 
et prosjekt der beliggenhetens kvaliteter skulle vise igjen i alle 
leiligheter. I et «vanlig» prosjekt ligger de største leilighetene 
på toppen. I Eplestien får også de som ikke trenger fullt så mye 
plass gode muligheter oppe i etasjene. – Her blir det variasjon 

FELLESHUS

E2

E3

E4
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Allsidig

Når vi begynte utviklingen av Eplestien, var det disse leilighetene 
som først stod på programmet. Det er denne kategorien det er flest 
av i prosjektet. Mange flytter fra en enebolig eller et rekkehus med 
god plass. Derfor har gode planløsninger vært et av de viktigste 
punktene på programmet vårt. Allsidig-leilighetene er enten 
gjennomgående eller hjørneleiligheter. Dette gir deg lys fra to sider 
og gode balkonger og terrasser.

Allsidig har gode og fleksible planløsninger. Alle har to eller tre 
soverom og flere har et ekstra bad eller gjeste-wc. Flere av Allsidig-
leilighetene har også mulighet for å gjøre stue/kjøkken større ved å 
ta bort et soverom, eller å slå sammen to mindre soverom til ett stort. 
Kanskje du vil bytte to soverom til en ekstra stue eller tv-stue? Valget 
er ditt. Dette gir deg gode bokvaliteter, noe vi i Ineo Eiendom er veldig 
opptatt av. Allsidigleilighetene ligger fra 2.– 4. etasje, med gode utsikts- 
og solforhold.

Prosjektnr.

2887/19
N

Dato

27.10.2020
Mål

1:100

Tegning:

BB2-1a-H0202
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

BB2-1a-H0202
BB2-1a-H0202

BB2-1a-H0202 Balkong

BB2-1a-H0202 P-ROM

BB2-1a-H0202 S-ROM

73,74

8,81

69,88

3,85

%

Sov
12,5 m2

Stue/kjøkken
30,6 m2

Gang
8,4 m2

Sov
A: 9,3 m2

Bod
A: 3,0 m2

Bad
A: 4,8 m2

Sov
7,8 m2

Bad
4,9 m2 Bod

3,2 m2

Bad
2,5 m2

Balkong
8,8 m2

 

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

29.10.19

Mål

1:100

Tegning:

BB2-1a-H0202
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

A: 8,9 m2

Bad
A: 4,6 m2

Bod
A: 3,4 m2

Trapperom
25,0 m2

Balkong
9,1 m2

Sov
7,6 m2

Bad
5,0 m2

Bod
3,4 m2

Sov
12,6 m2

Bad
2,6 m2

Stue/kjøkken
30,0 m2

Gang
9,3 m2

Balkong

BB2-1a-H0202

BB2-1a-H0202 P-ROM

BB2-1a-H0202 S-ROM

9,14

73,05

69,10

3,95

 

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

29.10.19

Mål

1:100

Tegning:

BB2-1a-H0202
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

A: 8,9 m2

Bad
A: 4,6 m2

Bod
A: 3,4 m2

Trapperom
25,0 m2

Balkong
9,1 m2

Sov
7,6 m2

Bad
5,0 m2

Bod
3,4 m2

Sov
12,6 m2

Bad
2,6 m2

Stue/kjøkken
30,0 m2

Gang
9,3 m2

Balkong

BB2-1a-H0202

BB2-1a-H0202 P-ROM

BB2-1a-H0202 S-ROM

9,14

73,05

69,10

3,95

 

Leilighet 1a – H0202
BRA: 73m² - P-rom 69m² 

A
LLSID

IG

N
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Prosjektnr.

2887/19
N

Dato

27.10.2020
Mål

1:100

Tegning:

BB2-1a-H0302
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

BB2-1a-H0302
BB2-1a-H0302

BB2-1a-H0302 Balkong

BB2-1a-H0302 P-ROM

BB2-1a-H0302 S-ROM

73,72

8,81

69,88

3,85

%

Sov
12,5 m2

Stue/kjøkken
30,6 m2

Gang
8,4 m2

Sov
A: 9,3 m2

Bod
A: 3,0 m2

Bad
A: 4,8 m2

Sov
7,8 m2

Bad
4,9 m2 Bod

3,2 m2

Bad
2,5 m2

Balkong
8,8 m2

 

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

29.10.19

Mål

1:100

Tegning:

BB2-1a-H0302
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

BB2-1a-H0302
Balkong

BB2-1a-H0302

BB2-1a-H0302 P-ROM

BB2-1a-H0302 S-ROM

9,14

73,05

69,09

3,96

Balkong
9,1 m2

Sov
7,6 m2

Bad
5,0 m2

Bod
3,4 m2

Sov
12,6 m2

Bad
2,6 m2

Stue/kjøkken
30,0 m2

Gang
9,3 m2

 

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

29.10.19

Mål

1:100

Tegning:

BB2-1a-H0302
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

BB2-1a-H0302
Balkong

BB2-1a-H0302

BB2-1a-H0302 P-ROM

BB2-1a-H0302 S-ROM

9,14

73,05

69,09

3,96

Balkong
9,1 m2

Sov
7,6 m2

Bad
5,0 m2

Bod
3,4 m2

Sov
12,6 m2

Bad
2,6 m2

Stue/kjøkken
30,0 m2

Gang
9,3 m2

 

Leilighet 1a – H0302
BRA: 73m² - P-rom 69m² 

N

A
LL

SI
D

IG
A

LLSID
IGLeilighet 1b – H0202

BRA: 73m² - P-rom 69m² 

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

27.10.2020
Mål

1:100

Tegning:

BB2-1b-H0302
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

BB2-1b-H0302
BB2-1b-H0302
BB2-1b-H0302 Balkong
BB2-1b-H0302 P-ROM
BB2-1b-H0302 S-ROM

73,91
9,50

69,93
3,98

%

Sov
8,0 m2 Sov

12,7 m2

Stue/kjøkken
31,1 m2

Bad
4,9 m2

Bad
2,4 m2

Bod
2,9 m2

Gang
8,0 m2

Balkong
9,5 m2

 

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

29.10.19

Mål

1:100

Tegning:

BB2-1b-H0202
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

Trapperom
A: 30,1 m2

Sov
8,0 m2 Sov

12,3
 
m2

Bad
2,6 m2

Stue/kjøkken
30,5 m2

Bod
3,4 m2

Gang
8,7 m2

Balkong
9,7 m2

Bad
5,2 m2

3,4 m2

Bod/vask

BB2-1b-H0202
Balkong

BB2-1b-H0202

BB2-1b-H0202 P-ROM

BB2-1b-H0202 S-ROM

9,73

73,28

69,17

4,12

 

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

29.10.19

Mål

1:100

Tegning:

BB2-1b-H0202
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

Trapperom
A: 30,1 m2

Sov
8,0 m2 Sov

12,3
 
m2

Bad
2,6 m2

Stue/kjøkken
30,5 m2

Bod
3,4 m2

Gang
8,7 m2

Balkong
9,7 m2

Bad
5,2 m2

3,4 m2

Bod/vask

BB2-1b-H0202
Balkong

BB2-1b-H0202

BB2-1b-H0202 P-ROM

BB2-1b-H0202 S-ROM

9,73

73,28

69,17

4,12

 

N
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Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

27.10.2020
Mål

1:100

Tegning:

BB2-1b-H0302
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

BB2-1b-H0302
BB2-1b-H0302
BB2-1b-H0302 Balkong
BB2-1b-H0302 P-ROM
BB2-1b-H0302 S-ROM

73,91
9,50

69,93
3,98

%

Sov
8,0 m2 Sov

12,7 m2

Stue/kjøkken
31,1 m2

Bad
4,9 m2

Bad
2,4 m2

Bod
2,9 m2

Gang
8,0 m2

Balkong
9,5 m2

 

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

29.10.19

Mål

1:100

Tegning:

BB2-1b-H0302
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

BB2-1b-H0302
Balkong

BB2-1b-H0302

BB2-1b-H0302 P-ROM

BB2-1b-H0302 S-ROM

9,73

73,28

69,17

4,12

Sov
8,0 m2 Sov

12,3
 
m2

Bad
2,6 m2

Stue/kjøkken
30,5 m2

Bod
3,4 m2

Gang
8,7 m2

Balkong
9,7 m2

Bad
5,2 m2

 

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

29.10.19

Mål

1:100

Tegning:

BB2-1b-H0302
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

BB2-1b-H0302
Balkong

BB2-1b-H0302

BB2-1b-H0302 P-ROM

BB2-1b-H0302 S-ROM

9,73

73,28

69,17

4,12

Sov
8,0 m2 Sov

12,3
 
m2

Bad
2,6 m2

Stue/kjøkken
30,5 m2

Bod
3,4 m2

Gang
8,7 m2

Balkong
9,7 m2

Bad
5,2 m2

 

Leilighet 1b – H0302
BRA: 73m² - P-rom 69m² 

A
LLSID

IG

N
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Byhus
Dette er leiligheter over to plan – perfekt for en 
familie eller for dem som vil ha en stor leilighet. 
Du får god plass med gode planløsninger og hele 
tre uteplasser: En på bakkeplan på sørøstsiden 
med en liten hageflekk foran, en liten luftebalkong 
utenfor soverommene i første etasje, altså en 
etasje over bakken, og en på nordvestsiden med 
utgang fra stue/kjøkken. Sistnevnte vil ha sol fra 

Denne skissen forklarer fint hoved-
trekkene til byhusene, hvordan de 
overordnede romløsningene er koblet 
opp mot uteplassene.  

cirka kl. 16.00 på sommeren og blir en fin plass 
å nyte dagens siste soltimer.

Byhusene tar opp høydeforskjellen i terrenget og 
skaper spennende og praktiske leiligheter. Det blir 
tre til fire soverom og alle har to oppholdsrom, 
et i hver etasje. Noen av dem har også et eget 
kontor i hovedetasjen.

Prosjektnr.

2887/19
N

Dato

27.10.2020
Mål

1:100

Tegning:

BB2-1a-H0102
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

BB2-1a-H0102
BB2-1a-H0102

BB2-1a-H0102 Balkong

BB2-1a-H0102 P-ROM

BB2-1a-H0102 S-ROM

BB2-1a-H0102 Terrasse

120,87

8,91

114,79

6,08

10,01

%

Stue/kjøkken
26,7 m2

Balkong
8,9 m2

Sov/kontor
7,4 m2

Soverom 
12,5 m2

Gang 
8,2 m2

Bod/vask
2,5 m2

1,6 m2

Soverom 1
A: 9,3 m2

Bod
A: 3,0 m2

Bad 
7,0 m2

Bod
2,4 m2

Bad
A: 4,8 m2Trapperom

A: 23,7 m2

Privat hage

Stue
23,3 m2

Terrasse
10,0 m2

Soverom 
9,1 m2

Soverom 
7,4 m2

Gang 
2,8 m2

Bad 
2,7 m2

 

 

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

29.10.19

Mål

1:100

Tegning:

BB2-1a-H0102
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

Kjøkken
26,7 m2

Soverom
A: 8,9 m2

Bod
A: 3,4 m2

Bad
A: 4,6 m2

Trapperom
25,0 m2

Balkong
9,1 m2

Sov/kontor
6,9 m2

Sov
12,6 m2

Gang
9,3 m2

Bod
2,6  m2

Bad
6,9

 

m2
Bod/vask
2,1 m2

1,6 m2

BB2-1a-H0102
Balkong

BB2-1a-H0102

BB2-1a-H0102 P-ROM

BB2-1a-H0102 S-ROM

Terrasse

9,14

120,85

115,13

5,72

10,12

Stue
26,8 m2

Terrasse
10,1 m2

Sov
9,0 m2

Sov
7,6 m2

Gang
2,9 m2

Bad
3,1

 
m2

 

 

N

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

29.10.19

Mål

1:100

Tegning:

BB2-1a-H0102
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

Kjøkken
26,7 m2

Soverom
A: 8,9 m2

Bod
A: 3,4 m2

Bad
A: 4,6 m2

Trapperom
25,0 m2

Balkong
9,1 m2

Sov/kontor
6,9 m2

Sov
12,6 m2

Gang
9,3 m2

Bod
2,6  m2

Bad
6,9

 

m2
Bod/vask
2,1 m2

1,6 m2

BB2-1a-H0102
Balkong

BB2-1a-H0102

BB2-1a-H0102 P-ROM

BB2-1a-H0102 S-ROM

Terrasse

9,14

120,85

115,13

5,72

10,12

Stue
26,8 m2

Terrasse
10,1 m2

Sov
9,0 m2

Sov
7,6 m2

Gang
2,9 m2

Bad
3,1

 
m2

 

 

Byhus 1a – H0102
BRA: 121m² - P-rom 115m² 

1.etasje

u.etasje

B
YH

U
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Prosjektnr.

2887/19
N

Dato

27.10.2020
Mål

1:100

Tegning:

BB2-1a-H0102
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

BB2-1a-H0102
BB2-1a-H0102

BB2-1a-H0102 Balkong

BB2-1a-H0102 P-ROM

BB2-1a-H0102 S-ROM

BB2-1a-H0102 Terrasse

120,87

8,91

114,79

6,08

10,01

%

Stue/kjøkken
26,7 m2

Balkong
8,9 m2

Sov/kontor
7,4 m2

Soverom 
12,5 m2

Gang 
8,2 m2

Bod/vask
2,5 m2

1,6 m2

Soverom 1
A: 9,3 m2

Bod
A: 3,0 m2

Bad 
7,0 m2

Bod
2,4 m2

Bad
A: 4,8 m2Trapperom

A: 23,7 m2

Privat hage

Stue
23,3 m2

Terrasse
10,0 m2

Soverom 
9,1 m2

Soverom 
7,4 m2

Gang 
2,8 m2

Bad 
2,7 m2
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Byhus 1b – H0103
BRA: 140m² - P-rom 133m² 

Prosjektnr.

2887/19
N

Dato

27.10.2020
Mål

1:100

Tegning:

BB2-1b-H0103
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

BB2-1b-H0103
BB2-1b-H0103

BB2-1b-H0103 Balkong

BB2-1b-H0103 P-ROM

BB2-1b-H0103 S-ROM

BB2-1b-H0103 Terrasse

140,96

14,61

133,71

7,22

11,29

%

Privat hagePrivat hage

Soverom
A: 8,7 m2

Bod
A: 3,2 m2

Terrasse
11,7 m2

Omkledning
6,0 m2

Sov
11,6 m2

Sov
7,1 m2 Kontor

5,9 m2

Gang 
11,0 m2

Stue/kjøkken
36,6 m2

Bod/vask
6,1 m2

Balkong
2,9 m2

Bad
A: 4,9 m2

Bad 
6,1 m2

Privat hage

ekasse

Stue
13,9 m2

Terrasse
11,3 m2

Sov
9,1 m2

Sov 
7,4 m2

Gang 
2,8 m2

Bad 
2,6 m2

 

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

29.10.19

Mål

1:100

Tegning:

BB2-1b-H0103
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

Sov
A: 8,9 m2

Bod
A: 3,4 m2

Terrasse
11,8 m2

Omkl.
5,9 m2

Sov
11,5 m2

Bad
6,9

 

m2

Sov
7,1 m2 Kontor

6,0 m2

Gang
11,5 m2

Stue/kjøkken
36,4 m2

Bod/vask
5,8 m2

Bad
A: 5,2 m2

Balkong
3,1 m2

BB2-1b-H0103
Balkong

BB2-1b-H0103

BB2-1b-H0103 P-ROM

BB2-1b-H0103 S-ROM

Terrasse

3,12

139,92

133,35

6,57

23,04

Stue
14,5 m2

Terrasse
11,3 m2

Heis
A: 4,2 m2

Sov
9,0 m2Sov

7,6 m2

Gang
2,9 m2

Bad
2,9 m2

 

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

29.10.19

Mål

1:100

Tegning:

BB2-1b-H0103
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

Sov
A: 8,9 m2

Bod
A: 3,4 m2

Terrasse
11,8 m2

Omkl.
5,9 m2

Sov
11,5 m2

Bad
6,9

 

m2

Sov
7,1 m2 Kontor

6,0 m2

Gang
11,5 m2

Stue/kjøkken
36,4 m2

Bod/vask
5,8 m2

Bad
A: 5,2 m2

Balkong
3,1 m2

BB2-1b-H0103
Balkong

BB2-1b-H0103

BB2-1b-H0103 P-ROM

BB2-1b-H0103 S-ROM

Terrasse

3,12

139,92

133,35

6,57

23,04

Stue
14,5 m2

Terrasse
11,3 m2

Heis
A: 4,2 m2

Sov
9,0 m2Sov

7,6 m2

Gang
2,9 m2

Bad
2,9 m2

 

1.etasje

u.etasje

N

B
YH

U
S

Prosjektnr.

2887/19
N

Dato

27.10.2020
Mål

1:100

Tegning:

BB2-1b-H0103
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

BB2-1b-H0103
BB2-1b-H0103

BB2-1b-H0103 Balkong

BB2-1b-H0103 P-ROM

BB2-1b-H0103 S-ROM

BB2-1b-H0103 Terrasse

140,96

14,61

133,71

7,22

11,29

%

Privat hagePrivat hage

Soverom
A: 8,7 m2

Bod
A: 3,2 m2

Terrasse
11,7 m2

Omkledning
6,0 m2

Sov
11,6 m2

Sov
7,1 m2 Kontor

5,9 m2

Gang 
11,0 m2

Stue/kjøkken
36,6 m2

Bod/vask
6,1 m2

Balkong
2,9 m2

Bad
A: 4,9 m2

Bad 
6,1 m2

Privat hage

ekasse

Stue
13,9 m2

Terrasse
11,3 m2

Sov
9,1 m2

Sov 
7,4 m2

Gang 
2,8 m2

Bad 
2,6 m2

 

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

27.10.2020
Mål

1:100

Tegning:

BB2-1c- H0101 Duplex
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

BB2-1c-H0101
BB2-1c-H0101
BB2-1c-H0101 Balkong
BB2-1c-H0101 P-ROM
BB2-1c-H0101 S-ROM
BB2-1c-H0101 Terrasse

143,51
19,25

133,19
10,29
11,37

Privat hage
Privat hage

Privat hage

Stue
32,1 m2

Bod/vask
6,5 m2

Bad 
6,6 m2

Sov
11,8 m2

Omkl.
6,5 m2

Terrasse
11,4 m2

13,8 m2

 

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

29.10.19

Mål

1:100

Tegning:

BB2-1c-H0101
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

Trapperom
24,6 m2

Heis
A: 4,2 m2

Sov
11,1 m2

Sov
10,8 m2

Entrè
3,2 m2

Gang
4,1 m2

Terrasse
14,6 m2

Stue/kjøkken
33,1 m2

Bod
2,2 m2

Sov
A: 12,2 m2

Omkl.
5,9 m2

Bad
A: 6,9 m2

Balkong
4,5 m2

Bad
3,1 m2

Balkong

BB2-1c-H0101

BB2-1c-H0101 P-ROM

BB2-1c-H0101 S-ROM

Terrasse

4,47

142,86

132,67

10,19

25,85

 

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

29.10.19

Mål

1:100

Tegning:

BB2-1c-H0101
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

Trapperom
24,6 m2

Heis
A: 4,2 m2

Sov
11,1 m2

Sov
10,8 m2

Entrè
3,2 m2

Gang
4,1 m2

Terrasse
14,6 m2

Stue/kjøkken
33,1 m2

Bod
2,2 m2

Sov
A: 12,2 m2

Omkl.
5,9 m2

Bad
A: 6,9 m2

Balkong
4,5 m2

Bad
3,1 m2

Balkong

BB2-1c-H0101

BB2-1c-H0101 P-ROM

BB2-1c-H0101 S-ROM

Terrasse

4,47

142,86

132,67

10,19

25,85

 

Byhus 1c – H0101
BRA: 143m² - P-rom 133m² 

1.etasje

u.etasje

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

27.10.2020
Mål

1:100

Tegning:

BB2-1c-H0101
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

BB2-1c-H0101
BB2-1c-H0101
BB2-1c-H0101 Balkong
BB2-1c-H0101 P-ROM
BB2-1c-H0101 S-ROM
BB2-1c-H0101 Terrasse

143,51
19,25

133,19
10,29
11,37

%

%
Privat hagePrivat hage

Bad
4,4 m2

Trapperom
23,6 m2

Heis
A: 4,1 m2

Sov
11,5 m2

Entrè
3,2 m2

Gang
4,5 m2

Terrasse
14,8 m2

Stue/kjøkken
30,9 m2

Bod
2,4  m2

Soverom 1
A: 12,2 m2

Omkl.
A: 6,0 m2

Stue/kjøkken
A:

Soverom 1
A: 14,2 m2

Bad 1
A: 6,2 m2

Bad 1
A: 6,9 m2

Bod
A: 4,2 m2

Balkong
4,3 m2

Sov
10,3 m2

 

N
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Byhus 1c – H0102
BRA: 139m² - P-rom 132m² 

Prosjektnr.

2887/19
N

Dato

27.10.2020
Mål

1:100

Tegning:

BB2-1c-H0102
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

BB2-1c-H0102
BB2-1c-H0102

BB2-1c-H0102 Balkong

BB2-1c-H0102 P-ROM

BB2-1c-H0102 S-ROM

BB2-1c-H0102 Terrasse

137,58

13,25

130,19

7,39

12,08

%

5,5 m2
Privat hage

Trapperom
A: 23,6 m2

Sov
7,7 m2

Bod/vask
6,6

 
m2

Sov/kontor
9,3 m2

Sov
12,2 m2

Omkl.
6,0 m2

Stue/kjøkken
39,9 m2

Gang 
8,1 m2

Bad 
6,2 m2

Balkong
13,2 m2

Soverom 1
A: 8,9 m2

Bad
A: 4,7 m2

Bod
A: 3,0 m2

Privat hage

Terrasse
12,1 m2

Sov
7,0 m

2

Bad 
2,4 m2Stue

23,1 m2 Bad 1
A: 6,6 m2

Soverom 1
A:

Gang 
2,7 m2

 

 

 

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

29.10.19

Mål

1:100

Tegning:

BB2-1c-H0102
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

Trapperom
A: 24,6 m2

Sov
7,8 m2

Bod/vask
6,1 m2

Sov/kontor
8,2 m2

Sov
12,2  m

2

Omkl.
5,9 m2

Kjøkken/opphold

41,0 m2

Gang
8,4 m2

Bad
6,9 m2

Balkong
13,5 m2

A: 8,8 m2

Bad
A: 3,9 m2

Bod
A: 3,4 m2

Balkong

BB2-1c-H0102

BB2-1c-H0102 P-ROM

BB2-1c-H0102 S-ROM

Terrasse

13,52

140,66

133,86

6,80

12,02

Terrasse
12,0 m2

Sov
7,7 m2

Bad
2,6 m2

Stue
23,0 m2

 

 

Prosjektnr.

2887/19 N

Dato

29.10.19

Mål

1:100

Tegning:

BB2-1c-H0102
Eplestien
Tastarustå
4027 Stavanger

Gnr./Bnr.

28/3574

Trapperom
A: 24,6 m2

Sov
7,8 m2

Bod/vask
6,1 m2

Sov/kontor
8,2 m2

Sov
12,2  m

2

Omkl.
5,9 m2

Kjøkken/opphold

41,0 m2

Gang
8,4 m2

Bad
6,9 m2

Balkong
13,5 m2

A: 8,8 m2

Bad
A: 3,9 m2

Bod
A: 3,4 m2

Balkong

BB2-1c-H0102

BB2-1c-H0102 P-ROM

BB2-1c-H0102 S-ROM

Terrasse

13,52

140,66

133,86

6,80

12,02

Terrasse
12,0 m2

Sov
7,7 m2

Bad
2,6 m2

Stue
23,0 m2

 

 

1.etasje

u.etasje

N

B
YH

U
S
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Kjøkkenløsninger med 
fra Norema – funksjonell 
estetikk i praksis!

Vi vil du skal bo og leve med et kjøkken du trives med og som du blir 
stolt av. Et kjøkken som fungerer når du skal være effektiv med 
frokosten og som har alt du trenger for å diske opp med en tre-retters 
til dine nye naboer. Derfor har vi valgt Norema som kjøkkenleverandør. 
Norema står for både kvalitet og god kundeservice, noe du vil nyte godt 
av både før og etter innflytting. Norema leverer også innredning til bad  
i Eplestien. 

Areal til Start, Byhus og Allsidig
Modellen Areal mellomgrå er planlagt som standard på kjøkkenet i de 
fleste leilighetene – et godt valg for deg som ønsker et kjøkken med alt 
du trenger – og mer til. Med sine slette fronter har Areal-modellene en 
nordisk interiørdesign med rent og grafisk uttrykk som gir deg store 
muligheter for personlige designløsninger. 

Parallell til Topp
Modellen Parallell mellomgrå er planlagt som kjøkkeninnredning i alle 
leilighetene i kategorien Topp. Denne innredningen er utviklet i tråd med 
interiøridealet Nordic design. Norema beskriver Parallell som moderne 
og elegant, og at de integrerte grepene er en praktisk finesse som 
tilfører kjøkkenet et stilfullt visuelt element med store designmuligheter. 
Til Topp-leilighetene leveres det også hvitevarer fra kvalitets-
leverandøren Miele. 

Skulle du ha ønske om å gjøre endringer i kjøkkenleveransen, 
for eksempel velge blant ulike fronter og benkeplater, så kan kunde-
behandlere fra Norema hjelpe deg. Ta gjerne turen til Norema Kjøkken-
studio i Forusparken for inspirasjon.

Anne Gro Eie, salgsleder ved 
Norema Kjøkkenstudio, kan gi 
deg mange gode råd om hvordan 
du får det fint i hjemmets viktigste 
rom. Bildet til venstre viser 
kjøkkenmodellen Parallell.   
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Bildene her viser modellen Areal, en elegant 
innredning som fungerer like godt til hverdags 
som til fest. Dette er kun illustrasjons bilder av 
et Norema-kjøkken, ikke løsningene som kommer 
i Eplestien. Nøy aktige kjøkken tegninger får du av 
megler.  

En god dag 
starter på badet

Noe av det beste med å flytte inn i ny leilighet, er 
følelsen av å ta i bruk et helt nytt bad. Et bad der alt 
er lyst, lekkert, rent og lunt, et bad der det er godt 
å starte og avslutte dagen.

Det leveres fliser på gulv og vegger på baderommene, 
og det er nedsenket område for dusj med mosaikk 
på gulv. Du får dessuten innredning fra Norema, 
vegghengt toalett og dusjhjørne i herdet glass.  

Ta gjerne turen til butikken Simply på Tasta Senter 
og se om du finner noen gode såper, oljer og kremer
– unn deg noe ekstra på ditt nye bad! 
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TASTA IDRETTSPARK

Bo i grønne, blå 
og innholdsrike 
omgivelser

Flytter du til Eplestien øverst på Tasta, så får 
du egentlig alt du trenger i ditt eget nabolag. 
Tasta Senter, SATS, legesenter, helsestasjon, 
dagligvarebutikker, kirke, skoler og barnehager 
ligger like i nærheten. Det samme gjør idretts-
anlegget og banene til Vardeneset Ballklubb. 
Du får gåavstand til attraktive turområder og 
effektive kollektivtilbud – sentrum er ikke langt 
unna det heller. 

Eplestiens beliggenhet øverst i åssiden ovenfor 
Tasta Senter gir mulighet for utsikt utover 
bydelens grenser fra stuevinduene og 
balkongene. Grønn og blå utsikt blir realitet for 
mange, med skog og marker rundt Stokkavatnet 
på den ene siden, og fjord og fjell på den andre 
siden. Og det er bare å glede seg til at julelysene 
på Ullandhaugtårnet setter deg i stemning.

TASTA
SENTER

TASTAVEDEN

e

TASTARUSTÅ
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Tasta Senter 
– nabolagets møtested nr. 1! 

– Vi har blitt en naturlig del av nabolaget på Tasta, 
forteller Brit Osmundsen, som har vært senterleder 
for Tasta Senter siden åpningen i 2012. Hun ønsker 
velkommen til et lyst, moderne og innholdsrikt 
kjøpesenter med godt utvalg i shopping og mye mer. 

– Hos oss finner du blant annet et bredt og 
profesjonelt helsetilbud som helsestasjon for 
barn og legesenter. På Tasta Helseloft tilbyr vi 
akupunktur, fysioterapi, ernæringsfysiolog, fotpleie, 
kiropraktor, manuellterapeut, massasje, osteopat og 
psykolog. I tillegg har vi selvsagt treningssenter og 
apotek, sier Brit. 

Tasta Senter er samlingsstedet for mange av Tastas 
lag og organisasjoner. Jevnlig møtes for eksempel 
medlemmene i Facebook-gruppen «Tasta itte 
krigen» til kaffeslabberas på Café de Lis, Tasta 
sykkelklubb trener sammen på SATS, mens flere 
andre har ukentlige trefftider på Wayne´s Coffee. 

– Vi arrangerer også ting som Lørdagslykke med 
hobbyaktiviteter for barn, barselstreff for de som 
bruker helsestasjonen og strikkekvelder med kaffe 
og te. Vi er et ekte hverdagssenter der folk finner alt 
de trenger av både shopping og servicetilbud, men 
er også et sted for å treffe venner og være sosial. 
Velkommen til oss dere i Eplestien også, hilser Brit. 

S
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Blant godbitene på Tasta Senter er Simply 
Fashion, en skatt av en butikk for den som 
er opptatt av mote og interiør.

Simply Fashion 
– simply the best

Her finner du klær av anerkjente merker fra både inn- 
og utland – i begrensede serier. Følger du Simply på 
Facebook, kan du også få med deg når det arrangeres 
inspirasjonskvelder og nye kolleksjoner ankommer. 

Når du flytter inn i din nye leilighet i Eplestien, har du 
helt sikkert lyst på nye puter, lamper, lysestaker eller 
noe annet som bidrar til et vakkert hjem. Simply har 
et helt eget utvalg også innen denne sjangeren. 
Velduftende såper, kremer og andre spaartikler kan 
du også «snope» i – det fortjener du etter at du har 
funnet roen i ditt nye hjem.  
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Gabbas – den 
gode, gamle 
slakterbutikken 
på Tasta

«Alle» har hørt om Gabbas, Tastas tradisjonsrike 
slakterbutikk. Og det er ikke så rart, for kvaliteten 
og utvalget du får her er rett og slett i topp klasse. 

Med utgangspunkt i råvarer fra utvalgte leverandører 
foredler Gabbas mesteparten av sine produkter selv, 
alt fra pølsemat til de lekreste indrefileter. Sommers-
tid bugner diskene med fenomenal grillmat. Når julen 
nærmer seg, så kan det fort bli kø for å sikre seg 
pinnekjøtt, ribbe, medisterkaker og julepølser. 
Spekematen deres anbefales egentlig hele året. 
Og når du er litt på farten og magen rumler, så stikk 
innom og be om farse i brød – fast food på Gabbas-vis. 
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Trivsel og trening 
på SATS

Trenger du inspirasjon til et aktivt liv, der 
belønningen er økt overskudd og hverdagsenergi, 
så får du et fullkomment treningssenter like ved 
din nye leilighet i Eplestien. Hos SATS Tasta har du 
tilgang til et fantastisk utvalg av treningstilbud og 
hjelp av motiverende ansatte. 

En av de du garantert vil møte på SATS, er daglig leder 
Wenche Vangsnes. Hun har jobbet i SATS siden 1997 
og var med på å starte SATS Tasta. En ekte Satser, altså. 
Wenche kan fortelle om et treningssenter med veldig 
god atmosfære og at de har stort fokus på at trening 
er for alle. Trivsel står også høyt på agendaen, og i dag 
er SATS Tasta et av bydelens mange gode møtesteder. 
Resultatet er at er dette treningssenteret ble kåret 
til årets SATS-senter i 2018 – her kommer du også til 
å trives.
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Vardenesturen er ca. 6 km. 
Underveis får du vidsyn både 
mot Stokkavatnet og fjorden, 
og mange muligheter for moro 
ved Tasta idrettspark og leke-
plasser underveis. Ta gjerne en 
avstikker til Vardenes fyr og spis 
nisten på svabergene!  

Du bør gå i minst 30 minutter hver dag, sier de som 
forstår seg på slikt. Rundt Eplestien er det så 
mange gode hverdagstur-muligheter at du fort blir 
fristet til å gå mer. Terrenget er variert, med høyder, 
marker, utsyn mot fjord og fjell, turstier, bekker og 
vann. Det er flere større grøntområder og grøntdrag 
som binder disse sammen, på kryss og tvers.

Sammen med Turistforeningen har Stavanger 
kommune merket hele 52 hverdagsturer i byen, 
og flere av dem er i nærhet av Eplestien: Vardenes-
turen, Tastavedenturen, Dusavikturen og 

Tasta – stedet med gode hverdagsturer 

Null stress uten bil! 

Tastaturen. Felles for disse fire er at de byr på en fin 
blanding av opplevelser: hyggelig vandring gjennom 
boliggater, utsiktspunkter du kanskje ikke visste om, 
grønne lunger og skog, dyrka mark og blått vann. 

Store Stokkavatnet er blant byens mest populære 
tur- og rekreasjonsområder, og det tar deg ikke 
mange minutter å spasere ned til turstien som går 
rundt hele vannet. Sommerstid kan du pakke med 
deg både badetøy og en matbit i sekken. I Store 
Stokkavatn er det også fullt mulig å få både ørret og 
røye på kroken – spennende for både store og små! 

Liker du ikke å være avhengig av egen bil hver gang du skal til sentrum, 
jobb eller skole? Da er Tasta et godt sted å bo, her får du både et godt 
kollektivtilbud og effektive sykkelruter like ved. Kolumbus sin bussrute 
5 stopper ca. 250 meter fra Eplestien, og den kjører fra Tasta til 
Byterminalen i sentrum åtte ganger i timen. Turen tar ikke mer enn 
et drøyt kvarter, ifølge rutetabellene. Det er nesten som man kan si: 
Det går alltid en buss på Tasta! 
 
Har du sykkel som ditt førstevalg blant framkomstmidler, så er Tastaruta 
og Byfjordruta – to av Stavanger kommunes tilrettelagte hovedsykkelruter 
– de raskeste veiene til sentrum. Du kommer inn på Tastaruta ved rund-
kjøringen i Gjerdeveien og følger traséen langs Randabergveien og Tanke 
Svilands gate til Løkkeveien. Byfjordruta går langs Dusavikveien og fjorden 
til Bjergsted og videre inn til vågen og sentrum. Begge ruter tar cirka 
15-20 minutter i behagelig tempo – alt avhengig av dagsform. 
Enkelt og effektivt!
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Borettslag: 
en moderne 
boform som gir 
deg mer fritid

Eplestien er organisert som et borettslag. Dermed blir 
du en del av et fellesskap der folk drar lasset sammen 
og nyter godt av en rekke fordeler. Eksempelvis dekker 
felleskostnadene utgifter til både utvendig vedlikehold 
og forsikring. Du slipper altså å bekymre deg for kostna-
der og arbeid når noe skal males eller fikses. Det ordner 
noen andre mens du får fri!

Fellesløsningene i Eplestien inkluderer arbeid og 
kostnader tilknyttet fellesarealene, renovasjon, kabel-
anlegg, økonomiforvaltning, lekeplasser og mer. Alt  
organiseres og administreres av Heime og BATE, som 
blir borettslagets forretningsfører. Dette gir trygghet 
for deg som beboer.

Borettslaget har også en sikringsordning som medfører 
at du ikke blir ansvarlig for «naboens» felleskostnader 
(husleie) dersom den ikke blir betalt. Alt i alt, felles-
løsningene gjør Eplestien til et fremtidsrettet trygt, 
enkelt og økonomisk fornuftig sted å bo. 

Det legges til rette for individuell nedbetaling av felles-
lån om ønskelig.

Balkonggleder! 

Siden Eplestien ligger på Tastas kanskje luftigste tomt, 
så har utviklingen av romslige balkonger og terrasser 
vært en prioritet. Med fritt utsyn i flere retninger og 
glimrende solforhold ligger alt til rette for at du skal 
kunne skape en trivelig og frodig uteplass der du får 
mye ut av dagene og kveldene. 

Et par gode stoler, noen krukker med fargerike 
blomster og kanskje en plantekasse eller to – mer 
skal det ikke til før du har din egen, private utendørs 
oase. Med massivtre som fasademateriale får du en 
lun, fin innramming av uterommet ditt – noe helt annet 
enn sjelløse vegger i murpuss. På gulvene legges 
terrassebord, 28x145 mm, som styrker den gode 
følelsen av å være omgitt av naturens egne materialer.  

Den store bredden på terrassebordene gjør at de 
fungerer som en visuell forlengelse av stue og 
kjøkken. En ekstra god kvalitet ved Eplestien.
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T Tasta – perfekt for de små og 
de som har beholdt barnet i seg

Visste du at det finnes mer enn 50 lekeplasser, 
løkker og idrettsanlegg spredt rundt over hele 
bydelen? Da har du MYE å velge mellom hvis 
du har unger selv eller av og til får barnebarn, 
nevøer eller nieser på besøk. 

Like i nærheten av Eplestien, nede ved Tasta 
Senter og Tastarustå skole er det et mylder 
av aktivitetsanlegg – en mini-skatepark med 
betongramper, basketbane, fotballbane, fotball-
binge, klatretårn, sandvolley, sklie, balanse- 
line og friidrettsbane. Ta med deg ungene 
og la dem slite seg ut mens du drikker fra 
termokoppen. 

Er du blant de som har aktive krabater 
rundt deg? Da er Eplestien stedet å bo!

Tasta skatepark – Norges største og beste 
skatepark – er like spennende for små nybegyn-
nere som for proffene. Mange regner dette som 
Stavangers mest spennende fritidspark. Med et 
stort skateareal bygd ned i terrenget, med kurver 
og ramper, er det perfekte forhold for skating, 
sparkesykling og BMX-triksing. Kanskje ikke 
sikkert det tiltaler deg, men helt sikkert noe som 
frister den yngre garden. 

Fra Eplestien er det rusleavstand til Tasta Idretts-
park. Her er det flere kunstgressbaner og grus-
baner, og du kan trygt sjekke om skuddfoten er 
like treffsikker som i glanstiden. Kanskje du kan 
lære unge Tasta-talenter Cruyff-vendingen? 
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Husk hjelm, Oliver! I tett 
samarbeid med Stavanger 
kommune har skatemiljøet 
i byen skapt Tasta Skatepark, 
et unikt anlegg som samler 
både unge og voksne til 
uorganisert idrett. 

Mads i Vardeneset 
Ballklubb er en av 
mange som trives i 
det gode fotballmiljøet 
på Tasta og på bydelens 
mange fotballbaner. 
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Hva med en 
eplekake til barnebarna?

Hva er vel bedre enn en saftig 
eplekake? Denne er enkel å lage 
og klar til å sette inn i ovnen i 
løpet av en halv time. Dette er 
en fantastisk god kake. 

4 epler, syrlige
5 ss sukker
2 ss malt kanel
200 g smør
200 g sukker
4 stk egg, romtempererte
170 g hvetemel
1 ts bakepulver
2 ss perlesukker

Sett ovnen på 180 ºC. Skrell 
eplene og fjern kjernehuset og 
del dem i tynne båter. Ha eple-
båtene i en plastpose og tilsett 
sukker og kanel, rist godt slik at 
sukker og kanel blir godt fordelt 
på eplebåtene. 

Pisk smør og sukker lyst og 
luftig i en kjøkkenmaskin. 

Tilsett eggene, ett om gangen, 
og pisk godt mellom hvert egg. 
Sikt mel og bakepulver over røren 
og vend det forsiktig inn i deigen. 

Fordel halvparten av røren 
jevnt i en rund kakeform, 24 cm 
i diameter. Stikk halvparten 
av eplebåtene med den tynne 
siden ned i deigen. Fordel resten 
av deigen i formen og stikk de 
resterende eplene med den 
tynne siden ned i deigen. 

Strø til slutt over et jevnt lag 
med perlesukker. Stek kaken 
midt i ovnen i ca. 50 minutter. 
Server kaken lun med vispet 
kremfløte, vaniljeis eller kvarg 
med vaniljesmak.

For å være sikker på at kaken har 
stått lenge nok, kan du stikke en 
kakepinne, trepinne eller liknende 
forsiktig inn i kaken. Hvis det ikke 
fester seg noe til pinnen når du 
drar den ut, er kaken ferdig.

Håper det smaker!

Ta med epler 
fra Eplestien 
til Safteriet 
på Ullandhaug! 

Du kan selvsagt knaske i deg et eple rett fra 
greina, men visste du at 10 kilo epler kan gi deg 
sju liter fersk, ren og smakfull eplesaft? Med 100 
epletrær i Eplestiens fellesområder og Safteriet 
på Ullandhaug kun en liten kjøretur unna, så er 
det bare å glede seg! 

– Å bo et sted med så mange epletrær høres jo 
helt fantastisk ut, sier Finn Helge Stokka som 
driver Safteriet ved Ullandhaug Økologiske Gård. 
– Å skaffe seg noen liter med ren, frisk eplesaft 
er verdens enkleste ting. Ta med noen bøtter 
med epler og lever de til meg, så setter vi pressa 
i gang. Det tar ikke mange minutt før du har fulle 
kanner, sier Finn Helge. 

Hver høst er en travel høst for Finn Helge og de 
andre eplepresserne på Ullandhaug. Folk fra hele 
distriktet tar turen til Safteriet for å skvise ut 
hver eneste dråpe av hagens grøde. Du får 
saften fra de eplene du selv tar med. 

– Mange synes det er stas å drikke saft som er 
100 % fra egne trær. Noen drar av gårde med 
over 100 liter i bagasjerommet, og da har de 
eplesaft hele året. Husk bare å legge kannene 
i fryseren. Da holder de seg til neste eplehøst, 
smiler Finn Helge. 
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Glimt fra Tastas historie
Det er ikke så mange år siden Tasta var 
på landet. Skikkelig på landet. Du kan 
fremdeles se dyr på beite og løer i drift, 
men revegården hører historien til. 
Heldigvis. 

Historiebøkene har mangt å fortelle om 
et helt annet Tasta enn det du opplever 
nå. Går man virkelig langt tilbake, til det 
historikerne kaller Høymiddelalderen 
(1050-1300), så var det fire gårdsbruk på 
nåværende Tasta: Øvre- og Nedre Tasta, 
Finnestad og Høie. Svartedauden i1349/1350 
førte til at Høie og Finnestad ble fraflyttet, 
og at folket konsentrerte seg om de to 
rikeste og største gårdene, Øvre- og Nedre 
Tasta. Kildene sier videre at Høie og 
Finnestad ikke ble tatt opp igjen som 
egne bruk før en gang rundt 1640. 

For den spesielt interesserte kan det tilføyes 
at i 1866 var tallet på bruk steget til 71 på 
Øvre Tasta, 55 bruk på Nedre Tasta, mens 
Høie og Finnestad hadde henholdsvis 12 og 
21 bruk. Da hadde Tasta også fått sin første 
faste skole, Tasta skole, som i dag er byens 
eldste. 

Utover 1900-tallet kom også industri-
etablering til Tasta, blant annet med 
hermetikkfabrikker og båtbyggerier langs 
fjorden, og telefonsentral nær Tastatorget. 

Den kanskje mest spesielle virksomheten 
var Stavanger Cyanid, «Lusanstalten» på 
folkemunne, som lå der Stavanger Lakke-
ring og Flyttom er i dag. Her leverte man 
inn klær befengt med lopper og lus, samt 
ting fra hus der det hadde vært tuberkulose, 
difteri eller andre smittsomme sykdommer. 
Det ble brukt blåsyregass når man 
desinfiserte gjenstandene, og området var 
solid inngjerdet med netting og piggtråd. 

Boligbygging av særlig størrelse før krigen 
var det lite av. Mot slutten av 1930-tallet 
satte byggmester Martin Aspelund blant 
annet opp 14 hus i det som ble kalt Vølstad-
veien Hageby i området Otterbechs vei 
og Lindemann Bullsvei, men da krigen 
kom ble det stopp. Etter krigen, da Hetland 
kommune fikk fart på bygging av infra-
struktur i 1948-50, skjøt boligbyggingen 
fart, blant annet på østsiden av Byhaugen 
og sør- og nordsiden av Veden. 

Utover 1960-tallet kjøpte flere byggmestere, 
blant annet Martin Aspelund, Sverre Vatland 
og Ernst Monsen, flere gårder og anla veier 
og kloakk og bygde hus. Siden gikk utviklin-
gen sin naturlige gang, med folkevekst og 
tilhørende boligbygging. I dag bor mer enn 
15 000 på Tasta, noe du også snart kan gjøre 
– i Eplestien, selvfølgelig. 

BEDEHUS

På bondelandet! Tasta har endret 
seg stort på få tiår. Bildet er fra 
Stavanger Byarkiv. 

e

REMA 1000 LIGGER 
HER I DAG.
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Romskjema Start, Allsidig og Byvilla

Rom Type Gulv
Utvendige vegger 

og skillevegger mot 
naboer  

Innvendige 
skilleveger Himling Elektro Smarthus Oppvarming Sanitær Ventilasjon Annet

Gang og Entré
Start
Allsidig
Byhus

Trestavs hvitpigmentert 
eikeparkett Massivtre / Klimavegg Sparklet og malt gips Sparklet og malt gips Elektriske punkter etter 

gjeldene forskrift/TEK 17

Flis ikke mulig
grunnet
trinnlydskrav

Stue, Kjøkken eller 
Stue/kjøkken

Start
Allsidig
Byhus

Trestavs hvitpigmentert 
eikeparkett Massivtre / Klimavegg

Sparklet og malt 
gips / behandlede 
trefiberplater

Massivtre
Elektriske punkter etter 
gjeldene forskrift/TEK 17 
+ Uttak for TV

Vannbåren varme 
med radiator. Ettgreps kjøkkenbatteri Balansert ventilasjon,   

tilluft og avtrekk Se egen kjøkkentegning

Soverom 
Start
Allsidig
Byhus

Trestavs hvitpigmentert 
eikeparkett Massivtre / Klimavegg Sparklet og malt gips Sparklet og malt gips Elektriske punkter etter 

gjeldene forskrift/TEK 17 
Balansert ventilasjon,   
tilluft

Kontor og 
Kontor/soverom

Start
Allsidig
Byhus

Trestavs hvitpigmentert 
eikeparkett

Massivtre / Klimavegg Sparklet og malt gips Sparklet og malt gips Elektriske punkter etter 
gjeldene forskrift/TEK 17 

Balansert ventilasjon,  
Ttilluft

TV-Stue
Start
Allsidig
Byhus

Trestavs hvitpigmentert
eikeparkett Massivtre / Klimavegg

Sparklet og malt 
gips / behandlede 
trefiberplater

Massivtre
Elektriske punkter etter 
gjeldene forskrift/TEK 17 
+ Uttak for TV 

Vannbåren varme 
med radiator.

Balansert ventilasjon,  
tilluft

Bad
Start
Allsidig
Byhus

Fliser 20x20 cm.
Mosaikk i nedsenkning 
for dusj

Fliser 20x20 cm. Fliser 20x20 cm. Sparklet og malt gips Elektriske punkter etter 
gjeldene forskrift/TEK 17 Styring av varme Vannbåren gulvvarme

Ettgreps servantbatteri. 
Dusjbatteri og garnityr. 
Gulvsluk. Vegghengt toalett. 
Dusjhjørne i herdet glass. 

Balansert ventilasjon,   
avtrekk

Se egen tegning for 
baderomsmøbel. 
Nedsenket gulv i dusj. 
Kun kondenstørketrommel 
kan brukes

WC
Start
Allsidig
Byhus

Trestavs hvitpigmentert
eikeparket Massivtre / Klimavegg Sparklet og malt gips Sparklet og malt gips Elektriske punkter etter 

gjeldene forskrift/TEK 17 
Ettgreps servantbatteri. 
Vegghengt toalett. 

Balansert ventilasjon,   
avtrekk

Vaskerom eller 
Bod/vaskerom

Start
Allsidig
Byhus

Fliser 20x20 cm. Massivtre / Klimavegg Sparklet og malt gips Sparklet og malt gips Elektriske punkter etter 
gjeldene forskrift/TEK 17 Vannbåren  gulvvarme Ettgreps servantbatteri. 

Gulvsluk. 
Balansert ventilasjon,   
avtrekk

Kun kondenstørketrommel 
kan brukes

Omkledningsrom
Start
Allsidig
Byhus

Trestavs  hvitpigmentert
eikeparkett Massivtre / Klimavegg Sparklet og malt gips Sparklet og malt gips Elektriske punkter etter 

gjeldene forskrift/TEK 17
Balansert ventilasjon,   
tilluft

Bod
Start
Allsidig
Byhus

Trestavs hvitpigmentert
eikeparkett Massivtre / Klimavegg Sparklet og malt gips Sparklet og malt gips Elektriske punkter etter 

gjeldene forskrift/TEK 17
Futurehome 
smarthus sentral

Balansert ventilasjon og 
ventilasjonsaggregat

Generelt           Se beskrivelse for detaljer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Se beskrivelse for detaljer
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Byggeteknisk beskrivelse

Utbygger: Eplestien AS
Arkitekt: Helen & Hard
Landskapsarkitekt: Prosjektil AS

GENERELT
Prosjektets beliggenhet er på Tasta i Stavanger, Gnr/Bnr: 28/3524. Tomten ligger 
landlig til, med kort avstand til fine turområder. Likevel er det bynært med kort 
avstand til Tasta Senter, Tasta skole og Tastarustå skole. Det er 15 minutter med buss 
unna Stavanger sentrum. Prosjektet består av 4 blokker med høyde på 4 og 5 etasjer. 
Bruksareal (BRA) oppgitt i rammesøknad er ca 10.500 m² eksklusiv p-kjeller. TEK17 
gjelder for dette prosjektet.

TEGNINGER 
Tegninger datert 1. november 2019 ligger til grunn for prosjektet: 
Reguleringsplan ID2364P i Stavanger kommune

ETASJEHØYDER
Parkeringskjeller har nettohøyde minimum 2,2 m. Leilighetsetasjene har en etasje-
høyde på 2,6 m. Netto etasjehøyder må tilpasses de tekniske føringer og andre 
tilstøtende konstruksjoner. 

FORSIKRINGER 
Entreprenøren forsikrer bygning og tilførte verdier på eiendommen frem til 
overlevering.  

GARANTIER 
Det stilles garantier for realisering av prosjektet og for reklamasjonsarbeider
i garantiperioden i henhold til Bustadoppføringslova. (5 år).
 
EIERFORM 
Inntil 110 leiligheter, som organiseres som tre Borettslag, fellesutgifter 
og oppgaver fordeles etter eierbrøk. 

FREMDRIFT 
Byggestart er avhengig av godkjenning i Stavanger kommune. Salgsstart 
er planlagt til november 2019 og byggestart er antatt 2. kvartal 2020. 

FORBEHOLD 
Det tas som forbehold for realisering av prosjektet at det gis igangsettingstillatelse 
fra Stavanger kommune i tråd med de gjeldende planer. Det tas forbehold om trykkfeil 
i denne beskrivelsen. Spesifiserte produkter eller løsninger kan i spesielle tilfeller 
endres under byggeprosessen, men da kun til en løsning som er like god eller bedre. 
Møbler som er vist på salgstegninger inngår ikke i leveransen. 

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

UTEROM 
Uteområde på dekket over kjeller leveres etter godkjent utomhusplan. 
Terrasser leveres med terrassebord 28x145 mm CU impregnert. 

TAK 
På massivtre legges fallskåren isolasjon iht. gjeldende U-verdi. Taksluker plasseres 
ut fra prosjektert og forskriftmessig mengde. Taksluk føres gjennom tak og tilkobles 
innvendig montert takvannsledning. Overflate tekkes med 2-lagstekking som festes 
mekanisk. Det legges sedum rundt takterrassene til toppleiligheter.

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

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

VEGGER 
Yttervegger utføres som en massivtrekonstruksjon med dampbrems, utvendig 
isolasjon og luftet kledning. Alternativt leveres standard klimavegg med dampsperre 
og innvendig kryssfinèr montert med 2-3 mm spalte. Da massivtre/kryssfinèr er et 
naturprodukt, kan naturlige ujevnheter og sprekker forekomme. 
B/C = synlig pusset overflate. Overflatekvalitet iht. EN13017-1 

Innvendige lettvegger i leiligheter leveres i ulike tykkelser avhengig av evt. integrert 
teknisk utstyr. Veggene isoleres og leveres med overflater av sparklet og malt gips. 
Se romskjema for nærmere informasjon.

ETASJESKILLER 
Konstruksjonen dimensjoneres i nødvendig grad i forhold til støy- og lydgjennomgang. 
På alle gulv utenom i bad og vaskerom leveres det parkett. Se romskjema for nærme-
re informasjon. NB! Utvalget vedrørende parkett vil bli presentert kjøper før parketten 
blir lagt. 

Etasjeskiller mellom boenheter leveres som massivtredekker med oppforing på over-
siden. Trinnlydsmatter leveres på oversiden for å tilfredsstille lydkravene som beskre-
vet over. Rom med sluk leveres støpt med lokalt fall over dekkene. Den kan forekom-
me nedforede himlinger tekniske gjennomføringer. 

Eventuell høydeforskjell mellom parkettgulv og baderomsgulv skal ikke overskride 
norm for tilgjengelighet

ROMSKJEMA
Det leveres ett uttak for vaskemaskin, med egne stikk for vaskemaskin og tørketrom-
mel. Dette plasseres på bad, vaskerom eller bod/vaskerom. Se salgstegning 
for plassering i den enkelte leilighet. Det leveres èn Futurehome smarthussentral. 
Den plasseres i bod eller i bod/vaskerom. Balansert ventilasjon tilpasses hver enkelt 
leilighet. I hovedsak leveres det tilluft i oppholdsrom og avtrekk i våtrom og kjøkken. 
Avvik kan forekomme.

BEPLANTNING 
Utomhusarealene leveres opparbeidet iht. godkjent utomhusplan. 

FELLES TRAPPER 
Leveres etter arkitektens valg.

HEIS 
Heisene er av typen båreheis. 

PARKERING 
Oppmerking av plasser, port med GSM-åpner og sensor som åpner port fra innsiden. 
Dører i parkeringsanlegg leveres som ståldører. Standard farge etter arkitektens valg.
Det klargjøres for montering av lader til elbil. (Se prisliste for detaljer.) 

SPORTSBOD
Alle leiligheter leveres med sportsbod på 5 m². Sportsboden er plassert i eller i til-
knytning til parkeringskjeller. Utførelse er i OSB plater med netting i øvre kant for 
utlufting. Det er ikke anbefalt å lagre klær, tekstiler papp etc.  i sportsboden pga luft-
fuktigheten. Sportsboden leveres med grunnbelysning for området og med stikkontakt 
for hver bod. Det monteres felles måler for strøm og stipulert forbruk avregnes en 
gang pr år. Sprinkling i tak.

INNVENDIGE DØRER 
Leveres som glatte dører med malt overflate etter arkitektens anvisninger. 
Vridere i stål. 

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

MALERARBEIDER 
Himlinger i stue/kjøkken og rom hvor taket ikke er nedforing for tekniske føringer, 
leveres med overflate i massivtre. Himlinger i rom med nedforing for teknisk installa-
sjon leveres ferdig sparklet og hvitmalt overflate. Tak i svalganger levers etter 
arkitektens valg. Innvendige vegger og overflater sparkles og males i lyse tidsriktige 
farger. Synlige massivtre/kryssfinèr laseres. Se romskjema for detaljer..

FLISEARBEIDER 
På baderom leveres det fliser på gulv og vegger. Vaskerom og WC leveres med flis 
på gulv. Det er nedsenket område for dusj med mosaikk på gulv.
Se romskjema og tilvalgsliste for mer informasjon.

INNREDNINGER OSV. (fast montert) 

KJØKKEN 
Det leveres kjøkken fra Norema. Utførelse vil være i henhold til kjøkkentegning fra 
Norema. Det leveres hvitevarer til leilighetene «Eplestien Start» og Eplestien Topp».
Se tilvalgsliste for mer informasjon. Se egen kjøkkentegning. Denne får du av selger.

GARDEROBESKAP 
Inngår ikke i leveransen. 

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

WC 
Porselensvask med tilhørende blandebatteri fra anerkjent produsent og synlig vannlås 
i krom. 

BESKRIVELSE TEKNISKE ANLEGG 
Dersom ikke annet er nevnt nedenfor skal alle leveranser og utførelser være i henhold 
til NS 3420. Teknisk utstyr monteres etter leverandørenes anvisninger og beskrivelser. 
I forbindelse med prosjektering vil entreprenøren ivareta alle forhold rundt branntek-
nikk, lyd og øvrige forhold som reguleres av lover og forskrifter.  

UTRUSTNING BRANNVERN 
Det leveres røykvarslere og godkjent brannslokkingsutstyr iht. brannkrav for hver 
boenhet, som monteres iht. byggeforskriftene. Det installeres brannvarslingsanlegg 
og boligsprinkleranlegg iht. byggeforskriftene. 

ALARMSYSTEM 
Innbruddsalarm leveres ikke. 

BREDBÅND 
Det leveres bredbånd fra Lyse. (Se prisliste for detaljer.) 

VARME OG SANITÆRANLEGG 
Hvor det er relevant benyttes NBIs byggedetaljer og pre- aksepterte løsninger. 
Sanitæranlegg utføres i henhold til normalreglementet for sanitæranlegg. 
Vannledningsnettet legges som ”rør i rør” system med rørfordelere plassert i skap 
i bod eller på bad (ved sjakt). Det gjøres oppmerksom på at det kun kan brukes 
kondenstørketrommel. Leveranse av vannutkastere for vedlikehold av utvendig 
fellesanlegg. Isolering og varmekabler på rørinstallasjoner i parkeringskjeller. 

INSTALLASJON BADEROM 
1 stk. sluk plassert i dusj. Nedsenket område for dusj.
I dusj monteres termostatstyrt batteri med temperatursperre og dusjsett. Batteriet 
monteres i høyde som for dusj dersom ikke annet avtales med entreprenøren på 
forhånd. Kombinert vann/avløp for vaskemaskin. Speil med lys. Porselen vaskeservant 
montert med underskap og ettgreps servantbatteri med temperatursperre.
Veggmontert toalett, vannsparende type, sete og dempelokk. All eventuell åpen 
rørføring i våtrom utføres med forkrommet rørledning. 

INSTALLASJON KJØKKEN 
Til kjøkken leveres ettgreps benkebatteri fra anerkjent produsent. 

UTVENDIG 
Det leveres felles utvendige spylekraner plassert på egnede steder nær tilkomst-
arealer. Godkjent utstyr for brannslukking leveres innenfor inngangsparti og i 
parkeringskjeller. 

ELEKTRISK ANLEGG 

GENERELT 
El-installasjoner monteres og utføres etter de til enhver tid gjeldende forskrifter. 
Ledninger monteres skjult i trekkerør i den utstrekning det er hensiktsmessig. 
Sikringsskap med automatsikringer og utstyr plasseres i bod. Det utarbeides detaljerte 
El-installasjonstegninger av entreprenør. Plassering av enkelte punkt kan avtales 
direkte med installatør. 

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

RINGEAPPARAT 
Det leveres ringeapparat ferdig montert. 

UTVENDIG 
Det leveres felles utvendige stikkontakter og armaturer plassert på egnede steder nær 
tilkomstarealer og i kjeller. Det leveres lampe og stikkontakt på balkonger.

LUFTBEHANDLINGSANLEGG 

VENTILASJON 
Det skal leveres ventilasjonsanlegg med balansert ventilasjon med varmegjenvinning 
i alle leiligheter. Det leveres slimline- ventilator over komfyr. Sportsboder og 
parkeringskjeller får tilfredsstillende ventilering. 

OPPVARMING 
Bygget skal varmes opp med fjernvarme fra Lyse. Det leveres felles varmt tappevann 
og varmtvann for oppvarming. Det nyttes varmerør i gulv våtrom,  for stue/kjøkken. 
Se romskjema og tilvalgsliste for detaljer om oppvarming. Teknisk rom blir plassert 
i parkeringskjeller. Det leveres egen måler i alle leiligheter for avlesning av forbruk. 
 
SPRINKLING 
Boligsprinkling og sprinkling av parkeringskjeller og boder.

POSTKASSER/SKILTING 
Postkasser leveres og monteres etter arkitektens anvisninger. Husnummerskilt 
leveres og monteres ved innganger. 

NB: Alle arbeider blir levert i henhold til ny byggeteknisk forskrift (TEK17). 

KONTAKTPERSON
Eplestien AS 
v/Roy Klungtvedt 
Epost: roy@ineoeiendom.no 
Mobil: 971 63 999 
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Har du spørsmål om Eplestien? 
Kontakt Roy Klungtvedt eller 
Carina Kaldheim i Ineo Eiendom,
eller Bente Aasland i DNB eiendom

Salgsansvarlige
Carina Kaldheim  913 30 033  carina@ineoeiendom.no

Roy Klungtvedt  971 63 999  roy@ineoeiendom.no

Finansiering
For verdivurdering og salg av egen eiendom, kontakt: 

Eiendomsmegler 
Tonje Dalen  404 73 669  tonje.dalen@dnbeiendom.no

For rådgivning, kontakt: 

Finansrådgiver 
Tonje Tuntland  995 61 455  tonje.tuntland@dnb.no

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

FORBEHOLD: Alle illustrasjoner, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse og utsikt, og er 
ikke bindende for utformingen av den endelige bebyggelsen. Det kan således inneholde elementer som ikke inngår 
i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. All informasjon er derfor gitt med forbehold 
om rett for utbygger til å foreta mindre endringer. Dersom det er avvik mellom endelig leveranse beskrivelse og tegninger 
i prospektet/websiden er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder. Det tas forbehold om trykkfeil og 
myndighetenes endringer av gjeldende regler og forskrifter. Brosjyre versjon 2.

Roy Klungtvedt

Carina Kaldheim

Bente Aasland Bente Aasland  45 48 88 00  bente.aasland@dnbeiendom.no
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