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Varhaug
3 eneboliger med takterrasse



Velkommen til Kråkevegen på Varhaug! I Kråkevegen har du kort vei til alt. Beliggenheten er ikke mer enn 500 meter fra 
sentrum og toget, samt 300 meter fra Iden, et av Norges fineste idrettsanlegg. Skole og barnehage er også kun 250 meter 
fra boligene. Med andre ord: her kan en ta miljøvennlig transportmiddel til bruk for alle hverdagslige gjøremål.

Varhaug er kjent for stort engasjement innen idrett og kulturliv. Idrettsanlegget er fantastisk, og her kan familien velge 
mellom mange forskjellige idretter med flotte fasiliteter i et usedvanlig veldrevet idrettslag. I tillegg er Hå Kulturtorg på 
Nærbø ikke langt unna.

Du trenger heller ikke bruke mange minuttene før du er på Hå Kommunes 40 km lange strandlinje, med Kongevegen og 
Varhaug gamle kirkegård som to av mange flotte attraksjoner og turområder. Her er både sykkel, sko og barnevogn aktuelt 
utstyr. Til og med surfebrettet og badeutstyret kan tas frem om du vil. Bølgene er berømte langt utover Jærens grenser!

Varhaug er administrasjonssenteret i Hå Kommune, og per 1 januar 2016 talte tettstedet 3162 innbyggere. 

Varhaug er kjent for stort engasjement innen idrett og kulturliv. Idrettsanlegget Iden er fantastisk, og her kan 
familien velge mellom mange forskjellige idretter med flotte fasiliteter i et usedvanlig veldrevet idrettslag. 

KORT VEI TIL ALT!



Tomta i Kråkevegen ligger i et etablert boligfelt med eneboliger med saltaksform. På tomta står en enebolig som nå 
skal rives. Tomta er flat med atkomst fra veien mot øst. I planleggingen av 3 nye eneboliger har vi lagt vekt på å følge 
den stedlige bebyggelsesstrukturen. De nye husene viderefører da tidligere mønstre og gir derved historisk kontinuitet. 
Husene er plassert med akse sørvest, mot veien, slik at en får hagearealet mot sørvest, og med en liten forskyvning så en 
får godt skjermede uteoppholdsareal. I utformingen har vi tilpasset boligene til eksisterende bebyggelse, med et klassisk 
formspråk og et stramt og moderne uttrykk, enkle huskropper, lett lesbare volumer, knapp detaljering og saltak.

Carport og bod er med på å danne overbygg over inngangen og et godt skjermet inngangsparti, som for øvrig er synlig 
fra veien. Det er også atkomst via carporten til vaskerom/bod. 

Vi har også lagt vekt på praktiske planløsninger med enkle kommunikasjonslinjer og lite gangareal. Boligene har åpen stue 
og kjøkken hvor det er lagt vekt på gjennomlys og god visuell og fysisk kontakt med uterommene. Kjøkkenet ligger fint 
skjermet i egen krok. Det er dusj/wc i inngangspartiet. 

I 2. etasje er det 4 soverom - det ene med eget garderoberom - samt et romslig bad og tv-stue med utgang til takterrasse. 
Takterrassen har et lite takoverbygg som også skjermer for vind og innsyn. 

Vi har lagt vekt på å skape gode, funksjonelle planløsninger og lyse, gode rom som har god kontakt med utearealet.

Ann Iren Lindland
Arkitekt, ARK1

ARKITEKTENS UTTALELSE

Eneboligen som i dag står på tomta i Kråkevegen 16, skal nå rives og 
gjøre plass til 3 nye, flotte eneboliger med takterrasse.



Varhaug gamle kirke   Foto: Richard Larssen

BOLIG 1 BRA: 143 m²       P-rom: 143 m²



BOLIG 2 OG 3

Det er lagt vekt på gjennomlys og god visuell og fysisk kontakt med uterommene.

BRA: 143 m²       P-rom: 143 m²



Rom Gulv Vegg Himling Elektro Sanitær Annet

1. etg: Vaskerom Belegg Gips klar for behandling Gips klar for behandling Varmekabler gulv Bereder, opplegg for 
vaskemaskin Ventilasjonsanlegg

1. etg: Gang Klar for parkett Gips klar for behandling Gips klar for behandling ihht NEK 400

1. etg: Utvendig bod Betong Synlig reisverk ihht NEK 400

1. etg: Bad Fliser 20x20 grå Fliser 20x20 hvit Gips klar for behandling Varmekabler gulv Gulvstående klosett, vask, 
dusjgarnityr

1. etg: Kjøkken/Stue Klar for parkett Gips klar for behandling Gips klar for behandling ihht NEK 400

2. etg: Stue, sov, gang & 
garderobe Klar for parkett Gips klar for behandling Gips klar for behandling ihht NEK 400 Garderobeskap leveres ikke

2. etg: Bad Fliser 20x20 grå Fliser 20x20 hvit Gips klar for behandling Varmekabler gulv
Gulvstående klosett, vask, 
dusjgarnityr, 120/90 cm 
hvit baderomsseksjon

Carport Gruset Sykkelparkering

Generelt Boligen leveres klar for sparkling og maling.

Trapp Leveres med hvitmalte vanger, stålspiler i rekkverk og eike-beisa furutrinn.

Vinduer Leveres farge: RAL 7037 grå utvendig og innvendig.

Kjøkken Leveres uten hvitevarer - se ellers kjøkkentegninger.

Utvendig dør Hades, farge gul . Leverandør – Gilje.

Innvendige dører Hvitmalte slette dører med hvitmalt karm. Flat terskel.

Kledning Grunnet kledning farge dempet sort, grunnet grå detaljer ihht. fasadetegninger.

Taktekking Papp og listetekking.

Listverk Hvit listverk rundt dører og vinduer. Listefritt i tak.

Sentralstøvsuger Mulighet for sentralstøvsugeranlegg.

Oppvarming Tilvalg stålpipe med peisinnsats.

Ventilasjon Balansert ventilasjon leveres. Opptil 80% virkningsgrad. 
Noe innkassing av kanaler må påregnes.

Utomhus Grus i gardsrom. Hagearealer planert med stedlige masser. 
Singlet klar for terrasse. Skråninger tas med stedlig masse..

ROMSKJEMA



Rogalandshus AS er et lokalt byggefirma 
med 13 motiverte Jærbuer. Vårt 
geografiske område strekker seg fra 
Stavanger i nord til Egersund i sør. 

Vi er mennesker med lokal tilhørighet. 
Alle våre ansatte har fagbrev. I tillegg har 
vi 2 lærlinger. Administrasjonen består av 
engasjerte personer med lang erfaring i 
byggebransjen. 

Kvalitet i alle ledd er vårt hovedfokus.

www.rogalandshus.no

Noen av fordelene ved å kjøpe ny bolig fra Rogalandshus:

• Boligene har fastpris. Her slipper du budrunder og usikkert prisnivå.

• Dokumentavgift kun for tomteverdi, ikke av hele beløpet. Her sparer 
du fort flere titalls tusen kroner ved å kjøpe prosjektert bolig.

• Lite utgifter til oppussing og rehabilitering de nærmeste år.

• 5 års reklamasjonsrett på feil og mangler ved boligen.

• Lavere driftsutgifter til energi og strøm. Tekniske krav til byggverk har 
blitt vesentlig strengere de senere år vedrørende isolasjonstykkelser 
og tetthet, samt varmegjenvinning.

• Økt trygghet. Myndighetene har strenge forskriftskrav for våtrom, 
brannsikring og teknisk anlegg. Dette gjør din hverdag mindre 
bekymringsfull.

• Mulighet for å gjøre boligen personlig. Kommer du inn tidlig i 
prosessen kan du være med å forme boligen innvendig ifht kjøkken, 
bad, gulv, fargevalg osv.

OM ROGALANDSHUS

Trond Tveit
tlf. 932 41 604

trond@rogalandshus.no

Randi Tveit
tlf. 952 90 691
randi.tveit@em1.no

For mer informasjon, kontakt:


