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Fra prosjekt til bydel:
Skadberg Sør
I år 2000 ble det inngått avtale mellom Skårland AS og famili-

ene Bjørknes, Frafj ord, Skadberg og Vatnedal, om kjøp av det 

180 mål store området som i dag kalles Skadberg Sør.

Skårland (nå Optimera AS) var ansvarlig for å få godkjenning 

av reguleringsplan samt å føre forhandlinger og senere skrive 

utbyggingsavtale med Sola kommune. 

Etter at reguleringsplanen var godkjent, inviterte Skårland AS 

med noen av sine største kunder. Sammen med Block Watne AS, 

Øster Hus AS og Skanska Bolig AS ble Skadberg Utviklings-

selskap AS etablert 25. februar 2002.

Det ble tidlig i planfasen innledet samtaler med Lyse AS for å 

se på mulighetene for å planlegge et miljøvennlig boligfelt. 

Idéen var å kunne nytte varme fra forbrenningsanlegget på 

Bærheim til oppvarming av de 450 boligene som skulle bygges 

på Skadberg Sør. Arbeidet gav resultater, og i dag blir så nær 

som alle boligenes oppvarmingsbehov dekket av fj ernvarme 

fra søppelforbrenningsanlegget på Bærheim. 

Selve utbyggingsområdet var lite beplantet før utbyggingen 

startet, og det ble tidlig besluttet å vektlegge store grøntom-

råder med mye nyplantning. Det er plantet over 10.000 busker, 

250 trær og 400 stauder samt en mengde andre blomster av 

forskjellig art på området. 

Etter hvert som de enkelte delfeltene ble ferdigstilt av 

Skadberg Utviklingsselskap, overtok vellaget ansvaret for 

vedlikehold. Her har vellaget gjort en formidabel innsats, og 

boligfeltet fremstår i dag som et velstelt og godt organisert 

boligområde.

Det er fl ere personer som har vært sentrale i planlegging og 

utførelse av Skadberg Sør. Arkitekter, tekniske planleggere og 

utbyggere har gjort sin del av jobben. Uten velvillighet og 

konstruktivt samarbeid med Sola kommune ville ikke en så stor 

privat utbygging kunne realiseres.  

Skadberg Utviklingsselskap AS er nå i avslutningsfasen. Bolig-

området med 450 boliger er ferdigstilt. Familiene som har 

etablert seg her vil leve videre og forme sitt fremtidige bomiljø.

Lykke ti!

Odd Fanuelsen

Daglig leder Skadberg Utviklingsselskap AS

August 2010

”Utbyggingen av 
Skadberg Sør har vært 
en spennende erfaring. 
Kommunen har vært 
med i prosessen og lagt 
hovedføringene, mens 
fl ere profesjonelle 
utbyggere står for 
utførelsen.”

Et boligprosjekt for framtiden
I november 2002 satte ordfører Håkon Rege den første grave-

maskingrabben i jorda på Skadberg Sør. Dette markerte oppstart-

en på det som skulle bli det største utbyggingsprosjektet i Sola 

kommune til den tid. 500 nye boliger skulle komme på området. 

Hva tenkte ordføreren der han satt i gravemaskinen? - Først og 

fremst var jeg veldig glad for at vi var i gang med prosjektet. Jeg 

gledet meg over at kommunen skulle få mange nye boliger, og 

at folk skulle få et sted å bo. Jeg visste at Skadberg Sør hadde 

mange kvaliteter, blant annet at beliggenheten var fantastisk 

sentral. Men jeg tror faktisk ikke helt jeg klarte å se for meg hvor 

stort det egentlig skulle bli, sier Rege ettertenksomt.

At fl ere private utbyggingsfi rma går sammen om å bygge ut et 

stort område, synes Rege er en interessant modell. - Som kom-

mune ønsker vi å legge til rette for en allsidig utbygging.  Samtidig 

har vi ikke ressurser til å stå for all tomteutvikling selv. Utbyggingen 

av Skadberg Sør har vært en spennende erfaring.  Kommunen har 

vært med i prosessen og lagt hovedføringene, mens fl ere profes-

jonelle utbyggere står for utførelsen. I ettertid ser vi at dette var en 

framtidsrettet måte å løse boligbygging på, og vil være en viktig 

erfaring for kommunens videre boligprosjekter.

Ordføreren framhever Trygve Thesen som den som la grunnlaget 

for Skadberg Sør: - Thesen var nytenkende, og så en helhet i alt. 

Han jobbet for at alle interesser skulle bli ivaretatt: grunneiere, så 

vel som kommune, utbyggere og ikke minst beboerne. Takket 

være Thesens uvanlig gode diplomatiske evner, fi kk vi en knirkefri 

prosess. Han har betydd mye for regionen vår, sier Rege.

Samarbeid
- Det har vært et behagelig samarbeidsklima mellom alle aktø-

rene. Prosjektet var gjennomarbeidet, og formingsveilederen 

var til stor hjelp i vår kommunale byggesaksbehandling. Det 

som har dukket opp i løpet av utbyggingsperioden har latt seg 

løse på en grei måte, sier Rege.

Slik det er blitt
- I en så stor utbygging som Skadberg Sør, tror jeg vi må ha 

en stram struktur. Som ordfører gleder jeg meg over at folk 

trives her. Vi har fått på plass to barnehager i området. Nå 

står bygging av ny barneskole for tur. Elevene fra Skadberg 

Sør kommer til å få en trygg og god skolevei. Vi vil også 

bygge en fl erbrukshall i tilknytning til skolen, som vi håper 

og tror vil komme til nytte for beboerne i området, sier 

ordfører Håkon Rege.
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Skadberg Sør
Midt mellom Nordsjøstrendene og Gandsfj orden ligger Skadberg Sør. Det er bare noen få minutter 

til Sola fl yplass i den ene retningen og Forus med titusenvis av arbeidsplasser i den andre. Byene 

Stavanger og Sandnes ligger en kort kjøretur unna, mens Sola er nærmeste sentrum med alt man 

trenger i det daglige. 

De solrike og sør-vestvendte skråningene er kledd med boliger; tett i tett, med grønne lunger og 

gode friområder som gir luft i massevis. Velkommen til Skadberg Sør.

Flyfoto• 5
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Området som vi i dag kjenner som Skadberg Sør, var 

opprinnelig en blanding av dyrket mark og utmark. 

Markene ble dyrket tidlig på 1900-tallet. Det var mye 

myr, og en tung jobb å opparbeide. Det meste av 

arbeidet ble nemlig gjort med håndmakt. 

Bildet over er tatt på 90-tallet, like før den nye utbyggin-

gen startet. Her ser vi eiendommene til de fi re grunn-

eierne som solgte til Skadberg Utviklingsselskap. Den 

nordligste delen (4) var eid av Tora og Albert Bjørknes, 

som drev gård litt lengre mot nord-vest. Dette området 

var utmark, myr og lynghei.

Teig nr. 3 var eid av Rebekka og Trygve Skadberg, senere 

overtatt av Asgeir Frafj ord. Det var i hans låve den offi  sielle 

åpningen av Skadberg Sør fant sted, og det var på deres 

mark ordfører Rege satte den første grabben i jorda.

Brødrene Andreas og Georg Skadberg eide teig 

nr. 2, som ble overtatt av Åge Vatnedal. Ned mot vegen 

var gården til Karen og Torvald Skadberg, teig nr. 1. 

På alle gårdene ble det drevet tradisjonelt jordbruk.

“Et fi nt sted å vokse opp” 

Egil Skadberg er født på Heskestad under andre verdenskrig. Forel-

drene Karen og Torvald Skadberg var blitt tvunget til å ta med seg 

familie og buskap og fl ytte fra gården da tyskerne kom. Familien 

etablerte seg midlertidig på Heskestad, men vendte tilbake til 

Skadberg da krigen var over i 1945. 

- Det var en mengde spor etter krigen her på Skadberg. Gården 

vår hadde vært brukt som en krigsarena, først og fremst til lagring 

av tyngre materiell. Det var fl ybåser der man hadde parkert fl y og 

kanoner, tanks og beltebiler. For meg som guttunge, var det et 

eldorado. Først og fremst var det fritt og godt. Så var det jo veldig 

spennende med alt det rare vi fant. Vi unger dro hjem en mengde 

krigseff ekter som var etterlevninger etter krigen. Det er egentlig et 

under at ingen skadet seg, forteller Egil Skadberg.

- Vi innledet forhandlinger med Trygve Thesen og Skårland Eien-

dom i slutten av 90-årene angående salg av eiendom til boligfor-

mål. Dette skyldtes en utvikling vi hadde sett komme. Vi bor i et 

ekspansivt område, og folk trenger boliger nær arbeidsplassene. 

Utviklingen i landbruket gjør også at ingen kan livnære seg av de 

små gårdsbrukene. Derfor var det ikke så vanskelig å si ja, og gå 

inn i forhandlinger, sier Skadberg, som beskriver samarbeidet med 

Skadberg Utviklingsselskap som ryddig og greit: - Det er blitt et 

godt boligområde, med plass til mange. Flere etterkommere etter 

de opprinnelige grunneierne har nå hjemmene sine her. Faktisk 

ligger barnehagen akkurat der gården vår lå! 

Egil Skadberg, grunneier/pensjonert lærer

1
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2

4

Grunneiere:

1: Etterkommere etter Karen og Torvald Skadberg

2: Arvinger etter brødrene Andreas og Georg Skadberg

3: Arvinger etter Rebekka og Trygve Skadberg

4: Etterkommere etter Tora og Albert Bjørknes

Skadberg Sør
før utbyggingen

En mindre kjent del av Skadbergs historie, er den som skriver seg fra 

andre verdenskrig. Nærheten til fl yplassen på Sola og sjøen, gjorde 

at tyskerne tok over plassen like etter invasjonen. De som bodde på 

området, fi kk 24 timer på seg til å pakke og forlate gård og grunn.

I løpet av de fem krigsårene ble det bygget mange bunkerser og 

fl ybåser på Skadberg og området rundt. Det ble anlagt betong-

veger, eller ”striper” som de ble kalt på folkemunne. Den mest 

kjente ”stripen” bærer ennå et navn som minner om historien; 

”Løwenstrasse”. Vegen ble bygd for hånd av polske og russiske 

krigsfanger. De bodde i en konsentrasjonsleir som lå der Åsen-

hallen ligger i dag.

Der Rimi-butikken ligger nå, lå et anlegg for lagring av fl y, belte-

biler, tanks, gemser og kanoner. På bildet til venstre ser vi tydelig 

rester av anlegget.

Da krigen var over, vendte livet tilbake til normalen. Gårdsdriften ble 

tatt opp igjen på de forskjellige brukene, og fram til behovet for nye 

utbyggingsområder for boliger meldte seg på slutten av 90-tallet, 

gikk livet sin vante gang på Skadberg. Det var en fredelig, god plass 

å bo. Det er fremdeles en god plass å bo - men for atskillig fl ere 

beboere enn før utbyggingen.

Der Egil trådde sine barnesko ligger nå 

Skadberg barnehage. Noen av de gamle tun-

trærne er beholdt til glede for oppvoksende 

slekter. På bildet over ser vi Egil sammen med 

barnebarnet Mari som går i barnehagen.

En gammel, god Gråtass av 1952-modell 

i arbeid med potetsetting på Skadberg. Egil 

Skadberg sitter ved rattet. Broren Tor med 

kameraten Einar hjelper til. 

Den nye vegen er lagt akkurat på samme 

sted som atkomsten var til gården til Karen 

og  Torvald Skadberg.

Hva betyr navnet Skadberg? Det er nærliggende å tro at navnet skriver seg 

fra det å ”skode” - altså å skue eller se. Siden Skadberg er et høydedrag, er 

det naturlig å gå ut fra at det har vært et utsiktspunkt. Skadberg er med 

andre ord ”høyden med utsikt”.
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Felt A: 

Består av felt A1 - A10. Eneboliger, rekkehus og leiligheter. Utbygget i 2007.  

Utbyggere: Øster Hus, Optimera, Skanska og Block Watne.

Felt B: 

Består av felt B1 - B7. Rekkehus, leiligheter og ungdomsboliger. Utbygget i 2004 og 2007.

Utbyggere: Øster Hus, Optimera og Skanska.

Felt C: 

Består av felt C1 - C12. Eneboliger, kjedeboliger, rekkehus og leiligheter. Utbygget i 2009.  

Utbyggere: Øster Hus, Optimera, Skanska og Block Watne.

Felt D: 

Består av felt D1 - D11. Eneboliger, kjedeboliger, rekkehus og leiligheter. Utbygget i 2004-2006.  

Utbyggere: Øster Hus, Optimera og Block Watne.

Felt E: 

Består av felt E1 - E14. Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og leiligheter. Utbygget i 2004.  

Utbyggere: Øster Hus, Optimera, Skanska og Block Watne.

Felt F: 

Består av felt F1 - F5. Rekkehus og leiligheter. Utbygget i 2004.  

Utbyggere: Optimera og Skanska.

Felt G: 

Består av felt G1. Eneboliger. Utbygget i 2006.  

Utbygger: Optimera.

I tillegg til disse, fi nnes det grunneiertomter på fl ere av feltene.

Utbyggingen
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Det 180 mål store området er delt inn i 7 delfelt. Her har utbyggerne bygget 450 boliger. Leiligheter, rekkehus, kjede-

boliger og eneboliger ligger i en godt planlagt helhet, der grønne lunger og 200 kvm lekeplass pr. 25 boliger skaper 

et barne- og familievennlig bomiljø. Det store, åpne grønne området som inneholder fotballøkke, grillplass og amfi , 

gir trygg boltreplass både for store og små. Steingarder, kulturlandskap og naturlig vegetasjon er bevart som viktige 

elementer, i tillegg til 11.000 trær, busker og planter - samvittighetsfullt plantet for et best mulig uteareal.
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- Det første vi grep fatt i da vi startet reguleringsarbeidene på 

Skadberg Sør i 1999, var å kartlegge eksisterende vegetasjon. 

Det ble laget en landskapsanalyse, der vi la vekt på å bevare 

noe av trærne og vegetasjonen som allerede var her. Det var 

krav om høy utnyttelse, altså mange boliger, på den 180 mål 

store tomten. For å skape et best mulig bomiljø, var det derfor 

viktig med grønne fellesarealer som fungerte godt. Vi ønsket 

å skape en grønn bydel, hovedsakelig med familieboliger i 

forskjellige størrelser. Løsningen ble små tomter og store felles-

arealer. Tilbakemeldingene vi har fått, både fra beboere og 

besøkende, er at Skadberg Sør er blitt et trivelig boligområde, 

som fungerer godt.

Arkitekt Lars Nielsen og ingeniør Trond Kostøl er hovedarkitek-

tene bak reguleringen av Skadberg Sør. De er på befaring på 

det ferdige området, og er godt fornøyd med inntrykket de får 

etter en tur rundt i gatene og de grønne lungene.

Et grønt pustehull
- Kongstanken var å skape gode møteplasser utendørs, og det 

ble lagt ned mye ressurser i å utvikle en god leke- og grønt-

plan. En skikkelig balløkke sammen med romslige grøntarealer 

sentralt i bydelen, var viktig. Her har vi beholdt litt av den gamle 

vegetasjonen. Samtidig har vi foredlet det som var lyng og myr 

til å bli grønn boltreplass både for små og store. I anbudet la 

vi inn nærmere 11.000 trær, busker og planter detaljert med 

artsangivelse på den minste plante. Noen ble overrasket over at 

det store felles grøntanlegget var blant det første som ble anlagt. 

Men siden utbyggingen skulle pågå over mange år, mente vi det 

var viktig for de som først fl yttet inn å ha ferdige, velfungerende 

utearealer. Dermed hadde ungene trygge lekeplasser, i stedet 

for å vokse opp på en byggeplass.

Kvalitetssikret utbygging
For å ivareta bomiljøets kvalitet, ble det tidlig i utviklingsprosessen 

utarbeidet en formingsveileder. Den anga en mengde detaljer, og var 

et svært godt verktøy for kommune, utbyggere og beboere. Her fi nner 

man alt fra reguleringsplan, lekeplasser, grøntområder og design på 

husnummerskilt, til utendørs belysning. 

- Vi har også vært svært bevisste på materialvalg. Trepanel og natur-

stein holder seg fi nt lenge, og er skånet fra dekorering av grafi tti. 

Kvaliteten på utemøbler og lekeapparater er også høy. Nå har mye 

av dette vært i bruk i nærmere 10 år, og se – det er like fi nt! De to 

planleggerne peker og smiler fornøyd.

Energiløsning for framtiden
Skadberg Sør har en framtidsrettet energiløsning. Gjennom over-

skuddsvarme fra forbrenningsanlegget på Bærheim har man valgt 

en miljøvennlig, framtidsrettet løsning. 

Livskvalitet for alle
- Skadberg Sør er planlagt med et trafi kksystem uten gjennomgangs-

trafi kk. Vi ønsket minimalt med trafi kk inn i området, kun transport til 

og fra boligene. Feltet ble planlagt i nært samarbeid med Husbanken. 

Man har lagt vekt på at det skal være atkomst til boliger og uteareal 

for alle, også om man har en eller annen form for funksjonshemming. 

Flere boliger er også tilrettelagt for livsløpsstandard. Skadberg Sør er 

altså tilrettelagt for hele livssyklusen; fra barndom til alderdom.

Husene skal snakke sammen
- Skadberg Sør skulle bestå av lav, ”grønn” bebyggelse. Sagt på en 

annen måte: det skulle ikke være tak som dominerer det visuelle inn-

trykket. Vi ønsket at når man betrakter området, skal det stikke opp 

grønne elementer over hustakene. Slik er det også blitt. Vi har også lagt 

opp til at husene på Skadberg Sør har fått litt ulike preg. Man ser tyde-

lige arkitektoniske fellestrekk, men noe variasjon i boligene bidrar til at 

området ikke er stereotypt kjedelig. Husene skal ”snakke sammen”, man 

skal se at det er harmoni dem imellom, sier Nielsen engasjert.

Bytter bolig
- Den tette bebyggelsen og arkitekturen gir ikke rom for særlige utvi-

delsesmuligheter. Dette er også bevisst: Er det for liten plass i boligen, 

bytt til en annen bolig i området! Det er sunt og positivt for et bolig-

område at folk fl ytter litt på seg. Nå ser vi faktisk at det skjer! Vi hører 

rett som det er historier om folk som fl ytter internt til en større bolig 

på Skadberg Sør på grunn av behov for mer plass.   

Positivt samarbeid
- Det har vært et godt, positivt samarbeid i hele prosessen. Planleg-

ging og utbygging har vært preget av vilje til å nå best mulig resultat. 

Sola kommune har vært en sentral medspiller, som først og fremst er 

opptatt av å få til gode løsninger. Det har vært utrolig spennende å få 

være med på et slikt nybrottsarbeid som Skadberg Sør har vært. 

Ettertiden vil nok se mange tilsvarende prosjekt. Alle aktørene har 

lært mye, som vil bære frukter i framtiden. Men det viktigste og beste, 

er at boligområdet fungerer etter planene. Her er det blitt godt å bo! 

smiler de to planleggerne.

 Sjekk lyden - dette må prøves! 

Et gresk atrium er plassert mellom 

balløkka og grillhytta.  Still deg 

midt i sentrum (som Trond Kostøl på 

bildet) og test akustikken! Her kan 

nok mange små og store talenter få 

sin første sceneerfaring!

Arkitekt Lars Nielsen (t.v.) og 

teknisk konsulent Trond Kostøl kan 

ved selvsyn konstatere at Skadberg 

Sør er blitt et godt boområde.

En grønn bydel 
der husene snakker sammen

“Legger man 
kvalitet i et 
område, vil 
det betale 
seg i det 
lange løpet.”
Lars Nielsen

En vandring på Skadberg Sør med arkitekt Lars Nielsen  

og teknisk konsulent Trond Kostøl, som hadde ansvaret 

for reguleringen av bydelen. Skadberg Sør består av 450 

boliger, 20 lekeplasser, 2 kvartalslekeplasser, 11.000 trær 

og planter som omkranser et nett av turstier.
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En effektiv 
arbeidsmetode

For byggesaksbehandler Eli Osaland Muis i Sola kommune har Skadberg Sør 

betydd en ny måte å jobbe på: - Vi startet med hovedreguleringsplanen, og 

behandlet den. Her var området delt opp i delfelt, men bebyggelsen var ikke 

detaljert. Dette har kommet etter hvert som delfeltene var klare for salg og 

utbygging.

I forbindelse med reguleringsplanen ble det laget en formingsveileder, som 

beskrev  en rekke detaljer. I kommunen behandlet og godkjente vi regule-

ringsplanen og utbygging i henhold til formingsveilederen. Når de forskjellige 

bebyggelsesplanene ble levert for behandling i kommunen, fulgte det med 

en sjekkliste. Denne hadde reguleringsarkitekt Lars Nielsen fylt ut, og godkjent 

i henhold til den overordnede reguleringsplanen og formingsveilederen. Der-

med ble saksbehandlingen hos oss betydelig forenklet, sier Osaland Muis.

Tross enklere saksbehandling, trekker hun fram den høye detaljeringsgraden 

i feltet. - Alt var bestemt, helt ned til minste detalj. Dette gir ryddighet og 

forutsigbarhet. Vi kan lett følge opp, og ha kontroll på hva som skjer på feltet. 

Det var en god, eff ektiv arbeidsmåte, og vil helt sikkert bli modell for framtidig 

utbygging av større boligområder, sier byggesaksbehandleren.

Samtlige boliger på Skadberg Sør får varmt vann og oppvarming 

fra Lyses fj ernvarmeanlegg på Bærheim. Her produseres energi 

gjennom miljøvennlig, ren brenning av restavfall. Den klima-

nøytrale varmen føres i rørnett fra forbrenningsanlegget, via 

undersentralen ved balløkka, og direkte til den enkelte boligen.

- Sola kommune ønsket denne energiformen på Skadberg Sør. 

Derfor kom vi inn i utviklingen av boligområdet på et svært 

tidlig tidspunkt, og kunne legge til rette for en optimal løsning, 

sier Johnny Fredvik i Lyse. Han forteller at det varme vannet som 

kommer inn i undersentralen, holder rundt 100 grader. I sentralen 

reduseres trykk og temperatur til ca. 70 grader. 

Vannbåren varme gir komfort. Det er en jevn, behagelig varme, 

enten den er i radiator eller i gulv. - Men det gjelder å ha et be-

visst forhold til bruken, advarer Fredvik. For har man medlemmer 

i familien som liker å ta lange dusjer, kan det bli en dyr fornøyelse. 

- For det er både en fordel og en ulempe at tanken aldri går tom, 

som ved bruk av varmtvannsbereder, smiler han. 

Grønn energi til 
grønt boligområde

Lyse leverer nå i økende grad fj ernvarme både til boliger og 

næringsbygg. Fjernvarmenettet skal utvides, og man øker kapa-

siteten. - Dette er framtidens løsning. I tråd med nye forskrifter, 

skal boligene fargemerkes etter graden av energivennlighet. 

Fargeskalaen går fra rød til grønn. Boligene på Skadberg blir 

grønnmerkede, forsikrer Fredvik.

Fra idé 
til levende 
bomiljø

Da Skadberg Sør ble høytidelig åpnet i novem-

ber 2002, fi kk representanter fra entreprenører, 

byggefi rma, banker, grunneiere og kommune 

presentert et spenstig, framtidsrettet bygge-

prosjekt.  Inne på en låve hadde man rigget til 

et kateter av høyballer. Her kunne man høre en 

entusiastisk daglig leder i Skadberg Utviklings-

selskap AS, Trygve Thesen, fortelle om hvordan 

det 180 mål store området ville bli. 

Og løftene var mange. Området skulle bebygges 

med omkring 500 boliger. Kvaliteter som fi ber-

bredbånd, vannbåren varme, amfi , fotballøkke 

og rundt 11.000 trær og planter stod på listen 

som ble presentert. Det skulle bygges fritt-

liggende eneboliger, rekkehus, kjedeboliger og 

leiligheter. Det kom ikke til å bli bygget i høyden, 

og boligtettheten var høy. Likevel lovet man en 

grønn bydel.

For å løse kabalen, ble de enkelte tomtene ikke 

store. For å bøte på det, hadde man lagt vekt på 

mange grønne lunger i området. Det skulle ikke 

være lenger enn 100 meter til nærmeste lekeplass, 

og gjennomsnittlig 200 kvm lekeplass pr. 

25 boliger. 

Hvordan ble det ferdige resultatet? Har man holdt det som ble 

lovet den gangen? En tur rundt på Skadberg Sør i 2010 er en 

positiv bekreftelse. Endelig status er at det er bygget 450 boliger. 

Boligmiksen har blitt gjenstand for noen omprosjekteringer etter 

som markedet har endret seg i løpet av utbyggingsperioden, 

men totalt sett er endringene små. 

Blant mangfoldet av trær fi nnes bøk, bjørk, syrin og epletrær, 

samt et vell av andre trær, busker og planter. 

Alle boligene nyter godt av behagelig fj ernvarme. Den store 

balløkka fungerer som friområde både for barn og voksne. Små 

og store lekeplasser ligger tett – man får nesten en følelse av at 

det er en lekeplass rundt hvert hjørne. Grillhytta er en suksess. Her 

skjer det stadig noe; enten det er fødselsdagsfest, St. Hans-feiring, 

eller man bare tar med seg noe grillmat og rusler opp for et ufor-

melt treff  med gode naboer.

Vellag og beboere forteller om trygge og gode oppvekstvilkår 

for ungene. Siden man bor tett, blir man godt kjent. Mange har 

allerede byttet bolig internt på området etter som behovet for 

plass har endret seg. 

Det startet med luftige vyer og et brennende ønske om å få det 

til. Suksessen er et faktum. Skadberg Sør er blitt en god bydel for 

beboerne.

 Trygve Thesen var en kjent advokat 

og eiendomsutvikler, bosatt i Sandnes. 

Han var framsynt, og var  pådriver og 

nøkkelperson for fl ere store boligpros-

jekter på 80- og 90-tallet. Thesen var en 

brobygger og kontaktskaper. Han samlet 

sammen de riktige trådene, og fi kk 

med seg de personene som var viktige 

på laget. Gjennom entusiasme og 

pågangsmot skapte han begeistring, og 

fi kk grunneiere, utbyggere og kommune 

til å samarbeide. Thesen var daglig leder 

i Skadberg Utviklingsselskap AS fra 

stiftelsen og fram til han døde i 2004.

Formingsveilederen skaper helhet 

helt ned til minste detalj

Eli Osaland Muis

Johnny Fredvik

Fjernvarmesentralen glir fi nt inn i området

Trygve Thesen under åpningen av prosjektet i november 2002. 

Foto: Solabladet.



Skadberg Utviklingsselskap AS er det første utbyggingsselska-

pet Øster Hus AS besluttet å delta i. I 2002 var det et stort løft 

for selskapet å gå inn i eierskap på så store områder: - Risikoen 

ble vurdert, og vi var usikre på om vi skulle benytte oss av denne 

muligheten. Til slutt, etter noen runder internt, besluttet vi å 

bli med. Vi kom raskt i gang og en god prosjektorganisering 

ble etablert fra første stund. Vi kom i kontakt med veldrevne 

og erfarne selskaper som vi hadde mye å lære av, forteller Njål 

Østerhus om den første delen av Skadbergsamarbeidet. 

 

Han forteller om et godt planlagt prosjekt,  der samarbeidet 

mellom selskapene har vært meget godt gjennom hele utbyg-

gingsperioden. Boligene er blitt solgt fortløpende etter hvert 

som de ble bygget. På det meste hadde selskapet nærmere 

15 usolgte boliger under oppføring på feltet. Heldigvis løsnet 

salget underveis. Alle boliger ble solgt før de ble ferdigstilt. 

 

Øster Hus AS har bygget 89 boliger på feltet, og søsterselskapene 

Jærbygg og KleppHus har bygget til sammen 40 boliger på tom-

ter som m.a. er kjøpt av Optimera. Totalt har selskapene i Øster Hus 

Gruppen oppført 129 boliger. 

 

- Alle våre selskaper er stolte og takknemlige for at vi fi kk 

mulighet til å få være med og bygge alle disse boligene, og 

vi håper kundene våre trives. Vi vil også takke for det gode 

samarbeidet mellom utbyggingsselskapene. 

 

Erfaringene har vi sammen tatt med oss over i nye, spennende 

områder som bygges ut etter samme gode modell; ”Optimera 

Modellen”, sier Njål Østerhus - stolt eier av Øster Hus Gruppen.

En spennende 
satsing
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2004: B1, B2 og B3; 20 ungdomsboliger for Sola kommune 

 E3; 7 eneboliger, E6; 2 tomannsboliger, 

 E7; 8 leiligheter

2005: D2; 16 leiligheter

2006: D11; 7 rekkehus

2007:  A4; 5 rekkehus, A5; 6 rekkehus, A6; 4 rekkehus

2009:  C1; 5 eneboliger, C2; 4 eneboliger, C3; 5 eneboliger

Totalt: 89 enheter

I tillegg kommer Jærbygg og KleppHus, som også er en del av 

Øster Hus Gruppen:

Jærbygg: E9, E10, F4, D9, D10, C11, C12: totalt 27 rekkehus, 

ferdigstilt fra 2004-2009

KleppHus: D7, D8: totalt 13 rekkehus, ferdigstilt 2005.

Øster Hus

Rekkehus i C 3 

Rekkehus fra Øster Hus, Jærbygg og KleppHus. Delfelt D7-11

Eneboliger på C1

Leiligheter i 4-mannsboliger på D2
Lekeplassene ligger tett på Skadberg Sør, her med eneboliger på C3 i bakgrunnen
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Optimera, eller Skårland som selskapet het i 1999, 

var sammen med Trygve Thesen initiativtagere til 

utviklingen av Skadberg Sør. Selskapet hadde god 

erfaring fra tilsvarende arbeids- og organisasjons-

modell gjennom utbyggingen av Smeaheia, og var 

med på å stifte Skadberg Utviklingsselskap. Optimera 

har vært største aksjonær, med en eierandel på 40%.

. 

- Tomteutvikling er en viktig del av vårt tilbud til 

kundene våre. Vi fremskaff er og utvikler områdene,  

gjerne sammen med andre aktører, som her på 

Skadberg Sør. Når tomtene er byggeklare, tildeles og 

selges disse videre til våre utbyggere etter fastlagte 

prinsipper.  Optimera har mange typer kunder; fra 

store byggefi rma til små byggmesterbedrifter. I 

et marked der det nesten er slutt på kommunale 

tomtetildelinger, sikrer vi på denne måten kundene 

våre byggeoppdrag og arbeid, sier prosjektleder og 

tomteutvikler Sverre Aanestad i Optimera.

- For å kunne gjennomføre et prosjekt av en slik 

størrelse som Skadberg Sør, henvendte vi oss til 

store, seriøse aktører som Block Watne, Skanska og 

Øster Hus. Dette har vært et samarbeid som har vært 

en suksess for alle parter. Skadberg Sør var også et 

pilotprosjekt i Sola kommune. Vi hadde hele tiden 

en svært strukturert prosess, med høy detaljgrad, 

grøntstruktur, form, farge og helhet på området. 

Det har vært mange involverte i suksessen, sier 

Aanestad.

Optimera

Felles interesser 
gir gode prosjekt

Enebolig på E1 Enebolig på A2

Boliger på E9

Øverst mot grensen til Sandnes ligger eneboliger i rekke på D3

2004: D3; 11 eneboliger, E1; 2 eneboliger, E4; 4 eneboliger, 

 E5; 7 rekkehus, E9; 10 tomannsboliger, 

 E10; 6 tomannsboliger, E14; 6 rekkehus, 

 F3, F4, og F5; 30 rekkehus

2006: G1; 3 eneboliger

2007:  A1; 12 eneboliger, A2; 6 eneboliger, B4; 8 leiligheter, 

 B6; 5 rekkehus, B7; 5 rekkehus

2009:  C7; 4 rekkehus, C8; 5 rekkehus, C9; 5 rekkehus, 

 C10; 10 leiligheter, C11; 4 rekkehus, C12; 4 rekkehus

Totalt: 147 enheter



- Det startet på en grushaug. Det var ikke lett å fore-

stille seg hvor fl ott Skadberg Sør ville bli da det var 

felles salgsstart for alle utbyggerne i 2002, forteller 

Thomas Jansen (salgsansvarlig) og June Tytlandsvik 

(kundeveileder/prosjektleder) i Skanska Bolig.

 - I den samme låven som prosjektet først ble lansert, 

stod de forskjellige boligfi rmaene i hvert sitt hjørne 

og presenterte prosjektene sine. Det var veldig 

annerledes - men førte til at alle måtte skjerpe seg. 

Kundene gikk selvfølgelig hele runden og snakket 

med alle!  

For Skanska Bolig har utbyggingen av Skadberg Sør 

vært en uvanlig, men spennende periode. - Å møte 

konkurrentene i et samarbeid, der vi likevel konkur-

rerte, var en lærerik prosess. Det ble nok diskusjoner 

underveis, men vi ble alltid enige. Byggemøtene var 

utrolig lærerike. Det å bruke formingsveileder der alt 

var spesifi sert helt ned til minste detalj, ble en god 

erfaring å ta med videre. 

- Det var også spennende å være med på et så stort 

prosjekt. Da vi startet opp i 2002, var det vanskelige 

tider i byggebransjen. Etter hvert ble tidene bedre. 

Så fra en litt trå start, der vi måtte friste med mulighet 

for egeninnsats, gikk de siste boligene raskt unna 

som nøkkelferdige boliger, sier Jansen og 

Tytlandsvik.

Skapte gull 
av gråstein

Skanska Bolig
2004: E8; 8 leiligheter, E12; 7 rekkehus, E13; 7 rekkehus, 

 F1; 12 leiligheter, F2; 12 leiligheter

2007: A8; 4 leiligheter, A9; 22 leiligheter, B5; 9 rekkehus

2009: C6; 9 rekkehus

Totalt: 90 enheter 
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BoKlok er et boligkonsept som er utviklet sammen med Ikea. 

Grunntanken er en rimelig, men velutstyrt bolig, i tråd med 

beste Ikea-ånd. Boligene er bygget som moduler, og leveres 

100% ferdig, inkl. hvitevarer. 

Prosjektet hadde salgsstart en lørdag, midt i møbel-

avdelingen hos Ikea på Forus. Kl. 16 samme dag ble tildeling 

av leilighetene foretatt gjennom loddtrekning (se bildet 

under). De enormt populære leilighetene ble revet bort - 

samtlige 26 leiligheter ble solgt første dag!

“BoKlok”

Leiligheter i F1

Bo Klok leveres komplett - til og med inkludert fl aggstang.  A9

Rekkehus langs en allé av epletrær  til E12

E12 og 13, rekkehus

Store rekkehus i C6



- For Block Watne var utbyggingen på Skadberg 

Sør midt i vårt satsingsområde: å bygge boliger 

for folk fl est. Vi hadde god erfaring fra tilsvarende 

utbyggings-modell på Smeaheia. Derfor var vi svært 

positive til å bli med da initiativet kom fra det som 

den gangen var Skårland (nå Optimera) i 2002. Bolig-

byggingen var så vidt begynt å bevege seg oppover 

etter noen år med liten aktivitet. Skadberg Sør 

bestod av byggeklare tomter i et attraktivt, sentralt 

område, og vi så store muligheter ved å bli med, sier 

prosjektleder Geir Kyllingstad.

- Å samarbeide med konkurrenter er en spennende 

modell. Siden man henvender seg til det samme 

markedet, må alle byggefi rmaene hele tiden skjerpe 

seg med hensyn til produkt og pris. Dette kommer 

selvfølgelig boligkundene til gode. Samtidig er det å 

være alene om utbygging av et område av Skadbergs 

størrelse, umulig for de fl este. Dermed blir det en 

vinn-vinn-situasjon for både selger og kjøper.

- Vi har bygget en fi n blanding av leiligheter, rekke-

hus, kjedeboliger og eneboliger. Det har vært en 

stram bebyggelsesplan, der eksteriør og boligstørrelse 

lå fast, og vi har hatt et jevnt og greit salg. Delom-

rådene har blitt solgt etter hvert som de er blitt lagt 

ut. Når nå prosjektet er ferdig, er vi mange nye gode 

erfaringer rikere. Vi har hatt et godt samarbeidsklima 

oss utbyggere imellom, sier Kyllingstad. Han legger 

til at det er en fryd å bygge i Sola kommune: - Her er 

man løsningsorienterte, og ønsker å få ting til.

For folk fl est

Block Watne •21

2004: E1; 5 eneboliger, E2; 3 eneboliger, E11; 8 rekkehus

2005: D4; 12 rekkehus, D5; 7 kjedeboliger, 

 D6; 7 kjedeboliger

2007: A3; 7 rekkehus, A7; 3 rekkehus, A10; 12 leiligheter

2009: C4; 8 leiligheter, C5; 6 kjedeboliger

Totalt: 78 enheter

Block Watne

Rekkehus,  E11 Leiligheter i lavblokk,  A10

Kjedeboliger i   C 5

Eneboliger,  E2 

Fargerike eneboliger i rekke, D5 og 6

Stor enebolig på E1



Flyttet - men 
beholdt naboene!
I mai 2004 fl yttet familien Egelandsdal/Berg inn i nytt, fl ott rekkehus i Bjørkevegen på 

Skadberg Sør. Dette var på E-feltet, et av de første delfeltene som ble bygd ut. Familien 

bestod da av mor Iren og far Thomas samt barna Aleksander og Jonas. De stortrivdes 

i Bjørkevegen, øverst på Skadberg Sør. I nabolaget bodde også familiene Hegelstad, 

Nesse/Sønju og Krathus-Larsen. Med fl ere barn på samme alder, ble naboene etter 

hvert godt kjent. 

- Bjørkevegen var en kjempefi n plass å bo med små barn. 

Barnevennlig, med kort veg til gode, trygge lekeområder. 

Vi hadde nok ikke vurdert fl ytting, hvis ikke datteren vår 

Kaia hadde meldt sin ankomst. Da ble rekkehuset i minste 

laget. Samtidig hadde vi ikke lyst å fl ytte fra Skadberg! 

Vi var rundt og så på boliger andre steder, men ikke noe 

fristet nok til å fl ytte. 

Vi fulgte jo med på hva som var av utbygging på området. 

Noen store eneboliger som Øster Hus hadde under byg-

ging like nedenfor balløkka, i Kastanjevegen på C-feltet, 

vakte interessen vår. Dette var boliger med én etasje mer 

boareal enn vi hadde, midt i blinken for vårt behov! Og da 

Øster Hus gikk ut med et sommertilbud på boligene sommeren 2009, slo vi til. Vi spredte 

nyheten om boligkjøpet vårt, og reiste glade og fornøyde på ferie, forteller Iren.

De var kanskje ikke helt forberedt på at de startet en kjedereaksjon. For fl ere av naboene 

i Bjørkevegen var også på utkikk etter større bolig. Og én etter én la familiene Hegelstad, 

Nesse/Sønju og Krathus-Larsen inn bud på boligene i Kastanjevegen. Og resten er historie. 

God historie.

Nå bor de fi re familiene på rekke og rad. Ungene har beholdt den korte vegen til leke-

kameratene. Det å etablere seg i et nytt boligfelt ble ganske enkelt. De voksne holder 

fortsatt et øye med hverandres unger, og det sosiale naboskapet fungerer godt.

- Skadberg Sør er planlagt  på familiens premisser. Det er et trygt og godt bomiljø med 

masse unger. Bare i den lille gata vår bor det 11 unger. Det er alltid noen å leke med, og 

vi slipper kjøring hit og dit slik mange andre må. Når den nye barneskolen blir ferdig, er 

alt bare fryd og gammen, sier Iren Egelandsdal fornøyd.

22 •Bomiljø og vellag

På bildene til høyre ser vi nabofamiliene som fl yttet samlet til Kastanjevegen:

Fra toppen: 

• Familien Hegelstad: Elling (far), Mona (mor) og barna Emil, Christina og Sunniva

• Familien Egelandsdal/Berg: Thomas (far, ikke på bildet), Iren (mor) og barna Aleksander, 

Jonas og Kaia. På bildet er morfar og mormor på besøk.

• Familien Nesse/Sønju: Ingar (far, ikke på bildet), Ann (mor) og barna Sara, Ole Jonas 

(ikke på bildet) og Ann

• Familien Krathus-Larsen: Kjetil (far), Trine (mor) og Tobias

“Skadberg Sør 
er planlagt 
på familiens 
premisser.”

 

Aktivt vellag
“Tilrettelagt for livskvalitet” er slagordet til Velforeningen Skadberg Sør. Velforeningen har som 

formål å ivareta felles interesser for beboerne, og er delt inn i seks grendalag. Velforeningen 

styrer og forvalter fellesarealene. Det er etablert årlige tradisjoner som St. Hans feiring, nissefest 

og ryddeaksjoner. St. Hansfesten er et svært populært arrangement, som hvert år samler små 

og store til grilling, sosialt samvær, underholdning - og ikke minst et kjempestort bål.

Les mer på www.skadbergsor.no 

Iren Egelandsdal, beboer

Foto: Vellaget

Foto: Vellaget
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Denne brosjyren er utgitt av 

Skadberg Utviklingsselskap AS;

Optimera (40%), Øster Hus 

(20%), Skanska Bolig (20%) og 

Block Watne (20%).
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