
    24 
     attraktive 
leiligheter 
   ved sjøen

Piren 3



DU LIKER DET PULSERENDE BYLIVET. DU LIKER  
Å KUNNE TREKKE DEG TILBAKE. DU VIL BO VED SJØEN,   
NÆR FJELLET. VELKOMMEN TIL DAMGÅRDSSUNDET! 
Damsgårdssundet er en bydel med særpreg og identitet.  
BOB skaper liv i de gamle mursteinsbyggene, samtidig som vi bygger en helt ny bydel,  
slik du vil ha den. Området har en unik plassering med behagelig gangavstand til arbeidsplasser 
i Solheimsviken, på Marineholmen, Laksevåg og Bergen sentrum.   
Den nye bydelen inviterer dessuten til et avslappet og godt liv, med torg, havnepromenade, 
kaféer, restauranter, butikker og andre servicefunksjoner. Slik at du får alt du trenger, der du bor.  
Slik at du får mer tid til det du vil!

Start dagen med en tur rundt havnepromenaden, og avslutt med en kopp kaffe  
på hjørnet. Eller frister det mer med en tur på Løvstakken, for øvrig favorittfjellet  
til Edvard Grieg! Og er du glad i sjøen, finnes båtplasser like utenfor stuevinduet.
Slik vil det bli å bo i Damsgårdssundet.
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             Du vekkes av måkeskrik og bølgeskvulp  
                             fra en båt på vei ut Damsgårdssundet
                         STÅ OPP OG SPASÉR    
                 OVER BROEN TIL ALT HVA BERGEN 
                           SENTRUM HAR Å BY PÅ. 
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Med den nye gangbroen over 
Damsgårdssundet til Møhlenpris 

blir det kort vei til sentrum

             Du vekkes av måkeskrik og bølgeskvulp  
                             fra en båt på vei ut Damsgårdssundet
                         STÅ OPP OG SPASÉR    
                 OVER BROEN TIL ALT HVA BERGEN 
                           SENTRUM HAR Å BY PÅ. 
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PIREN 3 er utformet på en genial måte. Hele 18 av i alt 24 leiligheter i Piren3 
får direkte kontakt med sjøen. Mellom husene blir det en grønn lunge til 
glede for deg og andre beboere som vil slå av en prat på en benk under et tre 
i din egen lille park. Eller om du vil nyte solen, utsikten og bekvemmeligheter 
på en av de 2 takterrassene. Herfra kan du i sommerhalvåret nyte 
solnedgangen over Askøy. Du velger selv. 

      OGSÅ FRA VINGELEILIGHETENE HAR DU 
NÆRKONTAKT MED FJORDEN og kan kjenne    
sjøluften blande seg med duften av den  
nytrukne kaffen du serverer dine venner, 
         på balkongen. 
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                SE BYEN FUNKLE UTENFOR VINDUENE. 
        Sett deg i sofaen, nyt utsikten og gled deg over 
          alle lysene mot Fløyen og på Ulrikens topp.   

Piren 3 har moderne leiligheter med gode kvaliteter. De er gitt en utforming som skal gi mest mulig lys og utsikt.  
Altanene er romslige og dersom du ønsker å legge flis, har vi lagt forholdene til rette for det.  På de øverste vingeleiligheten 
leveres terrassene med betongheller. Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjon, med varmegjenvinning som 
sikrer god luft og lavere energiforbruk. Oppvarming er basert på miljøvennlig fjernvarme. Samtlige leiligheter 
er tilrettelagt for livsløpsstandard.
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               I Damsgårdssundet har du byen for dine  
     føtter, og jobben på en armlengdes avstand  
                     - kan det bli bedre?

LEV UT DET GODE LIV VED FJORDEN OG FJELLET

Fra din egen stuedør har du flere 
turmuligheter, enten du vil spasere langs 

havnepromenaden rundt Damsgårdssundet, 
eller legge kveldsturen til toppen 

av Løvstakken.
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LEV UT DET GODE LIV VED FJORDEN OG FJELLET



14

Du vil kjenne at det gjør noe 
med deg å ha alt i nærheten. 
Dagligvarebutikken på 
Markusplassen, med barnehagen 
i etasjene over, og et variert tilbud 
av kaféer, restauranter, butikker og 
servicetilbud like utenfor stuedøren. 
Med jobb på andre siden av den nye 
gangbroen eller inne i Solheimsviken. 
Det gir deg så mye mer tid, du rekker 
over så mye mer. 
Det skal være livskvalitet 
i å bo i Damsgårdssundet! 
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I Damsgårdssundet planlegger BOB et variert tilbud for beboerne, med dagligvarebutikk, ulike 
servicetilbud, kaféer og restauranter.  Men allerede i dag har dette vitale området mye å by på. Alt 
sammen i gangavstand. Den grønne sykkel tilbyr alt for de sykkelinteresserte. På Urdihuset kan du 
delta på kurs i porselensmaling og andre aktiviteter, eller bare kose deg med en kopp kaffe og nystekte 
bakervarer. Damsgårdsstuen er en av byens koseligste restauranter - raspeballene på torsdager kan 
varmt anbefales, mens Bien Bar i det gamle apoteket på Danmarksplass er blitt et av byens cooleste 
in-steder. Trimme kan du gjøre utendørs rundt hele sundet, eller prøve de fleste former for trening hos 
Sprek og Blid innerst i Solheimsviken. Som beboer i Damsgårdssundet er det ingen grunn til å sitte 
hjemme. Skal du melde flytting?

I DAMSGÅRDSSUNDET KAN
DU DELE DE GODE OPPLEVELSENE 
MED ANDRE

            En varm sommerdag kan du sitte på 
bryggekanten og dele en pose reker med noen   
      du er glad i. Når posen er tom, går du bare   
            bort i butikken på hjørnet og kjøper mer! 
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Som  tripp- trapp- tresko ligg Pirenbygga på rekkje og rad langs Puddefjorden. 
Piren 3 er det siste og største bygget, og set punktum for prosjektet.

Her vil ein kjenna att element frå dei første bygga, dette gjeld både materialbruk 
og løysingar, men i ulike variasjonar.

Under utforminga av Pirenprosjektet, har det vore eit mål at flest mogeleg 
skulle få ta del i dei godene som tomta byr på.
Heile 18 av 24 husvære har utsikt mot sjøen. I tillegg er 2 felles takterrassar plassert 
mot sør og vest slik at alle kan få glede av fjordutsikt og gode solforhold.
Uteopphaldsareala er delt i 3 ulike privatiseringsnivå - frå den private altanen/terrassen, 
via felles takterrassar og til den grøne lunga på bakkeplan.

For å leggja til rette for eit variert bumiljø, er det lagt vekt på eit variert utval av husvære 
- både i storleik og planløysing.
Piren 3 kan skilta med 7 ulike husværetypar, 3- eller 4-roms, frå 62 til 96m2.

Eg har ynskt å skapa moderne og framtidsretta bygg som 
gode rammer for eit triveleg og variert bumiljø.

PIREN 3

Signe Mossige
sivilarkitekt MNAL



PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PIREN

INNREDNING , UTSTYR OG INSTALLASJONER
Kjøkken
Det leveres kjøkken fra HTH modell hvit dekor høyglans. Uten merkost-
nad kan man alternativt velge blant disse HTH modellene; soft hvit, 
klassisk hvit eller horizon hvit, fasett hvit og profil hvit. Det leveres med 
avtrekkshette over plass for komfyr. Håndtak og sokler er i stål utførelse. 
Kjøkken er klargjort for innebygd ovn og topp, frittstående kjøl/frys og 
oppvaskmaskin. Hvitevarer er ikke med i leveransen. Laminat benkeplate 
med avrundet kant i type sort struktur. Alternativt kan man velge blant 
30 forskjellige farger uten pristillegg. Kjøkkenet utstyres med nedfelt 
kjøkkenvask i rustfritt stål med sidefelt og ett greps blandebatteri.    

Bad 
På bad leveres servant, ett greps servantbatteri, speil, dusjhode på stang 
med termostatbatteri og veggmontert toalett. Heldekkende servant, le-
veres med underskap, farge er hvit. Bad leveres med downligths i himling 
og termostatstyrt  gulvvarme. Det er avsatt plass til vaskemaskin/kondens-
tørketrommel. Kaldtvanntilførsel, avløp og dobbel stikkontakt leveres.

Gjestebad
Gjestebad leveres med servant, ett greps servantbatteri, speil, dusjhode på 
stang med termostatbatteri og veggmontert toalett. 

Vann og avløp
Vannforsyningen er planlagt utført som rør-i-rør system. Innfelt fordelings-
skap for rør-i-rør system monteres i vegg eller tak. 

Dører og vinduer
Inngangsdør er en massiv brann- og lyddør. Innvendige dører er glatte 
hvite. Dørene leveres med flat terskel (luftespalte under dør). Vinduer 
og balkongdør leveres med utvendig aluminium og tre innvendig (uten 
luftespalte). Farge hvit behandlet fra fabrikk. Balkongdører leveres med 
låsesylinder.

Garderobe
Det leveres 1m skap per sengeplass. Skapene leveres i farge hvit og med 
glatte fronter.  Det er avsatt plass for garderobeløsning/- skap i entre

Bod
Til hver leilighet medfølger innvendig bod. 

Sportsbod
Det medfølger sportsbod til hver leilighet (fra 3 til 4m2). Disse er plassert 
i plan 1.  Tildeling av boder vil skje etter bod plan utarbeidet av utbygger. 
Bod  veggene er tette. Synlig rørføring i himling. I tillegg til sportsbod er 
det felles sykkelbod med plass til 1 stk sykkel pr leilighet.

Oppvarming
Leilighetene oppvarmes via termostatstyrt radiatorer. Oppvarming er 
basert på fjernvarme. På baderom leveres gulvvarme.

Balansert ventilasjon
Det monteres separate anlegg i hver leilighet. Plassering i bod, entre 
eller over kjøkkenhetten. Funksjoner som roterende gjenvinner, elektrisk 
varmebatteri og filtre. Filtrert friskluft tilføres stue og alle soverom via 
tilluftsventiler. Avtrekkshetten på kjøkken er regulerbar og plasseres over 
komfyr. Avtrekk fra bad skjer via ventil, fra øvrige rom skjer avtrekk med 
overstrømmning under dørene.  Fremføring av ventilasjonskanaler kan 
medføre innkassinger/nedforede himlinger. Opplæring i bruk av balansert 
ventilasjon gis etter innflytting.
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Sikringsskap og Tele/Data
Sikringskap og skap for tele/data installeres i leiligheten. Endelig  
plassering er ikke bestemt.  Telefon-/antenneuttak leveres i stue og 
sekundærsoverom. Det leveres porttelefon med bilde/tale/lytte  
funksjon ved hovedinngangsdør.

Brann/Sprinkling
Det monteres boligsprinkling i leilighetene. Sprinkling monteres skjult, 
med synlige sprinklerhoder. Det monteres 1 stk røykvarsler pr. leilighet.

Livsløpsstandard
Leilighetene leveres med livsløpsstandard. Dette gjelder ikke for atkomst 
til balkong/terrasse.

INNVENDIGE FLATER OG MATERIALER
Gulv
I leilighetene legges eik parkett med lister av lakkert eik. Badegulv vil  
bli utført med keramiske fliser.  Gulv i sportsbod utføres i malt betong.  
Altandekke vil være ubehandlet betong forberedt for montasje av flis. 
På terrasse for øverste vingeleiligheter, samt takterrasser, leveres betong-
heller.

Overflatebehandling
Innvendige vegger vil bli utført dels med stenderverk av tre eller stål kledd 
med gipsplater, og dels som plasstøpte betongvegger. Veggene males 
med vannbasert maling – med unntak av baderomsvegger, hvor det vil 
bli flislagt. Veggene i sportsbod leveres med tette vegger av tre og betong 
som males hvit.

Tak i leilighetene utføres i hovedsak i malt betong. I baderom, wc, bod 
og entre/gang blir det nedforet med himling av malte gipsplater. Lokale 
nedsenkninger/innkassinger for fremføring av tekniske installasjoner og 

takterrasse vil kunne forekomme i andre rom. Overgang mellom vegg og 
tak sparkles og males. Taklister leveres ikke. Øvrige lister leveres fabrikk-
malt med synlig spikerhull.

Tilvalgsmuligheter
Det vil bli gitt muligheter for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger 
 innenfor gitte tidsfrister og mot tillegg i prisen. Det tas forbehold om 
 offentlige tillatelser.

PARKERING 
I Damsgårdssundet vil all parkering skje innendørs. Det vil bli parkering 
i ulike felles garasjeanlegg. Kjøpere av leilighet i Piren 3 vil få tilbud om 
kjøp av garasjeplass i et av parkeringsanleggene. Det vil bli skrevet egen 
kjøpekontrakt for garasjeplass.  For informasjon om pris pr. garasjeplass 
henvises til prisliste. Fellesutgifter til drift og vedlikehold av garasjeanlegg 
kommer i tillegg for de som har kjøpt garasjeplass.

GENERELT/FORBEHOLD
Piren 2 sameie vil bestå av 48 boligseksjoner og 2 næringsseksjoner. 
Byggetrinn 1 består av 24 seksjoner, byggetrinn 2 av 24 seksjoner. 

Prosjektbeskrivelse med tilhørende tegninger er kun ment som en orien-
tering om byggeprosjektet, og er ikke bindende for den detaljerte utform-
ingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er dermed gitt med forbehold 
om utbyggers rett etter kjøpekontrakten til å foreta endringer. Eventuelle 
endringer skal ikke ha vesentlige innvirkning på forutsatt standard.

Felles uteoppholdsareal ferdigstilles i forbindelse med byggetrinn 2.

Bruksareal (BRA) er bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger. 
BRA vil angi et større areal enn P-rom. P-rom er bruksarealet primærdelen 
(minus innvendig bod). P-rom måles til innside av omsluttende vegger for 
primærdelen.

25



Tegningene er ikke gjengitt i målestokk. Antall kvadratmeter per rom, 
balkong og terrasse samt vindusinndeling, kan variere fra plantegningene 
etter at endelig detaljprosjektering er gjennomført.  Alle prospekt, 
tegninger, modeller og fotografier som er illustrert i prospekt er kun  
av illustrativ art og er ikke det nøyaktige innhold eller omfang av vår  
leveranse. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

Nedforet himling til 2,2 m vil forekomme for å skjule tekniske anlegg.  
I tillegg kan nedforing eventuelt innkassing for kjøkkenavtrekk og  
balansert ventilasjon være nødvendig. For leilighet nr.41,44, 45 og 46 vil 
det bli sprang i himling som følge av overliggende terrasse.

Alle tekniske føringer i byggene er samlet i felles sjakter. Det vil derfor 
være svært begrenset mulighet for å endre plassering av installasjoner 
tilknyttet vann og ventilasjon. WC kan ikke flyttes.

Det tas forbehold om nødvendige offentlige tillatelser. Oppstart av 
byggene forutsetter tilstrekkelig salg. 

BOB har sitt eget system for oppfølging av den enkelte boligkjøper.  
Samtlige boligkjøpere vil i første del av byggeperioden bli orientert  
om de muligheter de vil kunne oppnå i dette prosjektet med hensyn 
til eventuelle endringer. Det tas forbehold om nødvendige offentlige 
tillatelser ved bygningsmessige endringer. 

BETINGELSER/VILKÅR FOR KJØP AV BOLIG  
I SAMEIE PIREN 2
Omkostninger for kjøper
2,5% dokumentavgift til staten. Beløpet beregnes av seksjonens andel 
av tomteverdi og blir kr. 15.400 pr leilighet/seksjon. Tinglysningsgebyr 
skjøte p.t. kr.1.548. Tinglysningsgebyr panteobligasjon p.t. kr.1.935. 
Grunnboksutskrift   kr 172. 
Totale omkostninger utgjør kr. 19.055.
Det tas forbehold om endringer i offentlige gebyrer.

Fellesutgifter
Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets felles arealer påhviler 
sameierne i fellesskap i henhold til den enkelte sameie brøk. Felleskost-
nader skal blant annet dekke forsikring av bygningene, forretningsførsel, 
teknisk drift, felles strøm og noe fremtidig vedlikehold. Felleskostnadene 
vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.  Normalt 
kan man regne med at felleskostnader utgjør ca 15 – 20 kr pr. m2  pr. 
måned. Dette er kun et estimat. De endelige felleskostnadene fastsettes 
av sameierne i fellesskap etter overtakelse. Kostnader til oppvarming i den 
enkelte leilighet, forbruk av varmtvann, kommunale avgifter og eiendoms 
skatt er ikke inkludert.

Betalingsforpliktelser
Ved garantistillelse jf. bustadoppføringslova § 12 innbetales kr. 150.000,. 
Resterende del av kjøpesum og omkostninger forfaller til betaling pr. 
avtalte overtagelsesdato. BOB Eiendomsutvikling AS forbeholder seg 
retten til å endre prisene og betingelsene på usolgte leiligheter. Det må 
fremlegges finansieringsplan/bevis senest ved kontraktsinngåelse.
 
Salg av bolig under oppførelse
Leilighetene selges etter bustadsoppføringsloven. Dersom kjøper selger 
sin leilighet før den er ferdigstilt og overtatt, skal utbygger godkjenne 
overdragelsen. BOBs medlemmer har forkjøpsrett og vi gjør oppmerksom 
på at det er pliktig medlemskap i BOB for kjøper. Omkostninger til BOB 
ved overdragelse til ny eier er kr. 50.000. 
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BÅTPLASSER
I Damsgårdssundet skal det etableres 
flere båthavner. Disse vil bli forbeholdt 
beboere i Damsgårdssundet.  
Er du interessert i båtplass  
så kontakt megler. 

Trykk: A7 Print AS      Foto: Morten Wanvik, Robin Strand, BOB, I-stock       3D-illustrasjoner: Destino, Arkitektkontoret Ulf Røstøen AS



Bergen og Omegn  Boligbyggelag
Nygårdsgaten 13 / 15
Postboks 7280, 5020 Bergen
Telefon 55 54 74 00
Telefaks 55 54 75 00
www.bob.no
www.damsgardssundet.no
www.pirensameie.no

Med forbehold om trykkfeil og endringer. 3D-bilder og illustrasjoner er ment som skisser. 

Prospektet er ikke komplett uten "VEDLEGG TIL PROSPEKT PIREN 3".  Mangler vedlegget kontaktes megler.


