


2Millioner
BOB slår et slag for de unge. Her kan du få en helt ny 
leilighet i sjøkanten fra 2 millioner kroner. 

I Portalen bor du tett på sentrum og tett på de gode 
opplevelsene.  Velkommen!

Side 2     Portalen får en fantastisk beliggenhet i Damsgårdssundet. 

Egen klatrevegg

Havnepromenade og
brygge rett utenfor 

stuedøren

Kajakklagring

Nær
Markusplassen

Stor takterrasse
med parsellhage

Ny gang- og sykkelbro 
over Damsgårdssundet

Nær fjellet 
og Løvstien

Tett på sentrum

Mer enn bare en leilighet!

Side 3



Bo tett på sentrum og ta del i det pulserende bylivet. Gå 
på kafè, spise på restaurant eller bare finne en ledig benk 
i solen og betrakte folkelivet. 

I Portalen er det kort vei til de gode opplevelsene.  

minutter 2 4 8 103

Prego Restaurant

BBylivet

Side 4 Side 5Side 5



KKlatrevegg

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Grad 4

Grad 5

Grad 6

Grad 7

Grad 8

Grad 9

Grad 10

En blanding av bratt gange og lett klyving

Innebærer flere kroppstunge bevegelser etter hverandre og balansekrevende og bevegelsesteknisk utfordrende passasjer

Kan sette styrken på prøve og krever balanse

Krever som regel god styrke og dynamikk

Ofte vedvarende vanskelige bevegelser, krever god styrke og regelmessig trening

Ble tidligere regnet som inngangen til toppnivået i sportsklatring

Nå ligger toppnivået innen sportsklatring på dette nivået. De vanskeligste rutene i verden nå er 10+/11-

 Veldig lett klyving i bratt terreng, med mange gode tak

Litt færre tak, men fremdeles lett. Innebærer reell klatring

 Antall tak begynner å bli begrenset og kan være bratt, men da er takene tilstrekkelig gode

Portalen blir selve smykket i prosjektet med en 11 
meter høy klatrevegg, eksklusivt til bruk for beboerne. 

I taket har vi valgt en løsning inspirert av Vieux Port 
Pavilion i Marseille. Her vil speil reflektere sjøen og 
aktivitetene, og gi et helt spesielt lys. 

* Graderingssystem for klatringSide 6     Portalen får egen klatre- og buldrevegg helt i sjøkanten. Side 7



KKajaKK
Kajakkpolo

Km 1 2 3 4

BryggenPuddefjorden Kajakklubb

Georgernes Verft

Nordnes Sjøbad

I Portalen er alt tilrettelagt 
for et aktivt liv på sjøen. Med 
kajakklagring og kajakkhavn rett 
utenfor stuedøren kan du enkelt 
komme deg på sjøen på fine 
dager. 

I tillegg er det godt tilrettelagt for 
den som ønsker å være enda mer 
aktiv. Puddefjorden Kajakklubb 
har eget kajakk-polo lag, egen 
havkajakk gruppe, faste treninger 
i ADO og satser på utbygging 
av konkurransebane i Store 
Lungårdsvannet. 

Velkommen til et aktivt liv i 
Portalen!

Side 8     Med kajakklagring og kajakkhavn rett utenfor stuedøren er en tur på fjorden aldri langt unna. Side 9Side 5



PParsellhage

I Portalen kommer en stor takterrasse med fantastisk 
utsikt over fjorden, byen og byfjellene. På dager med 
blå himmel har du solen her fra morgen til kveld. Her 
kan du nyte fine sommerdager i fred og ro.

I tillegg kommer det parsellhager slik at du kan dyrke 
din egen mat hvis du ønsker det. Hva med å invitere 
venner på grillparty med egenproduserte råvarer?

Potet

Gresskar

Spinat

Purre

Gulrot

Karbohydrater
Fiber
Protein
Mineraler

Her kan du dyrke din egen mat - Sunt og godt!

Potet

Gresskar

Spinat

Purre

Gulrot

Karbohydrater
Fiber
Protein
MineralerSide 10 Side 11



Er du glad i trening og friluftsliv er Portalen et fantastisk 
fint utgangspunkt. 

Løvstien er en ny fjellvei som strekker seg langs hele 
Løvstakken med flotte utkikkspunkt, benker og lunger 
for styrketrening. 

Ønsker du deg lengre opp i terrenget, så strekker 
Løvstakken seg høyt over Bergen med en fantastisk 
utsikt over byen og fjorden.  

Lløvstien

Sone 2 - 72-82%

Sone 3 - 82-87% 

Sone 4 - 87-92% 

Sone 5 - 92-100% 

Lett - Fettforbrenning og restitusjon. Pusten er uanstrengt og rolig.

Maksimalt - Øker terskelen for maksimal ytelse. Svært utfordrende for pusten og muskler. 

Litt hardt - Fettforbrenning. I nedre del av sonen kan de fleste puste med nesen, i øvre del gjennom munnen.

Hardt - Pusten er kraftigere og du vil ikke greie å puste gjennom nesen i mer enn noen få sekunder.

Meget hardt - Øker maksimal kapasitet. Svært utfordrende og man blir kraftig andpusten.  

Sone 1 - 60-72%

* Pulssoner fra olympiatoppen
Side 12     Løvstien langs hele Løvstakken er perfekt for trening og rekreasjon. Side 13



NnæroMrådet M
inutter

6
12

2
4

8
10

BI

Matbutikk 

UIB

Kino

Torgallmenningen

Bor du i Portalen bor du tett på det meste! 

I nærområdet finner du alt du trenger i hverdagen, 
både dagligvarer, kafèer, restauranter, treningssenter 
og flotte friluftsområder. 

Den nye gang- og sykkelbroen vil knytte Damsgårds-
sundet til sentrum. Da når du BI og Universitetet på 
få minutter, og Torgallmenningen er bare en liten 
sykkeltur unna. 

Side 14     Den nye gang- og sykkelbroen, som knytter Damsgårdssundet sammen med byen, vil stå ferdig i juni 2016. Side 15



I Portalen får du mer enn bare en leilighet! Her kommer 
klatrevegg, stor takterrasse med parsellhager, brygge 
mot sjøen, kajakk- og sykkelparkering, og et flott 
uteområde med boccia og utesjakk. 

Leilighetene er funksjonelle med store vindusflater og  
gode kvaliteter. De aller fleste leilighetene får i tillegg 
egen romslig innglasset balkong. 

Velkommen!

Lleilighetene
Leilighetstype B1

Leilighetstype B2a, B2b

Leilighetstype C1, C2a, C2b

Leilighetstype C3, C4

2-roms   -  Antall: 64  -  BRA: 43,5 kvm

3-roms   -  Antall: 4  -  BRA: 72,1 kvm

3-roms   -  Antall: 10  -  BRA: 50,7 kvm

3-roms   -  Antall: 12  -  BRA: 57,5 kvm

3-roms   -  Antall: 10  -  BRA: 73,6 kvm

Leilighetstype A1a - A3b
Leilighetssammensetning for Portalen

Side 16     I Portalen får du en fantastisk utsikt mot byen, Fløyen og Ulriken. Side 17



2roMs

I Portalen kan du få en leilighet fra 2 millioner med gode 
kvaliteter, integrerte hvitevarer og store vindusflater som 
gir godt med lys. 

I tillegg vil de aller fleste leilighetene få en stor innglasset 
balkong som du kan bruke hele året. Her får du alt du 
trenger på 44 kvm!

Side 18     Illustrasjonen viser en typisk 2 roms leilighet. Side 19



3roMs

Portalen har et rikt utvalg av 3-roms leiligheter fra 50 til 74 kvm. Disse vil få gjennomgående gode kvaliteter og integrerte 
hvitevarer. De store vinduene vil gi mye lys, og i tillegg vil alle leilighetene få en stor innglasset balkong. Noen av 
leilighetene vil også få en ekstra balkong mot sør. 

Side 20     Illustrasjonen viser en 3-roms leilighet, type C2a, med ekstra balkong mot sør. Side 21
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Velkommen til en trygg handel med BOB. 

BOB har mer enn 70 års erfaring med byutvikling 
i Bergen, fra Landås, Fyllingsdalen og Åsane til 
Georgenes Verft og nå, Damsgårdssundet. 

I alle disse årene har vi bistått kundene våre for å gi 
dem en enklere hverdag.

Kjøper du en ny bolig hos BOB er det godt å vite at vi er der, også etter at du har flyttet inn. BOB ivaretar rollen som 

forretningsfører, dvs vi fører regnskap, krever inn fellesutgifter, og bistår i forbindelse med generalforsamlinger etc. 

I tillegg tilbyr BOB vaktmestertjenester som kan stå for plenklipping, snømåking og andre oppgaver som sameiet ønsker 

bistand til.

Du skal være trygg på at BOB ivaretar sameiet på beste måte, slik at du kan bruke tiden din på det du ønsker!

Side 37Side 36
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GENERELT
Denne beskrivelsen, sammen med beskrivelse i meglers vedlegg 
til prospektet, redegjør for hvilke materialer, arbeider og tjenester 
som inngår i leveransen, samt planlagt organisering av boliger, 
fellesarealer og garasjeanlegg. 

Bygget oppføres i henhold til gjeldende byggeforskrifter pr. juli 
2015 (tidspunkt for innsendelse av søknad om rammetillatelse) og 
stedlige bestemmelser, med anbefalte toleranseklasser vist i NBI-
byggdetaljblad «520.008 Toleranser. Anbefalte toleranser til ferdige 
overflate for utførelse» for de enkelte konstruksjoner. 

Mindre endringer i areal og planløsning som følge av krav i endelig 
rammetillatelse, samt detaljprosjektering, kan forekomme. Det kan 
forekomme avvik mellom teknisk beskrivelse (denne beskrivelse) og 
plantegninger. I slike tilfeller er det alltid den tekniske beskrivelsen 
som er gjelder. Vindusstørrelse/form – og plassering i den enkelte 
leilighet kan avvike noe fra plantegninger av leiligheten som følge 
av behov for tilpasning til tekniske løsninger, offentlige forskriftskrav 
og/eller den arkitektoniske utformingen av byggene.

BYGNINGSMESSIGE KONSTRUKSJONER
FUNDAMENTERING
Bygningen fundamenteres på sålefundamenter.

BYGGETS BÆREKONSTRUKSJONER
Bygningen utføres med bærekonstruksjon i plasstøpt betong, 
betongelementer og stål. Etasjeskillere i bolig utføres med plasstøpt 
betong eller betongelementer. 

FASADE / YTTERVEGGER
Fasadevegger utføres i hovedsak med bindingsverk isolert med 
mineralull. Utvendig blir veggene levert med platekledning, evt i 
kombinasjon med trepanel.Bindingsverksvegger kles innvendig med 
gipsplater. 

BALKONGER
Utføres i betong. Det leveres innglassede balkonger. Balkongene vil 
være uisolerte med åpningsmulighet (skyvefelt). 

TAKKONSTRUKSJON / TEKKING
Yttertak utvendig tekket med papp/folie, utvendig nedløp, evt i 
kombinasjon mellom innvendige nedløp. På taket vil det enkelte steder 
komme oppbygginger og innkassinger av tekniske installasjoner.

UTOMHUSARBEIDER
UTOMHUSPLAN
Det vil bli etablert uteområde på bakkeplan. Dette vil være felles 
for Treet og Portalen. I tillegg etableres takterrasse som er felles for 
beboerne i Portalen. I portalåpningen vil det bli etablert klatrevegg og 
buldrevegg, eksklusiv for beboerne i Portalen. I fremkant av Portalen, 
mot sjøen, vil det bli bygget havnepromenade. Denne vil være 
offentlig tilgjengelig, og skal ved ferdigstillelse overdras til kommunalt 
eie, drift og vedlikehold. 

Det vises til utomhusplaner. Disse planene er å betrakte som 
orienterende, samt foreløpig, og kan bli endret.

FELLESAREALER
FELLES INNGANGSPARTIER
Innvendig får inngangspartiet sokkel- og gulvfliser.  Veggene 
males, himlinger som systemhimling og / eller gips. Fra 
inngangspartiene er det trinnfri adkomst, eventuelt med heis 
videre frem til hver bolig. Adkomst til parkeringsanlegg samt 
bodareal skjer fra trapperom / heis eller utvendig.

POSTKASSER
Det blir en postkasse til hver leilighet som plasseres i felles 
postkassestativ i inngangsparti. 

PORTTELEFON
Det monteres ringetablå med kamera og calling anlegg ved 
hovedinngangen, skjerm og automatisk døråpner fra hver 
leilighet. Utenfor hver leilighet blir det ringeknapp. 

FELLES TRAPPEROM
Det leveres prefabrikkerte trapper i betong. Akustisk demping 
leveres i den grad det er nødvendig. Rekkverk leveres i stål med 
vertikale spiler og håndløper i metall.Trapperom leveres med fliser 
og gangareal på etasjeplan leveres med linoleumsbelegg, evt. flis, 
og malte vegger. 

HEIS
Det blir levert 2 stk båreheis (en pr bygg) til alle boligetasjer.

FELLES SYKKELPARKERING
Det blir etablert felles sykkelparkering ute på terreng ihht krav i 
reguleringsbestemmelsene.

BODER
Hver leilighet får 1 sportsbod beliggende i felles bodanlegg, evt i 
ende av korridor. Hver bod leveres med tette vegger og dør som 
kan låses med hengelås. Overflater i bodarealet leveres som malt 
betong på gulv og himling.

RENOVASJON
Det etableres et fremtidsrettet avfallssystem med nedgravde 
avfallscontainere med fraksjoner for restavfall, papir, plast og 
glass/metall. Anlegget leveres av Bossug AS. Anlegget er felles 
for Treet og Portalen og eies av de to sameiene i fellesskap. 
Nedkastene plasseres i fortausone mot Damsgårdsveien.

LEILIGHETENE
GENERELT
Prosjektet bygges i samsvar med PBL, TEK 10, NEK 400 og andre 
gjeldende lover og forskrifter.

GULV
Stue, kjøkken, soverom og entré leveres med 14mm eik parkett. Bad 
leveres med keramiske fliser.

VEGGER
Innvendige vegger bygges av betong der de er bærevegger. For 
øvrig er innvendige vegger av bindingsverk av tre eller stålprofiler 
som isoleres og kles med gipsplater. 
I stue, kjøkken, soverom, entré og innvendig bod leveres det malte 
vegger i lys farge. På bad leveres det keramiske hvite fliser. Eventuelle 
rørføringer skjules med innkassinger i platemateriale og behandles 
på samme måte som tilstøtende overflater. 

TAK OG HIMLING
I stue, kjøkken, soverom og entré leveres det malte himlinger. I 
innvendig bod leveres malt nedforet gips, evt. system himling. På 
badet og i entre leveres himlingen som nedfelte malte gipsplater, 
evt systemhimling. Takhøyde ca 2,2 m. Eventuelle rørføringer skjules 
med nedforinger eller innkassinger i platemateriale og behandles på 
samme måte som tilstøtende overflater. Etasjehøyde er generelt ca 
2,5 m.

DØRER
Innvendige dører leveres glatte, hvite i fabrikkmalt utførelse med stål 
vridere samt hvite utforinger og gerikter. Det vil bli synlige stift eller 
skruehoder. Inngangsdør til leiligheten leveres i glatt utførelse med 
system sylinder. 

VINDUER
Vinduer og karmer leveres ferdig malt fra fabrikk. Det vil bli synlig 
stift på gerikter.

LISTVERK
I rom med eikeparkett leveres gulvlister i eik. Alle utforinger/gerikter 
rundt vinduer og dører leveres ferdig malt fra fabrikk med synlige 
spikerhoder. Det leveres ikke taklister.

KJØKKEN
Det leveres kjøkken fra HTH eller Sigdal. Benkeplater i laminert 
utførelse. Det leveres integrerte hvitevarer fra Siemens, som kjøl/

frys, keramisk koketopp, stekeovn og oppvaskmaskin (45 cm 
bredde for leilighetstyper A og B). Det tas forbehold om mindre 
nødvendige justeringer i forhold til endelig målsetning av vegger. 
Egen kjøkkentegning for den enkelte leilighet vil bli utarbeidet av 
kjøkkenleverandøren. Nedfelt kjøkkenvask i stål med ett-greps 
blandebatteri med avstenging for oppvask maskin. 

GARDEROBE
Det leveres 1 lm skap pr sengeplass. 

BAD
Badene leveres som prefabrikerte baderomskabiner, evt som 
plassbygget. På bad leveres det glatt hvit baderominnredning med 
underskap, hvit heldekkende servant samt ett-greps servantbatteri. 
Over servant leveres speil og lys list med stikkontakt. Det leveres 
vegghengt klosett i hvit porselen med hvitt sete. Det leveres ett-
greps dusjbatteri med dusjgarnityr. Det er avsatt plass og opplegg for 
vaskesøyle med vaskemaskin og kondenstørketrommel.

REKKVERK
Rekkverk på balkonger og terrasser utføres i metall, evt i kombinasjon 
med glass. Rekkverket vil de fleste steder fremstå med et transparent 
uttrykk.

TEKNISKE ANLEGG
VENTILASJON
Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Plasseres 
i bod.

ELEKTRISK
Det er sikringsskap i hver leilighet med automatsikringer. Elektrisk 
anlegg legges generelt skjult i leiligheten.  Enkelte steder langs 
lydvegger og leilighetsskillevegger kan det bli lagt synlige opplegg/
kabler med utenpåliggende stikkontakt. På baderommene leveres 
innfelte downlights i taket. Det leveres komfyrvakt over platetopp. 
På balkonger bli det levert utvendig belysning samt 1 stk utvendig 
stikkontakt. Generelt leveres anlegget ihht. NEK 400 2010.

BRANNSLUKKING
Det leveres sprinkling av boliger med synlig sprinklerhoder montert 
i tak eller på vegg. Det leveres 1 stk pulverapparat til hver leilighet.

OPPVARMING/VARMTVANN
Varmtvann er basert på fjernvarme fra BKK. Hver leilighet utstyres 

med energimåler som måler forbruk. Varmeanlegget er basert på 
fjernvarme med radiator i stue/ kjøkken, eventuelt viftekonvektor i 
tak. I badegulv leveres vannbåren varme. Det vil bli inngått avtale 
med BKK Energitjenester om fjernavlesing av forbruk for den 
enkelte leilighet, med separat fakturering. 

TV/RADIO/TELEFON/BREDBÅND
Selger inngår felles avtale for levering av TV og internettjenester 
med Canal Digital, Get eller tilsvarende leverandør. Det leveres 
minimum 1 stk uttak til fellesantenne for radio, TV og datasignaler 
i hver leilighet. 

TILVALG OG ENDRINGER
I samsvar med bustadoppføringslova vil det bli gitt muligheter til 
å gjøre individuelle tilpasninger i den enkelte leilighet. 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. Avhengig av byggearbeidenes fremdrift, vil 
den enkelte kjøper bli gitt en mulighet til å variere standarden i sin 
leilighet, etter en på forhånd priset tilvalgsliste. 

VIKTIG INFORMASJON 
På alle illustrasjonsfoto, 3D illustrasjoner, modell, skisser, «møblerte» 
plantegninger, m.m. vil det fremkomme elementer som ikke inngår 
i leveransen fra selger. Disse er kun ment å gi et inntrykk av den 
ferdige bebyggelsen og kan ikke anses som endelig leveranse. 
Inntegnet utstyr/inventar som er stiplet medfølger ikke. Generelle 
beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell 
vil ikke passe for alle leiligheter. Det kan forekomme endringer 
innenfor rammen av det selger anser som hensiktsmessig og 
nødvendig, men uten at den generelle standarden forringes. 

Selgers forpliktende leveranse fremkommer av kjøpekontrakten 
og dens bilag. Det tas forbehold om trykkfeil. Bergen kommune 
er ansvarlig for utbygging av ny gangbro og Markusplassen. 
Viste illustrasjoner er basert på tegninger og skisser fra Bergen 
kommune. Selger er ikke ansvarlig for eventuelle endringer/avvik. 

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER
Prospektet er ufullstendig uten “Prisliste med megleropplysninger”. 

BOB Eiendomsutvikling AS Januar 2016

Side 39Side 38



Mobil: 41 07 30 38
E-post: kari.berland@em1.no

Kari Berland
Avdelingsleder nybygg / Megler MNEF

Mobil: 48 22 36 42
E-post: sissel.brattfjord@em1.no

Sissel Brattfjord
Jurist/Megler MNEF
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www.portalensameie. no

Vi er her for å
hjelpe deg!


