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55 lavenergiboliger  
i grønne omgivelser 

ved Geitevikja  
på Straume

illustrasjoner / avvik vil forekomme September 2017
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VELKOMMEN TIL SOL, LUFT, SJØ OG LYS!

Skal du kjøpe bolig kan du velge å bo tett på det ur-
bane, eller du kan velge å bo landlig. Bare en sjelden 
gang kan du få både i pose og sekk – slik du gjør i 
Bukkeleitet. 

Boligene ligger vestvendt i en grønn og fredelig grend 
med kort vei til sjø og populære badeplasser. Her er 
ingen gjennomgangstrafikk. Samtidig er det bare noen 
minutters spasertur til Sartor Senter der du finner et rikt 
utvalg av butikker, serveringssteder, servicefunksjoner 
og opplevelser. De spennende planene for utvikling 
av Kystbyen forteller om et lokalsamfunn i positiv  
utvikling der det satses på skole- og fritidstilbud og 
nye arbeidsplasser vest for Bergen.

I Bukkeleitet skaper vi et bomiljø for deg som ønsker å 
kombinere en fredelig tilværelse ved fjorden med rike 
natur- og opplevelsesmuligheter, og kort vei til alle 
viktige servicefunksjoner.

De 55 lavenergiboligene fordeler seg på en variert 
bebyggelse med leiligheter og tomannsboliger til-
passet både enkeltpersoner, par og familier i ulike 
livsfaser. Felles for alle bygg er at de er utstyrt med 
smarthus-teknologi, har gode kvaliteter og at det er 
mulighet for individuelle tilpasninger for kjøpere som 
er tidlig ute.

Prosjektet bygges ut i tre separate boligfelt. Det første 
omfatter fire boliger i rekke fordelt på to tomanns- 
boliger med gode uteareal og løsninger som er plan-
lagt for å dekke barnefamiliens behov. Det andre 
rommer elleve flotte leiligheter med luft og lys, mens 
det tredje omfatter 40 leiligheter med livsløpsstan-
dard, velferdsteknologi og fellesløsninger for trening 
og sosiale aktiviteter. De sistnevnte boligene har vi 
forbeholdt deg som er 55+. (Aldersbegresning gjel-
der for innflyttingstidspunkt, dvs ved ferdigstillelse av 
prosjektet - ikke på kjøpstidspunkt.)

Du har mange valgmuligheter i Bukkeleitet. Vi ønsker 
deg velkommen til å lese om mulighetene i prospektet 
eller ta turen ut for å nyte freden og utsikten mot vest.

illustrasjoner / avvik vil forekomme
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VELKOMMEN TIL SOL, LUFT, SJØ OG LYS!
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TETT PÅ FJORD OG FJELL

Fra Bukkeleitet er veien kort til flotte naturområder både på 
land og til sjøs. Ved Straume er det bygget ut gode turveier med 
lys for rolige turer eller jogging. På andre siden av straumen 
finner du Liatårnet og turområdene rundt Fjell festning med 
turveier og stinett knyttet til Nordsjøløypen.

Skjærgården er skjermet og frister til seiling, padling, bading og 
sjøliv sommers tid. Ran seilforening har et god tilbud både for 
barn og erfarne seilere. Tar du kajakken på biltaket, er veien kort 
til kyst- og havområdene fra Korsfjorden i sør til Hellesøy i nord.
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Mange muligheter for en aktiv fritid
Byutviklingen har nådd Straume. Næringsparken er i rivende 
utvikling, barnehage- og skoletilbud er godt og mulighetene 
for en aktiv og variert fritid er store for både barn, ungdom og 
voksne. Du skal lete lenge etter en idrettspark med et like vari-
ert og kvalitetsfylt tilbud som Straume idrettspark. Her kan du 
velge mellom anlegg for utendørs og innendørs aktiviteter. Fot-
ballbanene ligger på rekke og rad, både med og uten tak over. 
Og i sentrum finner du Sotra Arena, en storstue for idrett og 
andre aktiviteter, som få andre steder på Vestlandet kan vise til.

Planer for en enda kortere vei
I dag tar det 15 minutter å kjøre fra Straume til Bergen sen-
trum, og 20 minutter til Kokstad, Sandsli og Flesland flyplass. 
Nye planer om ny Sotrabro og en fremtidig bybaneforbindelse, 
vil bringe Straume enda nærmere jobb- og fritidstilbud i andre 
deler av Bergensregionen.

illustrasjoner / avvik vil forekomme
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NABOLAGSPROFIL

Barn
(0-12 år)

Ungdom
(13-18 år)

Unge voksne
(19-34 år)

voksne
(35-64 år)

Eldre
(over 65 år)

Stille og rolig nabolag  
i nærheten av sjøen

OPPLEVD TRYGGHET
Straume/Storhilleren

Veldig trygt8,7

SKOLER, BARNEHAGER

 Nivå Klasser Elever Km
  /avd /barn

Brattholmen skule 1-7 KL 17 KL 325 2,8 km
Danielsen barne- og ungdomsskule 1-10 KL 10 KL 400 1 km 
Fjell ungdomsskule 8-10 KL 20 KL 500 1,7 km
Sotra vidaregåande skule - KL - KL 720 1,8 km
Olsvikåsen videregående skole - KL 26 KL 430 10,2 km
Bildøy barnehage 1-3 ÅR 2 AVD 40 1,5 km
Ågotnes helsesenter barnehage 0-6 ÅR - - 1,6 km
Løveparken barnehage 10 KL 4 AVD 80 1,6 km

BEFOLKNING
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TILHØRIGHET

Kommune Fjell
Grunnkrets Storhilleren/Straume
Kirkesogn Foldnes Sokn

 
Straume er kommunesenteret i Fjell, men også regio-
nalt handelssenter for Fjell, Sund og Øygarden. Strau-
me er også et viktig handelssenter for vestlige deler 
av Bergen. I tillegg til handel er det store næringsa-
realer på Straume næringspark der det blant annet er 
mange næringer rettet mot olje- og gass. Det er også 
mange kontorvirksomheter på Straume. Området, spe-
sielt Straume sentrum, har god kollektivdekning. Par-
keringsdekning er god for hele området. Kjøretiden til 
Bergen sentrum er 15 minutter.

DEMOGRAFI

23%  har høyskoleutdanning
41%  har inntekt over 300.000
78%  eier sin egen bolig
10%  eier hytte
48%  har bolig på over 120 kvm
58%  av boligene er nyere enn 20 år
59%  bor i enebolig
75%  av eiendommene har pris over kr. 2,5

Sykler fint til Sartor 
senter på ca. 7 min.

TURMULIGHETER KVALITET PÅ SKOLER MATVAREUTVALG

Stort mangfold Godt vennskapStort utvalgNærhet til 
skog og mark

NABOSKAP

INTERESSER

1. HAGEARBEID
2. LOKALPOLITIKK

3. INTERIØR, HUS OG HJEM

BARNEFAMILIER SIVILSTAND

29% 38%
er gift

10 min 20 min

KJØRETID

OFFENTLIG TRANSPORT

Instamyra 6 min 
Bergen 15 min 
Bergen Flesland 26 min 

8,1 7,7 7,5 6,8
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HILS PÅ DE TRE BUKKENE

Det er lenge siden geitene beitet på de grønne og frodige markene 
ved Geitevikja. Navnet Bukkeleitet bærer arven med seg. Som i 
eventyret har vi tre bukker i forskjellige størrelser: Bukk 1 med fire 
boliger i rekke fordelt på to tomannsboliger, Bukk 2 med elleve  
leiligheter og Bukk 3 med hele førti leiligheter med livsløpsstandard 
for deg over 55.

Boligene er tilpasset kjøpere i ulike livsfaser og er delt inn i tre boligfelt. 
Alle boligene vil være moderne lavenergiboliger med gode kvaliteter 
som eikeparkett i alle oppholdsrom, smarthus-teknologi og store  
balkonger eller terrasser. For leilighetene medfølger garasjeplass.

Smarte hus 
Alle boligene i Bukkeleitet er utstyrt med smarthus-teknologi som 
gjør det mulig å styre hjemmets viktigste funksjoner fra mobiltelefon 
eller nettbrett. Med et tastetrykk kan du se hvem som ringer på, 
styre varme i stue og på bad. I tillegg gir teknologien en rekke påbyg-
gingsmuligheter du som kunde kan velge i tillegg. Det er også greit å 
vite at de fleste av disse tilleggstjenstene som systemet tilbyr, også 
kan velges på senere tidspunkt, når eventuelle behov eller ønsker 
melder seg.

Vi har tatt i bruk fremtidens løsninger som gir deg lavere kostnader 
til oppvarming og belysning, økt sikkerhet og et enklere liv i ny bolig.
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ARKTEKTENS TANKER

«Prosjektet Bukkeleitet ligger på Søre Straume og sentralt i for-
hold til Straume sentrum. Prosjektet ligger samtidig i landlige 
omgivelser med nærhet til sjø og friluftsområder. Område har 
gode solforhold og utsikt mot sjøen. Bygningene ligger i en 
tunstruktur med en felles hage og – grøntanlegg. Med plass 
for opphold og lek og er delvis skjermet fra hoved tilkomstvei.
Bygningene varierer i høyde og trapper seg ned mot det  
skrånende terrenget ned mot sjøen. Det største volumet med 
svalganger ligger langs veien og skjermer felleshagen fra vei-
en. Det er delt i to volum slik at det opprettholder siktlinjer 
mellom bebyggelsen. Denne siden av anlegget får dermed også 
et litt «urbant» gatepreg. Resten av bygningene rundt tunet er 
punkthus med 4 til 8 leiligheter i hvert bygg. Dette skaper en 
fin variasjon i bebyggelsen. Punkthusene har fellesinngang mot 
«tunet» og alle leilighetene har tilkomst til felles parkerings- 
anlegg med plass for bil, sykkel og egne bodarealer.

Leilighetene har i hovedsak romslige altaner som vender seg 
mot utsikten samtidig som de får ettermiddags- og kveldssol.  
Toppleilighetene får egne takterrasser med god utsikt utover  
sjøen. Nybygget har et moderne arkitektonisk utrykk. Det er 
brukt en variasjon i trekledning, for å understreke inntrukne og 
utstikkende deler av bygningene. Disse arkitektoniske elemente-
ne går igjen på alle byggene slik at anlegget får en helhetlig frem- 
toning.» Du har mange valgmuligheter i Bukkeleitet.  
Vi ønsker deg velkommen til å lese om mulighetene i prospektet 
eller ta turen ut til Straume for å nyte freden og utsikten mot 
vest.

HEIDI BJERKNES
Sivilarkitekt
Og Arkitekter
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TO TOMANNSBOLIGER

Den minste bukken består av 2 stk  
tomannsboliger. Hver av de 4 boenhetene 
går over to plan med trivelige utearealer. 
Det blir to biloppstillingsplasser tett opp 
mot inngangsparti og en romslig sports-
bod. Boligene er 115-118 m2 BRA og gir 
god tumleplass for barnefamilier. 

Når roen senker seg er det fint å nyte en 
kveldsstund fra balkongen i andre etasje. 
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illustrasjoner / avvik vil forekomme
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Stort bilde: Spennende interiørløsning 
der både store og små vil trives. 
Nede: En skjærgård som byr på gode 
opplevelser.
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illustrasjoner / avvik vil forekomme
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FRA BUKKELEITET ER 
VEIEN KORT TIL FLOTTE 
NATUROMRÅDER BÅDE 
PÅ LAND OG TIL SJØS
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ELLEVE LEILIGHETER  
MED LUFT OG LYS

Det mellomstore sameiet vil romme 11 
leiligheter fra 60-127 m2 BRA. Leilighete-
ne vil være lyse, moderne med praktiske 
løsninger. Leilighetene får heisadkomst fra 
parkeringskjeller og ligger lyst og luftig til 
med romslige balkonger. De øverste har 
sjøutsikt hvor man kan se helt til Bildøy og 
Ekerhovd. illustrasjoner / avvik vil forekomme
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Stort bilde: Den åpne kjøkkenløsnin-
gen gir romslig spiseplass. Kanskje vil 
du ta med deg morgenkaffen ut på  
altanen? Nede venstre: Det er kort 
vei til idylliske viker og badeplas-
ser. Nede til høyre: Det er gode 
muligheter for et kortreist fiskemåltid.

illustrasjoner / avvik vil forekomme
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40 LEILIGHETER MED  
TRIVELIGE FELLESAREAL 

Byggene ligger rundt et felles tun som in-
viterer til koselig samvær på lyse sommer- 
kvelder, grilling eller en god samtale med 
naboer og venner. Du finner også et 
romslig fellesrom med kjøkken der bebo-
erne kan samles for aktivitetskvelder,  
middager og selskaper. I tillegg kommer 
felles treningsrom med apparater og 
utstyr for vekttrening. Dette er boliger 
forbeholdt kjøpere som er 55+. illustrasjoner / avvik vil forekomme



21Bukkeleitet



Bukkeleitet ByBo22

Stort bilde: Terrassen er uten nivå-
forskjell og vil på sommerstid bli en 
naturlig forlengelse av stuen.   
Nede til venstre: I Bukkeleitet er du 
tett på naturen. Nede til høyre: Den 
populære badeviken er kun en kort 
spasertur unna.
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illustrasjoner / avvik vil forekomme
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Illustrasjon av ”Farge Lavendel – det blir levert i Hvit og uten sideskap”. Er ikke illustrasjon av løsning i Bukkeleitet.

Illustrasjon av kjøkkeninnredning ”Parallell Hvit Grepsløs”. Er ikke illustrasjon av kjøkkenløsning i Bukkeleitet.
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NOREMA KJØKKEN

Parallell Hvit Grep
Kjøkken leveres fra Norema i 228 cm høyde med fronter i type Parallell 
hvit grepsløs og innvendige skjulte 107 graders hengsler m/demping 
på alle dører, samt fulluttrekk og demping på skuffer. Synlige sider på 
kjøkkeninnredningen kommer i hvit folie. Benkeplater leveres i laminat 
i 30 millimeter tykkelse med rett forkant og underlimt vask. 20 andre 
kjøkkenfronter fra Norema i samme prisgruppe kan bestilles etter bolig-
kjøpers valg ved henvendelse til Norema. Følgende integrerte hviteva-
rer er inkludert; ovn, keramisk topp, kombi kjøl/frys og oppvaskmaskin 
av type Siemens.
Kjøkkeninnredningen leveres i samsvar med tegninger og spesifikasjon 
utarbeidet av Norema. Dette medfølger kjøpekontrakten.
 
• Front: Malt MDF, 19 mm
• Benk: Hvit laminat, 40 mm
• Grep: Integrert i skuffefront
• Farge: Hvit: NCS S 1002-Y
• Svanemerket: NEI

NOREMA BAD

Lavendel - Lys
Baderoms innredning leveres som 60, 80 og 100 cm løsning (avhen-
gig av boligtype) med skuffer, heldekkende servant, speil og lys. Hvite 
fronter og stål knott. Innredning til separat WC leveres som grunn 60 
cm løsning.

• Front: MFC, 16 mm
• Benk: Heldekkende servant
• Grep: Mandolin stål
• Svanemerket: JA
• Materiale: Melamin
• All belysning er LED
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illustrasjoner / avvik vil forekomme
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GARASJE

Det vil bli lagt opp infrastruktur for lading av el-bil. 
Kjøpere som ønsker punkt for elbillading, bestilles og  
betales dette hos elektroentreprenør i tilvalgsprosessen.

SMART-TEKNOLOGI SOM GJØR LIVET LETTERE 
 – OG STRØMREGNINGEN LAVERE

Alle boligene i Bukkeleitet er utstyrt med smarthus-teknologi som gjør 
det mulig å styre hjemmets viktigste funksjoner fra mobiltelefon eller 
nettbrett. Med et tastetrykk kan du se hvem som ringer på, styre varme 
i stue og på bad. I tillegg gir teknologien en rekke muligheter du som 
kunde kan velge i tillegg.

Vi har tatt i bruk fremtidens løsninger som gir deg lavere kostnader til 
oppvarming og belysning, økt sikkerhet og et enklere liv i ny bolig.
 
Tilvalgsmuligheter:
• Skru av alle lys med bare ett trykk
• Juster lysstyrken rom for rom
• Still inn varmen etter dine behov
• Ha kontroll på hvem som kommer og går
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SILDEFISKET I STRAUMESUNDET

Det var nærheten til sjøen som gjorde Straume og 
de andre gårdene på Litlesotra verdifulle. Straumen  
mellom Litlesotra og Bildøy var et skattkammer i gode tider.  
Og det gjaldt å forsvare rettighetene sine.
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Tingbøkene forteller om uenighet om hvem som hadde rett til å 
samle skjell på en grunne ute i straumen. Både i 1689 og 1739 
var saken oppe på tinget. Brukere på Kolltveit, Foldnes, Knapp-
skog og Spjeld gjorde alle krav på å få sanke skjell til agn på 
grunnen. Tvisten endte med at saksøkerne ble dømt til å betale 
«til de fattige her udj skibreedet 1 mrk 8 sk inden 14 dage…» i 
tillegg til saksomkostninger.
 
Brukerne på Straume hadde også rett på landslott av fisket i 
Straumsundet. I år med godt sildefiske kunne dette bli en vik-
tig inntektskilde. Heradskommisjonen noterte på 1860-tallet at 
sildefisket ga Straume en landslott på fem spesidaler. Nå hadde 
det seg likevel slik at brukerne lenger nord i Straumsundet had-
de betydelig større landslott. Forklaringen er nok at silden kom 
i større mengder nordfra enn sørfra og at fisket nord for sundet 
kastet mer av seg.
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BUKKELEITET

er et ByBo prosjekt med god bokvalitet i naturskjønne 
omgivelser.

ByBo har lang erfaring med boligbygging generelt og  
spesielt med bygging av lavenergi og passivhusprosjekter. 
 
I Bukkeleitet bygger vi videre på den erfaringen vi har 
tilegnet oss og leverer boliger som er energi besparende
og gunstig, for både lommeboken og miljøet.

I samarbeid med OG Arkitekter er vi i ByBo stolte av 
å kunne tilby moderne leiligheter med god bokvalitet i 
vakre Geitevikja på Straume. 

Prosjektet ligger landlig og fredelig men også meget sen-
tralt, bare noen minutters gange fra Sartor Storsenter. Vi 
har lagt vekt på å bygge tre ulike boområder slik at du 
kan finne den leiligheten som passer deg best og dekker 
dine behov. Vi ønsker å få til en miks av mennesker i ulike 
livsfaser for å gjøre området til et trivelig og levende sted 
for de som skal bo der.

Velkommen til Bukkeleitet.

Kjetil Helland
Daglig leder
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Asfalt

Hardt dekke

Grus

Tredekke

Lekeplass

Gress

Busker

Frukttrær

Grillsone

Lindetrær

Rekkverk

Grillsone

Formålsgrense

Benker og bord

Natursteinsmur

Rammesøkt og godkjent prosjektområde

TEGNFORKLARING

Bossnedkast

Belysning (pullert- og veibelysning)

gress

gress

B9

B9

+18.50

+16.10

+16.7 +1
7.2

0

+15.85

+15.95

+16.00

+15.00

nedkjørsel p-garasje

    stigning 1:8

samlingssone -
sittesone
(fast grus)

grillsone

tredekke

hardt dekke

hardt dekke

asfalt

gress

gress

gress

+17.78

+17.98

fall=1:19

+17.98

+17.86

Lekeplass

nedsenket kantsein

lave busker

boccia

veksthus

frukttre

+17.00

1:5
0

+17.70

+17.8

+17.8

Lekeområde med
universell tilkomst

gress

natursteinsmur

+21.78støttemur
terreng

+21.60

+18.9+18.98

tredekke

+17.98

+17.98

Eks. hus

tredekke

tredekke

+17.72

+17.43

+17.00

02.61+

17.7
0

10.32

6.46

trafo

7.43

4.68

rampe 1:15

+16.75

rekkverk

mur

+14.98

bo
ss

ne
dk

as
t

(re
sta

vfa
ll, 

bio
av

fal
l, p

ap
ir)

avskjermet
tknupsgnitnehvassob

tsakdenssob

innkjørsel garasje

+16.00

+14.92

+16.00

tredekke

tredekke

+22.0

13.62

robuste og
bunndekkende planter

9.
94

+18.00

+18.00

+18.00

+17.8

Busker
(beskytte mot nordavind)

lave busker

lave busker

lave busker

lave busker

lave busker

skråning maks 1:2
skråning 1:3,

beplantet med robuste og bunndekkende planter

17.8
6

19.3
3

skråning maks 1:2

REV REVISJON DATO SIGN

MÅLESTOKK:SAK NR.: TEGN.NR.: REV.:DATO:KONTR:TEGNET AV:

Straume Sør

Landskapsplan / Situasjonsplan

1:500(A3)LA50-0116-1780 mj ASm 08.11.2016

RAMMESØKNAD FOR B3a, B3b, B3c, B3d OG B9

ByBo

Meters

0
15

30

1
1

2

3

4

5 1

2



T: 90 22 77 77
DNB Eiendom avd. nybygg

T A  K O N T A K T

Thor-Kristian Johannesen
Mobil: 916 88 655

thor.johannessen@dnbeiendom.no

Therese Fimland
Mobil: 977 24 706

therese.fimland@dnbeiendom.no


