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B O  U T S Ø K T .  U T S Ø K T E  B O L I G E R .

UTSØKTE BOLIGER  
MELLOM BERG OG BØLGER

ET HELEN & HARD-PROSJEKT
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Tre unike boliger. Gravd frem og formet  
etter naturens vilje. Vegger av stein, kledd 
i kjerneved, med sedum på taket. Noe  
vidunderlig skjer i Daleveien 77.  

Daleveien 77  
er et boligprosjekt  
fra Bjergabygg, tegnet 
av seniorarkitekt  
Njål Undheim. 
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Først Gandsfjorden, så byen. 
I Daleveien 77 får du en utsikt 
som alltid lever. Synet av 
bølger og båter. Måker og 
seil. Sentrum som slukker 
lyset om kvelden. Norestraen, 
Luravika og Forusstranda 
som våkner når solen titter 
opp bak Lifjell, Dalsnuten og 
Ulvanutene. Mye å se. Hver 
eneste dag. 

Daleveien 77 ligger 30-40-50 meter fra fjorden og ca. 2 kilometer 
fra sentrum. Helt ideelt plassert for å nyte både bølger og by. 

Utsikten er fra hus 3,  
det øverste. 



Daleveien 
77

6 \\ \\ 7

Innhold

Bo utsøkt.
Utsøkte boliger.

10  ―  11 En del av landskapet

12  ―  13   Et Helen & Hard prosjekt

22  ―  23 Kjøkken

26  ―  27  Planløsning hus 2

28  ―  29  Planløsning hus 3

34  ―  35  Smart og romslig garasjeløsning

38  ―  41  Ekte tur- og naturopplevelser 
er like ved

44  ―  39  Det skjer i Sandnes

50  ―  51 Standard og tilvalg

52  ―  53 Solid utbygger



Daleveien 
77

8 \\ \\ 9

Velkommen til  
din nye hverdag.
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En del av landskapet Naturlige materialer er sentralt for boligene 
i Daleveien 77. Stein av ulike fargevalører 
binder sammen overgangen fra terreng 
til bolig på en svært tiltalende måte. Satt 
sammen med riktig bruk av tre, glassflater 
og beslag fullføres et unikt bokonsept. 

Bergknapp. Egentlig et veldig fint ord. Og navnet på 
planteslekten som utgjør de om lag 400 artene som kan 
inngå i det grønne sedumdekket Daleveien 77 får på tak 
og i terreng. 
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Et Helen & Hard prosjekt

I en innledende fase søker vi å forstå og 
engasjere oss i ideene og behovene til våre 
kunder og fremtidige brukere. Vi samhan-
dler med det spesifikke miljøet til et gitt sted 
for å finne og pleie de unike mulighetene et 
prosjekt gir. 

Samtidig er hvert prosjekt koblet til, og en 
del av større systemer, som kan hjelpe oss 
med å bevege oss mot en sunnere og mer 
bærekraftig fremtid.

Sammen med vår kunde prøver vi å opp-
dage, definere og fremme dette iboende 
potensialet for positiv endring. Helen & Hard 
har et team av dyktige arkitekter som tar 
seg av alle fasene i et prosjekt - fra hoved-
planlegging til byggeplassledelse. 

I alle våre prosjekter samarbeider vi med  
et team av ekspertkonsulenter for å levere 
unik arkitektur av høyeste kvalitet. Det er 
Daleveien 77 absolutt et bevis på.

Njål Undheim
Senior Arkitekt, Helen & Hard

Njål Undheim lar jorden være grønn, vekster vokse frem, planter  
sette frø og steiner kle grunnmuren og trappene oppover langs  
boligene. Naturens puslespillbiter skaper boligene. 

Prosjekt status : Under oppføring
Ferdigsstillelse : 2021
Kunde : Bjergabygg
Adresse : Daleveien 77, Sandnes
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Hus 1 er bygget og  
solgt, nå er det hus 
2 og 3 det handler 
om i åsen nedenfor 
Roviksveien. Begge 
ferdigstilles i løpet av 
sommeren 2021.  
I denne illustrasjonen 
ser vi fra nord mot sør, 
sånn omtrent. 

SLIK ER ARKITEKTENS PLAN: 
Skråningen deles inn tre nivåer, som solide trinn i en majestetisk trapp i fjellets fot. 
Hvert nivå byr på hver sin bolig, frigjort fra berget, tilpasset mosen og steinen, vendt 
mot fjorden. Parkering skjer helt nederst, i lukket anlegg med garasjeport og heis. 
Til sammen tre boliger mellom bakker, berg og bølger.

HUS 1
SOLGT

HUS 2

HUS 3



Daleveien 
77

16 \\ \\ 17

HUS 2

HUS 3
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Tenk å komme hjem etter en lang dag på jobb,  
til dette, til ditt hus øverst i berget. Inn døren, opp 
trappen og til utsikten som åpenbarer seg i stua. 

HUS 3
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Kielland leverer ditt  
nye kjøkken. 
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Kjøkkenet i Daleveien er designet og laget 
lokalt. Kortreist og bærekraftig. I sterk 
konkurranse med flere kvalitetsprodusent-
er, falt valget nemlig på Kielland – blant 
annet på grunn av deres grunnide for hvor-
dan et kjøkken skal utformes; et kjøkken 
skal fremstå som et vakkert møbel, som 
en diskret skulptur. Rene linjer og et enkelt 
formspråk, ribbet for unødvendige detaljer 
og distraksjoner.

Kjøkken

Kjøkken levert av Kielland oser av kvalitet og stilrent design.  
Det er ikke uten grunn at vi våger å påstå at «de fineste kjøkken  
finner du hos Kielland»! Se kielland-home.no eller avtal møte  
i deres lokaler i Madlaveien i Stavanger. 

Eksempel på kjøkken fra Kielland
Se egne tegninger for komplett leveranse
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Hva skjer  
der ute når du 
våkner? Blikkstille 
på fjorden, lette  
krusninger eller 
hvite bølgetopper? 
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Litt fakta om hus 2: Du får egen garasje 
med bod og plass til to biler. Heisen løfter 
deg fra garasjeanlegget til inngangsdøren. 
Entréen har god garderobeplass og egen 
bod til hvor du kan lagre både julepynt 
og klær. Opp trappen venter to stuer med 
fantastisk utsikt, kjøkken med «matbod», 
to store soverom hvorav det ene har eget 
bad og walk-in-closet, bad, vaskerom, 
gjestetoalett og «besøksentré». Og ikke 
glem uteområdet, med sørvendt terrasse 
og plen. 

1. etasje Parkering i garasje

2. etasje

134,1 m2 P-ROM

2 ETASJER

TERRASSE, 15,5 m2 

DOBBEL GARASJE, 32,2 m2 

SPORTSBOD, 5,0 m2
146 m2 BRA

Hus 2
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Avfall
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2,4 m2
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Garasje Hus 2
32,2 m2

HEIS

WIC
3,1 m2

Soverom
13,7 m2

Soverom
10,6 m2

Terrasse
15,5 m2

Ikke bare eksklusivt, 
praktisk også. 
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1. etasje

2. etasje

Hus 3

Du får egen garasje med bod og plass til to 
biler. Heisen løfter deg fra garasjeanlegget 
til gangstien som går til inngangsetasjen. 
Entréen har god garderobeplass, og i 
tillegg finner du her et soverom/gjesterom, 
bad, bod og vaskerom. Opp trappen venter 
et fantastisk og stort rom med klare soner 
for sittegruppe, spisestue, TV-stue og kjøk-
ken med «matbod». Den private avdelingen 
er lagt til andre enden av huset. Her har 
begge soverommene eget bad, det ene  
har også walk-in-closet. Terrassen og ute- 
området får sol fra formiddag til kveld. 
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Stue
44,2 m2

Kjøkken
20,0 m2

Bad
4,8 m2

Bad
2,8 m2

Bod
1,4 m2

Entré
10,0 m2

Tekn./vask
3,0 m2

Bad
7,4 m2

Garderobe/WIC
5,2 m2

WC
1,8 m2

Gang
2,9 m2

Gang
3,1 m2

Soverom
10,2 m2

Soverom
11,3 m2

Soverom
14,0 m2

Bod
2,0 m2

Bod
3,7 m2

TV-stue
13,8 m2

Terrasse
17,0 m2

 

 

 

Salgstegning Daleveien 77:

Garasje
0                               5                             10m

N

Parkering i garasje

Bod
5,0 m2

Inngang

Avfall

Garasje Hus 3
32,1 m2

HEIS

Øverst, størst og med 
de smarte løsningene. 

157,7 m2 P-ROM

2 ETASJER

MULIGHET FOR HEIS

TERRASSE, 17,0 m2 

DOBBEL GARASJE, 32,2 m2 

SPORTSBOD, 5,0 m2
174 m2 BRA
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Eksklusiviteten ser du gjerne i de mange 
detaljene. Bildene her er fra hus 1, det som 
ligger nederst i terrenget. Hvis du ønsker 
visning i Daleveien 77 for å se, ta og føle 
på kvalitetene – ta kontakt. 

Bildene er tatt fra hus 1  
som er innflyttet
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som er innflyttet

Lista er lagt høyt innvendig også.  
Bildene taler egentlig for seg selv.
Ta kontakt med megler for komplett oversikt  
over leveranse og muligheter for tilvalg. 
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Og med «mer», mener vi både syk-
keloppstillingsplasser og en god sports-
bod. Her kan du for eksempel lagre 
vinterdekk, golfbag, takboks og skiutstyr, 
alt det som er praktisk å ha nær bilen. Det 
blir selvfølgelig også lagt opp til elbillading 
og at du kan låse din garasjeport.  

Smart og romslig garasjeløsning 

En praktisk SUV og en leken sportsbil?  
I din garasje får du plass til to biler og mer. 

GARASJE
HUS 2

GARASJE
HUS 3
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DALEVEIEN
77

SANDNES
SENTRUM

STAVANGER
SENTRUM

DALSNUTEN

LIFJELL
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Det er uansett ikke lange biten opp  
til turstien som går fra Rovikfjellet, mot 
Ulvanutane, forbi Vassfjellet, ned mot  
stien ved Kubbetjønn og like til det  
hvitmalte Turistforening-huset på  
Gramstad. Underveis går den merkede 
stien over berg, forbi bebyggelse,  
under trær, langs myr, opp og ned fra  
på utsiktspunkter og mye mer. Kos deg!  

Ekte tur- og naturopplevelser  
er like ved

Du kan faktisk starte turen til Dalsnuten hjemmefra.  
Ja, du må riktig nok starte med en oppoverbakke, men 
slik er det når man bor ved fjorden og vil opp på et fjell. 
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Dalsnuten er et yndet mål
Turen er like flott en tidlig  
høstmorgen som en lun og varm
ettermiddag om sommeren

Hanatrappene skal få et ekstraordinært utsiktspunkt
Foto: Arkitekt Jonas Løland
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ULVANUTEN

HANA-
TRAPPENE

COOP
EXTRA

SATS

RÅDHUSET

KULTUR-
HUSET

KINO

AMFI
VÅGEN

AMFI
VÅGEN

VÅGEN
VGS

SANDNES
BRYGGE

SANDNES
IDRETTSPARK

SANDNES
VGS

MAXI

TOG/BUSS-
STASJON

SPINN 
PLATOU

BYSTASJONEN

BYPARKEN

KANEL- 
SNURREN

NOI

LANGGATA

ROSTRUP
KAFFI & LETT TE

SABI
SUSHIDFU

TI

DELIKATESSEN

VÅGEN

DALEVEIEN 
77
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Arbeidet med nye Ruten har allerede gitt 
oss i Sandnes en ny hverdag i sentrum, og 
utviklingen i vågen er i ferd med å ta byen 
inn i en ny tid. Samtidig har vi Gågadå, som 
de siste årene har befestet posisjonen 
som hele regionens handlegate nr. 1, med 
sine mange enestående nisjebutikker og 
spisesteder. Det er i Sandnes ting skjer – 
og hvor mer kommer til å skje..

Det skjer i Sandnes! 

For en fantastisk utvikling Sandnes er i!  
Med hjem i Daleveien får du orkesterplassen. 

Skjult
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Det beste bakverket som tenkes kan, den 
beste duften som finnes. Stikk inn om 
danske bakermester Torben i Langgata for 
litt hverdagsnytelse.  Noen kan faget bedre 
enn andre, det vil du oppdage – og helt 
sikkert sette pris på – hos Kanelsnurren. 

Kaffe, te, sjokolade, delikatesser, brygge-
utstyr og små-interiør. Småskalaprodukter 
fra Setesdal, ramsløkpure fra Nøring og 
kaffe brent av Austrått kaffebrenneri. Ros-
trup Kaffi & litt Te er en gave til hele byen, 
midt i Langgata. 

DFU, som holder til i Huset Vårt med 
inngang fra Eidsvollsgata, bugner av lekre 
kvalitetsmøbler og interiørartikler. Her 
finner du mye av det du ikke får tak i andre 
steder, og det aller meste kan skaffes i 
akkurat den kombinasjonen du vil ha av 
materialer og farger. 

Byens førsteklasses butikk for deg som 
er glad i tur- og friluftsutstyr – og liker å 
få gode råd av folk som virkelig kan faget. 
Med ny «base camp» på Bystasjonen, har 
de alt du trenger til alt av turer.

Kokkekunst lever i beste velgående  
i sandnesgatene – det er nOi i Langgata  
et av mange eksempler på. Smaks- 
opplevelsene er helt der oppe, men  
vært advart: Du vil fort tilbake. Bestill 
«Fullt hus» – anbefales! 

Kanelsnurren Rostrup Kaffi & litt te DFU Hetland Sport nOi
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To gode eksempler på sentrumsutviklin-
gen i Sandnes. Og bare starten for alt 
som skal skje fra innerst i vågen og utover 
til Lura. Det er snakk om sjøbad, hotell, 
boliger, promenade, parker, bussvei og mer, 
men alt det arbeidet skjer på motsatt side 
av fjorden i forhold til freden i Daleveien 
77. 

Byens røde Rådhus og Havneparken.  
Nye og fine, begge to. 

Langgata
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1-stavs eikeparkett er standard
Flere muligheter for tilvalg

Hvitevarer
inkludert i leveransen

Smarthus grunnpakke
som tilvalg

Eikespiler i tak som standard
og eksklusive led-spotter som tilvalg

El-bil lader
Det er mulig å få lader til el-bil i egen garasje som tilvalg
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Den 21. mars 1955 bestod Thorleif Bjerga 
fra Halsnøy fagprøven som tømrersvenn. 
Da hadde han allerede 8 års erfaring i 
faget og hadde tatt del i gjennoppbyggin-
gen av regionen etter krigen. Senere, når 
oljeeventyret bidro til befolkningsvekst i re-
gionen, fikk han med seg sønnene Jan og 
Reidar som tok firmaet videre med både 
feltutvikling, eneboliger, skoler, barnehager, 
sykehjem, sykehus osv osv. I dag, over 60 
år etter at Thorleif avla sin fagprøve, har 
det blitt flere mesterdiplomer i tillegg til 
svennebrev på veggene på kontoret. I til-
legg et utall kursbevis, godkjenningsmerk-
er osv osv. Vi syns likevel det er de synlige 
bevisene av utført håndverk som teller 
mest, og som har gjort utstrakt markeds-
føring unødvendig. Vår filosofi er ganske 
enkelt at godt håndtverk lønner seg, og er 
god nok markedsføring i seg selv.

Solid utbygger

Referanser? Ja, Bjergabygg har mye å være stolte av, 
mye de kan vise deg. Noen eksempler på boliger finner 
du på bjergabygg.no, og mer finnes der ute i fysiske 
virkeligheten. Ta gjerne kontakt hvis du er nysgjerrig. 

Referanser/ 
nybygg

DALEVEIEN77©2021

Alle illustrasjoner, perspektiver, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse, og er ikke bindende for utformingen av den endelige bebyggelsen. Det kan inne-
holde  elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. All informasjon er derfor gitt med forbehold om rett for utbygger til 
å foreta mindre  endringer.  Endringene skal ikke ha innvirkning på satt standard. Dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og tegninger i prospektet er det den 
endelige leveransebeskrivelsen som gjelder.

DESIGN, IDÉ OG TEKST: ENSIGN reklamebyrå, www.ensign.no
FOTO: Sindre Ellingsen, Joakim Bjerk, Ensign, iStock og Unsplash
3D VISUALISERINGER: ENSIGN
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Gled deg til din
nye bolig i Daleveien 77.

Mer tid til deg og dine.



56 \\

Daleveien77.no

Jan Einar Thesen
jan.einar.thesen@em1sr.no
Mobil 917 03 533

Dan Chruickshank
dan.chr@em1sr.no
Mobil 414 16 631

Det er vi som selger boligene i Daleveien 77
Ta kontakt med en av oss for mer informasjon.

ENS IGN


