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KRONSTADPARKEN
- en helhetlig utvikling 

Kronstadparken er et av Bergens største 
byutviklingsprosjekter. Fra et gammelt industri-

område til en attraktiv bydel med variert arkitektur, 
gater og trivelige torg. Her kan du bo, leve og jobbe i 

et inspirerende miljø, med fokus på høy trivsel 
og en helt unik tilgjengelighet.  

Ferdig utbygget gir Kronstadparken rom for  
4.500 arbeidsplasser og mer enn 600 boliger.  

 
I tillegg legges det til rette for butikker, bevertning 

og et variert servicetilbud i det som er blitt 
et urbant og pulserende byområde. 

Bli en del av Kronstadparken du også!



Arkitekt
Holon Arkitektur

Landskapsarkitekt:
Arkitektgruppen Cubus

Interiørarkitekt
Interiørplan  

Entreprenør
Constructa Entreprenør



BARA EIENDOM AS

Bara Eiendom er et ambisiøst eiendomsselskap som 
brenner for byutviking! Selskapet feiret sitt 100 års 
jubileum i 2014 og har en unik historie preget av 
kremmerånd, mot og kreativitet. 

Vår ambisjon er å utvikle bygg og områder som 
begeistrer, til glede for leietakere, nabolag og 
byen for øvrig. Våre prosjekter skal bidra til 
en positiv og bærekraftig byutvikling, for nåtiden 
og for fremtidige generasjoner. 

“Eiendom er langt mer enn det rent fysiske ved et 
bygg. Eiendom skaper rammene for de livene vi lever, 
både hjemme og på jobb. Eiendom skaper byer, 
folk og samfunn- det er det som gjør bransjen 
så uhyre spennende”.

Ingse Galtung Døsvig
Adm. Direktør



ET BUSINESS CLUSTER
- med mangfoldig styrke

Ute etter nye kontorlokaler? I Kronstadparken finner du det du leter etter. 
Et fullservicekonsept med tilgang til det meste. Felles møterom og auditorium 
som kan bookes etter behov, fantastiske husrestauranter, kaffebarer, frisør, 
daglivarebutikk og treningssenter, for å nevne noe. Fasiliteter som alle bidrar 
til høy trivsel og god flyt i din arbeidshverdag.  

Attraktive kontorer er en selvfølge, men minst like inspirerende er mulighetene  
for nye relasjoner, nettverk og samarbeid med andre spennende bedrifter  
i nabolaget. Hvorfor bo ved siden av dine konkurrenter når du i stedet kan  
bo tett på potensielle, nye forretningsforbindelser? Kanskje er din nye nabo 
akkurat den samarbeidspartneren du trenger for å øke verdiskapningen
i din bedrift.

Vi tror på mangfold og styrken i møte mellom mennesker. Fremfor å fokusere  
på en spesifikk bransje, har vi valgt å dyrke nettopp mangfoldet og de  
mulighetene som ligger i tverrfaglig samarbeid. Ved å knytte området tett  
sammen og skape unike møteplasser, legger vi til rette for økt samhandling,  
innovasjon og ny giv. 

Hos oss kan du vokse fra gründer til konsern; fra coworking i “Greenhouse” 
til eksklusive kontorlokaler i et av våre nybygg. 

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til Kronstadparken
- byens mest optimale nabolag for business!





KRONSTADPARKEN

SENTRUM

BYBANE
To stoppesteder 

i umiddelbar nærhet. 
Kun 6 min. til sentrum.

BUSS
Gode bussforbindelser.

Ekspressbuss til Flesland. 

BIL
Enkel tilkomst med bil. 

Gode parkeringsmuligheter. 
Ladestasjon for el-biler.



BERGENS BESTE BELIGGENHET
- midt i byens knutepunkt

Kronstadparken har en svært sentral beliggenhet midt i byens 
knutepunkt, med kort vei til sentrum og samtlige bydeler. 
God tilgjengelighet og en effektiv infrastruktur gjør det enkelt 
å komme seg til og fra området i en travel hverdag.

Både bybane og buss har stoppested i umiddelbar nærhet  
og det er gode parkeringsmuligheter for både ansatte og gjester.

Buen får eget parkeringsanlegg under bakken der du trygt  
kan sette fra deg bilen og gå tørrskodd til kontoret. 

Enklere blir det ikke!



Vi er stolte av å presentere Buen

- ET BREEAM EXCELLENT BYGG
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NYTT BYGG
- nye muligheter 

Buen representerer en milepæl 
for kronstadparken og nye  

muligheter for deg som leietaker. 

 Her kan du skape dine drømmelokaler 
 - et kontor som bidrar til å løfte din bedrift  

både med tanke på verdiskapning og merkevare. 

Bygget har et utleieareal på over 8.000 kvm  
og hver etasje kan deles i flere separate 

leieforhold. I øverste etasje finnes en lekker 
 “penthouse” med  egen terrasse og panoramautsikt. 

Buen er det femte byggetrinn i Kronstadparken 
og får unik eksponering ut mot Fjøsangerveien.

På gateplan ligger et representatitvt inngangsparti,  
felles møteromssenter og “Støperiet”

- en rålekker husrestaurant som vil
 løfte din arbeidshverdag til nye høyder.

I Buen har vi tilrettelagt for det gode arbeidsliv!



LEDELSE

HELSE OG 
INNEMILJØ

MATERIALER

TRANSPORT

ENERGI



BREEAM EXCELLENT

Bara Eiendom styrker miljøsatsingen og har 
besluttet at alle nybygg skal Breeam sertifiseres. 
Buen prosjekteres i henhold til Breeam exellent.

BREEAM sikrer bærekraft og kvalitet.  
 
Vi fokuserer på bærekraftige løsninger som 

er bra for både leietakerne og miljøet:

• Vi tar hensyn til omgivelsene når vi bygger 
 og er nøye med våre miljørutiner.
 
• Vi bygger med tanke på reduksjon av 
 miljøpåvirkningen fra byggematerialer. 

• Vi ønsker å bidra til en grønnere by og etablerer  
 derfor sedumtak med spiselige planter, urter, 
 blomster og bikuber.

• Vi velger miljøvennlige materialer som virker 
 og varer, slik at vedlikehold og reparasjon   
 minimeres. Dette gir lav miljøpåvirkning 
 i byggets levetid.

• Vi velger energieffektive løsninger og optimale  
 styringssystemer, slik at du som leietaker sparer  
 energi og får lavere strømregning.
 
• Vi tilbyr innedørs sykkelparkering og gode 
 garderobefasiliteter for deg som sykler.

• Vi tilbyr lademulighet for el-bil og sykkel. 
 Kort vei til kollektivtransport gjør det enklere   
 å velge transport som skåner miljøet. 



ARKITEKTENS ORD

Buens bygningsvolum er sammensatt av to elemener; en høy og stram lamell på åtte 
etasjer mot syd og en lavere, buet bygningskropp på fem etasjer mot nord. Den lavere 
delen er gitt en kurvet linjeføring for å skape en myk avgrensing mot trafikkstrømmen 
i søndre innfartsåre. Fasaden mot Fjøsangerveien er stram og presis, men innehar 
samtidig en variasjon som gir dynamikk og spenning. 

En passasje på gatenivå føres tvers gjennom bygget og sikrer god tilkomst til 
gårdsrommet. I “Kronstadpassasjen” vil kunstnerisk utsmykking fange publikums 
oppmerksomhet og gjøre passasjen til et spennende første møte med Kronstadparken. 

På gateplan er bygget åpent og inviterende. Store vinduflater fra gulv til tak gir 
god kontakt mellom ute- og innearealene, og gjør næringslokalene attraktive for 
utadrettet virksomhet. Bygget får to inngangspartier, hvor det primære er lagt til 
det indre gårdsommet. 

I de øvrige etasjene er det tilrettelagt for topp moderne kontorer med fokus på kvalitet
og høy grad av fleksibilitet. Takhøyde på 2,7 meter og rikelig med dagslys bidrar 
til god romsfølelse. 

Fasaden innehar egenart og identitet samtidig som den harmonerer godt med den 
øvrige arkitekturen i Kronstadparken. Metallfasaden er gitt en gyllen fargetone som 
kan gi assosiasjoner til tidligere industri, samtidig som den bidrar til å gi arkitekturen 
et vennlig og imøtekommende uttrykk. Målet har vært å skape et moderne, høykvalitets 
kontorbygg som markerer starten på næringskorridoren og samtidig møter den eldre 

bygingsmassen med respekt.



LIVET MELLOM BYGGENE  

Livet mellom byggene er like viktig som livet inni dem. Gode uterom løfter 
byen vår og binder den sammen. Et godt byrom er hensiktmessig løst med tanke 
på funksjon, men er også tiltalende, trygt og inviterende. 

Uteområdet rundt Buen utgjør en vesentlig del av førsteinntrykket. Ikke bare for 
leietakerene, men også for hele nabolaget og de som ferdes her. Et spennende 
formspråk, stemningsskapende belysning, ulike nivåforskjeller og frodig vegetasjon
tilfører området identitet og opplevelse. 

Ved å velge kvalitetsmaterialer som cortenstål, massiv granitt og norsk stein fra Evjen,  
sikrer vi også  at fremtidige generasjoner kan ha glede av det som skapes i dag. 



Kronstadparken         Gode matopplevelser



HUSRESTAURANT 

Hva er en god lunsj for deg?  
 
Vi lager ikke kantiner for våre leietakere- vi lager husrestauranter!

I Kronstadparken får du byens beste jobblunsj i omgivelser som  
er minst like fantastisk som maten. God mat skaper glede og trivsel 
både hjemme og på jobb. Nye og inspirerende smaker, stor variasjon 
og gode råvarer bidrar til å gjøre lunsjen til dagens høydepunkt. 

Det er ikke uten grunn at vi har valgt Søtt+Salt til å drifte våre 
husrestauranter. Deres visjon om å få Bergen til å smake bedre 
treffer oss midt i hjertet.

I “Støperiet” kan du kose deg i lunsjen, men også avholde uformelle 
møter gjennom dagen når det er behov for mer plass, eller et 
etterlengtet stueskifte. 

Vi garanterer gode matopplevelser i et inspirerende rom!





FELLES  
MØTEROMSSENTER 

Alle må ikke eie alt, mye kan deles.

I Buen har vi tilrettelagt med 
felles møteromssenter i byggets 1. etasje, 

slik at du som leietaker kan redusere
antall møterom i egne lokaler. 

Smart, ikke sant?

Her er alt tilrettelagt for et vellykket møte; 
moderne og funksjonelt AV-utstyr sørger 
for “plug and play” og delikat innredning 

skaper den gode atomsfæren. 

Møterommene er av ulik størrelse 
og har kapasitet fra 10 til 36 personer. 

I tillegg har du også mulighet til 
å booke auditorium og møterom 

i nabobygget Vinkelen. 

Booking gjør du helt enkelt på vår 
nettside og faktura tilsendes på mail.

Møtemat fra Søtt+Salt gjør det hele komplett.



GOD SERVICE - ALLTID!

Som leietaker hos Bara Eiendom kan du være trygg på at vi alltid gjør vårt beste 
for at du skal få en god arbeidshverdag.

Leietakere er vår førsteprioritet. Vi kan skilte med rask responstid, personlig service 
og høy kompetanse. I tillegg til ordinær service og drift, utfører vi også småjobber 
på bestilling. Vårt servicesenter holder til i synlige og lett tilgjengelige lokaler i første 
etasje i Vinkelen. 

Vi er stolte av gode referanser og vi ser frem til å ta imot deg som leietaker!



SYKKEL & GARDEROBE

Vi gjør det enkelt for deg å velge sykkel, og tilbyr byens sprekeste sykkelparkering.  
Her finner du hendige fasiliteter som vaskestasjon, verktøy, luft og lademulighet for el-sykler.

Garderobene er delikat innredet og tilrettelagt med dusjer, låsbare skap og tørkerom.

Vi har også utlånssykler som kan benyttes fritt av alle våre leietakere i Kronstadparken. 
På den måten blir det enkelt å forflytte seg i nærområdet, enten du skal på et møte 
eller har behov for å gjøre et ærend i lunsjen. 





KONTORENE

Kontoret er vårt andre hjem og vi identifiserer  
oss i stor grad med jobben. Arbeidet vi utfører  

skal gi mening og vi ønsker å føle oss  
verdsatt og sett. Et godt kontor er et godt  

sted å være, både fordi vi får jobben gjort på en 
smidig og effektiv måte, men også fordi det er  

tilrettelagt for det kollegiale. Sosiale soner  
er en viktig arena for de uformelle samtalene  

som skaper samhold, driv og engasjement.

Som utleier tilbyr vi på mange måter et blankt  
lerret. Vi skaper de grunnleggende rammene og 

sørger for lokaler som har rikelig med dagslys, 
godt inneklima, smarte løsninger og fleksibel  
innredning. Vi benytter all vår kompetanse og  

årelange erfaring for å sikre at både praktiske, 
tekniske og estetiske kvaliteter blir ivaretatt. Alt er 

grundig planlagt slik at våre leietakere får det beste 
utgangspunktet for å skape det gode arbeidsliv.  

Vi har egen interiørarkitekt som bistår  
dere i planleggingen. Sammen finner vi løsninger 

som er tilpasset deres arbeidshverdag.

Deretter er resten er opp til våre leietakere.  
Det er nemlig dere som må fylle lokalene  

med identitet og liv, slik at de beste hodene  
vil velge å jobbe hos akkurat dere!

 





INNREDNINGSFORSLAG 1. ETG

UTLEIEAREAL (GULT FELT) 

497 kvm BTA



INNREDNINGSFORSLAG 2.-4. ETG

 

1656 kvm BTA
ANTALL ARBEIDSPLASSER 

77



INNREDNINGSFORSLAG 5. ETG

 

1581 kvm BTA
ANTALL ARBEIDSPLASSER 

76



 

584 kvm BTA
ANTALL ARBEIDSPLASSER 

24

INNREDNINGSFORSLAG 6.-7. ETG



INNREDNINGSFORSLAG 8. ETG

 

538 kvm BTA
ANTALL ARBEIDSPLASSER 

22





Marianne Lundberg
Utleieansvarlig 

 

marianne@bara.no

911 32 175

Ta kontakt med oss for mer 

informasjon og en uforpliktende prat!

Kristin Steinsland
Marked- og utleiesjef 

 

kristin@bara.no

951 29 418
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