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INNLEDNING

Planområdet er lokalisert noen hundre meter øst for 
Paradis, langs Myravatnet. En del av grønnstrukturen 
på tomten inngår i båndleggingssone (Rambjøra 
Landskapsvernområde) i KPA. Av bebyggelse er det 11 
bygg på eiendommen i dag som tidligere ble brukt til 
bolig, helse- og sosialtjenester og undervisning. 

Planforslaget legger opp til småhus i ulike varianter. 
Typologien samsvarer med omkringliggende 
bebyggelse, og er i tråd med Bergen kommunes 
visjon om fortetting og høyere utnyttelse. Blågrønne 
elementer ivaretas og oppgraderes, og tilrettelegges for 
bruk.

Det er ikke registrert noe støy på eiendommen.

Eikelunden, Sandbrekkevegen
5231 Bergen
Gnr./bnr.: 9/302
Areal: 33 215 m2

KPA2018: Ytre fortettingssone/
Grønnstruktur

Eksisterende bruk: Bolig, helse- 
og sosialtjenester, undervisning

Planstatus: Uregulert

Planlagt formål: Bolig

Paradis

Nordåsvannet

Nattlandsfjellet

Hop
Myravatnet



4

1. OVERSIKT

Anbefalingsområde

Planområdet

Pågående planer

Byfortettingssone (BY)

Ytre fortettingssone (Y)

Grønnstruktur (G)

Øvrig bebyggelse (ØB)

Friluftsområde (F)

Bruk og vern av sjø (SJØ)

LNF (LNF)

Analyseområde

Sentrumssone (S25)

Tjenesteyting (TJ)

Andre typer bebyggelse

Nyere, vedtatte planer
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Analyseområdet omfatter i hovedsak Paradis. 
Paradis sentrum  er regulert til sentrumsformål i 
KPA2018. Selve planområdet ligger innenfor ytre 
fortettingssone, med sørlig del innenfor grønnstruktur. 
Det er i tillegg en del av båndleggingssone ”Rambjøra 
Landskapsvernområde”, som vist i figur under.

Paradis-området er et attraktivt boligområde, som 
er kjent for flott villabebyggelse med mye hage og 
andre grønne rom. Det er et godt kollektivsystem med 
god tilgang til Bybanen mot sentrum og sørover mot 
Lagunen og Flesland. 

Områdets lokale kvaliteter (som direkte tilgang til 
friluftsområder, gode rekreasjonsomåder og handel) 
i sammenheng med dets sentrale beliggenhet, med 
tanke på et godt tilbud innen offentlig transport, gir 
muligheter for fortetting og videre utvikling av området.  

Området er p.t. uregulert. KPA2018 angir utnyttelse i 
ytre fortettingssone til mellom 30 og 120 % BRA, og 
MUA-krav på 75 m2 pr. boenhet (maks 40 % på tak/
altan).

Forslag til tiltak baserer seg i stor grad på fortetting og 
ombygging av eksisterende bebyggelse. 

Rambjøra Landskapsvernområde i forhold til 
planområdet. Ill.: QGIS (lag fra Bergen kommune)

Eksisterende bebyggelse i planområdet. Foto: 
TAG

Oversiktsbilde. Kilde: Google maps

Paradis sentrum
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2. LANDSKAP OG HISTORIE

Kotelinjer (+5 m)

Fallretning

Viktig lokalt landskapsrom

Sterkt fallende terreng/skrent

Viktig siktlinje

Vassdrag, elv, kanal, innsjø

Planområdet

Potensiell flomvei

Myr

Flomsone

Planområdet

Terreng Vann/flom
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Økologisk korridor (KPA)

Bekk i rør

Blågrønn forbindelse (KPA)

Viktig lokalt landskapsrom

Landemerke/orienteringspunkt

Kulturmilø

Historisk veifar/postvei

Vassdrag, elv, kanal, innsjø

Kulturminner

PlanområdetPlanområdet

Fantoft stavkirke
Fana brannstasjon

Blågrønne strukturer Historie/kulturminne

Dyrket mark

Rekke med eiker

Beiteområde
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Det har vært funnet tegn til aktivitet i nærheten av 
Paradis helt tilbake til steinalderen. Første gård i 
området var Sælen gård som ble ryddet allerede i 
år 400, og var eid av kirken frem til reformasjonen i 
1537. Paradis var opprinnelig husmannsplassen under 
Storetveit gård, og har derfor samme gårdsnummer. 
Området ble ryddet i 1780, og ble i 1858 skilt ut som 
eget bruk. Gårdens opprinnelige navn var Tveitetræet, 
men det er noe usikkert hvorfor det etterhvert ble 
hetende Paradis. Noen hevder det var fordi Husmannen 
kalte seg Paradis til etternavn, andre hevder det var 
fordi Lyder Sagen beskrev området som en idyllisk plass 
med grønne høyder og gresstak. I følge Fana bygdebok 
3, kunne det ha mer med de gunstige skatteforholdene 
å gjøre, enn den vakre naturen.

Eikelund er navnet på eiendommen, og ble kjøpt fra 
Tveiterås gård. Siden 2006 har Statped Vest drevet 
kompetansesenter her, men Jakob Sæthres spesialskole 
flyttet opprinnelig inn i 1887 under navnet ”Sæthres 
Institut for aandssvage Børn”, og gav undervisening til 
elever med lærevansker. Da hadde skolen plass til 100 
elever. Staten overtok skolen i 1901, og endret navnet 
til ”Eikelund offentlige Aandssvageskole”. Navnet ble 
offisielt sløyfet i 1977 og endret til ”Eikelund offentlige 
skole”. Byggene på den aktuelle tomten har, og blir 
brukt av elever ved kompetansesenteret siden tidlig 
70-tall.

Terrenget er generelt kupert hele veien fra Nordåsvannet 
til Nattlandsfjellet. Innenfor tomten er bebyggelsen 
hovedsakelig plassert på to høyder, med et gruslagt 
areal i ”dalen” i mellom. Det er store blågrønne 
kvaliteter i området, blant annet med en rekke med 
store eiker bakom boligene helt vest i planområdet. 
Området i og rundt planområdet er variert med 
grøntdrag, tilgang til vann, rekreasjonsmuligheter, 
høyder mm.

Foto over Myravatnet fra Rambjøra. Foto: Svein Nord

Analyseområdet i 1951. Kilde: norgeibilder.no

Analyseområdet i 1970. Kilde: norgeibilder.no

Fantoft stavkirke. Foto: Micha L. Rieser
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