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3. KOMMUNIKASJON OG 
MÅLPUNKT 

Viktige byrom

Viktige parker og blågrønne 
byrom

Skole, barnehage, idrett og 
helsetilbud

Publikumsrettet virksomhet/ 
stor arbeidsplass

Gangforbindelser/turtraseer

Veger med fortau

G/S-veg

Fysisk barriere for ferdsel

Planområdet

1

2

3

4

Annen viktig destinasjon 
eller aktivitet

1. Paradis sentrum
2. Fantoft stavkirke
3. Myravatnet
4. Rambjøra
5. Paradis skole
6. Tveiteråsskiftet

X

5

6
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Kommunikasjon og målpunkt er forbindelseslinjer 
mellom holdeplasser og andre viktige områder som 
er viktge i hverdagen. Da med tanke på sosiale arena, 
mulighet for fysisk aktivitet, møtesteder og områder for 
hverdagsaktiviteter. 

Det er gode turmuligheter i området, med Rambjøra 
som den sterkeste kvaliteten. Man har ellers området 
rundt Fantoft stavkirke og grøntarealet ned mot 
Myravatnet. Mot Tveiteråsskiftet går det en snarveg via 
Statped. Her finner man bussholdeplass, treningssenter 
og Kiwi.

Treningssenteret tilbyr basseng, squash og tennis i 
tillegg til mer standardisert utvalg. For mer uorganisert 
aktivitet er Paradis skole og Paradisbanen viktige 
møteplasser for barn og unge. 

Paradis sentrum inneholder det meste en trenger 
til det daglige. Her er det flere restauranter, apotek, 
dagligvarebutikk og et godt kollektivtilbud. Paradis 
sentrum ligger omlag 8-900 meter unna planområdet. 
Krysset ved Paradis er svært trafikert og det er mye støy 
i området.

Kollektivtilbudet på Paradis anses som svært bra. Det 
er hyppige avganger til Nesttun, Lagunen og Bergen 
sentrum med både buss og Bybanen. Fra planområdet 
er det derimot noe langt til nærmeste holdeplass (ca. 
800 m til Paradis sentrum), da det ikke er noe tilbud 
langs Sandbrekkevegen. Dette kan være en barriere for 
eldre og andre med nedsatt bevegelsesevne.

Paradis bybanestopp. Foto: TAG arkitekter

Kunstgressbanen og Paradis skoe. Foto: Kristine Fjordheim/ 
miljolare.no

Oversiktsbilde over Paradis sentrum. Foto: Fred Ivar Klementsen/bt.no
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4. BEBYGGELSE

Enebolig

Større boligblokker

Fredet/vernet bebyggelse

Planområdet

Tomanns-/flermannsboliger

Rekkehus

Næring/kontor/service/idrett

Skole/skolebygning/elevbolig

Annen bygning/garasje/uthus
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Områdets bebyggelsesstruktur og bygningstypologier 
gir et innblikk i den historiske utviklingen, samtidig som 
den gir karakter og identitet til området. 

Store deler av Paradis er registrert som hensynssone 
for bevaring av kulturmiljø i KPA. Bakgrunnen er 
områdets homogene bebyggelsesstruktur med finere 
villaarkitektur og godt tilpasset det kuperte terrenget. 
Utbygging skjøt fart i starten av 1900-tallet, da mange 
av jordeiendommene ble utskilt som følge av den nye 
jernbanen og området ble mer tilgjengelig. Paradis 
er dessuten et av områdene i kommunen hvor den 
arkitektoniske retningen ”Bergensskolen” er sterkest 
representert.

I sørvest for Myravatnet ligger kulturmiljøet Tveiterås. 
Her er det også en helhetlig villabebyggelse, men 
området ble utbygget noe senere enn Paradis. Tveiterås 
preges av eneboliger fra 1930- til 1960-tallet, og er noe 
mer påvirket av modernistiske elementer i arkitekturen. 
Det er høy arkitektonisk kvalitet, og bebyggelsen er godt 
terrengtilpasset.

Øst for krysset Sandbrekkevegen/Birkelundsbakken 
finner en også homogen villabebyggelse, men det 
er få av boligene som er bygget før krigen. Opp mot 
Birkelundstoppen blir bebyggelsen mer fragmentert og 
ny.

Det meste av boligbygg innenfor analyseområdet er 
bygget i tre, men med innslag av mur/betong. Hva 
gjelder fargebruk, består det stort sett av hvitt, gult, rødt 
og mørkebrunt. Tilnærmet alle boligene er utformet med 
sal- eller valmtak, men det er også noen eksempler med 
mansardtak.

Statped Vest. Foto: Statsbygg Statped kurssenter. Foto: TAG

Myravegen 16 i øst. Foto: TAG 

Skråfoto over området mellom Sandbrekkevegen og 
Birkelundsbakken. Foto: 1881.no

Nærmeste nabo i øst. Myravegen 13. Foto: TAG 

Skråfoto over Nedrelia fra nord. Foto: 1881.no
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5. BO- OG 
BYMILJØUTFORDRINGER

Rød støysone

Mindre attraktive byrom

Planområdet

Gul støysone

Lukket fasade

Trafikal utfordring for 
gående eller syklende
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For å få et sunt og bærekraftig samfunn og god 
byutvikling, er befolkningens helse og levekår viktig. 

Paradis-området har lenge vært et etablert villastrøk 
med stort sett velstående beboere. Etter utbyggingen av 
Bybanen har det blitt et større fokus på å drive fortetting 
rundt holdeplassen, og området som helhet er under 
forvandling.

Paradis kommer generelt positivt ut på den siste 
levekårsundersøkelsen fra 2019, og ligger på topp 
3 over områder med høyest inntekt i kommunen. 
Området skiller seg ikke særlig negativt ut på noen 
punkter. Paradis har i følge barnehagebruksplanen 
(2016-2030), god kapasitet. Det samme gjelder Paradis 
skole, men denne er anbefalt opprustet innvendig. Fana 
gymnas brukes midlertidig som erstatningslokale.

Sandbrekkevegen har ikke delelinje langs vegen og har 
smalt fortau på én side. Syklister tvinges ut i vegbanen, 
men fartsgrensen er kun 30 km/t og oppleves som 
relativt trygg. Mot krysset ved Fana brannstasjon kan 
det være skummelt å sykle i vegen, da biler kan komme 
fort ned fra Birkelundsbakken. Ved Paradiskrysset er 
det mange lysreguleringer som kan føre til at syklister 
skifter fra veg til fortau. Lyskryssene gjør det også mer 
ubeleilig å bevege seg til fots i området da man må 
vente ofte, og gjerne flere ganger. Fra planområdet, blir 
dette skolevegen til Paradis skole.

De fleste av Paradis’ utfordringer kan knyttes til trafikk 
som medfører støy og generell følelse av utrygghet. De 
mindre attraktive arealene i kartet er stort sett støyutsatt 
overflateparkering med lav estetisk verdi.

Paradiskrysset er sterkt trafikkert  og støyende, og tungvint for gående og 
syklende å bevege seg. Foto: Google Maps

Sandbrekkevegen mot Paradiskrysset. Foto: TAG Krysset ved Fana brannstasjon er skummel for syklister fra 
Sandbrekkevegen (høyre i bildet). Foto: 1881.no
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6. ANBEFALING 

Prinsipp for bebyggelse

Gatetun

Viktige blågrønne strukturer

Gater/kjøreveg

Prinsipp for natur/uteopphold

N

1. Ombygging og videreføring av 
eksisterende tomannsboliger

4. Nye atriumshus
3. Nye eneboliger i 

rekke

5. Nye eneboliger i rekke

2. Nye eneboliger i 
rekke/evt rekkehus

Bevaring av eikerekken

Ivareta Rambjøras kvaliteter. 
Få bekken opp i dagen.

Etablering av park i hjertet av 
planområdet. Eksisterende bekk 

i rør hentes opp i dagen
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Det legges opp til en stor og kvalitetsrik park helt sentralt i området. 
Denne knytter sammen grøntarealet ved Rambjøra og mot marken 
i nord og bidrar som opplevelseselement, samt som økologisk 
korridor. Alle planlagte boliger får i tillegg god visuell kontakt med 
parken. Det er for øvrig stort fokus på å bevare og fremheve det 
naturlige i området.

Gjennom planområdet går det i dag en bekk i rør fra nord til sør 
(ut i Myravatnet). Denne foreslås å få opp i dagen, slik at den også 
kan virke som et estetisk og rekreasjonelt element. Bekken vil også 
kunne fungere til overvannshåndtering. Planinitiativet søker i stor 
grad å videreføre eksisterende bruk av vegnett internt i planområdet 
for å minimere terrenginngrep og grøntarealer. 

Planlagt bebyggelse er i stor grad inspirert av omkringliggende 
bebyggelse i nærområdet, og består av kjedede eneboliger, 
atriumshus og tomannsboliger. Rekkehus kan også være en 
aktuell typologi i forslaget. Det har vært mye fokus på å utnytte 
byggegropene til eksisterende bebyggelse.

Bebyggelsen i vest (nr. 1 i kart) er tenkt ombygget etter eksisterende 
struktur med tomannsboliger som følger kollen. I bakkant ligger det 
en rekke med eiker som skal bevares.

I retning av parken legges det opp til kjedede eneboliger eller 
rekkehus (nr. 2). Disse vil ligge integrert i terrenget, med adkomst fra 
samme veg, men har også tilgang fra forhage langs parken.

Bebyggelsen i nord (nr. 3) består av eneboliger i to kjeder. Boligene 
har tilgang fra eksisterende veg, Myravegen, og henvender seg 
direkte til det sentrale grøntarealet.

På kollen i øst foreslås det fire atriumshus (nr. 4). Disse henvender 
seg fint til både øst, mot kulturlandskap og Rambjøra, og vest, mot 
park og grøntdrag, og får svært god utsikt og solforhold.

Nedenfor atriumshusene er det tenkt eneboliger i to kjeder (nr. 5). 
Boligene ligger sentralt i området og har god kontakt med det åpne 
bekken og grøntdraget i forkant. 

For ytterligere informasjon om bebyggelse og arkitektur, se 
illustrerende prosjekt.

Felles park
Den store grønne lungen i nord-
sør akse i dalen blir forsterket av 
en felles park som strekker seg 
gjennom hele dette prosjektet.

En del av dette hovedgrepet er 
å åpne opp igjen eksisterende 
bekkeløp gjennom tomten og 
bruke denne som et element 
samtidig som det blir lagt til rette 
for en flomvei langs bekken.

Bebyggelse
Husene er plassert i størst mulig 
grad på eksisterende
byggegroper og er tilpasset 
terrenget slik at de reflekterer 
den underliggende topo-grafien.

Rosa stiplete linjer viser 
eksisterende bygg på tomten.
Målet er å minimere terreng-
inngrep og masseutskifting
og bevare mest mulig av 
eksisterende landskap. Småhus 
og tomannsboliger omkranser 
parken og henvender seg mot 
denne. Disse er en videreføring 
fra omkringliggende småhus-
bebyggelse.

Veier
Det er et hierarki av veier på 
tomten der de asfalterte veiene 
beholdes i størst mulig grad for å 
minimere terrenginngrep. 

Oransje stiplet linje viser 
eksisterende veier på tomten. 
Grå veier er adkomst for 
beboere, mens de grågrønne 
veiene er kjørbar gangveier som 
ikke er for daglig bruk av bil. De 
lysegrønne linjene markerer nye 
gangforbindelser på tomten, 
mens de grønne stiplete er 
eksisterende stier. Detskal være 
et helt tydelig skille mellom veier 
for biler og gangveier for myke 
trafikanter.
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