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Området rundt Paradis Torg er i stor
transformasjon. Paradis utvikles fra å være ett
småskala lokalsenter i et eldre villaområde preget
av mye biltrafikk, til å bli et viktig
kollektivknutepunkt med bybanestopp og nye
boligkvartaler med leilighetsbygg. Omleggingen av
trafikk og tilrettelegging for myke trafikanter fører
til at området endres og blir mindre bilbasert.

Prosjektet Paradis Torg søker å etablere gode og
skalerte møteplasser og fleksible boliger for familier
i ulike livsfaser med ulike behov. Vi søker å skape
bygningsstrukturer og plassdannelser som tar
innover seg skjæringen mellom eksisterende
villabebyggelse på den ene siden og nye urbane
kvartaler og bystrukturer på den andre siden.

Paradis Torg søker å legge tilrette for et rikt bomiljø
med høy arkitektonisk kvalitet, i skjæringspunktet
mellom det landelige og det urbane, og bidra til å
utvikle et skalert bomiljø og et attraktivt lokalsenter
med rause møteplasser.

PARADIS TORG
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Tomten ligger i et kryss hvor trafikken både fra
Bergen sentrum og nærområdene passerer
forbi. Ikke langt fra tomten er et bybanestopp,
og Paradis skole er like i nærheten.

FOR AT PARADIS TORG SKAL BLI ET NYTT SOSIALT
MØTESTED FOR TILREISENDE OG FOR
NÆROMRÅDET, MÅ STRUKTUREN INNEHA
ATTRAKTIVE PROGRAMMER.

Attraktive programmer vil endre
bevegelsesmønstre og skape arena for nye
møteplasser for beboere i området og for
forbipasserende.



Paradis Torg
Side 03Konsept

Tomten ligger mellom tradisjonell
villabebyggelse og nye leilighets strukturer. Det
nye Paradis Torg må søke å bli et møtepunkt for
ulike mennesker og strukturer.

Fra nord strekker det seg et landskapsdrag med
grønne åser mot sør. Tomten ligger i
grensesnittet mellom de to landskapsflatene, det
naturlige og det urbane/bearbeidede
landskapet.

Paradis Torg ligger som en buffer mellom to bygningstypoligier og landskapsflater. Den nye
strukturen må forholde seg til begge forhold og prøve å indoktrinere skala og innhold slik at
Paradis Torg kan bli det nye bydelssenteret og den nye møteplassen for nærområdet.

Både det grønne landskapsbeltet og den urbane
flaten er kvaliteter som er stedsnære og
karakteristiske. Prosjektet vil åpne opp bygnings
strukturen og skape en forbindelse mellom de to
landskapene og skape et møterom som er
skalert og stedsnært.
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EKSISTERENDE
VILLA BEBEYGGELSE

LEILIGHETS
BYGG

PARADIS TORG

Paradis Torg ligger i skjæringspunktet mellom to
ulike boligtypologier. Prosjektet må håndtere
forskjell i skala, høyde og utforming.

For at utbyggingen på Paradis ikke skal virke fremmed og lite tilpasset situasjonen,  er det vesentlig å finne
en mennesklig skala/størrelse. Det blir viktig å differensiere og definere sprang i gulv og i fasadevegger for å
skille mellom det private, semiprivate og det offentlige rom.
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273,3 m2

733,1 m2

200,4 m2

Stille
Stille

ALT01

Kvartalstruktur
sammenhengende bygningsstruktur med 1 + 4 etasjer

+
- Kombinasjon av leiligheter og byhus
- Stort sammenhengende felles uteareal mot villabebyggelsen i Nord.
- Randsonebebyggelse som definer gateløp og gir ett urbant preg.
- Godt skjermet fellesarealer på stille side
- Bygningsstruktur som omkranser Torget

-
- Redusert sollys på fellesarealer
- Massiv og dominerende bygningsstruktur
- Ett stort antall hjørner
- Skaper barriere mot villabebyggelsen og vegetasjonsområdet i nord.

Totalt BRA 8500m²
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273,3 m2

1050,5 m2

733,1 m2

Stille
Stille

ALT02

Totalt BRA 8500m²

Oppdelt kvartalstruktur
Oppdelt bygningsstruktur med 1 + 4 etasjer

+
- Kombinasjon av leiligheter og byhus
- Stort sammenhengende felles uteareal mot villabebyggelsen i Nord.
- Randbebyggelsen splittes opp og trappes ned mot sørvest. Dette åpner for sollys
..til felles uteareal og lager siktlinjer for villabebyggelsen.
- Godt skjermet fellesarealer på stille side
- Bygningsstruktur som omkranser og definerer Torget tydligere.

-
- Redusert sollys på fellesarealer
- Massiv og dominerende bygningsstruktur
- Skaper barriere mot villabebyggelsen og vegetasjonsområdet i nord.



Paradis Torg
Side 07Volumstudie ALT 03

814,1 m2

273,3 m2

1050,5 m2

Stille

Stille

Stille

ALT03

Totalt BRA 8500m²

Oppdelt blokkbebyggelse
Oppdelt bygningsstruktur med 1 + 5 etasjer

+
- Kombinasjon av leiligheter og byhus
- Tilbaketrukket bebyggelse frigjør stort fellesareal mot sørvest.
- Fellesareal skjermes for trafikkstøy med gode solforhold.
- Randbebyggelsen deles i to frittstående bygninger som gir mer luft og avstand til
naboprosjektene. Mindre dominerende og lukket struktur.
- Bygningsstruktur som omkranser og definerer Torget tydligere.

-
- Bebyggelsen kommer svært tett på villabebyggelsen.
- Fellesarealene blir eksponert mot vei og trafikkstøy.
- Fellesarealene blir mer oppdelt, lite kontakt med omgivelsene, private.
- Mindre urban bygningsstruktur.
- Skaper barriere mot villabebyggelsen og vegetasjonsområdet i nord.
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928,3 m2
356,1 m2

1050,5 m2Stille
St

ille

ALT04

Totalt BRA 8500m²

Sammenhengene bebyggelse
Sammenhengende bygningsstruktur med 1 + 4 etasjer

+
- Kombinasjon av leiligheter og byhus
- Tilbaketrukket bebyggelse i både S2 og S3 frigjør store fellesarealer mot sørvest.
- Fellesareal skjermes for trafikkstøy og innehar gode solforhold.
- Grepet gir mer luft og avstand til naboprosjektene.
- Tilfører ett stort innglasset fellesareal som stille side i S2
- Bygningsstruktur som omkranser og definerer Torget i høy 1 etasje.

-
- Bebyggelsen kommer svært tett på villabebyggelsen og fremstår dominerende.
- Fellesarealene blir eksponert mot vei og trafikkstøy.
- Fellesarealene blir mer oppdelt, lite kontakt med omgivelsene, oppleves private.
- Mindre urban bygningsstruktur.
- Skaper barriere mot villabebyggelsen og vegetasjonsområdet i nord.
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925,9 m2 273,3 m2

1050,5 m2

Stille
Stille

ALT05 Anbefalt

Totalt BRA 8500m²

Oppdelt kvartalstruktur
Bygningsstruktur med 1 + 4 etasjer

+
- Kombinasjon av byhus og leiligheter, med overvekt av byhus.
- Definert randsonsbebyggelse som gir ett urbant preg.
- Stort sammenhengende fellesuteareal mot villabebyggelse, åpent og luftig.
- Åpner opp mot sør/vest, forsterker siktlinje for beboere og villabebyggelse bak,
og gir mer sollys til gårdsrommet.
- Gode og varierte fellesarealer med god kontakt til torgarealer. Fellesarealer mot
sør/vest får gode solforhold, må skjermes for støy.
- Bygningsstruktur som omkranser og definerer Torget.
- Bygningsstrukturen trapper seg ned mot gårdsrom for å optimalisere
solforholdene.

-
- Redusert solforhold på fellesarealer i bakgård.
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Det grønne eksisterende landskapsbeltet blir forsterket ved at nye grønne
uterom blir etablere i den nye bygningsstrukturen. I nær tilknytning til veien
og skjermet av ny bebyggelse dannes det nye møteplasser og felles uterom.
Siktlinjer blir etablert og skjærer gjennom den nye strukturen og skaper
forbindelser og oversikt.
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PRIVAT

SEMIPRIVAT

OFFENTLIG

BUTIKK VERKSTEDSPISESTED

KONTOR/NÆRING

LEILIGHETER

OFFENTLIG

Paradis torg vil bli et lokalt bydelsenter for
området med lokalt og småskalert tilbud. Den
nye utbyggingen vil bli det nye sosiale
møtested for beboere og nye tilflyttere.
Strukturen vil legge tilrette for gode
uteområder knyttet til både private, semiprivate
og offentlige program.



Paradis Torg
Side 12Den offentlige plassen

Støy skjerming for plassen

Den offentlige plassen er sentralt
plassert i strukturen, beliggende
mot sør. For å redusere
støybelastningen fra trafikken, bør
det etableres skjerming som feks.
kan være utsalgsboder,
sykkelparkering eller en sitteplass
skjermet for vær og vind.

Grønn beplantning
er et viktig innslag
på den offentlige
plassen, kontrasten
mellom det myke
og det harde
gulvet innbyr til
ulike aktiviteter.
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BYHUS

Byhus som gir rom for
private liv i en urban
kontekst. Som danner
rammen om et familieliv
og gir rom for de ulike
fasene. Boliger som har
rom som både er
eksponerte og skjermet
private.
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BOLIG
TOWNHOUSE
M/ UTLEIE
1.ETG

BOLIG
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184,4 m2

797,7 m2

181,4 m2
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Støyskjerm

Alt 01

BRA_Alt01 Bolig -S02
A: 1218,4 m2

Alt 01

BRA_Alt01 Bolig -S03
A: 373,6 m2

Alt 01

BRA_Alt01 Bolig -S03
A: 202,7 m2

674,7 m2
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1  Byhus med utleie i underetasje

2  Byhus med seperat Næringsetasje

3  Torg

4   Støyskjerm mot trafikk/salgsbod/sykkel

5   Servering

6   Fotgjengere fra bybane

7   Fotgjengere fra skole

8   Avkjørsel garasje

9   Gårdsrom

10 Vegetasjonsbelte/nabohus

11 Utvidet fortau med næringsvirksomhet

12 Tilgjengelig fellesareal

13 Skjermet fellesareal

14 Lek
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2
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Bolig Næring

Preakseptert dagslys

Utleie bolig

Utleie næring

Prinsipp fasadeoppriss,

Underetasje med ekstra høyde, egnet for utleie til bolig/småskala næring

Prinsipp tverrsnitt av gateløp Storetveitvegen.

Prinsipp enkeltstående byhus i rekke, variasjon i uttrykk..
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Kantsone bolig/næring
Utleieenhet bolig eller næring
Ekstra høy, 3,5m
Gjennomgående med stille side

Evt. vinterhage mot støyutsatt side

Fortau med trerekke/møblering
Sykkevei

Inngang stilleside
Hage

Vestfasade Østfasade

Storetveitvegen

forgjengere
transportsykler
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+53,500
+59,000

+56,000
+61,000

+35,757

+40,200

+57,260

Stort åpent gårdsrom

Solinnslipp til gårdsrom

Østfasade

Bolig

Næring Boder

Fortau med trerekke/møblering

Sandbrekkevegen

+35,757

Næring

Næringsarealene ligger i 1. etg ut mot Sandbrekkevegen og gir liv og aktivitet
ut til det offentlinge fortauet.
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+53,500

+59,000

+54,000 +53,500

+56,000

+61,000

+59,470

Sandbrekkevegen

Byhus i rekke
Byhus i rekke Byhus i rekke

Felles torg som åpner seg
opp mot nord og sør og skaper
nye forbindelser på tvers

Ny leilighets struktur
som bygges

Ny leilighets struktur
som skal bygges

Skjermet uterom

Eksisterende
bebyggelse

Eksisterende
bebyggelse

Ny bebyggelse tilpasses eksisterende villabebyggelse i møte med nye leilighetskomplekser.

Landskapet og grøntdraget fra nord faller ned mot
sør og møter infrastruktur og det urbane gatelivet.
Næringsareal og butikker ligger i 1. etg ut mot
Sandbrekkevegen og ut mot den felles torgplassen.
Den nye boligstrukturen blir en buffer som
skjermer bakenforliggende uterom og eiendommer
for støy fra den forbipasserende trafikken.
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I + 4
ETASJER

4 ETASJER

Utbyggingen på Paradis ligger langs Storetveitvegen og langs Sandbrekkevegen. Den nye boligstrukturen med underliggende næringsarealer gir området preg av et
fortettet bydels sentrum. Bygnings strukturen åpner seg opp i ulike retningerfor å gi sollys, siktlinjer og nye fysiske forbindelser. Det nye prosjektet forbinder og
kobler sammen eksisterende strukturer med nye og på denne måten skape nye møterom, attraksjoner og referanser.
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Mars 21_kl15 Juni 21_kl.15

sommersolvervVårjevndøgn



Paradis Torg
Side 22Soldiagram 21.Mars kl 09-14

Mars 21_kl09 Mars 21_kl10 Mars 21_kl11

Mars 21_kl12 Mars 21_kl13 Mars 21_kl14
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Materialer som har en naturlig fargepalett, og som finnes i nærområdet. Overflater som er
robuste og tåler bruk over tid.
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