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Del av et større landskap
Eikelunden er en del av en større turområde og landskapsvernområde som er mye brukt av bydelen gjennom 
året. Her kan man finne en rik og unik variasjon i landskapsrom, definert av vegetasjon, gårdsdrift, ulike 
overganger mot  vannet og spor av tidligere kulturlandskap og bygde strukturer. Det fremstår på mange måter 
som en avsondret grøn lunge, samtidig som man på 10 min gange når bybanestopp på Paradis og Hop. 

Stier og snarveger 
i området

Bergendal gård
Prasellhager

Kringlebotn 
idrettsanlegg

Nattland skole 
og barnehage

Myravatnet

100 m

Fantoft stavkirke

Rambjøra 
landskapsvernområde

Bybane
Paradis

Matbutikk og 
treningsenter

GRØNSTRUKTUR OG TURSTIER



GRØNSTRUKTUR OG LANDSKAPSKVALITETER

1. Eiketreet med slengdissen

1. 

2. 5. 

6. 
8. 7. 

3. 

2. Randvegetasjon mot Myravatnet

3. Gangvegen fra Sandbrekkeveien mot 
den lille badebrygga

4. Leke og klatreberg- naturlige           
sitteplasser rundt eika med dissen 

5. Sti gjennom blåbær og tytte-
bær lyng. naturlige        6. Hasselnøtt-tunnell     7. Steingarde 

8. Åpen gresselette med sikt 
nord- sør gjennom grøntdraget

Del av et større landskap
De ulike landskapsrommene med sin varierte karakter kan i dag romme et vidt spekter av av aktiviteter. Fra bading 
og vassing med de minste barna ved steinbrygga, utflukt med barnehagen og skoler, til det grønne neset med 
slengdissa og eventyrskog, bærplukking, daglige jogge- og  trilleturer, til de stille øyeblikk med en bok langs vannet. 
Alle disse aktivitetene spilles ut gjennom året, i og ved Eikelunden. Det sentrale grøntdraget på tomten, har med 
sin etablerte turveiforbindelse og skolevei ,  et stort poteniale som en utvidet del av  dette og som en møteplass for 
bydelen og nabolaget. (Denne er i dag dominert av grusbane og parkering som vist senere).



HOVEDGREP

Dette dokumentet tar for seg alternativet med en fortettet situasjon, utarbeidet etter veiledningsmøte/befaring 19.01.22.

Planmyndighetene har også bedt om en redegjørelse for prosess, samt en til utredning, disse presenteres i det vedlaget 
samledokumentet:Prosess og videre utredning blir presentert i det vedlagte samledokumentet, Eikelunden_prosess - 

bakgrunn og utdypende studier_TAG_13.05.22.



HOVEDGREP

Felles park

Den store grønne lungen i nord/sør-aksen av 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 topografien.
Rosa stiplete linjer viser eksisterende bygg på tomten. 
Målet er å minimere terrenginngrep og masseutskifting 
og bevare mest mulig av eksisterende landskap. Småhus 
og tomannsboliger omkranser parken og henvender seg 
mot denne. Disse er en videreføring av omkringliggende 
småhusbebyggelse.

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 kjørbare gangveier som ikke er for daglig bruk av bil. De 
lysegrønne linjene markerer nye gangforbindelser på tomten, 
mens de grønne stiplete er eksisterende stier. Det skal være et 
helt tydelig skille mellom veier for biler og gangveier for myke 
trafikanter i prosjektet. 

Sammenhenger i planområdet



Eksempel koblingen mellom ute og inneEksempel det trygge boligområdet åpner for lek

Balanse
Viktige faktorer for et balansert grep:

- Et godt bomiljø i grønne omgivelser
- Barnevennlig bomiljø - trafikksikkerhet
- Bevaring av natur og hydrologi
- Nennsom terrengarrondering

Koblinger
Store og små koblinger som må henynstas i prosjektet:

- Snarveier og påkobling til eksisterende turveinett
- Visuell sikt gjennom området
- Arkitektonisk karakter - byggene kobles mot nærmiljøet
- Kontakt ute-inne til blågrønn park og eiketrær

HOVEDGREP
Ledetråder i planarbeidet



Dyreliv- i randsone- vegetasjon- vann

Klimaskjerm,samlingsrom,kjøkken,undervisning, 
kurs - synergi med skole og barnehager 

BÆREKRAFT
Nye og utvidede rammer for natur og kultur 

Sosial bærekraft

- Utforme det store parkdraget slik at det forblir en del av bydelens 
turvei-nettverk slik det er i dag. 
- skape ulike typer møteplasser langs parkdraget og turveiene
- skape overbyggede soner/fellesarenaer for feiring/deling/ulike initiativ 
innad i naolaget og utover. 
- Oversikttlig og trafikksikkert bomiljø- slik at barna fritt kan ferdes og 
utforske nabolaget . 

Økologisk bærekraft
- Unngå større områder for masseutskifting og utsprenging av fjell 
ift hydrologi og transportutslipp

-Beholde større sammenhengende grøntområder for å muliggjøre 
ulike scenarior og alternativ bruk av land: dyrking, husdyr og annet. 

- Åpne bekken og styrke denne som en blågrønn åre med varierte 
kantsoner slik at ulike dyre- og fuglearter kan etablere seg. 

- Legge til rette for sirkulær ressurstenkning- eks kompost av 
matavfall og hageavfall.

Økonomisk bærekraft
- Legge til rette for sirkulær ressurstenking: f.eks bytteboder, felles 
lager for kajakk, kano, sykkel og div. utstyr. 
- legge til rette for både hverdagsturen og rekreasjonsmålet 
ved nensomme tiltak langs parkdraget som kan spille videre på 
kvalitetene i det fredete landskapsvernområdet.
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KONTAKT MED PARKEN
Konseptuelt premiss for plassering av bebyggelsen

Situasjonsplan

1

1

1

1

1

2

3

Alle boligene får kontakt med parken. 

Boligene som ligger nærmest parken(1) får både en visuell og en fysisk 
kontakt med parken der de kan gå direkte fra sin private hage og ned til det 
store felles grøntarealet. Hagene blir skilt fra parken ved en høydeforskjell 
slik at det ikke blir nødvendig å privatisere med store gjerder, hekker eller 
andre avsperringer. Dette er også en naturlig flomsikring for de private 
hagene.

Tomannsboligene lengst i vest(2) får visuell kontakt med parken og fysisk 
kontakt med den store eikelunden i vest. Denne rekken med eiker ligger 
langs hele høydedraget i nord/sør-akse og vil bli bevart. 

Atriumshusene(3) lengst i øst får visuell kontakt med parken i vest og 
jordbrukslandskapet i øst. Atriumshusene får også fysisk kontakt med 
skogen som ligger på høydedraget i øst. 

Denne typen sentralt felles uterom omkranset av boliger finner man igjen i 
flere gode boligprosjekter, for eksempel i Nordåsgrenda her i Bergen. Det 
er en god måte å skape trygge uterom på for barn. Det blir ingen kjøring i 
parken, barna kan utfolde seg og leke fritt mens voksne kan følge med fra 
egen bolig, og samtidig ha trygghet i at også naboene har oversikt. 

Den store grønne lungen i nord/sør-akse blir forsterket av dette prosjektet. 
Dette vil være til glede for beboere og alle andre som bruker området til 
søndagstur, snarvei og rekreasjonsområde.
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VILLA EIK
2-mannsboliger i eksisterende fotavtrykk
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Utsnitt situasjonsplan: Villa Eik

3D modell sett mot vest. Eksisterende bygg er stiplet med rødt

Tomannsboliger i vest
Disse ligger fritt på kollen mot vest og så høyt oppe 
at alle får utsikt. Det er planlagt en ombygging 
av eksterende eneboliger til tomannsboliger. De 
eksisterende eikene ligger som en buffer mot vest 
og bevares og understrekes i dette prosjektet. Hver 
enhet har tre sider med lys og en eksklusiv, privat 
og skjermet uteplass mot vest. Ved å bearbeide 
takvinkler og utstikkende karnapper vil man 
kunne gi lysinnslipp fra flere vinkler, samt definere 
noen retninger for utsikt enten mot landskapet 
eller de særegne eikekronene. I tillegg krager 
bygningsvolumene over grunnmurene ut slik at vi 
får overbygde inngangsparti og carporter. 

3D modell med innganssekvens sett mot nord.
Eksisterende bygg er stiplet med rødt



Snitt vest - øst
Arkitekturreferanser: enkle volum med fokusert utsikt -

varige stedstilhørige materialer

Skisse første tanker
Eksisterende bebyggelse sett fra fremtidig park

VILLA EIK
2-mannsboliger i eksisterende fotavtrykk



Eneboliger i rekke
Eikebakken ligger integrert i terrenget og får hovedadkomst fra 
samme vei som Villa Eik. Man tilrettelegger et fortau som ligger 
litt lavere enn veien, med små trapper og beplantning mellom 
de to nivåene. Slik får man til gateparkering, trygge forhager for 
lek (trehjulssykkelgaten) og byggene ligger litt lavere i terrenget 
slik at de møter parken på en bedre måte. Husene får fine 
vestvendte uteplasser ved inngangspartiet, og en liten hage 
ut mot parken som har fin formiddagssol til lek. De får kontakt 
med parken direkte fra bakkeplan fordi høydeforskjellen tas 
opp i bygningsvolumet.

Hovedutsikten blir mot parken og videre utover 
kulturlandskapet i øst. Arkitekturen har fokus på å slippe inn 
nok lys på strategiske punkter, samtidig som man må jobbe 
med balansen mellom privatliv og lysinnslipp/utsikt.
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EIKEBAKKEN NORD OG SØR
Rekkehus

Utsnitt situasjonsplan: Eikebakken

3D-modell med inngangssekvenser sett mot sør. 
Eikebakken nord til venstre i bildet og Villa Eik til høyre. 

3D modell sett mot vest. Eikebakken i fremste rekke, integrert i terrenget

Eikebakken nord

Eike
ba

kk
en

 sø
r



Store strategiske vindusflater som sikrer lys til hus med østvendt plassering

Referanse bygg lagt inn i skråning

EIKEBAKKEN NORD OG SØR
Rekkehus

Snitt vest - øst (Eikebakken sør)

parken

Skisse første tanker



EIKEGRENDA NORD OG SØR
Vestvendte eneboliger i rekke

Eneboliger i rekke
Det blir private hager mellom byggene og de får mange tilsvarende 
kvaliteter som atriumshusene (1/s.17). I tillegg får de kontakt med 
parken direkte fra 1-etasjeplanet.

Eikegrenda nord ligger i nord og er vinklet mot sør-vest slik at 
de får veldig gode solforhold gjennom hele dagen. I tillegg får de 
uteplass på bakkeplan i tillegg til en mer usjenert altan på plan 2. 

Eikegrenda sør ligger mot kollen i øst og får “ryggen” mot berget. 
De får to etasjer med uteplass mot vest både på bakkeplan og på 
altan. Ved å vinkle takformen slik vi har gjort så minimeres innsyn 
fra atriumshusene som ligger oppe på kollen (1/s.17). Disse får 
også kontakt med grøntarealet i sør mot Myravatnet.
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Opphus AS

3D-modell sett mot øst. Eksisterende 
bygg er stiplet med rødt

Eikegrenda nord
Eikegrenda sø

r

Eikegrenda sør

Eikegrenda nord

Utsnitt situasjonsplan: Eikegrenda3D-modell sett mot nord, Eikegrenda sør i forgrunnen

1

1

1



Eksisterende situasjon sett fra innkjøring området mot nord

EIKEGRENDA NORD OG SØR
Vestvendte eneboliger i rekke

Snitt øst - vest (Eikegrenda sør)

Referanse kjedede eneboliger

Referanser atrium og sprang i bygningskropp



EIKETUNET
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Opphus AS

Atriumshus i øst
Fritt beliggende på kollen mot øst - får alle 
atriumshusene god utsikt. De er godt tilpasset mot 
eksisterende terreng og mot eksisterende boliger og 
grøntareal i øst. De får tidlig morgensol fra østsiden, 
solen er også tidlig på tunet fra sør og inne i atriumet 
helt til solen går ned i vest. Mot vest blir det eksklusive, 
skjermede uteplasser. Husene får to etasjer mot 
nordøst slik at de ikke skygger for naboene i tillegg til 
at dette som fjernvirkning vil gi en sakset taklinje mot 
himmelen. 

Ved å bearbeide overbygde deler av atriumet kan man 
få det enda mer tilpasset klimaet og skape en unik 
overgangssone mellom inne og ute.

Atriumshus

3D-modell sett mot øst. Eksisterende bygg er stiplet med rødt

Utsnitt situasjonsplan Eiketunet3D-modell sett inne i et av atriumene



Referanse: atriumshus

Referanse: atriumshus

eksisterende situasjon

EIKETUNET
Atriumshus

Snitt øst - vest (Eiketunet)

Utsikt mot kulturlandskap og RambjøraUtsikt mot felles park og grøntdrag



ARKITEKTUR
Overordnet karakter - typologi

Tomannsboliger, atriumshus og eneboliger i rekke.

Typologi er valgt ut i fra terreng og eksisterende situasjon. Hustyper er definert av sine 
omgivelser og felles for alle husene er at de er forankret på en god måte i landskapet. I alle 
boligene er det ikke bare kontakt med parken, men også mellom situasjon inne og ute. Det er 
lagt vekt på utsikt til den nye parken og Myravatnet samtidig som overlys og vinduer mot trær 
er vinklet slik at disse får utklipp av den nære situasjonen med store eiketrær og tuntrær.   

Referansebilder arkitektur og stedstilpasning



MATIERIALVALG

Det blir lagt vekt på varige materialer som tre og tegl for alle boligene. 
Teksurene er taktile og gjennomtenkte og vil brukes til å definere både indre og ytre flater av 
enhetene samt dekker som fortsetter fra innsiden og ut for å skape sømløse overganger. 
Det er tenkt farger i en nedtonet palett som er inspirert av landskapet og hus i nærområdet. 

Referansebilde nybygg med ønsket materialpallettBoliger i nærområdet, bakgrunn for valg av materialer

ARKITEKTUR
Overordnet karakter - materialitet



KONTAKT: 

Vi ønsker at materialer i dekker inne blir en forlengelse av dekker ute. I tillegg blir det en visuell 
kontakt innenfra og ut med store vindusflater og fysisk kontakt med store skyvedører samt god 
tilpasning til terrenghøyder. 

Referansebilder situasjon inne og ute

ARKITEKTUR
Overganger inne/ute



INNGANGSPARTIER

Innganspartier blir overbygget som en integrert del av bygningskroppen. Prosjektet blir 
tilpasset vestlandsk klima ved å ha overbygde inngangsparti i tillegg til at det blir en 
velkommende situasjon både for beboere, forbipasserende og gjester. Vi har lagt vekt på 
inngangssekvenser i prosjekteringen og høy grad av oversiktlighet og lesbarhet. 

3D-modell - inngangsparti Eiketunet

3D-modell - inngangsparti Eikebakken nord

Referansebilder overbygde inngangsparti

ARKITEKTUR
Innganger



ARKITEKTUR
Atrium - lys/overlys - tuntreet



OVERSIKTSBILDE FRA SØR

Illustrasjon fra 3D-modell: tomten sett fra sør mot nord.  

Villa Eik

Eikebakken sør

Det grønne neset
Den lille badebrygga

Eiketreet med 
slengdissa

Eikebakken nord

Eikegrenda sør

Eikegrenda nord

Eikegrenda nord

Eiketunet



PERSPEKTIV FRA ADKOMST I SØR

Illustrasjon fra 3D-modell: adkomst sett fra sør mot nord.  

Eikegrenda sør

Villa Eik

Eikebakken sør



Illustrasjon fra 3D-modell: park og åpen akse sett fra øst mot vest.  

Eikegrenda nord

Eikebakken nord Eikegrenda nord

Eikebakken sør

Villa EikVilla Eik

Villa Eik
Villa Eik

PERSPEKTIV FRA SIKTAKSE GJENNOM GRØNTDRAGET


