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INNLEDNING

Stedsanalysen er basert på veileder Bergen kommune, kommuneplan, eksisterende områdeplan, lokal kunnskap, 
bilder og befaring.

Planområdet er lokalisert sentralt på Paradis, eiendommens adresse er Paradisleitet 1 sammen med 
naboeiendommer.

Eiendommen inngår i en etablert bebyggelses struktur og grenser mot hovedvei i sør og i vest. Mot nord og øst finnes 
eldre villabebyggelse med tilhørende hageanlegg.

Området kan karakteriseres som et omformingsområde som allerede er et  etablert lokalt knutepunkt med tilhørende 
småskalerte urbane funksjoner. 
Nærhet til offentlige kollektiv tjenester og med gode gangforbindelser i alle retninger gir eiendommen et potensiale til 
en kvalitetsmessig videre urban utvikling med boliger og næringslokaler som ikke er bilbasert.

Figur.1 Paradis senter (Paradisleiet 1) sett fra Sandbrekkevegen
Kilde: LINK Arkitektur
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1. OVERSIKT

Oversikts kart er vist i kart 1 på neste side.

Analyseområdet og anbefalingsområdet omfatter større lokalsentre S 25 Paradis og som del av sone 2, 
byfortettingssone, (KPA 2018). 
Planområdet inngår i S 25 i kommuneplanen, området innehar en kombinasjon av næringslokaler og
boliger (villaer). En stor andel av planområdet er dagens veitrase som vil bli frigjort ved omlegging av veianlegg. 
Planområdets plassering i skjæringspunkt mellom Nesttunvegen, Storeteitvegen, Sandbrekkevegen og Statsminister 
Michelsens veg.

Nærmeste bybanestopp er like ved, langs Nesttunvegen, ca. 50 meter unna i sørlig retning. Områdets lokale kvaliteter 
i sammenheng med dets sentrale beliggenhet ifht. offentlige transportmidler gir muligheter for en mangfoldig utvikling.
Anbefalingsområdet med planområdet viser byroms mønstre som i et lengre tidsperspektiv skal sikre en optimal 
organisering av fysiske strukturer i sammenheng med ønsket aktivitet.

Figur.2 Paradis senter
Kilde: LINK Arkitektur

Figur.3 Område sett fra vest mot øst gjennom trafikkkrys-
set på Paradis. Kilde: LINK Arkitektur

Figur.4 Område sett fra sør mot nord fra Bybanestopp.
Kilde: LINK Arkitektur
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1. OVERSIKT
1.1 Oversikt kart

Figur.5 Analyseområdet og anbefalingsområdet
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2. LANDSKAP OG HISTORIE

Figur.8 Utsikt ut over Myravatnet ved Rambjøra 
landskapsvernområde. Kilde: LINK Arkitektur

Figur.6 Turstier og rekreasjonsområde nord for planom-
rådet. Kilde: LINK Arkitektur

Figur.7 Vegetasjoneområde nord for Paradis senter
Kilde: LINK Arkitektur

Landskap og historie er vist i kart 2 på neste side.

Området er lokalisert mellom Natlandsfjellet og Nordåsvannet, analyse og anbefalingsområdet kjennetegnes som et 
betydelig småkupert landskap med henvendelse mot sørvest. Den særegne topografien gir gode forhold for flekkvis 
lokal artsrik vegetasjon, eksempelvis varmekjære tresorter. 
I sørøstlige del av analyseområdet finnes Rambjøra landskapsvernområde, dette området innehar edelløvskog med 
blant annet grove store eiketrær med tilhørende rikt artsmangfold.
Nordover i analyseområdet finnes det et sammenhengende grøntdrag som innehar etablerte stier, som ligger tett mot 
lokalveier. Veianlegg er i hovedsak plassert i topografiske forsenkninger eller i randsonen av landskapsrommene, 
dette gir tidvis store stigningsforhold for hovedveier og lokalveier. 

Historisk var Paradis opprinnelig en husmannsplass under Storetveit gård, her var det et gårdsdrift fra
ca. år 1800. Stedet fremsto malerisk med frodig vegetasjon i det kuperte landskapet. Området ble et 
utfartsmål for byens velbemidlede.

I forbindelse med at jernbanen ble åpnet og tilflytting til området økte, ble veinettet utbedret fra 1900 og
utover, ny bebyggelse kom til tett på den forbedrete infrastrukturen. 
Bebyggelsen er mangfoldig og tidstypisk i forhold til bergensk bygningshistorie fra midten av 1800 – tallet
til ca. 1970-tallet, hvor flere av Bergen sine ledende historiske arkitekter er representert. 
Slik har det oppstått lokale karakteristiske bygningsmiljøer som forholder seg til forskjellige tidsepoker,
og med et lokalt veinett/alleer fremtrer området med verdifulle historiske spor og egen stedsidentitet.
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2. LANDSKAP OG HISTORIE
2.1 Oversikt kart

Figur.9 Landskap og historie kart



STEDSANALYSE
Paradis Torg, Paradis, gnr. 160/ bnr. 409 / gnr. 13/ bnr. 43, 

01-04-2020- 8 -

3. KOMMUNIKASJON OG MÅLPUNKT

Figur.12 Paradis skole Kilde: LINK Arkitektur Figur.13 Paradis bybanestopp. Kilde: LINK Arkitektur

Kommunikasjon og målpunkt er vist i kart 3 på neste side.

Kommunikasjon og målpunkt er forbindelses linjer mellom holdeplasser og andre viktige målpunkt.
Planområdet er plassert sentralt på Paradis, det er lokalisert ca. 100 meter fra Paradis bybanestopp, denne er orientert 
i sørlig og nordlig retning (Fana,Flesland – Bergen). Planområdet har grunnet sin sentrale beliggenhet en betydning 
som et mindre historisk lokalt senter, med noe servicetilbud. Dette må bli videreført og rammene og målsetning er gitt i 
gjeldende områdeplan.

Planområdet ligger sentralt ifht. pågående utvikling i omkringliggende områder, det finnes allerede  muligheter 
for gående og syklende å bevege seg trygt på fortau/sykkelveier mot sør og nord fra planområdet. I takt med den 
nåværende utvikling av nærområdene vil trafikksikkerheten få økt fokus og betydning, dette er sikret i rekkefølgekrav 
satt i områdeplan.
Reguleringsplan for «Tunvegen» nevnes særlig som avgjørende mht. å få etablert en fremtidig sikker tverrforbindelse 
mot sørvest, hvor en kan nå rekreasjonsområder ved Nordås vannet og Troldhaugen. Likeledes finnes det trygg ferdsel 
for gående og syklende mot Storetveit, her når en også «grønne» rekreasjonsområder.
Nevnte korridorer for myke trafikanter gir en relativt enkel kobling for ferdsel mot nord (byen) og sør (Nesttun).

Disse målepunktene innehar et mangfoldig tilbud mht. tjenester, service og kultur. Flere hovedveier orientert i alle 
retninger har sitt møtepunkt ved planområdet, fra tidligere å ha vært hovedveier til og fra Bergen med tverrforbindelse 
mot vest og øst, er disse nå anse som et sekundært veinett. Lokalt på Paradis utenom hovedveiene finnes det eldre 
historisk infrastruktur, denne har lav ÅDT og tross manglende fortauer oppleves dette veinettet som trygge ferdselsveier 
for gående og syklende.Paradis skole finnes i kort avstand nordvest for planområdet i Statsminister Michelsens veg, 
veien har fortau. Skolen er en barne- og ungdomsskole og den har tilhørende aktivitetspark og fotballbane.

Figur.10 Fotballanlegg, Paradis skole
Kilde: LINK Arkitektur

Figur.11 Paradis senter Kilde: LINK Arkitektur
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Figur.14 Kommunikasjons og målpunkt kart

3. KOMMUNIKASJON OG MÅLPUNKT
3.1 Oversikt kart
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4. BEBYGGELSE

Figur.17 Småhusbebyggelse Kilde: LINK Arkitektur

Figur.15 Murgård med næringsetasje vis-à-vis Paradis skole 
Kilde: LINK Arkitektur

Figur.16 Villabebyggelse
Kilde: LINK Arkitektur

Figur.18 Leilighetsbygg Paradis S5 under oppføring
Kilde: LINK Arkitektur

Bebyggelse vist i kart 4 på neste side. 

Områdets bebyggelsesstruktur og bygningstyper gir et innblikk i den historiske utviklingen samtidig som den gir 
karakter til området. Paradis sin sentrale beliggenhet nært til historiske hovedveier mellom Fana og Bergen gjør 
at området kan karakteriseres som et historisk villa område. Særlig har områdene som tilhører selve Paradis og 
områdene sørvest og øst for Paradis vært særlig populære. Her finner man større villaer fra flere tidsepoker med 
tilhørende større eiendommer.

Det er nå i stor grad disse områdene som nå er i en betydelig i endringsfase, det finnes flere reguleringsplaner som er 
godkjent og under arbeid her. Nevnte planer og planlegging legger i stor grad til rette for en bebyggelse med en større 
skala enn eksisterende bebyggelse, flere leilighetsbygg er under planlegging og oppføring.

Ny bebyggelse sentralt ved planområdet planlegges med høy næringsetasje på bakkeplanet og 4 til 6 etasjer 
over denne. Normal organisering er at bebyggelsen innehar et innvendig felles tun som gir beboere ett skjermet 
uteoppholdsareal. Like øst for planområdet finnes det brannstasjon og et kirkebygg mens i sørvest finnes skolebygget 
Paradis skole. Det er begrenset med næringsbygg i anbefalingsområdet, de som finnes har en beskjeden størrelse og 
innehar et lavt antall arbeidsplasser.
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4. BEBYGGELSE
4.1 Oversikt kart

Figur.19 Bebyggelse kart
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Paradis Hage S1

Paradis S5 Status: Under bygging

Status: Pågående plan

Status:  Under byggingParadis Bue

1.2 Pågående planer og byggeprosjekter



Statsminister Michelsens veg 68

Jakob Kjødesveg 4a

Paradishagen Status: ferdigstilt eller pågående

Status: Under bygging

Status: Pågående plan
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1.2 Pågående planer og byggeprosjekter
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5. BO & BYMILJØUTFORDRINGER

Bo- og bymiljøutfordringer er vist i kart 5 på neste side.

Befolkningens helse og levekår er avgjørende i utvikling av et bærekraftig og sundt samfunn.

Planområdet har nærhet til traffikerte veier, dette gir støy og luftforurensing og vil ha betyydning for menneskelig
opphold nært til vei. Det er begrenset med byrom nært til vei med holdbare kvaliteter for lengre stopp og opphold.
Steder for opphold finner man langs og ved det lokale veinettet i anbefalig- og analyseområdene.

Paradis skole er lokalisert nordvest for anbefalingsområdet, barnehage finnes øst for anbefalingsområdet,
 like utenfor analyseområdet i retning nordvest og nordøst finnes det også barnehagetilbud.

Analyseområdet kjennetegnnes i å inneha for det meste eneboliger. Ref. Levekår og helse i Bergen er andelen
55% eneboliger og ca. 22% rekkehus/tomannsboliger, resterende i blokk eller mindre leilghetsbygg.
Fordelingen vedrørende dagens boligbygging er at det i stor grad oppføres blokk bebyggelse.

Figur.22 Lek/idrettsanlegg ved Paradis skole
Kilde: LINK Arkitektur

Figur.21 Rekrasjonsområde nord for planområdet.
Kilde: LINK Arkitektur

Figur.20 Trafikkknutepunkt
Kilde: LINK Arkitektur
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5. BO & BYMILJØUTFORDRINGER
5.1 Oversikt kart

Figur.23 Bo- & bymiljøutfordringer kart
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6. ANBEFALING

Byromsanbefaling er vist i kart 6 på neste side.

Planområdet ligger sentralt på Paradis, området bør styrkes mht. offentlig opphold, samt legge til rette for myke
trafikanter. Et nytt torg bør inneha definerte byromsvegger og byromsgulv, organisering i byrommet må legge til rette 
for menneskelig aktivitet og opphold. Utforming bør ivareta den menneskelige aktiviteten samtidig som den vil være 
avbøtende ifht. stedets støyproblematikk. 
Bygningsstruktur bør inneholde en fleksibiltet som tilrettelegger for etablering av næringsaktivitet (tjenester og
 service) i mindre skala. Nevnte tiltak vil styrke Paradis som et viktig lokalt byrom som brukes aktivt til opphold og 
nytte.

Bevegelsen mellom bybanestopp og offentlige uteoppholdsområder må tilføres kvaliteter på mykes trafikanters
premisser, for eksempel romslige universelle fortau med og trygg kryssing av veinett.

Ny bebyggelse bør organiseres semiprivat, hvor bygningsstrukturen gir stille side på «baksiden», samtidig som
den også «viser ansikt» mot det offentlige byrommet.
Ved å etablere en kvartalstruktur vil denne kunne gi avklarende og byromsvegger Slik vil en en fremtidig
bygningstruktur bidra aktivt til å etablere et nytt byrom på Paradis. 

Arkitektoniske virkemidler som skala, rytme og materialitet må testes og gode kvaliteter må brukes aktivt for at 
byromsveggene bidrar til menneskelig bevegelse og opphold.
Organisering av nye bygningsstrukturer bør  «åpne opp» for snarveier igjennom planområdet, planområdets
torg som et nytt målpunkt kan gi muligheter for snarveier igjennom området hvor dette fungerer som en lokal
attraksjon mens man er på vei fra/til eller igjennom. 

Planområdet innehar nærhet til grøntdrag og natur, her kan lokal veinettet nyttes for å nå frem til disse. Bedre
definerte koblingspunkt mellom lokalveier og stier vil gjøre disse lettere tilgjengelig.

Figur.25 Prinsippsnitt, Paradis torg 

Figur.24 Eksempel bilder av ulike offentlige rom og aktivi-
teter, visjon Paradis torg. Kilde LINK Arkitektur 
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5. ANBEFALING
5.1 Anbefaling kart

Figur.22 Anbefaling kart


