
                 

          

       Stedsanalyse, Paradis, Bergen 

         Del av område S 10 i områdeplan for Paradis 
Vedlegg 1 til Søknad om oppstartsmøte for Fana gnr./bnr. 13/535, 13/70, 13/636, 13/539, 

13/485, 13/484, 13/954 og 13/571.  

                                                                                     Oppdragsgiver: Marmorkollen AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

STEDSANALYSE MOLDEN ARKITEKTER AS 26/02/2021



 

Innhold: 

 

1. Innledning/oversikt                                                         s.3 

Kart           s.4 

 

2. Landskap og historie        s.5 

Kart           s.6 

 

3. Kommunikasjon og målepunkt       s.7 

Kart           s.8 

 

4. Bebyggelse          s.9 

Kart         s.10 

 

5. Bo og bymiljøutfordringer                                            s.11 

Kart         s.12 

 

6. Anbefaling        s.13 

Anbefalingskart                                                              s.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

STEDSANALYSE MOLDEN ARKITEKTER AS 26/02/2021



 

1. Innledning stedsanalyse: 

I h.h.t Bergen kommune KPA2018 § 8.2 skal det utarbeides innledende stedsanalyse som en 

del av forarbeidet til et oppstartsmøte for reguleringsplanarbeid. Den foreliggende 

stedsanalysen bygger på mal for kommunens veileder for innledende stedsanalyse med 5 

temakart og sluttvis et anbefalingskart. Stedsanalysen har til hensikt å belyse viktige hensyn 

og verdier som en bør være oppmerksom på ved oppstart og ved et evt. videre arbeid med 

regulering fremfor å gi endelige svar. Tema som aktualiseres innenfor analyseområdene er 

landskap og historie, kommunikasjon og målepunkt, bebyggelse, bo og bymiljøutfordringer, 

samt anbefalingskart. Registreringene knyttet til temaene er visualisert i kartene som følger: 

Analyseområdet: 

Analyseområdet markert med rødt strekker seg utover planområdet/anbefalingsområdet. Dette 

for å sikre seg en vid forståelse av hvilken kontekst planområdet står i både når det gjelder det 

fysiske og andre forhold.   

Innenfor analyseområdet finner en: 

 Soner som Sentrumskjerne s 25 Paradis, Byfortettingssone og ytre fortettingsone 

(KPA 2018). Planområdet ligger i sone 2, Byfortetting. Dette ligger like nordvest for 

sentrumskjernen på Paradis og i S10 i områdeplanen for Paradis. 

 Det er mange reguleringsplaner under arbeid i området, både i sentrumskjernen og like 

utenfor.  

 Et godt tilrettelagt kollektivtilbud som bybanestopp og flere busstopp med 

kommunikasjon i alle retninger utfra trafikknutepunktet Paradis. 

 3 svært viktige friluftsområder som er registrerte i Naturdatabasen hos 

Miljødirektoratet. I tillegg har en Storetveitmarkene nord for planområdet. Alle disse 

ligger i gangavstand fra planområdet. 

 Noen få, men markante kulturminner  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Bildet viser Storetveitmarkene, et friluftsområde like nord for planområdet 
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KART STEDSANALYSE MARMORKOLLEN

Basiskart stedsanalyse 1

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

14.1.2021, 13:05:07 0 920 1,840460 ft

0 280 560140 m

1:10,000

Nedlasting og bruk er tillatt til private formål. Kartdata er beskyttet gjennom Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12. mai 1961. Kartbilder kan ikke gjengis i trykte publikasjoner eller gjengis som digital informasjon uten innhenting av tillatelse fra Bergen kommune,Plan- og bygningsetaten.

1. OVERSIKT

Analyseområdet

Sentrumskjerne (KPA 2018)

Pågående planer

Plan og byggesaksområdet

Anbefalingsområdet

Byfortettingssone

Pågående prosjekter

Nyere ferdigstilte prosjekter

1:10000

PARADIS
S25
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2. Landskap og historie  

Landskap: 

 Landskapets karakter innenfor analyseområdet er småkupert. 

 I nærheten av senterområdet finner en del skrenter 

 Hovedveiene i området er plassert i bunnen av landskapsrommene. 

 Paradis lokalsenter er etablert på en flate mellom koller og kupert landskap. 

Historie: 

 Områdets eldste historie viser spor tilbake til steinalderen. 

 Paradis var opprinnelig en husmannsplass under Storetveit gård og ble utskilt som eget 

bruk i 1858. 

 Betydelig utbygging på Paradis kom som følge av at Vossabanen åpnet i 1883, og av 

veinettet som utviklet seg rundt 1900. 

 Nærhet til byen, naturlige omgivelser og Paradis som samferdselsknutepunkt gjorde 

området populært for mange av byens kondisjonerte som etablerte seg her. 

 Som en følge av dette vokser det frem seg en stor andel villaarkitektur av høy kvalitet 

seg fra perioden 1870-1970. Disse bygningsmiljøene, som har vært med å gi området 

stedsidentitet, finner en rundt lokalsenteret på Paradis. 

 Etablering av Bybanestopp på Paradis har vært en sterk pådriver til å utvikle området i 

en mer urban retning der høy boligfortetting og satsing på kollektivtrafikk/sykkel og 

gange er premissgivende i utviklingen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historiske villaer med hageanlegg 

 
                                                                                                                      

 
      

                                                                                                                                                     Ny og gammel tid: 

                                                                                                                                                              Villa ved nedgang til bybanestopp 

 

 
 
 
Senere tids utvikling – urbant preg 
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KART STEDSANALYSE MARMORKOLLEN

KPA 2018 Blågrønne strukturer

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Blågrønne forbindelser

Økologiske korridorer

Turtraseer

Fremtidige turtraseer

22.1.2021, 12:17:37
0 670 1,340335 ft

0 200 400100 m

1:5,000

Nedlasting og bruk er tillatt til private formål. Kartdata er beskyttet gjennom Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12. mai 1961. Kartbilder kan ikke gjengis i trykte publikasjoner eller gjengis som digital informasjon uten innhenting av tillatelse fra Bergen kommune,Plan- og bygningsetaten.

2. LANDSKAP OG HISTORIE

1:5000

Viktig lokalt landskapsrom

Markert rygg Viktig lokalt høydedrag

Sterkt fallende terreng

Vassdrag, elv,kanal, innsjø

Fare for flom

Kotehøyde+35 Plan og byggesaksområdet Viktige historiske og
identitesbærende elementer

2. Brannstasjon

1. Skole
+30

+40

+0

+50

+60

+100

+20

+50

Viktig siktlinje

3. Fantoft stavkirke

1

+10

4. Paradis torg

Blågrønne forbindelser

Turtraseer

Økologiske korridorer

Grøntområde

Sentrumskjerne, byrom
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3. Kommunikasjon og målepunkt: 
 

Viktige målepunkt innen 5 min gangavstand fra planområdet: 

 

 Paradis skole 

 Fana Gymnas erstatningsskole 

 Idrettsanlegg ved Paradis skole 

 Servicetilbud i kjerneområdet; matbutikk, apotek, restauranter, annen næring 

 

Eksisterende kommunikasjon: 

 Bybanestoppet på Paradis (innen 5 min gange fra planområdet). 

 Bussholdeplasser 4 stk. med busslinjer i nord og sørlig retning (innen 5 min gange fra 

planområdet) 

 Veinett med hovedveier som går i 4 retninger utfra Paradiskrysset 

 Muligheter for gående og syklende i dag. 

 Innenfor planområdet finnes en forbindelse (trapp) fra Storetveitveien til Statsminister 

Michelsens vei som snarveg og del av trygg skolevei. 

 

Forventet fremtidig kommunikasjon 

 Overordnet plan (Tunvegen, Jakob Kjødes vei) er under arbeid for å styrke og sikre 

tilbud for syklende og gående i internt i lokalsenteret, men også ut i 4 retninger fra 

sentrum, så en kan nå rekreasjonsområder nord, sør, og vest for planområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

                    Paradis skole 

 

 

 

                                                                                               Bybanestopp på Paradis 

 

                                                                                                             

    Servicetilbud i lokalsenteret                                            

 

7

STEDSANALYSE MOLDEN ARKITEKTER AS 26/02/2021



KART STEDSANALYSE MARMORKOLLEN

Basiskart 1-5000 Paradis sv hv

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

26.1.2021, 13:01:43
0 0.1 0.20.05 mi

0 0.15 0.30.07 km

1:5,000

Nedlasting og bruk er tillatt til private formål. Kartdata er beskyttet gjennom Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12. mai 1961. Kartbilder kan ikke gjengis i trykte publikasjoner eller gjengis som digital informasjon

3. KOMMUNIKASJON OG MÅLPUNKT

1:5000

Gangforbindelser

Bybaneholdeplass Skole, barnehage, idrett,
helse og kulturtilbud

Publikumsrettet virksomhet, stor
arbeidsplassKollektivholdeplass

Viktige byrom

Plan og byggesaksområdet

Viktige parker og blågrønne byrom

2. Brannstasjon

idrettsbane

3. Fantoft stavkirke

4. Paradis torg

5. Barnehage

7. Statsped

lekeplass

1. Skole

6.Paradis-
alleen

Statsminister

Michelsens veg

Dødehavet

Eikelandstjørna

Hundatjørna
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4. Bebyggelse: 

Eksisterende situasjon: 

 Området har flere villaområder som er med på å gi det særpreg. 

 Betydelig endring i bebyggelsens skala med nye leilighetsbygg i lokalsenteret på 

Paradis. 

 Nye leilighetsbygg finner en og i utkanten av senterområdet.  

 Markante bygg i området er Paradis skole, Brannstasjonen og Fantoft Stavkirke. 

 Beskjedent antall næringsbygg i forhold til boliger. 

 Planområdet består av småhusbebyggelse og et næringsbygg. Byggehøyde på disse 

bygningene er 1-2 etasjer pluss loft.  

 
 
 

 

 

                                                                                           

Markante bygg, Fana Brannstasjon  

             

Leilighetsbygg møter villaer med omliggende hager nær sentrum på Paradis 

 

 

 

                                                                                                                                             Villabebyggelse 

 

          Småhusbebyggelse                                                                                                                  

                                                              Større leilighetsbygg i utkanten av sentrum 

 

Fremtidig situasjon: 

 Ny bebyggelse i planområdet planlegges med terraserte bygninger med noe næring 

nederst. Organiseringen av bebyggelsen følger tomtens form, i rekke, men det er en 

større felles plass som blir et samlingspunkt i midten i plannivå med Storetveitveien. 

Eksisterende bygninger på tomten forutsettes rives. 

 Påbegynte planer viser at planområdet vil kunne bli omringet av bygg med tyngre 

bebyggelse (blokkbebyggelse og byhus, se illustrasjoner i planinitiativet) både vest, 

sør og øst for planområdet. Mot nordøst, på andre siden av Storetveitveien, viser 

områdeplanen at en kan øke utnyttelsen noe for framtidig bebyggelse. 
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KART STEDSANALYSE MARMORKOLLEN

Basiskart 1-5000 Paradis sv hv

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

26.1.2021, 13:01:43
0 0.1 0.20.05 mi

0 0.15 0.30.07 km

1:5,000

Nedlasting og bruk er tillatt til private formål. Kartdata er beskyttet gjennom Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12. mai 1961. Kartbilder kan ikke gjengis i trykte publikasjoner eller gjengis som digital informasjon

4. BEBYGGELSE

Bygg knyttet til næring

Offentlig skole/ barnehage

Blokkbebyggelse

Eneboliger med hageanlegg

Plan og byggesaksområdet

Kulturminne

Spesialområde bevaring

1:5000
Balanse mellom bolig og næring
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5. Bo- og bymiljøutfordringer: 

Aktivitetsvennlige bo- og næringsområder handler om å tilrettelegge for naturopplevelser, 

friluftsliv, idrett, egenorganiserte aktiviteter, enkel tilgang til kollektiv og servicenæringer. 

Fortetting er ansett som en del av det å løse klimautfordringen, men kan også gi noen uheldige 

konsekvenser for helse og livskvalitet. Det er derfor viktig å kartlegge hva som kan være bo- 

og bymiljøutfordringer i tidlig fase. 

Særtrekk ved bo- og bymiljøutfordringer i området: 

 Langs de fire hovedveien utfra Paradiskrysset er det rød og gul støysone som 

dominerer. For eiendommene som er berørt av dette, må dette tas hensyn til i den 

videre planleggingen. 

 Planområdet ligger ved trafikkert hovedvei (Storetveitveien). Denne veien er mindre 

trafikkert enn innkjøring fra de andre hovedveiene. 

 Veiplan under arbeid vil styrke sikkerheten til gående og syklende i området, - og som 

vil kunne øke trivsel og helse for innbyggerne. Dette vil også sikre bedre tilgang til 

grøntområder i sør, vest og øst for planområdet. 

 Veiplanen vil også sikre tryggere skolevei for barn i området frem til Paradis skole. 

 Innenfor analyseområdet finner en hovedvekt av eneboliger, få rekkehus og en økende 

andel av leilighetsbygg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Bildet viser trafikk langs hovedvei inn mot Paradiskrysset fra sør. 
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KART STEDSANALYSE MARMORKOLLEN

Basiskart 1-5000 Paradis sv hv

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

26.1.2021, 13:01:43
0 0.1 0.20.05 mi

0 0.15 0.30.07 km

1:5,000

Nedlasting og bruk er tillatt til private formål. Kartdata er beskyttet gjennom Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12. mai 1961. Kartbilder kan ikke gjengis i trykte publikasjoner eller gjengis som digital informasjon

5. BO- OG MILJØUTFORDRINGER

Gul støysone

Plan og byggesaksområdet

Rød støysone >65dB

1:5000
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6.  Anbefaling 

 
 Anbefalingskartet viser en bebyggelsesstruktur som følger topografien og tilstøtende 

veier innenfor tomtegrensen. 

 

 Oppdelingen i tre volumer sikrer luft og lys mellom bygningene og gjør bebyggelsen 

mindre kompakt. 

 

 

 Det legges opp til næringsaktivitet i en beskjeden skala i bygningsmassen. 

 

 Plasser ute for felles opphold mellom bygningene gir variasjon, kvaliteter og 

opplevelser, også for myke trafikanter langs Storetveitveien. 

 

 

 Innenfor plangrensen formaliseres en viktig forbindelse mellom Storetveitveien og 

Statsminister Michelsens vei som snarvei og trygg skolevei. 

 

 Bebyggelsens kontakt mot Storetveitveien styrkes, noe som vil gi opplevelser langs 

veien for gående og syklende.  

 

 

 Det vil legges vekt på arkitektonisk kvalitet og variasjon i skala, materialbruk og 

uttrykk for å gi opplevelser til området som blir møtet med Paradis sentrum når man 

kommer fra nord.  

 

 Planområdet har gode forbindelser til rekreasjonsområder i flere retninger, og dette vil 

bli ytterligere forsterket av planlagt veiutbedring for Paradisområdet. 

 

 Alle daglige gjøremål ligger innen kort rekkevidde og like fullt et heldekkende 

kollektivtilbud som fører en i alle retninger. Boligutbygging her følger prinsippene om 

den kompakte by og bør derfor kunne forsvares. 
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KART STEDSANALYSE MARMORKOLLEN

Basiskart 1-5000 Paradis sv hv

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

26.1.2021, 13:01:43
0 0.1 0.20.05 mi

0 0.15 0.30.07 km

1:5,000

Nedlasting og bruk er tillatt til private formål. Kartdata er beskyttet gjennom Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12. mai 1961. Kartbilder kan ikke gjengis i trykte publikasjoner eller gjengis som digital informasjon

6. ANBEFALING

Ny bebyggelse

Plan og byggesaksområdet 1:5000

Viktige byrom

Viktige parker og blågrønne byrom

Gangforbindelser og byromsnettverk

2
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1
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1

4

Dødehavet

Eikelandstjørna

idrettsbane

Fornyet gang og sykkelvei gjennom plan og byggesaksområdet

Fornyet gang og sykkelvei langs Storetvedtvegen

Nytt fortau mot skole
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bybane
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Bevaringsverdig villastrøk
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