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Byrådssak
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Saksframstilling
Vår referanse:

2021/40833-5

Fana. Gnr 13, Bnr 200. Paradis sentrum BB1. Arealplan ID 65560000.
Reguleringsplan til 2. gangs behandling
Hva saken gjelder:
På vegne av forslagstiller Jacob Kjøde Boligeiendom AS fremmer plankonsulent ARD
arealplan AS forslag til detaljplan til 2. gangs behandling. Planområdet ligger sentralt på
Paradis i Fana bydel og utgjør om lag 5 daa. Planforslaget legger til rette for riving av 2
eneboliger og oppføring av 4 boligblokker med til sammen 30 boenheter og inntil 4 etasjer.
Planområdet inngår i områdeplan for Paradis sentrum som felt BB1. Parkering til de nye
boenhetene er tenkt løst i samsvar med områdeplanen i felt S5.

Figur 1: Planområdets beliggenhet på Paradis. Områdeplanens feltbetegnelser er påført (kilde: VISGI).
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Dagens situasjon:
Planområdet ligger om lag 90 meter fra bybaneholdeplass «Paradis» og omfatter 3 private
eiendommer bebygd med villabebyggelse og tilhørende store hageanlegg. Det er høye
bøkehekker mellom eiendommene og mot veien. Nord for planområdet ligger nybygget
«Paradisalléen» (områdeplan felt S5).
Hovedinnhold
Planforslaget legger til rette for riving av to av de 3 eksisterende eneboligene for å gi plass til
blokkbebyggelse i inntil 4 etasjer med til sammen 30 boenheter fordelt på 4 bygg i 3 delfelt
BBB1, BBB2 og BBB3. Villaen i Jakob Kjødes veg 6 bevares og reguleres til frittliggende
småhusbebyggelse (felt BFS). Samlet utnyttelse for planområdet er oppgitt til 100%. Det
nordlige bygget innen BBB1 er foreslått med 4 etasjer, mens øvrige bebyggelse reguleres
inntil 3 etasjer. Felt BBB1 har høyest utnyttelsesgrad med %BRA=170%. BBB2 reguleres til
%BRA=110, BBB3 til % BRA=90 og BFS til %BRA=35.
Felles uteoppholdsareal er på 15 m2 per boenhet og lokalisert midt i planområdet. Arealet er
delt opp i to felt BUT1 og BUT2 for trinnvis utbygging. BUT1 skal være del av samlet
uteoppholdsareal for BBB1 og BUT2 inngår i uteoppholdsarealet for BBB2 og BBB3.

Figur 2. Illustrasjon av planlagt bebyggelse (kilde: Link Arkitektur)

Forhold til overordnet arealplaner og føringer:
KPA2018
Planområdet er avsatt til Byfortettingssone (BY) og ligger sør for S 25, lokalsenter Paradis.
Vestre del av planområdet ligger innenfor hensynssone kulturmiljø H570_3 og hensynssone
H410_1(konsesjonsområde fjernvarme Flesland Sentrum)
Områdeplan Paradis Sentrum 60760000 er vedtatt 2014 og avsetter planområdet til felt BB1
der formål er blokkbebyggelse med inntil 3 etasjer og grad av utnytting %maksimal
BRA=100. Parkering er fastsatt med en dekning på 1,2-1,4 bilparkeringsplasser per 100 m2
BRA bolig og skal løses i nabofelt (S5).
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Figur 3: T.v.: utdrag av KPA 2018 viser byfortettingssone og hensynssone kulturmiljø,
T.h.: utdrag av områdeplanen for Paradis Sentrum. Planområdet (markert m/sirkel) er avsatt til bolig.
.

Planprosess og medvirkning:
Oppstart av planforslaget ble varslet den 28.06.2017. Planforslaget omfattes ikke av forskrift
om konsekvensutredninger. Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i
tidsrommet 29.09.2018 til 13.11.2018. Det kom 8 private merknader og 17 innspill fra
offentlige høringsparter. Disse er oppsummert og kommentert av forslagstiller i
merknadsskjemaet som ligger ved saken.
Uttalelser og merknadene
- Byggehøyde og % BRA er ikke i samsvar med områdeplanen.
- Økt innsyn og tap av utsikt for noen av leilighetene i nabofelt S5 på grunn av 4. etasje
innen BBB1.
- Gnr 13 bnr 175 ønsker ikke ytterligere reduksjon av sitt eiendom/areal etter at SVV
har regulert en del av eiendommen til trafikkareal.
- Boligsammensetning: ønskelig med familieleiligheter og mangfold i leilighetstyper
- Barn må ha gode oppvekstsvilkår i trygge omgivelser.
- Overgang til villabebyggelsen og helheten i utbyggingen på i Paradis må ivaretas.
- Privatrettslige avtaler mellom S5 og BB1 (områdeplanen) for renovasjon og parkering
må dokumenteres.
- Økt trafikk i Paradiskrysset, utfordrende stigning i krysset Paradisalléen/Jacob Kjødes
veg.
- SVV har merknader til regulering av fylkesveganlegg, byggegrenser, sykkelparkering,
midlertidig rigg- og anleggsområde og renovasjon.
- Råd for byforming og arkitektur (RBA): fortetting må skje med utgangspunkt i stedets
identitet og karakter. Planforslaget utfordrer hele fortettingsbegrepet, og representer
heller en utradering av det som var der fra før. Anbefaler en vesentlig reduksjon i
skala og profil.
- Byantikvaren: bevaringsverdige bebyggelse må reguleres til hensynssone kulturmiljø.
Villaen som er regulert bort på gnr bnr 13/179 (felt BBB2) er bevaringsverdig og må
ikke rives.
- Fortidsminneforening: Positiv til punkthus. BFS bør reguleres til hensynssone
kulturmiljø. BBB2 er for dominerende, utnyttelse bør reduseres eventuell deles opp i
to bygg. Plassering og utforming av bygg bør fastsettes i planen.
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Bymiljøetaten: Planen innebærer omlegging av veikryss. Jacob Kjødes vei må
opparbeides som følge av regulering. Snuplass må etableres og annen veggrunn for
grøft etc må reguleres inn på begge sider av offentlig vei. Rekkefølgekrav om
opparbeiding av offentlig vei må innarbeides. Volum i bygg C bør reduseres,
beplantning spesifiseres.
PBE: %BRA må bringes i samsvar med områdeplan. Bestemmelse om store trær må
inkluderes. Barnehage- og skolekapasitet må dokumenteres før igangsetting av tiltak.

Endringer etter off. ettersyn
Utnytting:
- Utnyttelsen er justert fra samlet % BRA=103 til samlet %BRA=100.
- For BFS er beregningsmåten for grad av utnytting endret fra %BYA til %BRA.
- Antall boenheter er redusert.
- Byggegrenser er noe endret.
Uteoppholdsareal / grønne verdier:
- Kvalitetskrav ift KPA 2018 er lagt inn.
- Nytt felt for uteoppholdsareal BUT2 i det er lagt inn.
- Rekkefølgekrav om opparbeiding av uteareal feltvis er lagt inn.
- Bestemmelse om erstatning v/fjerning av større trær m/omfang > 90 cm er tatt med.
- Mulighet for etablering av hekk (mellom BFS og BBB1) er innarbeidet.
Teknisk infrastruktur
- Kjørevei SKV 2 endret fra privat felles til offentlig vei og møteplass er innarbeidet.
- Kjørbar adkomst via adkomst pil fra offentlig vei til BBB1 og eksisterende
eiendommer utenfor planområdet.
- Fortau i Jacob Kjødes veg reguleres i naboplan og er derfor tatt ut.
- Rekkefølgekrav for felt BBB2 og BBB3 om opparbeiding av o_SKV og o_SF (Kjørevei
Paradisalleen).
- Ny bestemmelse om at trafikksikkerhetsplan skal utarbeides.
- Minimums 0,4 og maksimumskrav 0,8 plasser per 100 m2 BRA bolig er innarbeidet
(løses innen områdeplanens S5: privatrettslig avtale er inngått).
- Trafo kan oppføres innen feltene som reguleres til blokkbebyggelse (BBB).
- Renovasjonsløsning er tatt ut av planen og løses utenfor planområdet (avtale med
Vlkf inngått).
Sosial infrastruktur
- Tatt inn i bestemmelsene om at barnehage- og skolekapasitet må dokumenteres.

Figur 4. T.v.: Plankart datert 16.12.2020 til 2. gangs behandling, t.h.: tilhørende illustrasjonsplan.
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Merknader som ikke ble innarbeidet i planforslaget etter offentlig ettersyn:
- Byggehøyde er ikke i samsvar med områdeplanen.
- Hensynssone kulturmiljø er ikke avsatt på plankartet.
- Villa på 13/179 (Paradisalléen 5) bevares ikke, men rives.
- Det er ikke avsatt areal til snuhammer i enden av kjørevei.
- Det er ikke avsatt areal for annen veggrunn ved offentlige kjøreveier og gang- og
sykkelveier.
- Det er ikke satt rekkefølgekrav for opparbeiding av Paradisalléen (o_SKV og
o_SGS1) som forutsetning for utbygging.
Plan- og bygningsetaten vurdering og anbefaling:
Sentrale tema i planprosessen har vært bebyggelsens utforming og plassering i høyde og
plan, vei- og adkomstforhold samt renovasjonstekniske løsninger. Plan- og bygningsetaten
slutter seg i all hovedsak til planforslagets hovedformål og plangrep og anbefaler
planforslaget vedtatt med følgende endringer:
a
b

c
d
e

f

Før rammetillatelse kan gis må det være utarbeidet trafikksikkerhetsplan godkjent av
Bymiljøetaten.
o_SGS1 skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse kan gis. Dersom gang- og
sykkelveien er oppgradert og gjennomført av Vestland fylkeskommune før utbygging
av BBB1 skal gang- og sykkelveien tilbakeføres i den stand og kvalitet som før
utbygging av BBB1.
Det må utarbeides veitegninger for deler av Jacob Kjødes veg godkjent av
Bymiljøetaten før det gis rammetillatelse til delfelt BBB2 og BBB3.
Det tillates ikke rygging ut i gang- og sykkelvei. Det må etableres snuplass innenfor
delområde BBB1 i forbindelse med utbygging innenfor delområdet.
Ved søknad om tiltak skal det foreligge klimagassregnskap for nybygg over 1000 m²,
vesentlige naturinngrep og ved valg mellom rivning eller bevaring av eksisterende
bebyggelse. Nullutslippsløsninger skal vurderes, og tiltak for å redusere
klimagassutslipp skal dokumenteres.
Tyverisikker sykkelparkering skal sikrest i bestemmelsene.

Plan- og bygningsetaten gjør per e-post oppmerksom på skrivefeil under punkt c:
Det er deler av Paradisalléen (o_SKV) ikke del av Jacob Kjødes vei det skal utarbeides
veitegninger for og godkjennes av veimyndighet for det gis rammetillatelse til delfelt BBB2 og
BBB3.
Kulturminner
Planforslaget viderefører villaen i Jacob Kjødes vei 6 (13/175) men forutsetter at 2
eksiterende villaer rives. Byantikvaren ønsker også Paradisalléen 5 (13/179) bevart og
foreslår å regulere begge eiendommer til hensynssone kulturmiljø.

Figur 5: Paradisalléen nr 5 rives og erstattes med boligblokk / felt BBB2 (Kilde: Kulturminnerapport Ard/Link)
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Etter plan- og bygningsetatens vurdering er kulturminnene og kulturminnemiljøet tilstrekkelig
ivaretatt gjennom planforslaget. Byantikvarens innspill ble i sin tid vurdert i arbeidet med
områdeplanen, men ble ikke vedtatt. KPA 2018 viser kun en eiendom (Jacob Kjødes vei 6,
13/175) innenfor planområdet avsatt som hensynsone for kulturmiljø i KPA og villaen på
denne eiendommen skal bevares. Plan- og bygningsetaten anser det som tilstrekkelig at
villaen reguleres som eksisterende bebyggelse og finner det ikke nødvendig at
hensynssonen for kulturmiljø fra KPA 2018 videreføres.

Figur 6: Villa i Jakob Kjødes veg 6 bevares. Den bebygde delen av eiendommen reguleres til felt BFS, mens
hageanlegget reguleres til BBB3 (kilde: kulturminnerapport fra Ard Arealplan AS / Link arkitektur AS)

Byggehøyder og utnyttelsesgrad
Planområdet skal bygges ut i flere trinn der BBB1 og BUT 1 realiseres som første byggetrinn.
BBB1 kan bygges ut uavhengig av feltene BBB2 og BBB3 da realisering av disse er usikker.
Planområdet regulerer imidlertid områdeplanens felt BB1under ett og i 3 felt (BBB1-3) for å
ivareta helhet i planleggingen.
Felt

%BRA

BBB1
BBB2
BBB3
BFS

170
110
90
35

BRA maks
M2
1839
942
548
267

Boenheter
antall
19
8
3
1
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Tomteareal
M2
1082
856
609
762

Byggehøyde
kote
+49
+46
+46,5
+50

Planområdet reguleres i tråd med områdeplanen hva angår type bebyggelse (blokk) og
%BRA (100%). Planforslaget bryter imidlertid med områdeplanens byggehøyder og antall
etasjer (3 etasjer, BH +46) da den nordre blokken innen BBB1 vil få 4 etasjer og en
byggehøyde på BH +49.
Bygget med 4 etasjer ligger mot allmenningen. Plan- og bygningsetaten vurderer det til å
danne en god overgang og avtrapping til den høye og tette kvartalsstrukturen i S5 som ligger
vis à vis. BBB1 tåler derfor en høyere utnytting og større høyde enn resterende felt i
planområdet.
Trafikk
Parkering.
Parkering løses i samsvar med områdeplanen og etableres i nabofelt S5. Det er inngått en
privat avtale om dette som er tinglyst. Parkeringsdekning for bil er foreslått med minimum 0,4
og maksimum 0,8 p-plasser per 100 m2 BRA bolig og åpner dermed for en lavere
parkeringsdekning enn områdeplanen (0,8-1,2) og KPA 2018 (0,6-1,2). Sykkelparkering er
satt til 2,5 plasser per 100 m2 BRA bolig i samsvar med KPA 2018. Plan- og bygningsetaten
er positiv til det, men ønsker i tillegg og i tråd med KPA 2018 at sykkelparkering skal være
tyverisikker og at dette fastsettes gjennom planbestemmelsene.
Vei, adkomst
Kjøreadkomst til planområdet er fra Jakob Kjødes vei og via Paradisalléen som delvis
reguleres som kjørevei (o_SKV) og delvis som gang- og sykkelvei (o_SGS1). Områdeplanen
åpner for nødvendig kjøring på gang- og sykkelvei. Planforslagets § 4.2.3 presiserer at
kjøring på g/s-veien til eksisterende eiendommer tillates. I tillegg tillates det kjøring på g/sveg frem til BBB1 for av- og påstigning. Krav om trafikksikringstiltak i bygge- og
anleggsperioden er innarbeidet i planforslaget.
Plan- og bygningsetaten er opptatt av trafikksikkerhet og ønsker at tiltak som øker
trafikksikkerheten innarbeides i planforslag. Det kreves at snumulighet på egen eiendom må
etableres for å hindre rygging i gang- og sykkelveien og at trafikksikkerhetsplanen for
anleggsperioden må være godkjent av bymiljøetaten før det gis rammetillatelse.
Rekkefølgekrav om opparbeidelse av veganlegg
Det er ikke satt rekkefølgekrav for opparbeiding av trafikkarealer til første byggetrinn (BBB1).
Plan- og bygningsetaten er imidlertid tydelig på at gang- og sykkelveien (o_SGS1) må være
ferdigstilt / tilbakeført i opprinnelig stand før brukstillatelse til nye boliger innen BBB1 kan gis.
Sannsynligvis vil gang- og sykkelveien være ferdigstilt av Vestland fylkeskommune før
prosjektet innen BBB1 realiseres. Det er ikke satt krav om opparbeiding av kjørevei (del av
Paradisalléen, o-SKV) med tilhørende fortau (o_SF) for første byggetrinn, men veien med
fortau må være ferdig opparbeidet som forutsetning for at feltene BBB2 og BBB3 kan
bygges, jf reguleringsbestemmelsene. Plan- og bygningsetaten anser det som nødvendig at
veitegninger for deler av Jacob Kjødes veg er godkjent av bymiljøetaten før rammetillatelse
til delfelt BBB2 og BBB3 kan gis.
Bymiljøetaten stiller seg kritisk til de trafikale løsninger jf uttalelsen datert 14.11.2018. Selv
om forslagstiller har gjort noen endringer etter offentlig ettersyn har bymiljøetaten merknader
som gjør at de ikke anbefaler planforslaget. Plan- og bygningsetaten vurdere løsningene
med de foreslåtte suppleringer av reguleringsbestemmelsene som tilfredsstillende ut fra en
helhetsvurdering.
Uteareal
Områdeplanens arealkrav på 15 m2 felles og 7 m2 privat uteareal per boenhet jf gjelder for
planforslaget. Utearealet tillates bygd ut i takt med de ulike feltene. Felles uteoppholdsareal
skal være ferdig opparbeidet for boligene kan tas i bruk. BUT1 er på 150 m2, inneholder
lekeareal og inngår i et samlet felles uteareal på minst 285 m2 for BBB1. BUT 2 er på 175m2,
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inneholde en lekeplass og skal være felles for BBB2 og BBB3. BBB2 har krav på 120 m2
uteareal og BBB3 må ha minst 45 m2. Mens arealkrav følger områdeplanen, følger
kvalitetskrav KPA 2018. Plan- og bygningsetaten slutter seg til den foreslåtte løsningen.
Støy
Planområdet er i liten grad utsatt for vegtrafikk- eller banestøy. Plan- og bygningsetaten
vurderer støykravene til å være ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsen § 2.5.
Naturmangfold
Planforslaget er vurdert opp mot Naturmangfoldloven, og det vil ikke ha vesentlig virkning for
naturmangfold i området. Plan- og bygningsetaten er positiv til reguleringsbestemmelsen
som tilsier at store trær (over 90 cm stammeomkrets) erstattes dersom de må fjernes.
Renovasjon
Det er utarbeidet en renovasjonsteknisk avfallsplan (RTP). Avfallshåndteringen legges i
allmenningen og i forlengelsen av godkjent renovasjonsløsning for nabofelt S5. Det er inngått
avtale med Vestland fylkeskommune for etablering av renovasjonsanlegget nord for og
utenfor planområdet. Avfallsplanen baserer seg på bunntømte kontainere for papir, papp og
plast i allmenningen, mens restavfall løses med nedkast innenfor planområdet. RTP som er
datert august 2020 og tar høyde for fremtidige krav med tanke på matavfall og tekstiler.
Byrådets vurdering og anbefaling/konklusjon:
Byrådet er positiv til planforslagets hovedformål og hovedgrep. Oppdeling av bebyggelsen i
flere bygg og avtrapping i høydeutvikling kan bidra til å skape gode overganger fra en tett og
høy bebyggelse nord for planområdet ved allmenningen til en lavere og mindre tett
bebyggelsesstruktur i sør. Byrådet er enig i plan- og bygningsetatens vurderinger om at
foreslåtte justeringer av planforslagets bestemmelser vil bidra til å øke trafikksikkerheten og
å ivareta krav i KPA om klimagassregnskap og sykkelparkering. Planforslaget reiser
imidlertid viktige spørsmål om kulturminner, byggehøyder, uteareal og rekkefølgekrav.
Kulturminner
Byrådet er enig med Råd for byforming og arkitektur som uttaler at områdeplanen utfordrer
fortettingsbegrepet og legger heller opp til en transformasjon av området enn en fortetting i et
eksisterende boligmiljø. Områdeplanen ble vedtatt i 2014 med målsetting om høy utnytting
og urbane strukturer langs bybanen. Planen forutsetter at mye av den eksisterende
villabebyggelsen viker for å gi plass til blokkbebyggelse. Det foreliggende planforslaget
legger opp til at 2 eneboliger rives for å frigjøre areal til blokkbebyggelse (BBB1 og BBB2, til
sammen 27 boenheter). Villaen med adresse Jakob Kjødes vei 6 skal bevares (BFS), mens
det tilhørende hageanlegget reguleres til blokk (BBB3, 3 boenheter). Byrådet har merket seg
at eiendommen i Jakob Kjødes vei 6 er avsatt til hensynsone kulturmiljø i KPA 2018 og ber
om at hensynssonen videreføres i planforslaget for feltet BFS. Dette vil tydeliggjøre husets
kulturelle og arkitektoniske verdier og kulturminneinteresser vil, ved eventuelle senere tiltak
ved huset eller eiendommen, kunne ivaretas på en god måte.
Byantikvaren anmoder om at også villaen i Paradisalléen 8 bevares. Byrådet støtter plan- og
bygningsetatens vurdering om at dette er avklart tidligere gjennom både områderegulering
og KPA 2018. Bygningen ligger utenfor hensynsone bevaring og byrådet vil ikke motsette
seg rivingen, selv om det anerkjennes at villaen har kulturell og arkitektonisk egenverdi.
Plankart suppleres:
BFS reguleres til H570 hensynssone kulturmiljø.
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Byggehøyder, utnyttingsgrad og byggegrenser
Byrådet er enig i plan- og bygningsetatens vurdering om at bygget mot nord ved
allmenningen tåler en større høyde og vil skape en overgang fra tett og høy kvartalsstruktur
(områdeplanens S5) mot lavere bebyggelse i sør. Områdeplanen fastsetter 3 etasjer for BB1
og mens S5 kan ha 5 etasjer med inntrukket øverste etasje mot allmenningen og
planområdet.

Figur 7: Nabofelt S5 - fasader mot sørvest og allmenningen slik fremstilt i byggesaken for utbygging av S5.

Figur 8: Snitt 1-1 gjennom områdeplanens S5 ("Paradisalléen"), allmenningen og planområdets BBB1 og BBB2
(kilde: Link arkitektur)

Blokken i S5 mot Paradisalléen og Nesttunveien fremstår med flere etasjer enn
områdeplanen fastsetter, men ligger innenfor områdeplanens vedtatte byggehøyde (BH+54).
Byrådet vurderer det nordligste bygget innen planområdets BBB1 til å tåle 4 etasjer med BH
+ 49 mot S5. Samtidig er byggene innenfor feltet BBB1 plassert tett opp mot hverandre og
nær nabogrensen til det verneverdige huset innen BFS. Felt S8 (områdeplan) ligger rett øst
for planområdet. Byggehøyde er her satt til BH+45.
For å få gode overganger til nabobebyggelsen og for å minske blokkens massivitet bør den
øverste og 4. etasjen trekkes inn fra fasadeliv minst 1,5 meter mot BFS, blokken i samme felt
(BBB1) og områdeplanens S8. Byrådet anser det til å være i tråd med områdeplanens
intensjon som krever inntrukne øvre etasjer i tilsvarende felt der det åpnes for ekstraetasjer.
Planbestemmelsene § 4.1.1 bokstav b suppleres med:
- 4. etasje innenfor felt BBB1 med BH inntil kote +49,0 må trekkes inn fra fasadeliv
minst 1,5 meter mot blokken i samme felt, mot felt BFS og mot S8 i områdeplanen
(arealplan-ID 60760000)
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Grad av utnytting, byggegrenser og plassering av bebyggelse
Ved å trekke inn øvre og 4. etasje innen BBB1 vil % BRA for feltet nedjusteres noe og
utnyttingsgraden i andre felt kunne økes tilsvarende. Byrådet ser at felt BFS vil ha behov for
økt %BRA.
BFS
BFS (fig.9 lysegul) foreslås regulert
tilsvarende eksisterende situasjon.
%BRA er satt til 35%. I dag er det
etablert 251m2 BRA på eiendommen,
noe som innebærer at kun ytterligere 15
m2 BRA kan bygges før maksimal
%BRA er nådd. Sammen med rigide
byggegrenser tett inntil husets fasader
legger dette betydelige begrensninger
for utnyttelsen av eiendommen.
Planforslaget vil være til hinder for at
uthus, veksthus, vedskur m.m. kan
oppføres (i tillegg til parkeringsplassen
planforslaget åpner for). Tilpasninger til
huset som universelle adkomstløsninger
m.m. vanskeliggjøres. Byrådet mener at
BFS bør får romsligere %BRA og
mindre rigide byggegrenser. Husets
kulturelle og arkitektoniske verdier
ivaretas ved å avsette BFS til
hensynssone kulturmiljø. Dette tilsier at
antikvariske myndigheter vil høres ved
Figur 9: Byggegrenser, felt og formål (kilde: VISGI)
eventuelle fremtidige byggesøknader.
Plankart endres:
- Byggegrensene innenfor BFS rundt eksisterende bolighus tas ut. Byggegrensene for
BFS settes i feltgrensene mot BBB1 og BBB3 og ellers i samsvar med områdeplanen
(arealplan-ID 60760000).
- %BRA for felt BFS økes fra 35 til 40. %BRA for BBB1 reduseres tilsvarende slik at
samlet %BRA for hele planområdet ikke overstiger %BRA=100.
BBB1-3
Etter byrådets vurdering er det et godt grep å plassere mindre frittliggende blokker i ulike
delfelt. Plangrepet bør imidlertid sikres gjennom planens juridiske dokumenter.
Byggegrensene for felt BBB1-3 er generøse. Bortsett fra byggegrenser mot vei er de satt i
formålsgrensen og dermed tillates bygging inntil feltgrensene (fig 9). For å sikre frittliggende
blokker med god innbyrdes avstand må planbestemmelsene presisere at bebyggelsen ikke
må plasseres nærmere feltavgrensningene enn vist på illustrasjonsplanen.
Planbestemmelse § 4.1.1 bokstav a suppleres.
- Bebyggelsen innenfor felt BBB1, BBB2 og BBB3 må ikke plasseres nærmere de
respektive feltavgrensningene, enn illustrasjonsplan datert 17.12.2020 viser.
Blokkene innenfor BBB1 er på illustrasjoner og på illustrasjonsplanen vist med mindre
innbyrdes avstand enn TEK17 (§11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk)
forutsetter. Fasadene med vinduer vender mot hverandre noe som kan føre til at en brann
kan spres. Byrådet ønsker derfor at det utføres uavhengig kontroll av brannprosjektering for
bygningene innenfor BBB1. Det er også viktig at brannvesenet sitt behov for tilkomst med
tanke på redning og brannslukning ivaretas.
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Reguleringsbestemmelse § 6.1 suppleres:
- Ved søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for at brannvesenets behov for
tilkomst. Det skal utføres uavhengig kontroll av brannprosjektering for
blokkbebyggelse innen BBB1.
Uteareal
Planforslaget legger opp til gangforbindelser tvers gjennom planområdet og mellom feltene.
Dette skaper kontakt og kommunikasjon mellom feltene og er et godt grep i et
nærmiljøperspektiv. Byrådet er opptatt av tilstrekkelig store og solrike uteoppholdsarealer
som bidrar til gode oppvekstsvilkår for barn og unge og inviterer til møter mellom beboere i
alle aldre. Planbestemmelsene fastsetter størrelse og kvalitet til uteoppholdsareal. De
fastsetter også at arealet må ha praktisk brukskvalitet og krav til uteareal går foran grad av
utnytting.
Byrådet kan ikke se at felt BBB1 disponerer tilstrekkelig uteareal i størrelse og kvalitet for 19
leiligheter (289 m2). Ifølge planbeskrivelsen (s.34) er BUT1 på150 m2.

Figur 10. T.v.: illustrasjonsplan påført uteareal datert 5.1.2021, t.h.: illustrasjonsplan datert 17.12.2020.

«Illustrasjonsplanen påført uteareal» viser både gangarealer, restarealer og striper foran
private terrasser som felles uteareal. Byrådet understreker at dette ikke er i tråd med
reguleringsbestemmelsenes § 4.1.1 bokstav e: «areal uten praktisk brukskvalitet medregnes
ikke». Byrådet er tydelig på at det må gjøres grep for å kunne tilfredsstille krav til
uteoppholdsarealer innen BBB1. Dette kan innebære at fotavtrykket til bebyggelsen og /eller
antall boenheter må reduseres.
Reguleringsbestemmelsen § 4.1.1 bokstav e: siste setning suppleres og få følgende ordlyd:
- Kravene til uteoppholdsareal går foran tillatt utnyttelsesgrad og antall boenheter.
Grønne tak
Byrådet ønsker at nye bygg med flate tak skal ha grønne vegetasjonstak med
pollinatorvennlig beplantning i tråd med føringene i byrådets politiske plattform. Det er både
bra for fordrøyning av regnvann og for biodiversitet.
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Reguleringsbestemmelsen § 4.1.1. bokstav a suppleres:
- Blokkbebyggelsen (BBB) skal ha vegetasjonstak med pollinatorvennlig beplantning.
Trafikkformål, avkjørsler og rekkefølgebestemmelser
Byrådet har merket seg at innspill fra bymiljøetaten kun delvis er innarbeidet i planforslaget.

Figur 11: Områdeplanen for Paradis Sentrum (planID 60760000). Kilde: VISGI

Bymiljøetaten vurderer det som avgjørende for drift og vedlikehold av kommunale veganlegg
at sidearealer («annen veggrunn») langs offentlige veier, fortau og gang- og sykkelveier
sikres. Arealet er nødvendig for snølagring ved vinterdrift, for belysning og skilting og for
fordrøyning av overvann m.m.
Byrådet er både opptatt av klimatilpasningstiltak som god overvannshåndtering og klimatiltak
som gir reduksjon i CO2 utslipp. «Flere skal gå og sykle mer» er et uttalt mål i gå- og
sykkelstrategien og i tråd med intensjonen i KPS 2030 om gåbyen Bergen. God belysning og
vedlikehold av gang- og sykkelveier vil gjøre gåing og sykling mer attraktivt og dermed kunne
øke andelen myke trafikanter spesielt vinterstid. Derfor er det etter byrådets vurdering viktig
å avsette areal for både belysning, snølagring og fordrøying av overvann.
Plankart suppleres:
Formål «annen veggrunn» legges inn som 0,5 meters stripe i tilknytning til og langs
o_SF og o_SGS. Arealet fastsettes som offentlig.
Bymiljøetaten uttaler den 30.12.2020 at man ikke kan anbefale planforslaget uten
rekkefølgekrav om prosjektering og opparbeiding av Paradisalléen før utbyggingen kan finne
sted. Veien er smal, uten møteplasser og fortau og benyttes som skolevei (figur 12). På
generelt grunnlag er bymiljøetaten kritisk til at gang- og sykkelveier benyttes til kjørbar
adkomst. Kjørbar adkomst til eksisterende eiendommer utenfor planområdet via o_SGS1 bør
begrenses til eksisterende / godkjent bruk og utgå når fremtidig detaljregulering for S8
regulerer nye adkomstløsninger.
Planforslaget setter ikke krav om opparbeiding av gang- og sykkelveien (o_SGS1) og
offentlig kjørevei (o_SKV) før utbygging av BBB1 innenfor planområdet kan finne sted.
Plankartet viser avkjørsel fra o_SGS1 til feltene BBB1 og BBB2 og bestemmelsene fastsetter
at kjøring til ny bebyggelse innen BBB1 tillates kun for av- og påstigning. Adkomst for BBB2
gjelder for eksisterende eiendom mens BBB3 har ikke avkjørsel.
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Figur 12: Eksisterende situasjon: del av Paradisalléen som reguleres til o_SKV (kilde: google maps).

Forslagstiller ser ikke behov for opparbeiding av o_SKV fordi den nye bebyggelsen innenfor
planområdet ikke trenger å benytte Paradisalléen som tilkomstveg. Parkering for alle felt
løses innenfor områdeplanens S5. Planforslaget legger kun opp til av- og påstiging via
offentlig gang- og sykkelveg samt adkomst for flyttebiler og utrykningskjøretøy (jf
planbeskrivelsen).
Byrådet ser at parkering og renovasjon løses utenfor planområdet i tråd med områdeplanen.
Områdeplanen (fig 11) setter rekkefølgekrav for opparbeiding av o_KV19 (o_SKV i
planforslaget) for utbygging av felt S8, men ikke for BB1 (planområdet). Områdeplanen
åpner for at gang- og sykkelvegen kan benyttes frem til BB1 og S8 for nødvendig kjøring
som varelevering og uttrykning. Behov for vareleveringer er kun relevant for S8
(sentrumsformål), men ikke for det aktuelle planområdet (BB1) med formål bolig.
Byrådet har vurdert muligheten til å stille rekkefølgekrav om opparbeiding av o_SKV for
BBB1, men ser at dette vil kunne vanskeliggjøre gjennomføring av planen. Deler av det
regulerte vegarealet ligger på private eiendommer. En vil være avhengig av at eierne til gnr
13 bnr 175 og 179 avgir hagearealer til opparbeiding av o_SKV for å kunne utføre 1.
byggetrinn.
Byrådet er tydelig på at dagens vei (fig 12) ikke tåler økt biltrafikk og all bilkjøring på gangog sykkelveien må begrenses til et minimum. Planforslaget vil basere seg på tilkomst til fots
og sykkel samtidig som behovene til utrykningskjøretøy må ivaretas. Kjøring for av- og
påstigning til 19 boenheter innen BBB1 via Paradisalléen og gang- og sykkelvei, slik
planforslaget legger opp til, er ikke ønskelig. Utrykningskjøretøy kan nå området fra nord, via
allmenningen og avkjørsel fra gang- og sykkelvei inn til BBB1 og BBB2.
Byrådet er enig med plan- og bygningsetaten som påpeker at o_SGS1 må opparbeides i
forbindelse med eller før utbyggingen av første byggetrinn.
For ordens skyld bemerker byrådet at gnr 13 bnr 175 bør fjernes fra listen over eiendommer
som gis tillatelse til å bruke g/s veien, da eiendommen ikke ligger i tilknytting til den. Gnr 13
bnr 175 har avkjørsel fra Jacob Kjødes vei, ikke fra Paradisalléen.
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Planbestemmelsen § 4.2.3 endres og suppleres:
- Gang – og sykkelveg skal opparbeides med bredde og kurvatur som vist på plankart.
- Det tillates kun kjøring til eksisterende eiendommer gnr 13 bnr 163, 442, 546, 683,
179 og 200 i tråd med dagens godkjente bruk.
- Eksisterende avkjørsler til gnr 13 bnr 163, 442, 546 og 683 skal stenges når det
etableres nye avkjørsler i henhold til fremtidig detaljplan for S8 (planID 60760000).
- Avkjørsel til gnr 13 bnr 200 skal stenges når nybygg innen BBB1 er etablert og
avkjørsel til gnr 13 bnr 179 skal stenges når nybygg innen BBB2 er etablert.
- Kjøring på gang- og sykkelveien til BBB1 og BBB2 tillates kun for beredskaps- og
utrykningskjøretøy.
Byrådet slutter seg ellers til plan- og bygningsetatens forslag til å supplere
reguleringsbestemmelsene:
Reguleringsbestemmelsene § 6.3 suppleres
- O_SGS1 sal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse kan gis. Dersom gang- og
sykkelveien er oppgradert og gjennomført av Vestland fylkeskommune før utbygging
av BBB1 skal gang- og sykkelveien tilbakeføres i den stand og kvalitet som før
utbygging av BBB1.
Reguleringsbestemmelsen 6.1 suppleres:
- Trafikksikkerhetsplan jf § 3.5.1 og 3.5.2 skal være godkjent av Bymiljøetaten for
rammetillatelse kan gis.
Det må utarbeides veitegninger for deler av Paradisalléen (o_SKV) og disse skal
være godkjent av veimyndigheten før det gis rammetillatelse til delfelt BBB2 og BBB3
Reguleringsbestemmelsen 4.1.1 bokstav g suppleres:
Sykkelparkering skal være tyverisikker.
Reguleringsbestemmelse § 4.1.1 suppleres med ny bokstav k
Ved søknad om tiltak skal det foreligge klimagassregnskap for nybygg over 1000 m2.
Nullutslippsløsninger skal vurderes og tiltak for å redusere klimagassutslipp
dokumenteres.
Konklusjon:
Byrådet ser at planforslaget innehar gode kvaliteter og er positiv til hovedgrepet som
tilrettelegger for flere bygg i ulike delfelt. Det understrekes at gangveisystemet mellom de
ulike feltene skaper god kontakt og intern kommunikasjon noe som er bra i et
nærmiljøperspektiv. Byrådet påpeker imidlertid viktigheten av å disponere store nok
utearealer i nødvendig kvalitet og understreker at krav til uteareal går foran utnyttelsesgrad
og antall boenheter. Byrådet har behov å presisere at planforslaget må basere seg på
tilkomst til fots og med sykkel. Renovasjon og parkering er løst utenfor planområdet og
bortsett fra utrykningskjøretøy kan ikke kjøring i Paradisalléen / gang- og sykkelveien eller
rygging ut i gang- og sykkelvei tillates.
Begrunnelse for framleggelse til bystyret:
I henhold til plan- og bygningsloven av 2008 § 3-3, 2.ledd ligger det til bystyret selv å vedta
reguleringsplan jf 12-12. Utvalg for klima miljø og byutvikling skal avgi innstilling i saken.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-12 vedtas planforslaget
A. Fana. Gnr 13 bnr 200. paradis Sentrum BB1. Reguleringsplan. Arealplan ID 65560000
vist på plankart datert 16.12.2020 med følgende endringer:
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a) BFS reguleres til H570 hensynssone kulturmiljø.
b) Byggegrensene innenfor BFS rundt eksisterende bolighus tas ut. Byggegrensene for
BFS settes i feltgrensene mot BBB1 og BBB3 og ellers i samsvar med områdeplanen
(arealplan-ID 60760000)
c) %BRA for felt BFS økes fra 35 til 40. %BRA for BBB1 reduseres tilsvarende slik at
samlet BRA for hele planområdet ikke overstiger %BRA=100.
d) Formål «annen veggrunn» legges inn som 0,5 meters stripe i tilknytning til og langs
o_SF og o_SGS. Arealet fastsettes som offentlig.
B. tilhørende reguleringsbestemmelser datert 03.02.2021 med følgende endringer:
a) Reguleringsbestemmelse § 4.1.1 bokstav a suppleres.
▪ Bebyggelsen innenfor BBB1, BBB2 og BBB3 må ikke plasseres nærmere de
respektive feltavgrensningene, enn illustrasjonsplan datert 17.12.2020 viser.
▪ Blokkbebyggelsen (BBB) skal ha vegetasjonstak med pollinatorvennlig
beplantning
b) Planbestemmelsene § 4.1.1 bokstav b supplere:
▪ 4. etasje innenfor felt BBB1 med BH inntil kote +49,0 må trekkes inn fra fasadeliv
minst 1,5 meter mot blokken i samme felt, mot felt BFS og mot S8 i områdeplanen
(arealplan-ID 60760000)
c) Reguleringsbestemmelsen § 4.1.1 bokstav e: siste setning suppleres:
▪ Kravene til uteoppholdsareal går foran tillatt utnyttelsesgrad og antall boenheter.
d) Reguleringsbestemmelsen 4.1.1 bokstav g suppleres:
▪ Sykkelparkering skal være tyverisikker.
e) Reguleringsbestemmelse § 4.1.1 suppleres med ny bokstav k
▪ Ved søknad om tiltak skal det foreligge klimagassregnskap for nybygg over 1000
m2. Nullutslippsløsninger skal vurderes og tiltak for å redusere klimagassutslipp
dokumenteres.
f)

Planbestemmelsen § 4.2.3 endres/suppleres:
▪ Gang – og sykkelveg skal opparbeides med bredde og kurvatur som vist på
plankart.
▪ Det tillates kun kjøring til eksisterende eiendommer gnr 13 bnr 163, 442, 546,
683, 179 og 200 i tråd med dagens godkjente bruk.
▪ Eksisterende avkjørsler til gnr 13 bnr 163, 442, 546 og 683 skal stenges når det
etableres nye avkjørsler i henhold til fremtidig detaljplan for S8 (planID
60760000).
▪ Avkjørsel til gnr 13 bnr 200 skal stenges når nybygg innen BBB1 er etablert og
avkjørsel til gnr 13 bnr 179 skal stenges når nybygg innen BBB2 er etablert.
▪ Kjøring på gang- og sykkelveien til BBB1 og BBB2 tillates kun for beredskaps- og
utrykningskjøretøy.

g) Reguleringsbestemmelsen 6.1 suppleres:
▪ Ved søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for brannvesenets behov for
tilkomst. Det skal utføres uavhengig kontroll av brannprosjektering for
blokkbebyggelse innen BBB1.
▪ Trafikksikkerhetsplan jf § 3.5.1 og 3.5.2 skal være godkjent av veimyndigheten for
rammetillatelse kan gis.
▪ Det må utarbeides veitegninger for deler av Paradisalléen (o_SKV) og disse skal
være godkjent av veimyndigheten før det gis rammetillatelse til delfelt BBB2 og
BBB3.
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h) Reguleringsbestemmelsene § 6.3 suppleres
▪ O_SGS1 sal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse kan gis. Dersom gang- og
sykkelveien er oppgradert og gjennomført av Vestland fylkeskommune før
utbygging av BBB1 skal gang- og sykkelveien tilbakeføres i den stand og kvalitet
som før utbygging av BBB1.
Dato:

19. oktober 2021
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