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1 Sammendrag og nøkkelopplysinger
1.1 Sammendrag
Planforslaget legger til rette for å etablere inntil 4 leilighetsbygg i område avsatt til bolig i
overordnet plan, område BB1 i områdereguleringsplanen for Paradis sentrum. Planområdet er
avsatt til byfortettingssone i kommuneplanens arealdel.
Planforslaget har tatt utgangspunkt i utnyttingsgrad regulert i områdereguleringsplanen
(BB1). Planforslaget utfordrer noe byggehøyden i områdeplanen på en del av feltet, delfelt
BBB1. I startfasen av planarbeidet ble det utarbeidet en stedsanalyse, og føringene og
konklusjonene i denne analysen i tillegg til områdereguleringsplanen har ligget til grunn for
utarbeidelsen av planforslaget.
Ett bygg er i planforslaget foreslått regulert med inntil 4. etasjer, i delfelt BBB1. Dette bygget
ligger nord-øst i planen og tettest på planlagt utbygging nord for planområdet. I områdeplanen
er det satt en begrensning på 3. etasjer i dette området. Planforslaget BB1 legger ikke opp til
en utbygging på deler av eiendommen i nord-vest (Jacob Kjødes vei 6). Eksisterende hus skal
bestå på tomten og reguleres i tråd med dagens situasjon (småhusbebyggelse BFS). Deler av
tomten mot sør reguleres til blokkbebyggelse (BBB3) som betyr at dagens situasjon på denne
delen av tomten endres.
I tillegg vil deler av tomten til det eksisterende huset bli en del av allmenningen i nordvest
(reguleres i planforslag Fana, gnr. 13 bnr. 1132, Tunvegen – Jacob Kjødes veg, gang- og
sykkelveg). Vestland fylkeskommune skal etablere trapp, mur og gjerde mellom det
eksisterende huset og allmenningen.
At eksisterende hus skal bestå i Jacob Kjødes vei 6 gir en positiv konsekvens for planlagt ny
bebyggelse nord for planområdet, og foreslåtte byggehøyder og utnyttelse vil ikke føre til
samme konsekvens her, som hvis det hadde blitt regulert til utbyggingsområde. Fordelingen
inne området er slik at noen utbyggingsområder (delfelt) foreslås med høyere utnyttelse enn
andre.
Det er utarbeidet en kulturminnerapport. Alle tre husene innenfor er dokumentert innvendig
og utvendig, i tillegg til hageanleggene. Planforslaget legger til rette for å beholde ett av
husene (er regulert i tråd med eksisterende situasjon), dette huset er mest autentisk sett i
forhold til da det ble bygd.
Til sammen i planforslaget kan det etableres inntil 30 nye boenheter fordelt på fire bygg,
fordelt over tre delområder. Ett bygg kan bygges med inntil 4 etasjer, mens de resterende tre
feltene kan bygges med inntil 3 etasjer. Det skal etableres stiforbindelser gjennom
planområdet, og felles uteoppholdsarealer med lekeplass skal hovedsakelig etableres i midten
av den foreslåtte bebyggelsen. Her er det gode sol- og lysforhold skjermet fra støy og trafikk.
Planområdet grenser mot ny bebyggelse (S5) i nord og gang- og sykkelvegsystemet som er
planlagt i områdereguleringsplanen. Planforslaget er i tråd med tilgrensende planer og det skal
blant annet legges til rette for parkering i den nye bebyggelsen i nord, i tråd med
parkeringskravet i områdereguleringsplanen. Parkering skal etableres i parkeringskjeller i S5 i
tråd med områdeplanen. Bergen kommune har kjøpt rett til å etablere parkeringsplasser av S5.
Avtale om parkeringsretter inngås når utbygging er igangsatt.
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Det legges til rette for en lav parkeringsdekning, det skal kun etableres inntil 0,8
parkeringsplasser per 100m2 bolig. Minimumskravet til parkering er 0,4 parkeringsplasser per
100m2 bolig. Planområdet er nær både bybanestopp og bussforbindelser og det er lagt godt til
rette for å sykle og gå til/fra området.
Nedgravd renovasjonsløsning med totalt to containere (for BB1) for plast og papir løses på
allmenningen nord for planområdet, på samme sted som renovasjon for S5. Det er inngått
avtale med Vestland fylkeskommune om plassering av renovasjonsløsning på deres område
(allmenningen).
Det skal i tillegg settes av egnet areal til nedkast til bossug i planområdet innenfor BBB1. Det
er gitt fremføringstillatelse av Statens vegvesen for etablering av sugeledning og nedgravd
bossnedkast for restavfall.

1.2

Nøkkelopplysninger

Bydel:
Gårdsnavn/adresse:

Fana
Gårds- og bruksnummer:
Paradis, Jacob Kjødes veg
Jacob Kjøde
Plankonsulent:
Boligeiendom AS

Gnr. 13 bnr. 175, 179 og 200

Planens hovedformål:

Bolig

4,94 daa

Grad av utnytting:

%BRA = 100% BRA

Konsekvensutredningsplikt
Kunngjort oppstart:

Nei
28.06.17

Problemstillinger:

Kulturminner og avfallshåndtering

Forslagsstiller:

Ard arealplan as

Sentrale grunneiere:
Planområdets størrelse:
Nytt bruksareal /
Antall nye boenheter:
Varsel om innsigelse:
Offentlig ettersyn:

Inntil 30 nye boenheter
Nei
29.09.18 – 13.11.18

2 Bakgrunn
2.1 Bakgrunn for planarbeidet
Bakgrunnen for at planarbeidet startet opp er ønske om å utvikle et bærekraftig og moderne
boligprosjekt i tråd med føringene i områdereguleringsplanen for Paradis.
2.2 Hensikten med planforslaget
Målsettingen i arbeidet med planforslaget har vært å legge til rette for arkitektonisk spennende
og moderne boligprosjekt. Paradis er et særegent boligområde og dagens strøkskarakter i møte
med fortettingsmålet er utfordrende. Det er utarbeidet en stedsanalyse vedlagt planforslaget.
Planforslaget tar utgangspunkt i føringene fra denne analysen.
Analysen konkluderer med en åpen kvartalsstrukturløsning, og et innvendig gårdsrom med et
frodig og grønt uteoppholdsareal. Bebyggelsen vil fungere som en buffer og en overgang
mellom ny bebyggelse nord for planområdet (S5), med sin høyde og relativt tette
kvartalsstruktur mot villa- og småhusbebyggelsen i sørvest.
Videre er det gjort en studie av hvordan ulik materialbruk, blant annet tegl, ville kunne
fungere i området hvor eksisterende bebyggelse i hovedsak er oppført i tre. Konklusjonen er
at en variasjon av stående og liggende trekledning, gjerne i en mørk farge, godt kan brukes i
denne målestokken.
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Prosjektet er ment å tilpasses omkringliggende omgivelser i skala og volumoppbygging.
Fremtidig situasjon vil bestå av høy og tett bebyggelse med moderne materialbruk i nord og
lavere villabebyggelse med tradisjonell trekledning i sør/ vest. Intensjonen for både
volumoppbygging og materialbruk i BB1 er å ta opp seg elementer fra disse. Det finnes
kvaliteter både i eksisterende og nye bebyggelse som kan videreføres, dette gjelder alt fra
volumsammensetning, skala, typologi og materialbruk.
Et moderne formspråk med presis detaljering vil gi en viss kontrast til eksisterende
bebyggelse. Sett sammen med volumene som i skala er tilpasset nabobebyggelsen, vil dette
tilføre nye kvaliteter til stedet. Det er en intensjon om å beholde deler av nåværende
grøntareal og vegetasjon og store trær skal erstattes dersom de må fjernes. Trær og vegetasjon
vil løfte kvaliteten i prosjektet. Utearealene skal opparbeides i tråd med kvalitetskravene i
kommuneplanen.
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3 Planområdet – dagens situasjon
3.1 Beliggenhet og avgrensning
Planområdet ligger sentralt plassert på Paradis i Fana bydel, og omfatter gnr. 13 bnr. 175, 179
og 200. Planområdet ligger i nærheten av gode gang- og sykkelforbindelser, samt god
kollektivdekning og bybanestopp, og tett på Paradis sentrum. Området hører til Paradis
opptaksområde for barneskole og Hop oppveksttun for opptaksområde for ungdomsskole.
Innenfor planområdet er det i dag tre eneboliger.

Oversiktskart, planområdet markert med sirkel.

Avgrensning
Planområdets avgrensning samsvarer med område BB1 avsatt til boligformål i
områdereguleringsplanen for Paradis og er avklart med Bergen kommune. Plangrensen ble
utvidet før offentlig ettersyn til også å omfatte Paradisalléen i sør
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Planens avgrensning ved oppstart av planarbeid

Plangrense etter offentlig ettersyn

3.2 Arealbruk
Arealbruken i området er i rask endring. I områdereguleringsplanen er naboeiendommene
regulert til bolig samt til sentrumsformål i nord (S5). Det bygges blant annet et større
boligprosjekt med blokkbebyggelse i S5.

Planområdet og ekisterende formål i naboplan/områdereguleringsplanen
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Avstand til viktige funksjoner i nærområdet (illustrasjon fra stedsanalysen, Link Arkitektur)

Det skal etableres dagligvarehandel i nabobygget i nord (S5), og det er også flere butikker i
Paradiskrysset (Paradis sentrum), blant annet et bakeri. Det er mange legekontorer i Fana
bydel. Planområdet ligger sentralt med tanke på offentlige helsetilbud.
Eksisterende bebyggelse
Innenfor planområdet er det tre eneboliger med store hager.
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Ortofoto av planområdet
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Eneboligene innenfor planområdet

Boligbebyggelsen på Paradis har villapreg og store hager. Siden etableringen av et
bybanestopp på Paradis er området under transformasjon, det vil si at det skal bygges høyere
og tettere i Paradis sentrum og noe av dagens villabebyggelse vil dermed forsvinne.
Tett på, nord for planområdet er det under oppføring et større boliganlegg (blokker med
leiligheter). Her bygges parkeringskjeller som skal tas i bruk også av BB1.

3.3 Stedets karakter og landskap
Planområdet er flatt, og er karakterisert av frodige hager med høye hekker rundt husene. Tett
på planområdet og spesielt ved tidligere Montesorriskolen sør for planområdet, er det mange
store eiketrær. Det er en stor blodbøk innenfor planområdet, og noen lindetrær.
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Blodbøk og hekk i planområdet

Trær og hekker i planområdet
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Dagens situasjon nord for planområdet
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Gamle Montesorriskolen (gnr. 13 bnr. 101), sør for planområdet. Skolen er flyttet og det er uavklart bruk
av eiendommen.

Planområdet har gode solforhold. Soldiagrammene under viser dagens situasjon (illustrasjoner
fra stedsanalysen, Link Arkitektur)

21 mars kl 12

21 mars kl 15

Side 13 av 59

21 mars kl 18

20 mai kl 12

20 mai kl. 15

20 mai kl. 18

21 juni kl. 18

21 juni kl 20

Den høye bebyggelsen som er planlagt nord for planområdet (S5) vil ikke skjerme for sol.
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Dagens solforhold (illustrasjon fra stedsanalysen, Link Arkitektur)

3.4

Kulturminner og kulturmiljø

Det er utarbeidet kulturminnerapport for planområdet. Rapporten er vedlagt planforslaget og
beskriver i detalj bygningsmiljøet i planområdet. Dette står blant annet beskrevet i rapporten:
Området på Paradis består av hus av blandet karakter men er spesielt preget av eldre villaer
fra de første tiårene av 1900-tallet. Karakteristisk for disse husene er at de i stor grad er
inspirert av bergenshus fra slutten av 1700-tallet og tidlig 1800-tallet. I tillegg er det en del
hus tegnet i typisk jugendstil.
Boligfeltet er karakterisert av Byantikvaren i Bergen som et område preget av høye
arkitektoniske kvaliteter, både når det gjelder bygninger og hageanlegg. Tomtene er
karakterisert av store hager og usymmetrisk plassering av villaene etter typisk forstads- og
hagebyprinsipp.
Planområdet huser noen av de første villaene som ble bygd. Selv om de tre eneboligene er
oppført omtrent samtidig i tiden rundt 1914, har boligene svært ulikt arkitektonisk uttrykk.
Boligene er representanter for ulike retninger i boligarkitekturen i samtiden
(Historikarverksemda, kulturminnedokumentasjon, Fana gnr 13 bnr 175 m.fl., Jacob Kjødes
veg, side 5).
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Oversiktsfoto Paradis, fra 1951

3.5 Landbruk
Det er ikke registrert landbruksareal innenfor planområdet.
3.6 Naturverdier
Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor planområdet. Det er registrert
naturverdier utenfor planområdet, på Paradis (etter søk i Artsdatabanken). Se illustrasjon
under som viser registrerte rødlistede arter i nærområdet, samt en illustrasjon som viser
registrerte fremmede arter i området. Hagene innenfor planområdet er opparbeidet med
frukttrær og bærbusker, plen og ulike hageplanter. I en av hagene står en større blodbøk.
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Tyrkerdue

Liten ramsløkflue

Mosesildre

Vipe, Tyrkerdue,
Hønsehauk
Liten ramsløkflue

Stor ramsløkflue,
Almegalleblomsterflue

Elvemuslinger

Sivhøne, Vannrikse

Rødlistede arter nær planområdet. Planområdet markert med rød stiplet linje.

Side 17 av 59

Bulkemispel,
Parkslirekne

Amerikahumleblom,
Rød lungeurt

Alaskamjølke,
Stripetorskemunn,
Amerikahumleblom,
Parkslirekne, Valurt

Mongolspringfrø

Amerikahumleblom,
Platanlønn

Mink

Fremmede arter nær planområdet. Planområdet markert med rød stiplet linje.

3.7 Rekreasjonsverdi- og bruk
Planområdet består av tre hus med private hager. Hagene er i bruk av barn og unge som bor
der. Skoler og barnehager bruker ikke området. Nærmeste grøntområde er ca. 200 meter sør
for planområde, mens nærmeste skole (Paradis skole) er ca. 500 meter nord for planområdet.
På skolen er det lekeplasser og fotballbane.
Det finnes en del større trær i nærområdet samt en etablert grønnstruktur/park rundt
eiendommen Jacob Kjødesveg 13, også kalt Kjøden. Denne er i bruk som rekreasjonsområde
samt som akebakke vinterstid.
300 meter sør for planområdet er det gamle jernbanesporet (Vossabanen) gjort om til gang- og
sykkelveg. Denne er svært mye brukt.
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Oversikt skole og grønne arealer (illustrasjon fra stedsanalysen, Link Arkitektur)

3.8 Skole og barnehage
Nærmeste barneskole er Paradis skole. Paradis skole er utvidet med 200 elevplasser ved at
skolen får arealer i nabobygget (tidligere Fana gymnas). Det forventes vekst i elevtall på
Paradis skole som følge av boligutbygging, kapasiteten i dag er på ca. 500 elever mens det i
2030 er forventet et elevtall på ca. 700. Storetveit ungdomsskole ligger nord for planområdet
og Hop oppveksttun (ungdomsskole) sør for planområdet. Det er også flere barnehager i
nærområdet. I tillegg er det Steinerskole og Steinerskolebarnehage i nærområdet.
3.9 Barn og unges interesser
Siden planområdet består av tre hus med private hager er det ikke i bruk av barn og unge.
Skoler og barnehager bruker ikke området.
3.10 Veg og trafikkforhold
Jacob Kjødes veg er hovedtilkomstveg til selve planområdet og til boligene som ligger mot
sør og sørøst, her er det både villaer og noen mindre leilighetsbygg. Jacob Kjødes veg i dag er
smal, men med et smalt fortau på den nordligste delen av vegen, blant annet forbi
planområdet. Planområdet inkluderer også deler av Paradisalléen. Denne vegen i dag er også
smal, og uten fortau. Vegene benyttes som skoleveg.
Det foregår per i dag, høsten 2020, mye anleggsarbeid knyttet til utbyggingen av S5 og
midlertidige tiltak i allmenningen og dette fører til en stor del anleggstrafikk i Jacob Kjødes
veg.
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Begge vegene (Jacob Kjødes veg og Paradisalléen) er regulert i områdereguleringsplanen, og
Jacob Kjødes veg reguleres i Statens vegvesen sin plan for Fana, gnr. 13 bnr. 1132, Tunvegen
– Jacob Kjødes veg, gang- og sykkelveg. Her reguleres det med fortau i Jacob Kjødes veg.
Jacob Kjødes veg oppgraderes og det legges til rette for et fortau som er i tråd med krav fra
Statens vegvesen. Paradisalleen er regulert med fortau på 2 meter i områdeplan i sør-vest og
omregulert til gang- og sykkelveg i sør-øst for planområdet.

Allmenningen under utarbeiding høsten 2020

3.10.1 Kjøreatkomst
Jacob Kjødes veg brukes som tilkomst til en del boliger i området, mens Paradisalléen er lite i
bruk og er kun tilkomstveg til et fåtall boliger. Veien er en blindvei.
3.10.2 Trafikkmengde
Det er kun biltrafikk til eksisterende boliger og et fåtall kontorer sør for planområdet. Det er
ikke gjennomført trafikktellinger i planarbeidet.
3.10.3 Trafikksikkerhet
Eksisterende veger i/nær planområdet er i dag smale, med lav standard og uten fortau. Dette
gjelder både for Jacob Kjødes veg og for Paradisalléen. Ingen av disse vegene tilfredsstiller
dagens krav.
3.10.4 Kollektivtilbud
Planområdet ligger i kort gangavstand til bybanestopp og busstopp. Det er kontinuerlige
avganger med buss og bane.
3.10.5 Myke trafikanter
Det er ingen snarveger gjennom planområdet.
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3.11 Universell utforming
Det er rimelig god fremkommelighet til planområdet fordi det er ganske flatt. Eksisterende
veganlegg er ikke universelt utformet.
3.12 Vannforsyning og avløp
Vannet i området leveres fra Espeland vannbehandlingsanlegg. Statisk trykkhøyde på
offentlig vannledningsnett i området er normalt maks 110 moh. Avløpet i området føres til
Flesland kommunale avløpsanlegg. Kommunalt vann- og avløpsnett i området:
Vann:
Slukkevannsuttak:
Spillvann:

Ø100 mm/Ø 150 mm vannledning i grått støpejern, i Paradisalléen
Kum med brannventil ligger i Paradisalléen 17 og Jacob Kjødes veg
Ø225 mm spillvanssledning i glassfiber, i Jacob Kjødes veg
Ø 225 mm spillvannsledning, i betong, i Nesttunvegen

Det er utarbeidet VA-rammeplan vedlagt planforslaget (Haugen VVA).
Overvann fra dagens areal i planområdet infiltreres i hovedsak til grunnen, men noe renner
også ut i vegen Paradisalléen i sør og øst, og Jacob Kjødes veg i vest. Det som renner ut i
Paradisalléen følger vegen enten mot nord eller mot sør, og det som renner ut i Jacob Kjødes
veg følger vegen mot sør (Haugen VVA i VA-rammeplan).
3.13 Energi
Området ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Det er plassert en trafo sør i
planområdet sør for Paradisalléen, tett på vegkrysset ved Jacob Kjødes veg.
3.14 Støyforhold
Området er ikke spesielt utsatt for støy. Støykartet fra Statens vegvesen viser at planområdet
hverken er i rød eller gul støysone. Den planlagte nye bebyggelsen i nord vil også fungere
som støyskjerm til planområdet.
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Støykart (trafikkstøy), Statens vegvesen

Støyvarselkartene er utarbeidet etter Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging (T-1442). Støyvarselkartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul
(Lden>55dB) støysone langs riks- og fylkesveg. Støyvarselkartene fra Statens vegvesen viser
en prognosesituasjon 15–20 år fram i tid. Det vil si at årsdøgntrafikk, som er en av de
viktigste parametere i støyberegningsmodellen, er fremskrevet (basert på prognoser) til
oppgitt beregningsår.
Bebyggelsen som er planlagt i S5, nord for planområdet vil fungere som støyskjerm. Denne
bebyggelsen vil skjerme for støy fra bybanen og selve Paradiskrysset.
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Støysituasjonen i planområdet (illustrasjon fra stedsanalyse, Link Arkitektur)

3.15 Risiko og sårbarhet – eksisterende situasjon
Området er ikke ras- eller spesielt flomutsatt. Området er heller ikke utsatt for luft eller
grunnforurensing. Det er ikke kjent at områder i nærheten benyttes til lagring av farlig stoff
eller til spesialavfall. Eventuelle bombemål er ikke lokalisert i nærheten av planområdet.
Flomveger og overvannshåndtering er omtalt i VA-rammeplanen vedlagt planforslaget.
3.15.1 Grunnforhold
Det er ikke spesielt utfordrende grunnforhold i området.
3.15.2 Luft- og grunnforurensning
Området er ikke utsatt for grunnforurensning. Området kan bli påvirket av luftforurensning på
kalde fine dager i Bergen. Bergen kommune setter i gang tiltak hvis luftforurensningen kan bli
for høy.
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4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnende planer
4.1.1 Kommuneplanens arealdel ev. kommunedelplaner
Området avsatt til byfortettingssone i kommuneplanens arealdel. I tillegg er deler av
planområdet (gnr. 13 bnr. 175), Jacob Kjødes vei 6, vist med hensynssone kulturmiljø.

Kommuneplanens arealdel, planområdet markert som byfortettingssone
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Utsnitt kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun (fra 2001).

I kommunedelplanen er området avsatt til bolig.
4.1.2 Regionale planer
Aktuelt for området er:
•
•
•
•

Regional planstrategi 2016 – 2020: Utviklingsplan for Hordaland
Klimaplan for Hordaland 2014-2030
Regional kulturplan 2015-2025: Premiss - kultur
Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014-2025

Regional planstrategi 2016 – 2020: Utviklingsplan for Hordaland
Langsiktig mål: Hordaland skal være bærekraftig, attraktivt og nyskapende
Hovedmål: Hordaland skal ha:
- Høy sysselsetting
- Et inkluderende samfunn
- En klima- og miljøvennlig utvikling
- Samarbeid i en sterk Vestlandsregion
Strategier:
- Øke nyetablering og fremtidsrettet verdiskaping i næringslivet
- Bedre samhandling innen utdanningssektoren og mellom utdanningssektoren og
regionalt arbeidsliv
- Øke forskning som verktøy for markedsrettede innovasjoner i arbeids- og næringsliv
- Bedre trivsel og kvalitet i grunnskole og videregående skole for å øke
gjennomføringen
- Styrke inkludering gjennom frivillige organisasjoner i nærmiljøet
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-

Utvikle mer attraktive og funksjonelle regionale senter
Redusere klimagassutslipp og annen luftforurensning fra transportsektoren og
energiforsyning i bygninger
Styrke samordning av areal- og transportplanlegging i Bergensområdet
Tydeligere planstyrt og mer langsiktig og balansert forvaltning av areal, natur- og
kulturminneressurser
Utvikle en fremtidsrettet folkevalgt region
Styrke gjennomslagskraft i Europa
Styrke regionale transportforbindelser og digital infrastruktur

Klimaplan for Hordaland, 2014-2030
Klimaplanen for Hordaland 2014-2030 er en regional klima- og energiplan i medhold av planog bygningsloven. Den tar opp tre utfordringer – hvordan vi kan redusere utslipp av
klimagasser, hvordan energibruken kan bli mer effektiv og med mer fornybar energi, og
hvordan vi kan tilpasse oss til klimaendringene. Planen tar opp sammenhengen mellom
klimagassutslepp og energi. Det er derfor viktig at man innenfor planområdet er bevisst på
dette og vurderer miljøvennlige løsninger.
Regional kulturplan, premiss: kultur, 2015-2025
Regional kulturplan, premiss: kultur omfatter museum og kulturminnevern, arkiv,
kunstproduksjon og kulturformidling, bibliotek, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planen
erstatter fylkesplan for Hordaland 2005-2008, fylkesdelplan for kulturminne og fylkesdelplan
for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og ligger til grunn at kultur har sin klare egenverdi og
er en viktig utviklingsfaktor innen alle samfunnsområder og at kulturpolitikken skal fremme
demokrati og ytringsfrihet. Visjonen for Regional kulturplan er å videreutvikle Hordaland
som en ledende kulturregion og formålet med planen er å skape grunnlag for en offensiv og
langsiktig kulturpolitikk med forutsigbare rammer, internt i fylket og i forhold til eksterne
aktører.
Premiss – kultur er delt inn i ni innsatsområder; 1) Endring i bolig og infrastruktur, 2)
Formidling og deltakelse, 3) Verdiskaping, 4) Samordning og samhandling, 5)
Kulturminnevern og museum, 6) Arkiv, 7) Kunstproduksjon og kulturformidling, 8)
Bibliotek, 9) Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. I plansammenheng er det punkt 1, Endring i
bolig og infrastruktur, punkt 5, Kulturminnevern og museum, og punkt 9, Fysisk aktivitet,
idrett og friluftsliv som er aktuelle.
Endring i bolig og infrastruktur handler blant annet om urbanisering, stedsutvikling,
bygninger og landskap. Premiss – kultur har satt mål om å skape trygge, attraktive og
stimulerende nærmiljø, sikre en bærekraftig forvalting av landskap og omgivelser, løse
framtiden sine behov med nyskapende arkitektur og kunnskap og å løfte arkitekturen i
Hordaland ved hjelp av kunnskap, kompetanse og formidling.
Premiss – kultur trekker frem tre felt med ulike typer ansvar innenfor dette feltet. 1)
Planleggeransvaret ligger i en tydelig deltakelse og ansvar for den fysiske formingen av
omgivelsene for å være med på å sikre helhetlig planlegging og drøfting av de ulike
interessene som finnes. 2) Forvaltningsansvaret ligger i en forvalting av landskapet hvor
utvikling, bruk og vern finner en god balanse. 3) Som byggherre ligg ansvaret i å skape
attraktive, funksjonelle og stimulerende fysiske omgivelser, hvor ulike hensyn blir balansert
til det beste for innbyggerne. Stat, fylkeskommuner og kommuner trekkes frem og har en
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spesiell oppgave som forbilde. Det er viktig at reguleringsplanen ser ut over egne plangrenser
og leter etter løsninger som kan være med på å bedre lokalsamfunnet som en helhet.
Kulturminnevern og museum er delt inn i åtte ulike tema; dokumentasjon, museumsløft,
kulturminne som ressurs, utvalgte kulturminnekategorier, verdensarv, lokalt kulturminnevern
og museum, forvaltning i kulturminnevernet og tradisjonsuttrykk. I statlig politikk er vern av
kulturminne grunngitt i to forhold: Man skal sikre de ikke-fornybare ressursene fra
ødelegging, samtidig som man skal legge de til rette for lokal samfunnsutvikling og
verdiskaping. Premiss – kultur presiserer at det er viktig at hensynet til kulturminne skal
sikres i all lokal, regional og nasjonal utvikling og arealplanlegging. Forvaltningsansvaret er
delt mellom stat, fylkeskommuner og kommuner. Kommunene har et spesielt ansvar gjennom
rollen som lokal styresmakt med hjemmel i plan- og bygningsloven mens fylkeskommunen
og staten forvalter kulturminner etter kulturminnelova. De aller fleste kulturminne er eid av
private som dermed tar stort ansvar på vegne av samfunnet, og samspillet mellom de private
og de offentlige partene er viktig. Det er derfor viktig at eventuelle kulturmiljø eller
kulturminne i og rundt planområdet blir godt ivaretatt.
Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv har en visjon om «Aktiv Kvar Dag». Målet er at alle skal
kunne være aktive etter eget ønske og forutsetning på allment tilgjengelige område i naturen
og i anlegg i nærleiken av der de bur.
Hverdagsaktiviteten er kraftig redusert de siste 20 åra, for eksempel ved stillesittende jobber,
bruk av bil, og medie- og kommunikasjonsbruk. Friluftsliv er det området på kulturfeltet som
har klart størst interesse blant innbyggerne i Hordaland, mens idrett ligger som nummer tre.
Hovedfokuset er å skape gode aktivitetsvaner for barn og ungdom. Endringene i forholdet
mellom organisert aktivitet, egenorganisert fysisk aktivitet og kommersielle interesser må tas
hensyn til i all planlegging og utvikling av aktivitetstilbud og anlegg for fysisk aktivitet, idrett
og friluftsliv. Gjennom helhetlig tilnærming, hvor ulike virkemiddel ses i sammenheng og
roller og ansvar fordeles, kan et godt tilbud om aktivitet og anlegg/arena skapes i samarbeid
mellom offentlig, frivillig og privat sektor.
Regional plan for folkehelse, fleire gode levevilkår for alle, 2014-2025
Regional plan for folkehelse er forankret i regional planstrategi for Hordaland 2010-2011 og
erstatter Fylkesdelplan for universell utforming 2006-2009 «Deltaking for alle». Visjonen for
arbeidet er «fleire gode leveår for alle» og for å nå dette målet fokuserer planen på fem viktige
temaområder; Helhetlig folkehelsearbeid og universell utforming, lokalsamfunn, nærmiljø og
bolig, oppvekst og læring, arbeid og arbeidsplassen, aktivitet og sosial deltakelse. Plan- og
bygningsloven krever blant annet at all planlegging skal fremme befolkningen sin helse,
utjevne sosiale helseforskjeller og forebygge kriminalitet. Det er derfor viktig at det i
planframlegget blir lagt vekt på blant annet universell tilgjengelighet, gode og nære
uteoppholdsareal/grøntareal, støyproblematikk og kriminalitetsforebyggende tiltak.
4.2 Reguleringsplaner
Områdereguleringsplan for Paradis, Plan-ID 60760000: Det er flere bestemmelser og
rekkefølgekrav i områdereguleringsplanen som vil ha innvirkning på planleggingen av
området. Det gjelder blant annet krav om parkering i fellesanlegg i senterområde S5.
Det er i områdereguleringsplanens bestemmelser blant annet beskrevet planens formål og
innhold:
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Kommuneplanen legger opp til at boligbyggingen i hovedsak skal skje i senterområdene med
god kollektivdekning. Senterområdene langs bybanetraséen er prioritert. Boligfortetting langs
kollektivaksene skal hindre byspredning og gi en miljøvennlig byutvikling som minsker
transportbehov med bil.
Det skal gis muligheter til å transformere senterområdet på Paradis til et urbant boligmiljø
med høy tetthet og til et sosialt møtested med nødvendig offentlig og privat service. Planen
legger opp til en gatestruktur med brede fortau og gang- sykkelveger i og gjennom området.
Forholdene for gående og syklende er særlig vektlagt i planarbeidet.
Det står også som et rekkefølgekrav i punkt 3.3.5 at felles kjøreveg f_KV19 skal være
opparbeidet med tilhørende fortau før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest (jfr. §
1.12 om utbyggingsavtaler) for delfelt S8.

Områdereguleringsplan for Paradis, planområdet markert som BB1 Bolig.

Nord for planområdet, område S5 Paradisalléen 1, er regulert i områdereguleringsplanen for
Paradis. Det er innsendt søknad om tillatelse til tiltak (byggesak) for eiendommene (saksnr
201632795). Det er gitt dispensasjon for antall parkeringsplasser i S5. Antall
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parkeringsplasser per 100m2 må derfor bli lavere enn det områdereguleringen har fastsatt. Det
er sikret minimum og maksimum parkeringsplasser i planforslaget.
Selve planområdet er ikke detaljregulert. Det pågår planarbeid for Fana, gnr. 13 bnr. 1132,
Tunvegen – Jacob Kjødes veg, gang- og sykkelveg. Planområdet overlapper noe med
plangrensen for BB1. Planforslaget er lagt ut på begrenset høring i mai 2020. Planforslaget for
BB1 er tilpasset formålene og linjene i utkast til plan for Tunvegen. De to planene overlapper
hverandre slik at midlertidig bygge- og anleggsområde blir sikret gjennom reguleringsplan
uavhengig hvilken av dem som godkjennes først.

Utsnitt utkast plan for Tunvegen ved begrenset høring

Det er sommeren 2017 varslet oppstart av planarbeid på eiendommene sør for BB1, gnr 13
bnr 101, 615, Paradisalléen 20. Dette området er regulert i plan for Montesorriskolen fra
2013. Nytt planarbeid er varslet med formål bolig. Dette planarbeidet er stoppet opp.
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Varselkart, Paradisalléen 20, gnr. 13 bnr. 101, 615

Paradisalléen 20: Gjeldende plan (fra 2013) sør for planområdet, Fana, gnr 13 bnr 101, Montesorriskolen
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4.3
-

Temaplaner
Kulturminnegrunnlag utarbeidet av Byantikvaren i forbindelse med strategiprogram
for Paradis og områdereguleringsplan for Paradis sentrum
Arkitektur og byformingsstrategi for Bergen, Arkitektur +, 2019
Grønn strategi, Klima- og energihandlingsplan for Bergen, 2016
Sykkelstrategi for Bergen 2010 – 2019
Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014 - 2017
Kulturminnestrategi for Bergen, 2019
Kommunedelplan Blågrønn infrastruktur i Bergen
Grøntmiljøplan 2012 – 2020
Kommuneplanens samfunnsdel (KPS)

4.4 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging
De statlige retningslinjene for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging har som mål at
steds- og byutvikling blir tilpasset de lokale forholdene og at transportsystem skal utvikles
slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode
løsninger, trygge lokalsamfunn og boligmiljø, god trafikksikkerhet og effektiv
trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i
planleggingen.
Rikspolitiske retningslinjer for styrking av barn og unges interesser i planlegging
De statlige retningslinjene for barn og unges interesser i planlegging har som mål og sikre et
oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Det
skal sikres at oppvekstmiljøet har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid
samsvarer med eksisterende kunnskap om barn og unge sine behov.
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5 Beskrivelse av planforslaget
5.1 Planlagt arealbruk
Planens formål er å legge til rette for boliger – blokkbebyggelse. Planområdet ligger innen
gangavstand til bybanestopp, og det legges til rette for utnyttelse i tråd med
områdereguleringsplanen for Paradis. Det er foreslått inntil 30 nye boenheter fordelt på tre
delområder (BBB1, BBB2 og BBB3) og fire boligblokker. Eksisterende bolig i Jacob Kjødes
veg 6 er foreslått regulert i tråd med eksisterende situasjon. Området er planlagt med en
utnyttelse med %-BRA = 100%. Dette er i tråd med utnyttelsen på 100% satt i
områdereguleringsplanen for Paradis, og i samsvar med formål bolig. Det er foreslått 4 etasjer
for det nordlige bygget innenfor delfeltet BBB1. Områdereguleringsplanen har vedtak om tre
etasjer for hele feltet BB1.
Den nye boligbebyggelsen er foreslått med lavblokkbebyggelse hvor tre av byggene er
regulert med inntil 3 etasjer og et av byggene er regulert med inntil 4 etasjer. Det høyeste
bygget inntil 4 etasjer vil ligge tett på den nye bebyggelsen nord for planområdet, slik at en vil
få en nedtrapping i byggehøyder fra nord mot sør.

Planlagt ny bebyggelse (Link arkitektur as)

5.1.1 Reguleringsformål
Hovedformålet i planforslaget er boligbebyggelse. Det foreslås regulert tre delfelt med formål
boligbebyggelse – blokkbebyggelse: BBB1, BBB2 og BBB3. Den nye boligbebyggelsen er
foreslått med lavblokk hvor tre av byggene er regulert med inntil 3 etasjer og et av byggene er
regulert med inntil 4 etasjer. Det høyeste bygget inntil 4 etasjer vil ligge tett på den nye
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bebyggelsen nord for planområdet, slik at en vil få en nedtrapping i byggehøyder fra nord mot
sør.

Plankart

Lekeplass (BUT) med et større uteoppholdsareal er planlagt midt i planområdet. Dette arealet
vil være skjermet fra trafikk og støy, samtidig som det vil være godt tilgjengelig på grunn av
stiene som skal etableres gjennom området. Parkering er planlagt i parkeringskjeller i den nye
bebyggelsen nord for planområdet (område S5 Paradisalléen 1).
Kjørevegene sør og vest i planområdet er planlagt i tråd med områdereguleringsplanen, og i
tråd med pågående reguleringsplanarbeid igangsatt av Statens vegvesen.
Formål
Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse – frittliggende (BFS)
Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB)
BBB1
BBB2
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Totalt areal
762m2
1082m2
856m2

609m2
150m2
172m2
3632m2

BBB3
Uteoppholdsareal (BUT1)
Uteoppholdsareal (BUT2)
Sum areal denne kategori:
Samferdsel og teknisk infrastruktur
SKV (Kjøreveg)
SF (Fortau)
SGS1 (Gang-/sykkelveg)
SGS2 (Gang-/sykkelveg)
Sum areal denne kategori:
Totalt

519m2
200m2
230m2
48m2
997m2
4629m2

Samlet %-BRA = 100%, utregnet med utgangspunkt i området avsatt til blokkbebyggelse,
frittliggende boligbebyggelse og uteoppholdsareal (formål BBB1, BBB2, BBB3, BFS og
BUT).
5.2 Gjennomgang av reguleringsformål
5.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives
Innenfor planområdet er det regulert fire delfelt til boligformål, hvor tre av disse delfeltene
kan bebygges med blokk. Delfeltene har ulik utnyttelse og ulike byggehøyder.
Byggeformål
Reguleringsformål
Antall boenheter
Felt BFS
Felt BBB1
Felt BBB2
Felt BBB3
Byggehøyde
Felt BFS
Felt BBB1
Felt BBB2
Felt BBB3
% BRA
Felt BFS
Felt BBB1
Felt BBB2
Felt BBB3

Bolig
Inntil 30 nye boenheter
1 (eksisterende bolig)
19
8
3
MH k +50
BH k +49 og BH k+46
BH k+46
BH k+46,5
%-BRA = 35%
%-BRA = 170%
%-BRA = 110%
%-BRA = 90%

Det kan totalt etableres inntil 30 nye boenheter innenfor planområdet.
Området rett nord for planområdet, nord S5, Paradis lokalsenter har en høy utnyttelse med
store sammenhengende boligbygg på 5-6 etasjer. I et område der områdeplanen legger opp til
fortetting vil det være naturlig med en gradvis nedtrapping fra høy til lavere bebyggelse med
utgangspunkt fra Paradis sentrum.
BBB1 ligger i planforslaget nærmest både bybanestoppet og S5 sett i forhold til BBB2 og
BBB3. Området BBB1 er derfor planlagt med en høyere utnyttelsesgrad sammenliknet med
BBB2 og BBB3. Området BBB1 er økt fra en %-BRA på 165% til en %-BRA på 170% etter
offentlig ettersyn på grunn av at en kjelleretasje er lagt til. Denne økningen i utnyttelse fører
ikke til endringer for naboer sammenliknet med planforslaget som var på offentlig ettersyn.
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Bygget på hjørnet som ligger nærmest bybanestoppet, i BBB1, er beholdt med 4 etasjer. 4.
etasje i BBB1 er etter offentlig ettersyn trukket inn noe mot sør, noe som vil forbedre sol- og
utsiktsforhold for S5, naboene i nord.
Utenfor planområdet er også eksisterende villabebyggelse i sørvest lavere, med spredt
bebyggelse bestående av eneboliger og et par flermannsboliger lenger nede i Jakob Kjødes
veg. BBB2 og BBB3 ligger nærmere denne bebyggelsen og har derfor fått en lavere
utnyttelse.
BBB1 ligger på det mest sentrale hjørnet ift. kollektivtransport, bare 90m fra bybanestoppet
på Paradis og vil fungere som en brobygger mellom S5 og eksisterende enebolig- og
villabebyggelse i sørvest. BBB1 er med sine 4 etasjer vel 1 etasje høyere enn
omkringliggende villaer, men hele to etasjer lavere enn S5. Det vil være naturlig å trappe
bebyggelsen ned etter hvert som avstanden til S5 blir større, en tilnærming som svarer på
kravet om fortetting, tilpasset nærmiljø og lokal bygningstypologi.
Snitt 1-1 og illustrasjon 1 vedlagt planforslaget viser hvordan denne nedtrappingen vil gi en
gradvis overgang fra tett og høy senterbebyggelse i krysset mot mer spredt bebyggelse i sør
og vest, i tråd med områdeplanen.
I tillegg ønsket fagetaten en lavere utnyttelse i BBB2 (mot Paradisalléen i sør), omtalt i
fagnotatet ved offentlig ettersyn. BBB2 er justert ned fra en %-BRA = 120% til en %-BRA =
110%.
Dette inngår i planforslaget:
•

Inntil 19 nye boenheter kan etableres i felt BBB1, fordelt på to bygg (A og B). Bygg A
kan bygges med inntil 4 etasjer. Bygg B kan bygges med inntil 3 etasjer. Samlet
utnyttelse for delområde BBB1 er %-BRA=170%. Byggehøyde er vist på plankartet.

•

Inntil 8 nye boenheter kan etableres i felt BBB2. Nytt bygg er vist som bygg C på
illustrasjonsplan. Bygg C kan bygges med inntil 3 etasjer. Utnyttelsen for delområde
BBB2 er %-BRA = 110%. Byggehøyde er vist på plankartet.

•

Inntil 3 nye boenheter kan etableres i felt BBB3. Nytt bygg er vist som bygg D på
illustrasjonsplan. Bygg D kan bygges med inntil 3 etasjer. Byggehøyde er vist på
plankartet.

•

I felt BFS kan det ikke oppføres nye boliger i formålet. Eksisterende enebolig er
foreslått regulert i tråd med dagens situasjon.

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Prosjektet består av fire mindre leilighetsbygg. Den nye bebyggelsen tilpasser seg det flate,
eksisterende terrenget og nabobebyggelsen både mht. volum og materialbruk. Byggene er
betraktelig lavere enn naboprosjektet i nord og trappes ned ytterligere mot de lavere
byggehøydene ellers i nabolaget. Den nye bebyggelsen har et moderne uttrykk som speiler sin
tid og passer inn i et boligmiljø bestående av nyere og større boligbebyggelse i nordøst og
mindre eneboliger i sørvest.

Side 35 av 59

Illustrasjonsplan (Link Arkitektur)

For at planforslaget skal realiseres må eksisterende bebyggelse på to av tomtene rives. I
tillegg foreslås regulert omtrent 34% av eiendom 13/175, i Jacob Kjødes veg 6, til ny
bebyggelse (bygg D). Bygg D er en del av hagen til Jacob Kjødes veg 6.
5.3.1 Byggehøyder
Det kan bygges lavblokk på inntil fire etasjer i bygg A, mens de resterende lavblokkene kan
bygges inntil 3 etasjer. Byggehøydene er vist på illustrasjonsplanen.
5.3.2 Grad av utnytting
Grad av utnytting er satt til %-BRA = 100%. Tomtearealet som er lagt til grunn for
beregningen er formål BBB1, BBB2, BBB3, BFS og BUT1 og BUT2. Grad av utnytting er
dermed beregnet slik:
Flateareal for BBB1 (1082m2), BBB2 (856m2), BBB3 (609m2), BFS (762m2), BUT1
(150m2) og BUT2 (172m2) = 3632m2
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BRA per boligformål:
BBB1: 1082x170% = 1839m2 BRA
BBB2: 856x110% = 942m2 BRA
BBB3: 609x90% = 548m2 BRA
BFS: 762x35% = 267m2 BRA
Samlet BRA = 3596 m2 BRA
3596 x 100 = 99,0 = 100%
3632
5.4 Boligmiljø og bokvalitet
Planområdet ligger skjermet fra støy og biltrafikk. Det er korte avstander til Paradis sentrum,
skoler og barnehager. Området ligger tett på bybane og kollektiv slik at det er tilrettelagt for å
ikke bruke bil. Det er lagt opp til svært gode gang- og sykkelforbindelser i området, og dette
vil gjøre området ytterligere attraktivt. Det er gode sol- og lysforhold. Prosjektet skal tilby
varierte størrelser på boenhetene. Det er i bestemmelsene lagt inn krav om:
• Maksimum 20% av boenhetene kan ha bruksareal under 50m2.
• Minimum 20% av boenhetene skal ha bruksareal over 80m2.
• Nye boenheter skal ikke være mindre enn 35m2 BRA + bodareal.

Illustrasjon av planlagt ny bebyggelse (Link Arkitektur)

5.5 Uteoppholdsareal
5.5.1 Privat og felles uteoppholdsareal
Det skal etableres minimum 7m2 privatareal og minimum 15m2 fellesareal per boenhet.
Kravene til uteoppholdsareal går foran tillatt utnyttelsesgrad.
Uteoppholdsarealer som inngår i arealkravet, skal oppfylle følgende kvalitetskrav:
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•
•

•
•
•
•

God gangadkomst til uteoppholdsarealene. Alle boliger skal ha maksimalt 100 m
sikker gangavstand til nærmeste del av uteoppholdsareal på bakkeplan.
God og varig brukskvalitet i opparbeiding og møblering skal fremgå av byggesøknad.
Barn og unges behov for lekeområder må ivaretas i utforming. Areal uten praktisk
brukskvalitet medregnes ikke i arealkravet. Areal som er brattere enn 1:3 vil ikke
kunne medregnes hvis ikke arealet har spesielle bruksverdier.
Det skal skjermes mot vind, og halve arealet på bakkeplan skal ha sol i 4 timer ved
vårjevndøgn.
Arealet skal ferdigstilles før det gis ferdigattest for ny bolig.
Areal som kreves lagt på bakkeplan skal ligge på naturterreng, eller som opparbeidet
dekke med god terrengkontakt, dimensjonert for å kunne tåle et permanent
vegetasjonsdekke.
Uteoppholdsareal til større områder skal opparbeides i sammenheng for å gi
tilstrekkelig kvalitet og flerfunksjonelle områder.

Kvalitetskravene er i tråd med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Arealkravet følger
minimumskrav i områdereguleringsplanen. Størrelsen på arealene er dermed i tråd med
områdereguleringsplanen og ikke KPA.
Felles uteoppholdsarealer for boliger skal være ferdig opparbeidet før nye boliger tas i bruk.
Det tillates trinnvis ferdigstillelse av uteoppholdsareal knyttet til de ulike delfeltene. Formål
BUT1 skal være ferdig opparbeidet i første byggetrinn.

Sol uteareal 21. mars kl 15
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Uteoppholdsarealene vil ha tilfredsstillende universell adkomst fra boligene. Alle boliger
innenfor delfeltene vil få maksimalt 100 m sikker gangavstand til nærmeste del av
uteoppholdsareal på bakkeplan. Det er også i bestemmelsene satt krav til god og varig
brukskvalitet i opparbeiding og møblering av uteoppholdsarealet. Dette skal framgå av
byggesøknad.
Barn og unges behov for lekeområder skal ivaretas i utforming og det skal etableres lekeplass
og sandlekeplass i midten av planområdet (BUT1 og BUT2). I planområdet er det ikke areal
som er brattere enn 1:3. Uteoppholdsarealet på bakkeplan skal ligge på naturterreng.
Lavblokkbebyggelsen i BBB1, BBB2 og BBB3 rundt planlagt uteareal vil skjerme for vind og
støy, skjerme for vind og støy vil også boligprosjektet i nord S5. S5 vil spesielt skjerme for
nordavind.
Det skal opparbeides minimum 7m2 privat uteoppholdsareal per enhet som skal løses på
balkong/terrasse. De private uteoppholdsarealene skal ligge i umiddelbar tilknytting til
boenheter. Det skal i tillegg etableres minimum 15m2 felles uteoppholdsareal per boenhet.
For delfelt BBB1 skal det opparbeides 285m2 felles uteoppholdsareal inklusiv BUT1. Det
skal opparbeides 120m2 felles uteareal for delfelt BBB2, og 45m2 for delfelt BBB3. BUT2
inngår i felles uteoppholdsareal for BBB2 og BBB3.
Felles og privat uteoppholdsareal innenfor vært delfelt skal opparbeides innen det søkes
ferdigattest for det respektive delfeltet. I tillegg til lekeplass skal også areal avsatt til BUT
(uteoppholdsareal) benyttes til felles uteoppholdsareal. Den trinnvise ferdigstillelsen av
lekeplassene er beskrevet i neste punkt, under 5.5.2.
Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for utforming av bebyggelse og
uteoppholdsareal. Arealene skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av en så stor del
av befolkningen som mulig, og det skal tilrettelegges for en oversiktlig og trafikksikker
framkommelighet for gående.
Uteoppholdsareal skal ikke ha støynivå over 55dBA. Dokumentasjon skal fremlegges
sammen med søknad om tiltak.
5.5.2 Andre uteoppholdsarealer
Det skal legges til rette for lekeplass sentralt i planområdet, innenfor formål BUT. BUT1
opparbeides og benyttes av BBB1. BUT2 opparbeides og benyttes av BBB2 og BBB3.
BUT1 opparbeides innen det søkes ferdigattest for BBB1. BUT2 skal opparbeides innen det
søkes ferdigattest for BBB2. BBB3 kan opparbeides uten krav til BUT.
5.6 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert verneverdig kulturminner og kulturmiljø innenfor planområdet. Det er
utarbeidet kulturminnedokumentasjon som er vedlagt planforslaget. Eksisterende situasjon er
omtalt og dokumentert i kulturminnedokumentasjonen. Eksisterende bolig i Jacob Kjødes veg
6 er regulert i tråd med eksisterende situasjon. Dette huset er mest autentisk sett i forhold til
da det ble bygd. Boligen er regulert i tråd med eksisterende situasjon, men er ikke sikret med
hensynssone.
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5.7 Miljøtiltak
Det er i bestemmelsene lagt inn krav om at deler av nåværende grøntareal og eksisterende
vegetasjon, bør søkes integrert i ny bebyggelse. Store trær dvs. trær med stammeomkrets over
90 cm målt én meter over bakken, skal erstattes dersom de må fjernes.
5.8 Samferdsel
5.8.1 Veg og atkomst
Disse trafikkarealene er på plankartet regulert som offentlig:
- o_SKV (kjøreveg)
- o_SF (fortau)
- o_SGS1/2 (gang-/-sykkelveg)
Disse arealene er regulert i samsvar med områdereguleringsplanen på Paradis samt Statens
vegvesens reguleringsplan som er under arbeid. Trafikkarealene skal opparbeides med bredde
og kurvatur som vist på plankartet. Det er godt tilrettelagt for myke trafikanter.
Paradisalléen er tilkomstveg til område S8 (øst for BB1) i områdereguleringsplanen for
Paradis og enkelte eiendommer sør for planområdet.
Innkjøring til BBB1 er kun for av- og påstigning, med snuhammer for hele feltet. Tilkomst til
BBB2 og BBB3 er primært til fots fra ny adkomst fra offentlig gang- og sykkelveg i
Paradisalléen til BBB2 og fra allmenningen til BBB3.
Hovedadkomst til området er med bil fra Jacob Kjødes veg til parkeringskjeller nord for
planområdet (S5). Hovedadkomst for gående er fra kollektivknutepunkt i Paradiskrysset. For
myke trafikanter er planområdet lett tilgjengelig fra flere sider. Reguleringsplanen regulerer
fortau på 2,5 meter langs Paradisalleen i sør og viderefører gang- og sykkelvegen fra
områdereguleringsplan.
Det skal ved utbygging for alle delfeltene utarbeides en trafikksikkerhetsplan for bygge- og
anleggsfasen. Trafikksikkerhetsplanen skal også ivareta myke trafikanter på tilkomstveiene til
planområdet.
Planforslaget regulerer kjøreveg Paradisalléen (o_SKV og o_SF) med bredde fire meter og en
parkeringslomme på to meter. I tillegg reguleres fortau som nevnt med 2,5 meter. Det er i
områdeplanen rekkefølgekrav til felt S8 (øst for BB1) om at denne vegen skal opparbeides.
Vegen vil være tilkomstveg for S8. Det er lagt inn krav om at delfelt BBB2 og BBB3 ikke kan
bygges ut før o_SKV og o_SF er gjennomført.
BB1 trenger ikke å benytte Paradisalléen som tilkomstveg, da all parkering skal foregå i
parkeringskjelleren i S5. Det gjelder for alle delfeltene, BBB1, BBB2 og BBB3. Det er kun
lagt til rette for på- og avstigning via offentlig gang- og sykkelveg i Paradisalléen. Det er lagt
til rette for kjøreadkomst til eksisterende eiendommer.
Alle delfeltene vil også benytte interne gangveger i tillegg til fortau i Jacob Kjødes veg og
offentlig gang- og sykkelveg i Paradisalléen og allmenningen for å sykle eller gå til for
eksempel Paradis skole, butikken eller til bybanestoppet. Kjørevegen sør for planområdet vil
bli lite benyttet.
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Det er en fordel for S8 at deres tilkomstveg allerede er regulert når de skal i gang med sitt
planarbeid. Planforslaget tar opp i seg alle punktene i områdeplanen for BB1 knyttet til
rekkefølge og utbyggingsavtale.
5.8.2 Varelevering og atkomst for store kjøretøy
Det er lagt til rette for adkomst for blant annet flyttebil og utrykningskjøretøy vist med
adkomstpil på plankartet.
5.8.3 Parkering
Nord for planområdet, område S5 Paradisalléen 1, er regulert i områdereguleringsplanen for
Paradis. Det er i områdereguleringsplanen lagt inn bestemmelse om at for planområdet (BB1)
skal parkering skje i parkeringsanlegg i S5.
Det er gitt dispensasjon for antall parkeringsplasser i S5. Antall parkeringsplasser per 100m2
er derfor lavere enn det områdereguleringen har fastsatt. I bestemmelsene er det lagt inn krav
om minimum 0,4 og maksimalt 0,8 bilparkeringsplasser per 100m2 boligareal. Dette gir et
maksimalt antall bilparkeringsplasser på 14 plasser og et minimum på 7 plasser for BBB1.
Det gir et maksimalt antall bilparkeringsplasser på 7 plasser og et minimum på 3 plasser for
BBB2. For BBB3 vil det være maksimalt 4 plasser og minimum 2 plasser.
5.8.4 Kollektivtilbud
Det er ikke behov for å sette av areal til kollektivtransport innenfor planområdet. Området er
godt dekket med både bussforbindelser og bybane i nærheten.
5.8.5 Gangtraseer og snarveger
Planforslaget bidrar til en forbedring av ganglinjer og snarveger, det legges til rette for å gå og
sykle forbi og gjennom planområdet. Planområdet grenser til en planlagt offentlig allmenning
som vil være positivt for nye beboere i området. Allmenningen vil kunne fungere som en
møteplass.
5.8.6 Sykkel
Det er lagt til rette for sykkelparkering innenfor planområdet, både på bakken og i
bygningenes kjellere/underetasjer. Sykkelparkering er vist på illustrasjonsplan. Det er i
planforslaget krav om 2,5 sykkelparkeringsplasser per 100m2 bolig. Det er også lagt ved en
tegning som viser sykkelparkering i underetasjer. Det kan brukes stativ for parkering av
sykler i to høyder. Det er lagt til rette for areal både for lastesykler og sykkelvogner i både
kjelleretasje i BBB1 og på bakkeplan.
5.9 Universell utforming
Det skal legges til rette for universell tilkomst til boenhetene og lekearealet. Lekearealet
(BUT) skal ha universell utforming og skal utstyres og tilrettelegges for allsidige aktiviteter
5.10 Vannforsyning- og avløp
Det er utarbeidet VA-rammeplan vedlagt planforslaget. I VA-rammeplanen (Haugen VVA)
omtales blant annet flomveger og eventuelt forurensing av overvann. Utbygging i
planområdet vil ikke representere noe økt fare for forurensning av overvannet i området og
det er ikke behov for rensetiltak.

Side 41 av 59

5.11 Renovasjon
Det skal settes av egnet areal til renovasjon (bossug) på motsatt side av arealet avsatt til
renovasjon i naboplan (S5), nord for planområdet. Nedgravd renovasjonsløsning for BB1
plasseres i ytterkant av allmenningen mellom BB1 og S5. Det betyr at bossbil kan hente avfall
på samme sted for begge boligområdene, både S5 og BB1. Renovasjonsteknisk plan er
godkjent og lagt ved planforslaget. Det er inngått avtale med grunneier og S5 om plassering
av renovasjonsløsning utenfor planområdet.
Det vært særdeles tidkrevende å komme i mål med en tilfredsstillende renovasjonsløsning for
dette planforslaget. Det har vært jobbet med renovasjonsplanen kontinuerlig siden 2018,
mange parter har vært involvert og det har vært mange hensyn å ta. Renovasjonsløsningen har
krevd stor grad av samarbeidsvilje fra eksterne parter, spesielt fra Statens Vegvesen, som nå,
høsten 2020, er i full gang med å få priset og etablert allmenningen der avfallskontainerne er
plassert. Det er trangt om plassen grunnet mange installasjoner i grunnen, bla. en
fjernvarmeledning som allerede er flyttet for å gi plass til plast og papiravfall for BB1.
BIR har tidligere gitt positiv uttalelse til RTP for BB1, planlagt og dimensjonert som en felles
løsning med S7 og S5. Denne løsningen var av ulike grunner vanskelig å få gjennomført, og
det ble sendt inn en alternativ løsning, basert på en reduksjon av antall boenheter. Det ble her
foreslått en løsning med nedgravde beholdere med hydraulisk lift. BIR stilte seg ikke positiv
til den skisserte alternative løsningen da den ville ha medført enda en type renovasjonsbil inn i
området.
En ny revisjon av RTP, som baserer seg på en løsning der BB1 fortsatt løses helt uavhengig
av S5 og S7, men med bunntømte kontainere for avfallstypene papir/papp og plast, ble sendt
inn i februar 2020 og fikk positiv uttalelse fra BIR den 19.02.2020. I august 2020 bes RTP
revidert iht. gjeldende veileder fra BIR, dvs. at en tar høyde for nye krav om matavfall og
tekstiler. Avfalls- og kildesortering er et politisk viktig tema for Bergen.
Kravet vedr. matavfall som en egen fraksjon kom helt på slutten av denne prosessen. Det er
dessverre ikke mulig å endre på plassering og antall nedgravde kontainere. En ser derimot
ikke bort fra at nye tekniske løsninger kan bli tilgjengelige i framtiden, noe som kan bidra til
at det kan tilrettelegges for egne fraksjoner for mat- og tekstilavfall.
Det planlegges å nytte nedgravde avfallsbeholdere. For restavfall planlegges det et mobilt
avfalls-sug, med eget dockingpunkt, uavhengig av S5. Når det gjelder glass- og metall, er det
normalt ikke behov for egen kontainer da antall enheter er under 40.
Nærmeste avfallsstasjon med kontainer for tekstiler og beholder for glass- og metall finnes i
en avstand på ca. 130m fra planområdet. Selv om denne skulle fjernes ved utbygging av S1,
finnes tilsvarende i Statsminister Michelsensveg og på Hop hhv. 1,1km og 1,4km unna
planområdet. BIRs returpunkter for glass/metall er utstyrt med nivåmålere som gir
kontinuerlig informasjon om fyllingsgrad. På denne måten kan BIR kjøre dynamiske ruter for
tømming av containerne. Det vil med andre ord være kapasitet i nærområdet til 30 ekstra
boenheter for glass/metall.
5.12 Energiløsninger
Bebyggelsen skal knyttes til fjernvarmenettet dersom det er lagt frem ledningsnett til feltet.
Det kan gis unntak for bygg som krever lite energi fra tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg
dersom utbygger kan dokumentere at tiltaket har energiløsninger som er bedre ut fra
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miljømessig, energimessig og samfunnsøkonomisk synspunkt. Det skal tas stilling til om
tappevann likevel skal oppvarmes med fjernvarme.
Det er i planforslaget regulert ny kjøreveg Paradisalléen. I foreslått ny avkjørsel er det plassert
en trafo i dag. Denne trafoen må fjernes når kjørevegen Paradisalléen til formål S8 (i
områdeplanen) skal opparbeides. Planforslaget for BB1 har ikke funnet endelig plassering for
ny trafo. Endelig ny plassering, hvis behov, bør avklares i forbindelse med planarbeidet for
S8. Trafo kan plasseres mange steder utenfor planområdet for BB1.
Det er i planforslaget lagt inn bestemmelser knyttet til ny nettstasjon. Det tillates oppført
nettstasjon i formål BBB.
5.13 Risiko og sårbarhet – avbøtende tiltak
Det er ikke spesiell fare for ras eller flom i området. Det er heller ikke satt krav til eventuelle
tiltak for å skjerme mot kuldedrag, vind, luftforurensing, grunnforurensing, radonstråling eller
strålefare. Planområdet er ikke spesielt utsatt for risiko. Se også ROS-analysen i kapittel 8 og
godkjent VA-rammeplan vedlagt planforslaget.
5.13.1 Støytiltak
Støykrav til boligbebyggelse skal oppfylles i tråd med § 22 i kommuneplanens arealdel
(KPA2018). Eventuelle støytiltak avklares ved detaljprosjektering og dokumentasjon må
fremlegges sammen med søknad om tiltak. Følgende forutsetninger må være oppfylt:
- Bygningene må ha en slik konstruksjon at innvendig støynivå ikke overskrider 30 dB.
- Minst ett soverom må plasseres på den stille siden.
- Uteoppholdsarealer skal ikke ha støynivå over 55 dB.
5.14 Terrenginngrep og massehåndtering
Sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge plan for massehåndtering og
deponering av masser.
5.15 Rekkefølgebestemmelser
Det er i bestemmelsene lagt inn rekkefølgekrav i tråd med områdereguleringsplanen for
Paradis samt bestemmelse om utbyggingsavtale.
Det er også lagt inn et punkt om at delområdene BBB1, BBB2 og BBB3 kan bygges ut i ulike
utbyggingsetapper. Det er også et krav om at BBB1 skal bygges ut først.
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6

Planprosess og medvirkning

Det ble avholdt oppstartsmøte med fagetaten i Bergen kommune 1. juni 2017
Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt naboer/grunneiere og offentlige og private
instanser i brev datert 28.06.17, og annonsert i BT 01.07.17.

Annonse i BT

Det ble avholdt undervegsmøte med fagetaten i Bergen kommune 2. november 2017. Her ble
merknadene til oppstart gjennomgått, og stedsanalysen ble presentert. Etter undervegsmøte er
plangrensen utvidet noe i sør, slik at den tar opp i seg krysset Jacob Kjødesveg/Paradisalléen i
tråd med områdereguleringsplanen. Denne utvidelsen ble ikke varslet i eget brev.
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Planforslaget med utvidet plangrense var på offentlig ettersyn fra 29.09.18 til 13.11.18. Det
ble avholdt merknadsmøte med fagetaten i Bergen kommune 19.12.18.
Når det gjelder medvirkning ble oppstart av planarbeid varslet på vanlig vis med brev og
annonse. I tillegg har alle berørte eiendommer innenfor planområdet fått ytterligere
informasjon på telefon og på befaring. Det er avholdt et møte med nabo, Jacob Kjødes vei 6,
som er del av planarbeidet.
6.1 Krav om konsekvensutredning?
Det er ikke krav om konsekvensutredning. Planforslaget er i tråd med overordnet plan.

7 Konsekvensutredning
Det er ikke krav om konsekvensutredning. Planforslaget er i tråd med overordnet plan.
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8 Virkninger og konsekvenser av planforslaget
8.1 Overordnede planer
Planforslaget er i tråd med overordnede planer, både kommuneplanens arealdel
og områdereguleringsplanen for Paradis. Utnyttelsen foreslått i planforslaget er satt til
%BRA=100%, og det er i tråd med områdereguleringsplanen. Planforslaget er ikke i tråd med
områdereguleringsplanen når det gjelder bestemmelse om høyde – for en mindre del av feltet.
Støykrav til boligbebyggelse skal oppfylles i tråd med § 22 i kommuneplanens arealdel
(KPA2018).
Ett bygg er i planforslaget foreslått regulert med inntil 4. etasjer. Dette bygget ligger nord-øst
i planen og tettest på planlagt utbygging nord for planområdet. I områdeplanen er det satt en
begrensning på 3. etasjer i dette området. Planforslaget BB1 legger ikke opp til en utbygging
på deler av eiendommen i nord-vest (Jacob Kjødes vei 6). Eksisterende hus reguleres i tråd
med dagens situasjon. Dette gir en positiv konsekvens for planlagt ny bebyggelse nord for
planområdet, og foreslåtte byggehøyder og utnyttelse vil ikke føre til samme konsekvens som
med en full utnyttelse satt i tråd med områdeplanen.
8.1.1 Eksisterende reguleringsplaner
Planforslaget gir ikke konsekvenser for naboplaner. Det er igangsatt planarbeid også for
område sør for planområdet.
8.2

Arkitektur og byform

8.2.1 Estetikk
Planforslaget vil føre til konsekvenser for både landskap, bygde omgivelser og for
silhuettvirkningen. Det er i planprosessen jobbet spesielt med utforming av ny bebyggelse slik
at det skal passe inn med den fremtidige nabobebyggelse, og den eksisterende
villabebyggelsen som skal bevares i området. I stedsanalysen vedlagt planforslaget ble ulike
utbyggingsmuligheter for planområdet vurdert.

Illustrasjon av planlagt ny bebyggelse (Link Arkitektur)
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Nye bygg skal gis en god materialbruk og en utforming med høy arkitektonisk kvalitet
tilpasset bymessig struktur. Det skal redegjøres for bygningers plassering og utforming, slik at
det kan oppnås god funksjonell og arkitektonisk helhetsvirkning i forhold til eksisterende
omgivelser. Det skal sikres god avslutning og møte med nærliggende småhusbebyggelse.
Tradisjonelle bygningsmaterialer som tørrmurer, mur, tre og glass skal etterstrebes. En skal i
størst mulig grad unngå reflekterende materialer.
Som beskrevet under intensjonen med planforslaget, er det gjort en studie av hvordan ulik
materialbruk, blant annet tegl, ville kunne fungere i området hvor eksisterende bebyggelse i
hovedsak er oppført i tre. Konklusjonen er at en variasjon av stående og liggende trekledning,
gjerne i en mørk farge, godt kan brukes i denne målestokken. Et moderne formspråk med
presis detaljering vil gi en viss kontrast til eksisterende bebyggelse. Sett sammen med
volumene som i skala er tilpasset nabobebyggelsen, vil dette tilføre nye kvaliteter til stedet.
Prosjektet er ment å tilpasses omkringliggende omgivelser i skala og volumoppbygging.
Fremtidig situasjon vil bestå av høy og tett bebyggelse med moderne materialbruk i nord og
lavere villabebyggelse med tradisjonell trekledning i sør/ vest. Intensjonen for både
volumoppbygging og materialbruk i BB1 er å ta opp seg elementer fra disse. Det finnes
kvaliteter både i eksisterende og nye bebyggelse som kan videreføres, dette gjelder alt fra
volumsammensetning, skala, typologi og materialbruk.
Ulike takformer og typologier har vært testet både til 1. gangs innsending og etter offentlig
ettersyn. Det ble konkludert med at en moderne bygningstypologi med elementer av
tradisjonell materialbruk og klimabeskyttelse var riktig. Bebyggelsen er gitt variasjon i form
av partier som er trukket inn i fasaden. Som en tilpasning mot eneboligbebyggelsen er
volumene for BBB2 og BBB3 reduserte og det er vist en materialbruk bestående hovedsakelig
av tre.
Bebyggelsen vil fungere som en buffer og en overgang mellom ny bebyggelse nord for
planområdet (S5), med sin høyde og relativt tette kvartalsstruktur mot villa- og
småhusbebyggelsen i sørvest.
8.3 Levekår og folkehelse
Planlagte boliger skal bygges i tråd med dagens krav til bokvalitet. Boligene ligger nær
kollektivtrafikk og bybane, samt snarveger og gang- og sykkelforbindelser. Planområdet er et
fortettingsområde i både områdeplan og kommuneplan og vil bygge opp om kommunen sine
mål for folkehelse og levekår.
8.4 Uterom
Det er satt krav i bestemmelsene til uteoppholdsarealer i tråd med arealkravene i
områdeplanen for Paradis. Områdeplanen er gjeldende. Kvalitetskravene er i tråd med
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.
8.5 Kulturminner og kulturmiljø
Planforslaget har konsekvenser for kulturminnene i planområdet. Ved realisering av
planforslaget må to av husene innenfor planområdet rives. Ett hus, i Jacob Kjødes veg 6,
foreslås regulert i tråd med eksisterende situasjon. Det er i planforslaget foreslått å kunne
bebygge i deler av dagens hage i Jacob Kjødes veg 6, og ingen av hageanleggene i
planområdet er dermed foreslått bevart.
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8.6

Blågrønne verdier og infrastruktur

8.6.1 Sammenhengende blågrønn struktur
Planforslaget endrer eller forringer ikke sammenhengende blå og grønn infrastruktur jf
temakart for sammenhengende blågrønne strukturer.
8.6.2 Jordressurser
Det er ikke spesielle jordressurser tilknyttet planområdet. Området er allerede bebygd.
8.6.3 Naturmangfold
Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldlovens regler og prinsipper. Det foreligger
tilstrekkelig kunnskap om virkningene av forslaget og tiltakene vil ikke ha vesentlig virkning
for naturmangfoldet i området, jf. nml. §§ 8 – 12, jf. § 7. Forslaget vil heller ikke påvirke
mulighetene for å nå forvaltningsmålene for naturtyper og arter, jf. nml. §§ 4 og 5.
Se også vedlagt naturmangfoldrapport for en fullstendig vurdering etter vilkårene i loven.
8.7 Rekreasjon og friluftsliv
Planlagte tiltak legger ikke beslag på eller påvirker arealer som er avsatt til eller er i bruk av
barn og unge, eller allmennhetens tilgang til friluftsområder. Tiltaket påvirker ikke arealer for
friluftsaktiviteter. Det legges til rette for gode gang- og sykkelforbindelser i og rundt
planområdet.
8.8 Sosial infrastruktur
8.8.1 Skole og barnehage
Dagens kapasitet på Paradis skole i tillegg til 200 ekstra plasser i lokalene på Fana gymnas gir
700 plasser totalt, noe som er litt under det de langsiktige prognosene viser. Paradis skole har
en forventet økning grunnet store utbyggingsplaner i umiddelbar nærhet til skolen. Samtidig
blir det presisert i skolebruksplanen at dette er en av de skolene med mest avgang til private
skoler da den har to private skoler like i nærheten. Dette er ivaretatt i prognosene, men utgjør
samtidig et usikkerhetsmoment for fastsetting av det fremtidige elevtallet.
Det er tilstrekkelig kapasitet i barnehagene i nærheten. Det er ikke vurdert å legge inn
barnehage i planforslaget.
8.8.2 Annen sosial infrastruktur
Planområdet ligger nær kollektivtilbud. Planforslaget fører ikke til spesielle konsekvenser for
private eller offentlige servicetilbud.
8.9 Barn og unges interesser
Tiltaket legger ikke beslag på eller påvirker areal som er avsatt til eller i bruk av barn og unge.
8.10 Samferdsel og mobilitet
8.10.1 Veg og atkomst
Planforslaget legger til rette for å løse vegareal i tråd med overordnet plan, samt i tråd med
reguleringsplanen som er under utarbeiding av vegvesenet. Siden all parkering skal løses i
parkeringskjeller nord for planområdet i S5, er det ikke behov for bilparkering i planområdet.
Det er mulig å komme til med varelevering, og for utrykningskjøretøy, vist med adkomstpil.
Kjøreadkomsten til BBB1 er vist på illustrasjonsplanen vedlagt planforslaget og skal kun
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benyttes til av- og påstigning samt det som er nevnt over. Det er lagt til rette med snuhammer
slik at rygging vil foregå på egen tomt. Det er utover dette også lagt til rette for kjøreadkomst
til eksisterende eiendommer.
Planforslaget vil gi gode forbindelser for gående og syklende. Det tilrettelegges for
gangforbindelser gjennom planområdet og det er planlagt gang- og sykkelveger samt fortau
tett på planområdet. Plan for Fana, gnr. 13 bnr. 1132, Tunvegen – Jacob Kjødes veg, gang- og
sykkelveg planID 65020000 regulerer de planlagte gang- og sykkelvegene som lagt til rette
for i områdeplanen. I tillegg reguleres gang- og sykkelvegen i del av Paradisalléen i dette
planforslaget (BB1).
Disse gang- og sykkelvegene vil være skoleveg for mange barn i området. Det er lagt til rette
for tilfredsstillende fremkommelighet for utrykningskjøretøy,
8.10.2 Parkering
Foreslått parkeringsdekning er i tråd med kommunens bestemmelser (dvs under
maksimumskravet) og parkeringen skal løses i parkeringskjeller i nabobebyggelsen i nord.
8.10.3 Trafikksikkerhet
Det er planlagt trafikksikre løsninger for myke trafikanter og skolebarn. Nærliggende regulert
gang- og sykkelveg og fortau vil blant annet brukes av mange skolebarn. Infrastruktur og
veger er regulert i tråd med krav. Planforslaget fører til noe økt biltrafikk, men siden antall
parkeringsplasser er lavt vil det bli minimal økning.
Det bør tas særskilt hensyn til myke trafikanter i anleggsfasen. Dette blir spesielt viktig
dersom ny skoleveg med bro og allmenning står ferdig før dette prosjektet kommer i gang.
8.10.4 Kollektivtilbud
Området har svært godt kollektivtilbud med både bybane og buss. Nye beboere vil føre til
flere brukere av dette tilbudet.
8.10.5 Sykkel og gange
Planforslaget ivaretar godt de gående og syklende. Det vil tilrettelegges for internveger
gjennom den nye bebyggelsen i tillegg til gang- og sykkelvegen som skal bygges i nord,
mellom BB1 og S5 samt gangs- og sykkelveg på østsiden i Paradisalléen. I tillegg skal det på
sikt etableres fortau sør i Paradisalléen og langs Jacob Kjødes veg. Nye tiltak i området vil
føre til mye bedre forhold for myke trafikanter.
Vannforsyning og avløp
Når det gjelder flomveier må det i sammenheng med prosjektering av vegene prioriteres at
disse må fungere som flomveger, da i hovedsak veggrøftene. Det er ikke registrert bekker
eller andre vassdrag som representerer noen flomfare i tilknytning til planområdet. En
flomsituasjon vil her være overflateavrenning ved ekstreme nedbørsituasjoner. Jacob Kjødes
veg avgrenser området og vil fungere som en flomveg, og gangvegen midt i planområdet vil
fungere som starten av en flomveg til den møter gangfelt nordøst for området. Her vil
flomvegen videre følge gangfeltet østover til den møter flomvegen i Nesttunvegen (Haugen
VVA i VA-rammeplan).
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8.11 Energi og klima
Det er bestemmelsene lagt inn krav om at bebyggelsen skal knyttes til fjernvarmenettet
dersom det er lagt frem ledningsnett til feltet. Det kan gis unntak for bygg som krever lite
energi fra tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg dersom utbygger kan dokumentere at tiltaket
har energiløsninger som er bedre ut fra miljømessig, energimessig og samfunnsøkonomisk
synspunkt. Det skal tas stilling til om tappevann likevel skal oppvarmes med fjernvarme.
8.12 Universell utforming
Alle boenhetene og lekeplassene skal ha universell tilkomst.
8.13 Risiko og sårbarhet – konsekvenser
Bakgrunn
I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROSanalysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruken der.
Metode
ROS-analysen av tiltaket med utgangspunkt i akseptkriterier for ROS-analyser i Bergen kommune
vedtatt i 2013. Vurderingen er gjennomført av Ard arealplan as som en del av planarbeidet og er basert
på Ard arealplan og tiltakshaver sin samlede kunnskap om planområdet, samt tilgjengelige rapporter
(blant annet VA-rammeplan utarbeidet av Haugen VVA) og innhentet informasjon fra Bergen
kommune.
Klassifisering av sannsynlighet og konsekvens

Ubetydelig/
ufarlig

KONSEKVENSER
Mindre
Betydelig/
alvorlig/ en
kritisk
viss fare
Betydelige
personskader

Liv og helse

Ubetydelige
personskader

KONSEKVENSER

Ingen fravær

Ubetydelig
skade
Økonomiske
/ materielle
verdier

< 500.000 kr
Teknisk
infrastruktur
påvirkes i liten
grad

Mindre
personskade
Sykemelding
i noen dager

1 - 10
personer
alvorlig skadd
Personer med
sykefravær i
flere uker

Mindre
skader

Betydelige
skader

500.000 – 10
mill. kr

10 – 100 mill.
kr

Teknisk
infrastruktur
settes ut av
drift i noen
timer

Teknisk
infrastruktur
settes ut av
drift i flere
døgn
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Alvorlig/
farlig
Alvorlig
personskade
10 - 20
personer
alvorlig
skadde
1 - 10
personer
døde
Alvorlige
skader
100 – 500
mill. kr
Teknisk
infrastruktu
r settes ut
av drift i
flere
måneder.
Andre

Svært
alvorlig/
katastrofalt
Svært
alvorlig
personskade
> 20
personer
alvorlig
skadde
> 10
personer
døde
Svært
alvorlige
skader
> 500 mill.
kr
Teknisk
infrastruktur
og avhengige
systemer
settes

systemer
rammes
midlertidig

Ubetydelige
miljøskader
Miljø (jord,
vann og luft)

Mindre utslipp,
ikke registrert i
resipient

Sannsynlighet

K1
En hendelse
oftere enn
hvert 20. år

S5

En hendelse
per 20 – 200
år

S4

En hendelse
per 200 –
1000 år

S3

En hendelse
per 1000 –
5000 år

S2

En hendelse
sjeldnere
enn 5000 år

S1

Betydelig
miljøskade

Alvorlig
miljøskade

Noe uønsket
utslipp

Betydelig
utslipp med
behov for
tiltak

Stort utslipp
med behov
for tiltak

Restaurering
stid < 1 år

Restaurerin
Restaureringst gstid 3 – 10
år
id 1 – 3 år

Mindre
alvorlig, men
registrerbar
skade

K2

K3

K4

permanent ut
av drift
Svært
alvorlig
miljøskade
Stort
ukontrollert
utslipp med
svært stort
behov for
tiltak
Restaurering
stid > 10 år
K5

Akseptkriterier
Hendelser i røde felt

Hendelser i gule felt

Hendelser i grønne
felt

En hendelse i dette området medfører uakseptabel risiko. Kommunen
forplikter seg til å gjøre risikoreduserende tiltak av forbyggende eller
konsekvensreduserende karakter av alle hendelser, slik at risikoen
kommer ned på et akseptabelt nivå. I noen tilfeller kan det også være
aktuelt å gjennomføre nye og mer detaljerte risikoanalyser for å få et
sikrere estimat for risikoen.
For hendelser i dette området forplikter kommunen seg til å gjennomføre
tiltak for å redusere risikoen så mye som mulig. Det vil ofte være naturlig
å legge en kost/nytte analyse til grunn for enda flere risikoreduserende
tiltak
I utgangspunktet akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende
tiltak av vesentlig karakter skal gjennomføres når det er mulig ut fra
økonomiske og praktiske vurderinger.

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET:
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Nr

Uønsket
hendelse/forhold

Naturbasert sårbarhet
Potensiell risiko for:
Merknad
Liv og Økonom Miljø
helse
i

Ekstremvær www.met.no
1
Sterk vind

2

3

Store nedbørsmengder

S5 K1

S5 K1

S5 K1

Store snømengder

4
Annet
Flomfare www.nve.no
5
Flom i elver / bekker
6
7

Flom i vassdrag/
innsjøer
Overvannshåndtering

Det renner ingen bekker i eller nær
planområdet.
Ikke aktuelt.
S5 K1

S5 K1

8
Springflo / stormflod
9
Historisk flomnivå
10 Annet
Skredfare www.skrednett.no
11
Kvikkleireskred
12
13
14

Vind blir ikke sett på som en risiko for
området. Sterk vind kan forekomme,
men planområdet vil ikke bli utsatt for
vindpåkjenning utover det som en kan
forvente.
Store nedbørsmengder kan forekomme.
Det er utarbeidet VA-rammeplan som
beskriver hvordan overvannet skal
håndteres.
Store snømengder er sjeldent et
problem i området.

S5 K1

For å unngå økning i mengde overvann
etableres fordrøyningsmagasin. Dette er
omtalt i VA-rammeplanen. Utbygging i
planområdet vil heller ikke representere
noe økt fare for forurensning av
overvannet.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

Det er ikke påvist kvikkleire i
planområdet.
Det er ikke fare for løsmasseskred i
planområdet.
Det er ikke fare for is- og snøskred i
planområdet.
Det er ikke fare for steinras eller
steinsprang.
Ikke aktuelt.

Løsmasseskred
Is – og snøskred
Steinras, steinsprang

15 Historiske hendelser
16 Annet
Byggegrunn www.ngu.no
17 Setninger
18 Utglidinger
19 Radon

Ikke aktuelt
Ingen kjent risiko.
På aktsomhetskart for radon (ngu.no) er
planområdet vist med moderat til lav
aktsomhetsgrad.

20 Annet
Plante og dyreliv www.dirnat.no
21 Planter
22 Dyr
23 Fugler
24 Annet

Ingen sårbare arter registrert i naturbase
Ingen sårbare arter registrert i naturbase
Ingen sårbare arter registrert i naturbase
Ingen sårbare arter registrert i naturbase
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Virksomhetsbasert sårbarhet
Brann/eksplosjon
25 Brannfare

S4 K1

S4 K1

26 Eksplosjonsfare
27 Annet
Energitransport
28 Høgspent
29 Lågspent
30 Gass
31 Annet
Forurenset vatn
32 Drikkevannskilde
33 Sjø, badevann,
fiskevann, vassdrag og
liknende.
34 Nedbørsfelt
35 Grunnvassnivå
36 Annet
Forurenset – grunn http://www.sft.no
37 Kjemikalieutslepp
38 Annet
Forurenset - luft
39 Støv/partikler/røyk

S4 K1

Ingen forhold som tilsier større risiko
enn akseptabelt, men det er alltid en
risiko for brann. Planområdet ligger
akseptabel avstand til brannstasjon.
Ingen kjent risiko.

Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

Ingen kjent risiko.
Ikke aktuelt.

Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

Ingen kjent risiko.

Ingen kjent risiko. På kalde fine dager i
Bergen kan området bli utsatt for
luftforurensning. På disse dagene setter
Bergen kommune inn tiltak for å
begrense luftforurensningen.
Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.

40 Støy
41 Lukt
42 Annet
Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø http://www.hordaland.no
43 Fri ferdsel langs sjø
Ikke aktuelt.
44 Friluftsliv
Ikke aktuelt.
45 Annet
Sårbarhet knyttet til infrastruktur
Trafikkfare http://www.vegvesen.no
46 Trafikkulykker på vei
S5 K1 S5 K1
S5 K1 Det er alltid en fare for trafikkulykker.
Planområdet og tilgrensende områder er
godt planlagt for myke trafikanter, med
fortau og gangarealer.
47 Annet
Forurensning
48 Støv/partikler
Ingen kjent risiko.
49 Støy
S4 K1
S4 K1 S4 K1 Ingen kjent risiko. Området ligger ikke
i støysone, men det er lagt
dokumentasjonskrav i bestemmelsene.
50 Lukt
Ingen kjent risiko.
51 Utslepp/kjemikalier
Ingen kjent risiko.
52 Annet
Ulykker på nærliggende veier/transportåre http://www.vegvesen.no
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53
54
55
56

Vei
Sjø
Luft
Annet

Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.

Risikomatriser – oppsummering

Sannsynlighet

Liv og helse
En hendelse
oftere enn
hvert 20. år
En hendelse
per 20 – 200
år
En hendelse
per 200 –
1000 år
En hendelse
per 1000 –
5000 år
En hendelse
sjeldnere
enn 5000 år

K1
2, 7, 46

Sannsynlighet

K4

K5

K2

K3

K4

K5

K2

K3

K4

K5

25, 49
S4

S3

S2

S1

K1
2, 7, 46

En hendelse
oftere enn
hvert 20. år

S5

En hendelse
per 20 – 200
år

S4

En hendelse
per 200 –
1000 år

S3

En hendelse
per 1000 –
5000 år

S2

En hendelse
sjeldnere
enn 5000 år

S1

25, 49

Miljø
Sannsy
nlighet

K3

S5

Økonomi

K1
En hendelse
oftere enn
hvert 20. år

K2

2, 7, 46
S5
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25, 49

En hendelse
per 20 – 200
år

S4

En hendelse
per 200 –
1000 år

S3

En hendelse
per 1000 –
5000 år

S2

En hendelse
sjeldnere
enn 5000 år

S1

Oppsummering av ROS-analysen:
ROS-analysen viser at det ikke er nødvendig med spesielle tiltak knyttet til risiko- og
sårbarhet innenfor planområdet. Planforslaget fører ikke til endringer av lokalklimatiske
forhold, eller til endret forurensningssituasjon (støy, luft eller grunnforurensing). Området er
ikke spesielt forurensningsutsatt. På kalde fine dager i Bergen kan området bli utsatt for
luftforurensning. På disse dagene setter Bergen kommune inn tiltak for å begrense
luftforurensningen.
8.14 Juridiske og økonomiske konsekvenser for kommunen
Planforslaget har ikke juridiske eller økonomiske konsekvenser for kommunen. Planforslaget
utløser i utgangspunktet ikke offentlig innløsningsplikt eller medfører ekspropriasjonstiltak
for å gjennomføres.
8.15 Konsekvenser for næringsinteresser
Planforslaget har ikke spesielle konsekvenser for næringsinteresser. Det legges til rette for
flere boenheter sammenliknet med i dag, og dette vil føre til noen flere brukere av
nærliggende tjeneste- og handelstilbud.
8.16 Konsekvenser for naboer
Planforslaget vil gi noen konsekvenser for naboene. Det er innenfor planområdet i dag tre
eneboliger, og det er flere eneboliger vest og øst for planområdet.
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Illustrasjon av ny bebyggelse i BBB1 og bolig i Jacob Kjødes vei 6, til venstre (Link Arkitektur)

Villabebyggelsen/eneboligene rett vest for planområdet er i områdereguleringsplanen regulert
som hensynssone Bevaring Kulturmiljø. Disse nærmeste eiendommene vil først og fremst bli
berørt av planforslaget fordi nærområdet vil bli endret, både som følge av den nye
bebyggelsen og oppgraderingen av vegsystemet. Utsikten vil endres for både eksisterende
boliger i vest og øst for planområdet. Solforholdene vil også endres noe som følge av
planforslaget.
Før 1. gangs innsending ble det gjort en stedsanalyse og en grundig vurdering av plassering av
bygg/ volum på tomten. Ulike strukturer, grad av utnytting og høyder ble testet og det ble
konkludert med at en noe oppløst kvartalsstruktur som definerte hjørnene av
reguleringsområdet, var den beste tilnærmingen. Området i nord S5, Paradis lokalsenter har
en relativt høy utnyttelse med store sammenhengende boligbygg på 5-6 etasjer, mens
eksisterende villabebyggelse i sørvest er lavere, med spredt bebyggelse bestående av
eneboliger og et par flermannsboliger lenger nede i Jakob Kjødesveg. Mht. høyde er bygget
på hjørnet som ligger nærmest bybanestoppet, BBB1, beholdt med 4 etasjer. I et område der
områdeplanen legger opp til fortetting vil det være naturlig med en gradvis nedtrapping fra
høy til lavere bebyggelse. 4. etasje i BBB1 er etter offentlig ettersyn trukket inn noe mot sør,
noe som vil forbedre sol- og utsiktsforhold for S5, naboene i nord.
Området BBB1 er økt fra en %-BRA på 165% til en %-BRA på 170% etter offentlig ettersyn
på grunn av at en kjelleretasje er lagt til. Denne økningen i utnyttelse fører ikke til endringer
for naboer sammenliknet med planforslaget som var på offentlig ettersyn.
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21 mars kl. 12

21 mars kl. 15

21 mars kl. 18

20 mai kl. 12

20 mai kl. 15

20 mai kl. 18

Side 57 av 59

21 juni kl. 18

21 juni kl. 20

Planforslaget vil ikke føre til endring i støyforhold bortsett fra i bygge- og anleggsfasen.
8.17 Interessemotsetninger
Det er ikke kjent at det hviler eventuelle bruksretter/klausuler på eiendommene. Det er ikke
knyttet spesielle interessemotsetninger til en utbygging, planforslaget er i tråd med overordnet
plan og ikke i konflikt med statlige planretningslinjer. Noen naboer ønsker ikke utbyggingen.
8.18 Avveining av virkninger
Planforslaget er i tråd med fortettingsstrategien i Bergen og det er flere positive virkninger av
planen. Planforslaget vil bidra til at det bygges flere boenheter i området, og alle enhetene
skal ha god bokvalitet. Planforslaget er tilpasset kravene i områdeplanen for Paradis, vedtatt
av Bergen kommune.
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9 Avsluttende kommentar
I arbeidet med planforslaget på Paradis har utgangspunktet vært å lage en plan i tråd med
føringene i områdereguleringsplanen. I tillegg ble det på et tidlig tidspunkt i planarbeidet laget
en stedsanalyse med anbefalinger for ny bebyggelse sett i sammenheng med eksisterende
bebyggelse i og nær planområdet, og planlagt ny bebyggelse i nærområdet.
Foreliggende planforslag er hovedsakelig i tråd med områdereguleringsplanen samt
anbefalingene gitt i stedsanalysen. Det har i planarbeidet vært avholdt oppstartsmøte og
undervegsmøte med Bergen kommune, og stedsanalysen ble gjennomgått i undervegsmøtet.
Spesielt i arbeidet med denne planen, har vært å vurdere eventuelle hensyn til den
eksisterende villabebyggelsen og hageanleggene. Det er utarbeidet
kulturminnedokumentasjon som beskriver de tre boligene i detalj både innvendig og utvendig.
Planforslaget legger til rette for at to av boligene kan rives, men foreslår at en av boligene kan
bestå, Jacob Kjødes veg 6. Dette er den boligen som er holdt mest autentisk i tiden siden den
ble bygd tidlig på 1900-tallet. Det er i planforslaget foreslått å kunne bebygge i deler av
dagens hage i Jacob Kjødes veg 6 (34% av eiendommen), og ingen av hageanleggene i
planområdet er dermed foreslått bevart.
Det er i illustrasjonsplanen vist stiforbindelser som skal opparbeides gjennom planområdet,
og det skal legges til rette for uteoppholdsareal i midten av den planlagte bebyggelsen.
Illustrasjonsplanen viser også arealer avsatt til sykkelparkering. I tillegg skal det etableres
sykkelparkeringsplasser i underetasjene. Uteoppholdsarealet har kvalitetene som kreves og er
i tråd med kvalitetskravene i bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.
Inntil fire nye leilighetsbygg kan bygges i planområdet. Det høyeste bygget har inntil 4
etasjer, og dette bygget er plassert nærmest den nye bebyggelsen nord for planområdet. De
resterende leilighetsbyggene er foreslått med inntil tre etasjer. Utnyttelsen, plassering og
byggehøyder vil gi en nedtrapping fra nord mot sørvest, og er sett i sammenheng med den
store bebyggelsen som skal etableres nord for planområdet og den lavere bebyggelse vest og
sør for planområdet.
Fortetting er et sentralt element i kommunens arealpolitikk og Gåbyen Bergen er
hovedstrategien for utviklingen av Bergen i framtiden. Det er lagt vekt på interne
gangforbindelser i området for planlagt tiltak samt regulerte fortau for myke trafikanter langs
vegtraséene. Reguleringsplanen viderefører en fortetting i området.
Det skal ved utbygging for alle delfeltene utarbeides en trafikksikkerhetsplan for bygge- og
anleggsfasen. Trafikksikkerhetsplanen skal også ivareta myke trafikanter på tilkomstveiene til
planområdet.
Innkjøring til BBB1 er kun for av- og påstigning, med snuhammer for hele feltet. Tilkomst til
BBB2 og BBB3 er primært til fots fra ny adkomst fra offentlig gang- og sykkelveg i
Paradisalléen til BBB2 og fra allmenningen til BBB3. All bilparkering skal skje i S5 nord for
planområdet. Det er lagt til rette for kjøreadkomst til eksisterende eiendommer.
Planforslaget tar opp i seg alle punktene i områdeplanen for BB1 knyttet til rekkefølge og
utbyggingsavtale. Delfeltene BBB1, BBB2 og BBB3 kan bygges ut i ulike utbyggingsetapper.
Delfelt BBB1 samtidig med BUT1 skal bygges ut først.
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