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INNLEDNING
I forbindelse med planinitiativ for detaljreguleringsplan for 
Fantoftvegen 44 er det utarbeidet en innledende 
stedsanalyse. Stedsanalysen skal gi grunnlag for videre 
planarbeid og gjøre planprosessen forutsigbar for alle 
involverte parter. Stedsanalysen består av en grunnleggende 
kartlegging av premissbærende strukturer for bruken og 
utviklingen av den aktuelle eiendommen og områdene rundt. 
Stedsanalysen avsluttes med en anbefaling til tiltak og 
utforming av disse.
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Planområdet har en sentral beliggenhet på 
Fantoft, kombinert med landlige omgivelser. 
Eiendommen grenser til boligområde og 
grøntareal. Boligene rundt er en kombinasjon av 
eneboliger og nyere oppførte lavblokker. Rett øst 
for eiendommen ligger tre, store frittliggende 
boligbygg på 3 og 4 etasjer med 16 boenheter 
(ferdig bygget i 2009). På den andre siden av 
Fantoftvegen (i sør ) er det etablert 2 
terrasseblokker med 75 enheter (ferdig bygget i 
1993-1995). Terrasseblokkene har atskillig flere 
etasjer (syv).

1. OVERSIKT
Området ligger i Fantoftvegen 44,  i Fana bydel 
ca. 5 km sør for Bergen sentrum, mellom 
bydelsentrum Fantoft og Paradis.
Området ligger på sørsiden av Tveitevannet og 
grenser til Paradis i bydelen Fana i sør og vest, til 
Slettebakken i nord og Nattlandsfjellet i øst 

Eiendommen ligger ved Fantoftvegen, en blindvei 
sørover fra Storetveitvegen, med gangvei til 
Fantoft stavkirke og til Birkelandsbakken. 
Stavkirken er en av Bergens mest besøkte 
turistattraksjoner.
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1. OVERSIKT

Eiendommen er uregulert. Tilliggende reguleringsplaner er i fra 2007, 2008 og
2019.

I planen fra 2008 (planid: 17130002) Fana, gnr.12, bnr. 283, 266 mfl., Fantoftvegen 40-42, er 
det regulert for lavblokk og næring.

Reguleringsplanen fra 2019 (planid: 63950000) Fana, gnr. 12, bnr. 280 mfl. Fantoftvegen/
Kråkehaugen, regulerer til leilighetsbygg.

Planen i fra 2007 (planid: 16990003) Fana/Årstad. Bybane i Bergen, strekningen Wergeland-
Hopsbroen, regulerer bybanen som går i tunnel under deler av planområdet. 

Illustrasjonen over viser at det er kommunal veg og tilkomst til 
planområdet (blå linje). Vegen er en blindveg som ender i en snusløyfe rett 
sør for eiendommen.

Veg markert med grønt er private veger og rosa farge viser fylkesveg 585 
som går mellom Paradis og sentrum.

5



Nyere vedtatte planer
1. ÅRSTAD/FANA. GNR 12 BNR 261 MFL., FANTOFT STUDENTBY - 64750000
2. FANA. GNR 12 BNR 280 MFL., FANTOFTVEGEN/KRÅKEHAUGEN - 63950000

Pågående planer
1. FANA. GNR 13 BNR 352 MFL., VILLA STORHAUGEN - 64520000
2. ÅRSTAD. GNR 13 BNR 355, 1132, STORETVEITVEGEN, SYKKELANLEGG - 63100000
3. E39 SYKKELSTAMVEG. DELSTREKNING 3. NESTTUN-FJØSANGER - 62880000
4. FANA. GNR 13 BNR 1031 MFL., STORETVEIT/BRENNHAUGEN - 16110003
5. FANA. GNR 13 BNR 644 MFL., STAVKIRKEVEGEN, BOLIGER - 66460000
6. FANA. GNR 12 BNR 263, FANTOFTVEGEN - 66280000
7. ÅRSTAD. GNR 13 BNR 996 MFL., STORETVEITVEGEN, BOLIGER - 66250000

1.

2.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Plan- og byggesakområdet

Anbefalingsområdet

Sentrumskjerne (KPA 2018)

Byfortettingssone (KPA 2018)

Pågående planer

Nyere vedtatte planer

1. OVERSIKT
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kart 1937 / Bergenskart.no

2. LANDSKAP OG HISTORIE
Området rundt Fantoftvegen 6 og 9 var på 1950 tallet landbruksområder med spredd boligbebyg-
gelse. Største delen av arealet var dyrket mark og tilhørte Fantoft gård. Gården Fantoft fikk sitt 
navn en gang mellom vikingtid og tidlig middelalder (Larsen 2001:77).
Navnet er trolig en sammensetning av ordene «forn» og «tuft», og betyr «gammel tuft.» Dette kan 
tyde på at gården en gang i forhistorisk tid har ligget øde, for så å bli gjenopptatt en gang mellom 
800-1350 e.Kr.

Gården Fantoft var fra 1600-tallet eid av borgere i Bergen, men bygslet bort inntil den ble tatt over 
av gullsmed Ditmar Kahrs 1773. Han drev gården og reiste trolig hovedbygningen i én etasje med 
høy gråsteinsmur, revet på slutten av 1800-tallet. Gården ble delt i to bruk 1857, på 1900-tallet 
utbygd som villastrøk.

Storetveitvegen ble anlagt i 1927 og har hatt betydning for utviklingen av bebyggelsen i området. 
Rundt 1960 åpnet hagesenteret og i 1972 ble Fantoft studentby etablert. Området er preget av 
eneboligbebyggelse i vest, lavblokkbebyggelse i nord og blokkbebyggelse i øst. Området er også 
preget av noe næringsvirksomhet.

7



Bergenskart.no -  Ortofoto /kart 1980

Bergenskart.no -  ortofoto / kart 1951 Bergenskart.no -  Ortofoto /kart 1970

Bergenskart.no -  Ortofoto /kart  2005

2. LANDSKAP OG HISTORIE

8



Bergenskart.no -  Ortofoto /kart 2009

Bergenskart.no -  Ortofoto /kart 2016

2. LANDSKAP OG HISTORIE
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Angitthensyn_kulturmiljø 
KPA2018 - PARADIS

Angitthensyn_kulturmiljø 
KPA2018 - FANTOFTÅSEN

1. Lokalitet: Fantoft står i en sammensatt kontekst.
Typen strukturer, og dateringer, viser at de utgjør
rester etter menneskelig aktivitet fra flere perioder av
forhistorien. Tidsperspektivet strekker seg fra yngre
jernalder til middelalder.

2. Dyrkingslag registrert på brakklagt åker/golfbane
areal. Tidlegere åkerland ble for 30 år siden gjort om
til en mindre golfbane som da dekket over eldre
dyrking slag. Landskapet er kupert og dyrkingslaget
er trolig bare ett av flere bevarte åkersystem.

3. Tungt marint luftvernbatteri Fantoft / Kanonbrønn
på    lekeplass ved Fantoft. Batteriet var operativt
høsten 1940 med 4 stk. luftvernkanoner som hov
edskyts,  samt 2 stk. maskinkanoner. Oppgaven var

beskyttelse  av luftrommet over Bergen, og dette var
det eneste av  de tunge batteriene i Bergensområdet
som ikke skulle benyttes mot land – og sjømål.

4. Fantoft stavkirke, stavkirke, opprinnelig fra Fortun i
Indre Sogn, hvor den ble reist omkring 1170,
ombygd  og utvidet på 1600-tallet. 1883 ble den
kjøpt av konsul Fredrik G. Gade, som lot den flytte
og  gjenoppføre på sin eiendom Fantoft. Ligger på
en høyde  nordøst for Paradisleitet.
Kirken ble totalskadet i brann natt til 7. juni 1992.
Gjenreisingen tok til umiddelbart etter brannen, og i
1997 ble kirken fullført og vigslet.

1.

333

2.

4.

3.

Angitthensyn_kulturmiljø KPA2018 - 
SIB- Fantoft og Nattland 

Oversikt over avrenningslinjer og nedbørfelt. Kommunedelplan for 
overvann 

2. LANDSKAP OG HISTORIE

Viktig lokalt landskapsrom

Potensiell flomvei 

Viktige historiske sammenhenger og 
identitetsbærende elementer:

Veifar

Enkelte objekter
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Gangforbindelser, eksisterende og vedtatte

Bybaneholdplass 

Kollektivholdeplass 

Planområdet ligger sør for krysset Storetveitvegen- Fantoftvegen, 600 
meter fra Fantoft bybanestoppet, som gjør reiseveien til sentrum og 
Flesland rask og enkel. Det er ca 6 minutters gangavstand til bybanen 
og 6-9 minutter til bussholdeplass. 

Det er og kort vei til nærbutikken Meny Fantoft, samt lett adkomst til 
bussholdeplass i Stortveitveien.

På gateplanet i Fantoft Stasjon er det planlagt kafé og annen næring. 
På Sletten kjøpesenter, som ligger 1 bybanestopp unna, finnes butik-
ker, lege, tannlege og apotek.

Det er flotte turmuligheter i nærheten med blant annet kort avstand til 
Storetveitmarken og Nattlandsfjellet. Sør og vest for eiendommen 
ligger et grøntområde der også Fantoft stavkirke ligger (300 m).

Området ligge nært skoler og barnehager,  og det samme gjelder for 
idrettsanlegg.

Fantoft
bybanestopp

Bergen
sentrum

Lagunen
Flyplass

3. KOMMUNIKASJON OG MÅLPUNKT
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Gangforbindelser, eksisterende og vedtatte

Viktige byrom
(plasser,  allmenninger, torg, mm)

Bybaneholdplass 

Kollektivholdeplass 

Skole, barnehage, idrett, helse og kulturtilbud

Publikumsrettet virksomhet og stor arbeidsplass
(restaurant, cafe, service, hotell, kontor, mm)

Viktige parker og blågrønne byrom

Annen viktig destinasjon eller aktivitet1

Slettebakken-Nattland skogsområde 
("Bybaneskogen")

Fantoft stavkirke

3. KOMMUNIKASJON OG MÅLPUNKT
Fantoft stavkirke - Svært viktig friluftslivsområde. I tillegg til Fantoft stavkirke 
byr dette området på stier og turveier i gammel bøkeskog. Området har stor 
kulturhistorisk verdi. Området brukes også av barnehager.

Slettebakken-Nattland skogsområde ("Bybaneskogen") - Området inneholder 
flere viktige grøntkorridorer, og blir bl.a. brukt av barnehager. Det er også en 
bmx-bane i området. Den nordlige delen av området er parkpreget med plen, 
løvtrær og gangveier, hvorav noen er opplyste.

Storetveitmarken som ligger 1 km fra planområdet og like ved Storetveit 
skole er et viktig rekreasjons- og turområde.

1. Storetveit skole / Storetveit barnehage
2. Fantoft omsorgssenter
3. MENY Fantoft
4. Trene Sammen Fantofthallen
5. Hageland Fantoft
6. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Fantoft stavkirke
7. Bortigard Barnehage
8. Fantoft stavkirke

8

1

2

7

5

3 4

6
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- Paradis skole (1- 7. klasse)
- Storetveit skole (8- 10. klasse)
- Rudolf Steinerskolen i Bergen privat barne- og ungdomsskole (1.–10. klasse) og videregående
- Bjørgvin Montesorriskole, privat barne- og ungdomsskole (1.-10. klasse)

5 min
10 min
15 min

gangavstand :

Paradis skole

Storetveit skole

Bjørgvin Montessoriskole

Slettebakken skole 

Bortigard 
Barnehage

Nerigard barnehage

Oppigard barnehage

Akasia Bjerkne-
sparken barnehage

Kolstihagen sykehjem

Fantoft omsorgssenter

Seljefløyten Steiner-
barnehage

Rudolf Steinerskolen i 
Bergen

Tryllefløyten 
Steinerbarne-

Fantoft gård barnehage
Storetveit 
barnehage

Låven barnehage

Tveitevannet 
barnehage

Storetveit sykehjem

3. KOMMUNIKASJON
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0-60m²
60-120m²
120-200m²
over 200m²

0 -     10år
10 -   30år
30 -   50år
over  50år

BOLIGSTØRRELSE

BOLIGALDER

Bergen

Bergen

Enebolig 6%
Rekkehus 12%
Blokk 65%
annet 17%

75% 0-60 m²
Bergen: 16%

13% 60-120 m²
Bergen: 48%

10% 120-200 m²
Bergen: 27%

2% Over 200 m²
Bergen: 9%

5% 0-10 år
Bergen: 10%

8% 10-30 år
Bergen: 18%

78% 30-50 år
Bergen: 28%

9% Over 50 år
Bergen: 44%Fantoftvegen 40

BOLIGTYPE

4. BEBYGGELSE
Fantoft består hovedsaklig av blokkbebyggelse og mindre 
leiligheter. 65% av områdets boligtype er blokkbebyggelse (ca 45 % 
i Bergen kommune)75% av boligene er under 60 m2, mens tallet på 
små leiligheter i Bergen kommune er på 16%.Årsaken til den høye 
andelen blokkleiligheter på Fantoft er at studentbyen på Fantoft 
inngår i statistikken. Disse boligene utgjør en svært stor del av 
blokkleilighetene, (1666 leiligheter er registrert på 
Studentsamskipnaden gnr./bnr. 12/249).  Holdes 
studentleilighetene utenom, utgjør blokkleiligheter kun 20 prosent 
av boligtypene på Fantoft.

78% av boligene er mellom 30- 50 år gamle. I Bergen gjelder det 
28% av boligene.

14

Blokk bebyggelse
Blokk bebyggelse  - tiltak
Blokk bebyggelse  - student bolig
Småhusbebyggelse



Planområdet ligger ligger mellom villabebyggelse i sør, 
næring/arbeidsplasser og lokkbebyggelse i nord, 
grøntområde i vest og blokkbebyggelse og næring i 
øst.

Delområde 1: Villa/eneboligbebyggelse

Delområde 2: Omsorgsboliger, barnehage,
kontor og studentboliger.

Delområde 3: Kirke, lavblokk- og eneboligbebyggelse.

Delområde 4: Terrasseblokk

Delområde 5: Fantoft studentby, lavblokker i 2 etasjer.

Delområde 6: Industri/næringsområde.

Delområde 7: Ene- og tomannsbebyggelse. 

Delområde 8: Ene- og tomannsbebyggelse.

1

1 Delområder ut ifra bebyggelsesstruktur, 
bygningstyper og andre viktige 
identitetsbærende element i strøkskarakteren

Verneverdige og fredete kulturminner og 
kulturmiljø

Balanse mellom bolig og næring

4. BEBYGGELSE

4
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1
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2

5

6

7

8
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5. BO- OG BYMILJØUTFORDRINGER
Befolkningens helse og levekår står sentralt i utviklingen av
gode samfunn. Ulike egenskaper ved bo- og nærmiljø kan
få konsekvenser for befolkningens helse og livskvalitet. Folkehelseplan 
for Bergen kommune Aktiv by – Friske Bergensere (2015-2025) 
vektlegger hverdagsaktivitet som viktig for fysisk og mental helse.

Bergen kommune arbeider systematisk med å skaffe en oversikt over 
innbyggernes helsetilstand og levekår. Dataene brukes som grunnlag for 
planlegging. Områdesatsingen i Bergen er et eksempel på et tiltak 
kommunen har gjort for å møte levekårsutfordringer i
deler av kommunen. Planområdet inngår i Fana bydel og levekårssone 28 
Paradis. 

I følge folkehelseprofilen fra 2018 har Fana bydel den laveste andelen 
personer som bor alene over 45 år i Bergen på 21,2%. 

En høy andel av befolkningen i Fana bydel god tilgang til offentlig 
transport, 79,2%. 

Medianinntekten på Paradis er høy, med 446 948,-  (Gjennomsnittet i 
Bergen er 380 666,-) og utdanningsnivået er forholdsvis høyt, der ca 87% 
av befolkningen i aldersgruppen 30-39  år har utdanning ut over 
grunnskolen. Det er  også forholdsvis få unge som ikke fullfører 
videregående opplæring, 18,2%.  For Bergen som helhet er det 24,8 % 
som ikke har gjennomført videregående opplæring fem år etter oppstart. 

17,1 % av innbyggerne på Paradis er innvandrere eller norskfødte med 
innvandrerforeldre. (Gjennomsnittet i Bergen er på 17,7%). 12,3 % av 
andelen barn på Paradis har enslige foreldre. (Gjennomsnittet i Bergen er 
14,5%) og 9,6 % av barn mellom 6-15 år har ikke deltatt i organiserte 
aktivitet. (Gjennomsnittet i Bergen er 10%)

Forventet levealder for både menn og kvinner er signifikant høyere i Fana 
bydel enn landet som helhet. 

Paradis levekårssone peker seg i hovedtrekk ikke ut  med særlige 
utforinger knyttet levekår. Det er heller ikke kartlagt særlig bo- og 
bymiljøutfordringer i området knyttet til støy, luftforurensing eller trafikk. 
Fantoftvegen 44 ligger inntil grøntområde og  fremstår som et område 
med svært gode bokvaliteter. 
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Lorem
 ipsum
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5. BO- OG BYMILJØUTFORDRINGER

Sykkelulykke eller fotgjenger eller akende 
involvert før 2015

Sykkelulykke eller fotgjenger eller akende 
involvert etter 2015

Mindre attraktivt byrom

Lukket fasade

Stille områder - grønn sone

Støysituasjon, rød og gul sone

Fare for dårlig luftkvalitet

Viktig forhold som påvirker bo- og bymiljø 

(f. eks. behov for møteplass, park, skole, 
barnehage eller andre samfunnsservice)

1
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Det anbefales følgende prinsipp for videre regulering: 
- Adkomst via regulert fellesvei
- Bebyggelse plassert i form av kvartalstruktur med eksisterende bebyggelse på nabotomter.
- Uteopholdsarealer plassert mot store sammenhengende grønnstruktur / viktig friluftsarealer, sør-vest.
- Byggehøyder / antall etasjer tilpasses nabobebyggelse og bør ikke overstige 3 etasjer.

Gangforbindelser og byromsnettverk,       

Viktige fasader, byromsvegger

Viktige blågrønne byrom

Prinsipper for bebyggelsens organisering

Prinsipper for plassering av uteoppholdsareal

3 etasje
k+ 104,4

3 etasje
k+ 104,4

2 etasje + tak
(+k 104)

1 etasje + tak
k+104)

3 etasje
k+ 103

2 etasje + tak
k+ 104,7

2 etasje + tak
k+ 105,9

k+96

k+95

k+96

k+95

k+94

k+95

k+95

k+87

tillat BH
k+ 104,5

k+ 108,3

6. ANBEFALING
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Forslag til plangrense
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