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Prosjektet omfatter eiendommene: Bergen Kommune 4601. Gnr/Bnr, 119/991, gnr/bnr 119/992 og deler av 119/4 og 
119/595.
Areal innenfor foreslått plangrense er ca. 22 mål, areal innenfor tomtegrensen er 1350m².
Iht. KPA2018 ligger planområdet i Ytre Fortettingssone, sone 3 med en tillatt utnyttelse på mellom 30%-120% BRA. 
Det tillates i tillegg til boliger, dagligvareforretning opp til 1500m2 BRA.
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HISTORISK IDENTITET

Tomten er en del av et eldre gårdsbruk fra før 1950, som i dag ikke er i drift. Veinavnet Råtræet ble vedtatt i 1979 (kilde; Bergen byleksikon). Selv om gårdsbruket på Råtræet ikke er i drift og 
beitemarkerne overgrodd, er det fortsatt tydelig preget av tidligere tiders aktivitet. Gårdsdriften er en sentral del av tomtens identitet, som må videreføres i en kommende utbygging.

foto: Link Arkitekturfoto: Link Arkitekturfoto: Link Arkitektur

foto: Link Arkitektur foto: Link Arkitektur foto: Link Arkitektur
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1951
Området var preget av åpne marker og landbruk. Fana Steinknuseverk 
lå like ved planområdet, der Fana Stadion ligger i dag. 

1980
Området var preget av åpne marker og landbruk, rundt planområdets 
nordre og østlige avgrensning er det vokst til tettere grønne områder 
av trær og busker. Fana Stadion kom til i 1969.

2009
Mot slutten av gårdsbrukets drift har det tettnet til med ny  
boligbebyggelse - både sør og nord for planområdet. 

kilde: Norge i bilderkilde: Norge i bilderkilde: Norge i bilder

N N N
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GÅRDSHUS OG TUNBEBYGGELSE

Historiske bilder viser, hvordan gårdstunet på Råtræet har utviklet seg før og 
etter 1948.

Opprinnelig, før dagens fv Grimseidvegen eksisterte, sto gårdens våningshus 
på vestsiden av løen. Veiforbindelsen mot nord (retning Lagunen i dag), lå i 
omtrent samme høyde som gårdstunet.

Det opprinnelige våningshus var i svært dårlig forfatning og ble i etterkrigstiden 
(1948) revet til fordel for et nytt våningshus, plassert der det står i dag. 
Våningshuset fikk en tilbygning i 1987, og vinduene er skiftet fra de opprinnelige 
smårutete. Huset fremstår derfor ikke som originalt.

Dagens våningshus vurderes med bakgrunn i ovenstående ikke som værende 
representativt for de gamle, tradisjonelle gårdsbrukene i Fana, mens løen har 
en historisk verdi, som gjør den bevaringsverdig.

Løen bør derfor, om mulig, få nytt liv som en integrert del av en ny bebyggelse 
på tomten.

Fremst i bildet ses gården til Lars Rå. Gamle Fana Steinknuseverk til venstre. 
Bilde tatt på 1950/60-tallet.

Bildet viser det gamle våningshuset på sin opprinnelige plassering. Bilde tatt før 1948.

kilde: privat kilde: privat 
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PLANOMRÅDET I DAG

foto: LAB Eiendom
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KULTURMINNER OG BLÅ/GRØNNE VERDIER
En viktig faktor i prosjektet er å ta vare på mest mulig av identiteten til planområdet. 
Intensjonen er derfor å beholde den røde løen som et sentralt,  historisk element 
og bevare de store trærne og stedstypisk vegetasjon i planen. Det finnes et 
våtområde innenfor planområdet, som nesten er forsvunnet i dag. Dette hentes 
frem eller reetableres som et synlig element i bearbeidingen av landskapet.

plangrense

tomtegrense



Ser man planområdet i fugleperspektiv, er det en tydelig, grønn korridor, som beveger seg langs og innenfor 

planområdet mot nord og øst. Denne vegetasjonen er markert i Bergen Kommune sitt blå/grønne temakart 

(KPA2018), og er tidligere regulert som “fellesområde” (Fe3) for nærområdet.

Deler av den grønne korridoren er et fint landskapstrekk, og bør i størst mulig grad bevares. Særlig vegetasjonen 

i skillet mot Fana Stadion i nord består av løvtrær av god størrelse.

Øvre del av den grønne korridoren, mot øst i planområdet, er delvis dekket av lavvokste løvtrær og 

buskvekster. Partier av det grønne trekket mot øst fremstår bratt, udekket og lite fremkommelig (markert 

med oransje ring på illustrasjon 01). Selv om dette området tidligere er regulert som fellesområde, har det i 

dag lite bruksverdi og kan med fordel omdisponeres og tilgjengeliggjøres innenfor planområdet i det videre 

arbeidet.

ØKOLOGISK KORRIDOR
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Illustrasjon 01, foto: LAB EiendomGjeldende plan, kilde: Bergenskart Økologisk korridor, kilde: KPA2018



Støykart. Kilde: SpacemakerSoldiagram. Kilde: Spacemaker

Tomteanalysen er gjort metodisk ved hjelp av verktøyet “Spacemaker”. Spacemaker leverer opplysninger 

om tomtens mikroklimatiske karakteristika, samtidig som verktøyet kan analysere fremtidig bebyggelses 

påvirkning på området.

Som en innledende øvelse, analyseres tomten uten bebyggelse - med unntak av den eksisterende løen, som 

tenkes bevart.

ANALYSE AV PLANOMRÅDET
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SOLFORHOLD STØY

Planområdet ligger sørvestvendt med gode solforhold, understøttet av topografien, som er høyest mot nord og 
fallende i sørvestlig retning.

Det er noe trafikkstøy inn på deler av planområdet, hovedsakelig fra fv. 172 Grimseidvegen og Råvarden.

Morgensol

Ettermiddagssol

Kveldssol

Grimseidvegen

Råvarden
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VISJON

Fremtidig utbygging på Råtræet skal;

Bevare og tilgjengeliggjøre planområdets grønne karakter
Ta vare på løen som et viktig kulturminne
Ha en sterk, grønn profil og redusere klimagassutslipp (miljøsertifisert 
byggeri)
Legge til rette for et variert botilbud

Legge til rette for et tryggt og sosialt nærmiljø

Ivareta Bergen Kommunes intensjoner om blå/grønne strategier 
(iht. KPA2018)

Prioritere bilfrie uterom med parkering i felles anlegg

Støtte opp om videreføring av variasjon i boligtypologier
(iht. KPA2018)

+
+
+

+
+
+

+
+

foto: Link Arkitektur



DISPONERING

Støykart. Kilde: Spacemaker.
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Stedsanalysen for planområdet avdekker et behov for en nærbutikk for dagligvarer 
i og omkring planområdet. KPA2018 åpner for næringsvirksomhet opptil 1500m2. 
Nedre del av planområdet er plassert opp mot fylkesvei og i knutepunktet mellom 
bussholdeplass, Fana Stadion og fremtidig planlagt utbygging av idrettsfasilitetene 
på motsatt side av Grimseidvegen. Denne delen av planområdet vurderes derfor som 
en gunstig plassering for en slik butikk.

Som en konsekvens av ovennevnte og av mobilitets- og støykartanalysen, plasseres 
den planlagte dagligvarebutikk mot vest i planområdet, med en aktiv og åpen fasade 
mot Grimseidvegen og som støyskjerm mot tunet. Parkering for boligene tenkes - i 
henhold til anbefaling gitt i KPA2018 - i felles parkeringsanlegg med tilkomst fra 
kommunal veg Råvarden. Det tenkes kortest mulig tilkjørsel til parkeringsanlegget, 
slik at resten av planområdet holdes mest mulig fri for hard trafikk.

For dagligvarebutikken er parkering i dagen en viktig forutsetning for driftsgrunnlaget. 
Det tenkes derfor noe parkering på gateplan, evt. som delt parkering på allerede 
eksisterende parkeringsplasser.

P

P

Urbant knutepunkt

Fana stadion

Fremtidig idrettshall

Dagligvarebutikk

Støyanalysen viser dagligvarebutikkens funksjon som “buffer” for tunet ovenfor.

Grimseidvegen
Råvarden
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TYPOLOGISTUDIER
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TERRASSEHUS

Topografien øst i planområdet legger godt til rette for terrassehus. Med terrassehus kan det etableres 
lyse leiligheter med brede fasader og store terrasser, og det må gjøres mindre inngrep i terrenget enn 
ved andre typologier.
Terrassehusene trappes ned mot eksisterende eneboligbebyggelse i sør, hvor terrenget faller tilsvarende 
i høyde.

Det grønne draget skjærer seg igjennom bebyggelsen, som en videreføring av planområdets grønne 
korridor.

Eksempler på terrassehus i bratt terreng

foto: LAB Eiendom
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REKKEHUS

Rekkehus er en populær boform, og det er mange rekkehusfelt i nærområdet.
Typologien ligger godt på tomten, knytter seg fint opp mot eksisterende bebyggelse, samtidig 
som det skapes gode muligheter for et attraktivt og trygt bomiljø, særlig for familier med små 
barn. Samtidig bidrar typologien ikke til et variert boligtilbud i nærområdet, og vil medføre at store deler 
av utbyggingsområdet vil fremstå som private uteområder eller måtte avsettes til tilkomstveier for 
servicekjørsel og utrykning.

Tilpasning til tilgrensende boligfelt

Attraktive familieboliger

Trygt miljø

Privat preg på området

Ensartet bomiljø

Stort fotavtrykk på bebyggelsen

Lite uteoppholdsareal tilgjengelig

Lite gjenværende areal til felles møteplasser

Mye fasadeareal og stort fotavtrykk er ugunstig i sammenheng med 
planforslagets ambisjon om å skape et bæredygtig prosjekt og redusere 
klimagassutslipp

Eksempler på bomiljø med rekkehusbebyggelse

+
+
+

-
-
-
-
-
-

Vanskelig å imøtekomme krav til felles uteoppholdsareal per boenhet, gitt 
i KPA2018

-



Punkthuset er en effektiv typologi. Det er mulig å få til attraktive leiligheter med mye fasadeareal 
og arealeffektiv tilkomst.

Punkthus kan plasseres hensiktsmessig i terrenget og har et relativt begrenset fotavtrykk - 
noe som skaper gode muligheter for å etablere et romslig, felles uteareal. 
Det kan skapes en luftig plan, gode lysforhold for alle, og et sjenerøst tun mellom husene - i 
direkte forbindelse med løen.
Typologien danner videre en naturlig skalamessig overgang fra småhusbebyggelsen sør for 
planområdet til Fana Stadion og den planlagte idrettshall på andre siden av Grimseidvegen i 
vest.
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Bevaring og underbygging av stedets historiske identitet

Kan legges tilrette for flerfoldige beboersammensetninger

Trygge og solfyllte uteoppholdsarealer

Åpen struktur - lys og luft mellom husene - lite innsyn/mye utsikt

Store grønne friområder

Legger seg godt i terrenget

Kompakte bygg og begrenset fotavtrykk er gunstig i sammenheng med 
planforslagets ambisjon om å skape et bæredygtig prosjekt og redusere 
klimagassutslipp

Forvaltning av skala er viktig

+
+
+
+
+
+
+

-

PUNKTHUS

Eksempler på bomiljø med punkthusbebyggelse

Punkthusenes formspråk og materialvalg må tilpasses til omgivelsene-



Eksempler på bomiljø med brutte lameller
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BRUTTE LAMELLER

Forskjøvne lameller kombinert med punkthus egner seg mindre godt til tomten. Fotavtrykket 
blir relativt stort, færre leiligheter får utsikt mot omgivelsene og mer av felles utearealet blir 
skyggefullt.

Stort fotavtrykk på bebyggelsen

Lite gjenværende areal til felles møteplasser

Ikke mulig å imøtekomme krav til uteoppholdsareal per boenhet, gitt i KPA2018

Ikke mulig å imøtekomme krav til sol i uteoppholdsareal, gitt i KPA2018

Lite luft mellom byggene - mye innsyn/lite utsikt

-
-
-
-
-

Kan legges tilrette for flerfoldige beboersammensetninger

Legger seg godt i terrenget
+
+

Mye fasadeareal og stort fotavtrykk er ugunstig i sammenheng med planforslagets 
ambisjon om å skape et bæredygtig prosjekt og redusere klimagassutslipp

-
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Illustrasjonene på denne og neste side viser Spacemakers analyse av endringen i 
solforhold for omkringliggende bebyggelse, før og etter ny foreslått bebyggelse.  

Fargekodene illustrerer antall soltimer på fasadene. Som det fremgår av 
illustrasjonene, vil ny bebyggelse ha svært lite innvirkning på solforholdene 
mot vest, mens det mot nord vil være en mindre endring. Forskjellen mellom de 
tre typologiene er minimal.

Dronebildet  ill. 01 viser fasade mot nord på eksisterende bebyggelse. 
Rekkehusene (gnr./bnr. 119/616) er orientert med utsikt og uteplasser mot 
vest. Faktiske utsikts- og solforhold berøres derfor i liten grad av den nye 
bebyggelsen, som foreslås etablert nord for rekkehusfeltet. Eksisterende 
bebyggelse øst for planområdet er ikke berørt i forhold til dagens sol- og 
utsiktsforhold.

Analyse av solforhold uten ny bebyggelse. Fasade mot vest. Analyse av solforhold uten ny bebyggelse. Fasade mot nord.

ill. 01 (foto: LAB Eiendom)

INNVIRKNING PÅ NABOBYGG
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3. Brutte lameller

2. Punkthus

Analyse av solforhold med rekkehus. Fasade mot vest.

Analyse av solforhold med punkthus. Fasade mot vest.

Analyse av solforhold med brutte lameller. Fasade mot vest.

1. Rekkehus

Analyse av solforhold med rekkehus. Fasade mot nord.

Analyse av solforhold med punkthus. Fasade mot nord.

Analyse av solforhold med brutte lameller. Fasade mot nord.
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Med punkthus oppnås en gunstig tomtedisponering, som tilgodeser behovet for gode, trygge og felles uteoppholdsarealer 
tett på bebyggelsen. Det sjenerøse uteoppholdsarealet kan skape nye møteplasser for lokalområdet.
Det kan utvikles et aktivt fellesområde, som strekker seg fra løen og opp gjennom tunet mellom husene, og trekker 
tråder tilbake til stedets historie.

Punkthuset er videre en relativt kompakt typologi, som underbygger intensjonen om å minske utbyggingens CO²-avtrykk 
og bygge miljøvennlig.

TYPOLOGIANBEFALING



SOSIAL

PRIVAT

HJERTEROM
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SOSIAL/PRIVAT AKSE
En sosial hovedakse gjennom området bidrar til å skape 
kommunikasjon mellom bygningene, samtidig som de sekundære 
tversgående akser kan være av mer privat og semiprivat karakter. 
Beboere kan selv bestemme hvilken grad av privathet/sosialisering 
de ønsker.
Det grønne beltet opp gjennom tunet fortsetter mot øst og kobler 
seg til den eksisterende grønne korridor, som finnes i og utenfor 
planområdet i dag.


