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INNLEDNING 
I forbindelse med oppstartsmøtet for detaljreguleringsplan for Nesttunvegen 100 ble det avtalt at avgrensing av 

planområdet skulle ses i sammenheng med en enkel stedsanalyse av eiendommen og omkringliggende område. 

Stedsanalysen vil kunne bli et vedlegg til reguleringsplanen eller kunne innarbeides i plandokumentene.  

Stedsanalysen består av en grunnleggende kartlegging av premissbærende strukturer for bruken og utviklingen 

av den aktuelle eiendommen og områdene rundt. Stedsanalysen avsluttes av en drøfting av planlagte tiltak og 

utforming av disse, sett i lys av og i sammenheng med kartleggingen av de premissbærende strukturene for 

eiendommen.  

LANDSKAP, TOPOGRAFI OG TILGJENGELIGHET 
Nesttun sentrum har lenge hatt et bymessig preg som ble videre forsterket ved den store utbyggingen på 60-

tallet. På 60-tallet ble også det nye gateløpet, Østre Nesttunveg, etablert1. I forbindelse med 

reguleringsplanen for Nesttun sentrum er det laget en landskapsanalyse for Nesttun som beskriver Nesttun 

sentrum som «(…) et klart avgrenset areal mellom åser/vegger i øst og sørvest, og et landskap som åpner seg ut 

mot de to Nesttunvannene». Nesttunelven er et viktig landskapselement som renner i dalen mellom 

Midtunhaugen og Nesttunkollen. Den renner fra sør mot nord ut i Nesttunvannet. Elven renner under 

Nesttunsenteret og parkeringshuset nord for senteret. Gjeldende sentrumsplan legger tilrette for å rive del av 

p-huset slik at det kan skapes en elvepark med ny bebyggelse i fondveggen opp mot Midtunhaugen. Disse 

landskapstrekkene gir et særpreg samtidig som det begrenser arealet for videre utvikling, og landskapsanalysen 

konkluderer med at det er viktig å beholde inntrykket av landskapet ved ny bygging. Landskapsanalysen 

understreker videre et behov for en høy utnyttelse av disse begrensede arealene og et fokus på nærheten til 

vannene i området2.    

 

Figur 1: Fra landskapsanalyse for Nesttun - Reguleringsplan for Nesttun sentrum 2004 

Planområdet har god tilgjengelighet både fra Nesttunvegen og Østre Nesttunveg da Østre Nesttunveg faller 

1:25 og Nesttunvegen 1:30 utenfor tomten. TEK 10 krever maks 1:15 stigning på utomhusarealer. Arealet 

                                                      
1 Reguleringsplan for Fana, del av gnr. 42 og 43, Nesttun sentrum. planID 16370000 
2 Reguleringsplan for Fana, del av gnr. 42 og 43, Nesttun sentrum. planID 16370000 
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utenfor planlagt bygg og ut mot Østre Nesttunveg er tilgjengelig. Solberggården, som er vernet i 

sentrumsplanen for Nesttun, er ikke tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Bygget har trapper 

opp til inngangsdører og det er ikke heis i bygget. Planlagt nytt bygg vil gjøre Solbeggården tilgjengelig via et 

mellombygg som kobler Solberggården til nytt bygg. Tilgjengelig tilkomst er tenkt plassert både i planlagt 

mellombygg og i nytt bygg mot Østre Nesttunvegen.  

GRØNNSTRUKTUR/NATUR OG BIOLOGISK MANGFOLD 

Grønnstruktur/natur 

I reguleringsplan for Nesttun sentrum fra 2005 var grønnstrukturen i og rundt Nesttun et viktig element ble søkt 

tatt hensyn til. Som ledd i dette ble det å ta vare på, og bygge opp under et gjennomgående grønndrag fra 

Byfjellene/Sandalen til Nordåsvannet/ Skjoldabukta viktig. Dette grønndraget krysser Nesttunvegen mellom 

Store og Lille Nesttunvann, og fortsetter videre på øst- og sørsiden av Lille Nesttunvann opp mot Sundts vei3. 

Tilrettelegging for bedre kontakt med elva og Nesttunvannene og opprettholde flere viktige gang-/sykkelveger 

var også viktig. Fokus på gode offentlige byrom og møtesteder som tilrettelegger for sosial kontakt var 

vesentlige element for å bygge opp under de grønne strukturene i og rundt Nesttun sentrum. 

Både i kommunedelplanen og visjon for Nesttun mot år 2020 beskrives hovedtrekkene i grønnstrukturen og 

trekket for det overordnede grøntdraget mellom Sandalen og Nordåsvannet i tillegg til Osbanetraséen som 

viktige ferdselsårer. Strandsonen langs Nesttunvannene blir vist som grøntanlegg og Fondveggen og fjellveggen 

bak stasjonsområdet vist som «landskap med svært høy verdi»4. 

I en utredning av naturverdier knyttet til Nesttunvannene, gjennomført i forbindelse med reguleringsplanen for 

Nesttun sentrum 2005, frarådes utfylling av vannene og det konkluderes med at en gjenåpning av en kanal 

mellom vannene vil være positivt for dyre- og fuglelivet i området. Det tilrettelegges også for en ny park i 

tilknytning til Nesttunelven ved riving av nordre del av p-huset. Elveløpet oppgraderes og utvides i forhold til 

flomsikring av elven gjennom sentrum.        

                                                      
3 Planskildring reguleringsplan for Nesttun sentrum 2004 
4 Planskildring reguleringsplan for Nesttun sentrum 2004 
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Figur 2: Temakart for Landskap - grøntstruktur - Kommunedelplan Nyparadis, Hop, Nesttun, Nesttun vest 
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Artsmangfold/biologisk mangfold  

Planområdet er i dag fullt utbygd og det er ikke registrert funn av sårbar eller verdifull vegetasjon eller dyreliv 
innenfor planområdet. Nesttunvannet som ligger nord for planområdet er registrert som område for 
artsforekomst av Elvemuslinger og det er også registret punkt for forekomster av flere fugler som er registrert 
som ansvarsarter nord for planområdet. I vannet som ligger vest for planområdet er det registrert 
artsforekomst av Sothøne, som er registrert som sårbar i Norsk Rødliste 2015. 

 
Figur 3: Kart som viser at Nesttunvannet er registrert som område for elvemusling. Det er også registrert Sothøne i vannet 
vest for planområdet. Kilde: miljostatus.no/kart. 

 

VEI OG TRAFIKK/INFRASTRUKTUR/PARKERINGSLØSNINGER/KOLLEKTIVSYSTEM 

Vei, trafikk og infrastruktur 

Nesttunvegen er del av fylkesveg 582 og ligger like vest for planområdet. Fv. 528 har en ÅDT på 12800 ved 

planområdet (2015). Det er også en gang- og sykkelvei langs samme trase i Nesttunvegen. Om lag 400 m sør for 

planområdet ligger Skjoldskiftet, som er et trafikknutepunkt der det er tilkomst i til bl.a. E39 (Osvegen), Fv. 

181 (Apeltunvegen) og Fv. 580 (Hardangervegen). Ved Nesttun er det også tilrettelagt sykkelrute som bl.a. går 

fra Birkelundskrysset via Nesttun til Bergen sentrum. Til Bergen sentrum er det om lag 20-30 minutter med 

sykkel. 
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Figur 4: Temakart Transportstruktur Kommunedelplan Nyparadis, Hop, Nesttun, Nesttun vest 

Parkering 

På Nesttun er det gratis gateparkering i smågater rundt Nesttun sentrum. Skyss har et parkeringshus forbeholdt 

kollektivreisende med ca. 180 parkeringsplasser. Kjøpesenteret Amfi Nesttun ligger like ved planområdet. Her 

er det 400 parkeringsplasser mot betaling. Øst for Nesttun terminal, ved nylig etablert boligområde i 

Nesttunvegen 11 a-c, Teigland Eiendom, finner en flere parkeringsplan som er åpne for allmenheten. Nytt bygg 

legger ikke opp til egne parkeringsplasser, se figur 5 for oversikt over parkeringssituasjonen på Nesttun. 

 

Nærheten til bybanestopp og generelt svært gode kollektivforbindelser reduserer parkeringsbehovene kraftig i 

tillegg ser en at det er gode muligheter for å dekke parkeringsbehov gjennom leie av parkeringsplasser i 

nærliggende parkeringshus.  

 

Kollektivtransport 

Nesttun terminal ligger ca. 180 nord for planområdet og er et viktig knutepunkt for kollektivtrafikken på 

Nesttun. Her er det Bybanestopp og overgang mellom flere bussruter til ulike deler av Bergen. Bybanetraseen 

går like ved planområdet og bybanestoppet Nesttun sentrum ligger ca. 40 m fra planområdet. Det er også et 

busstopp både for nord- og sørgående bussruter ved Nesttunvegen 109 og 104 mindre enn 40 m fra 

planområdet.   

 



 

 
BERGEN KOMMUNE 
FANA, GNR/BNR 42/26, NESTTUNVEGEN 100 

STEDSANALYSE 

Side | 8 

 
Figur 5: Situasjonskart for vei, trafikk og adkomst, infrastruktur, parkeringsløsninger og kollektivsystem. 

Renovasjon  

I dag håndteres renovasjon for næringsdrivende i Nesttun sentrum lokalt. ZR Eiendom samler alle containere til 

miljøstasjon på baksiden av Nesttun senter, hvor avfallet blir hentet av renovasjonsbil. Dette er en fungerende 

og god løsning som gjør at en ikke er avhengig av plass til at større renovasjonsbiler skal stoppe utenfor hvert 

bygg for å hente avfallet.    

TERREGNINNGREP  

Eiendommen hvor det er tenkt lagt til rette for nytt bygg er relativt flatt og det er ikke nødvendig med store 

terrenginngrep. Det er planlagt for en mindre kjeller under nytt bygg for tekniske rom på ca. 150 m2. Dette vil 

ligge skjult under bygget. 

NABOFORHOLD 

Figur nr. 6 viser den nåværende bruken og inngangene til nabobyggene til planområdet. På gateplan på begge 

sider av Nesttunvegen er det i all hovedsak butikker, restauranter og annen næringsvirksomhet som har 

innganger direkte fra gaten.  
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I Nesttunvegen 102, like sør for planlagt nybygg, ligger Fana bibliotek på gateplan. Hovedinngangen til 

biblioteket ligger mot sør, på motsatt side av planlagt nybygg. Kontorinngang til biblioteksbygget ligger mot 

vårt planlagte nybygg, i smauet mellom planlagt nybygg og biblioteksbygget. I 2. og 3. etasje i nærliggende 

bygg finner en kontorer og diverse helsetjenestetilbud.  

Nesttunvegen 98, som er nabobygget i nord, inneholder butikker og annen næringsvirksomhet på gateplan, 

kontorer og diverse helsetjenester ligger i 2. og 3. etasje. I byggene som ligger på andre siden av gaten, 

Nesttunvegen 107-111, er det etablert restauranter, kontorer og diverse helsetjenester i 2.-4. etasje. I 

Nesttunvegen 107 og 111 er det også noen leiligheter i etasjene over gateplan. 

Gågaten på Nesttun, Østre Nesttunveg, består hovedsakelig av butikker, restauranter og annen 

næringsvirksomhet på gateplan med innganger direkte fra gaten. Her er Nesttunsenteret plassert med i alt 25 

butikker og 2 restauranter. I tillegg til butikker, er det kontorer og diverse helsetjenestetilbud i etasjene over 

gateplan. 

En ser av panoramabildet i figur 7 og 8 samt illustrasjonen i figur 6 at alle inngangsparti utenom inngang på 

baksiden av biblioteket (inngang for kontordelen av biblioteksbygget), eksisterende innganger til bakbygget til 

Solberggården og kjellerinngang til nabobygg i nord, vender ut mot de to hovedgatene Nesttunvegen og Østre 

Nesttunveg. Østre del av planområdet fremstår i all hovedsak som en bakgård og ingen hovedinnganger vender 

inn mot dette området.  

 
Figur 7: Panoramabilde tatt fra østsiden av Østre Nesttunveg mot område for planlagt nytt bygg. 

 

 
Figur 8: Panoramabilde tatt fra vestsiden av Nesttunvegen mot Solberggården og smauet mellom Fana bibliotek og 
Solberggården. Nytt bygg er tenkt plassert bak Solberggården.  

Solberggården 

Biblioteket 

Biblioteket 

Solberggården 
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Figur 9: Illustrasjon med flyfoto over Nesttun sentrum som viser torg og viktige gangforbindelser internt 
i Nesttun sentrum (grønne sirkler og felt), sammenhengende og ensartet fasadeliv/strekk (oransje 
streker), mer frittliggende bebyggelse (blå stiplede sirkler) og områder med bakgårdspreg og parkering 
(lilla stiplede områder). 
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KULTURMINNER/ KULTURMILJØ/ HISTORISK VEIFAR 

Det er utarbeidet en kulturhistorisk dokumentasjon ihh til mal fra Byantikvaren av bakbygningen i 

Nesttunvegen 100, som er planlagt revet. Kulturminnerapporten tar også for seg området sin historie og 

bygningsmiljøet i Nesttunvegen 94, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 107 og Lundhaugvegen 14.  

kulturminnerapporten inneholder dokumentasjon på bygningene i planområdet og bygningene sitt kulturmiljø 

er også inkludert. Rapporten er basert på aktuell litteratur og tidligere kulturminnedokumentasjoner, relevante 

kilder, som kart, tegninger og fotografi, i tillegg til observasjoner gjort under synfaring av planområdet5. 

 

Kulturminnerapporten konkluderer med at både hovedbygning og bakbygg opprinnelig var oppført i 1923. De 

var tett knyttet sammen både arkitektonisk og funksjonsmessig og utgjorde en heilhet. Denne helheten er 

spesielt basert på at det mellom bakbygget med bakeri og hovedbygg med utsalg ut mot Nesttunvegen ble laget 

en gjennomgang/åpning. Kulturminnerapporten viser til at rivning av bakbygget og fortetting på 

parkeringsplassen med nytt bygg vil endre det historiske uttrykket på eiendommen. På den andre siden 

presiserer kulturminnerapporten at det opphavelige arkitektoniske uttrykket er betydelig endret, både 

utvendig og innvendig slik som bakbygningen framstår i dag. Det samme gjelder for hovedbygget sin bakre 

fasade mot Østre Nesttunvegen. Hovedfasaden ut mot Nesttunvegen framstår som langt betre bevart med flere 

originale element. 

   

Planområdet ligger innenfor Nesttun sentrum og ligger igjen innenfor bruk nr. 11 innenfor Nesttun gård. 

Størstedelen av dette bruket ble utparsellert fra 19306.    

 
Figur 10: Bebyggelse innenfor tenkt planområde er fra 1923 – 1987. 

   

Fanas historie er nært knyttet til Bergen og kommunikasjonslinjene var orientert mot byen. De fleste 

kjøreveien i Fana er bygget ut fra midten av 1800-tallet. Før dette var det i områder gangveier, fotstier, eller 

ride- og kløvveier7. Mellom 1860 og 1863 ble det bygget ny hovedveg mellom Bergen og Nesttun. Denne nye 

                                                      
5 Kulturminnedokumentasjon – Nesttunvegen 100, gnr. 42, bnr. 26 m. fl. Historikarverksemda 
6 Kulturminnegrunnlag KDP Nyparadis, Hop, Nesttun, Nesttun vest 
7 Kulturminnegrunnlag KDP Nyparadis, Hop, Nesttun, Nesttun vest 
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vegen fulgte samme trasé som Nesttunvegen gjør i dag. Videre nordover fulgte den traseen som Statsminister 

Michelsensvei har i dag8. Planområdet ligger like øst for Nesttunvegen i sentrum av dagens Nesttun. 

Nesttunvegen er i dag en del av fylkesveg 582 og har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 12800.  

Tettbebyggelsen på Nesttun utviklet seg med handel langs med Nesttunvegen og med boliger langs med 

Hardangervegen9. Det ble vedtatt reguleringsplaner for Nesttun sentrum både i 1927 og i 1957. 1927-planen 

forble i stor grad en papirplan, mens hovedtrekkene i 1957-planen ble fulgt. Det ble bygget ny Østre 

Nesttunvegen, som førte med seg en fordeling av trafikken i henholdsvis nordlig og sørlig retning på de to 

veiene gjennom Nesttun sentrum. I tillegg ble det gjennomført en kvartalsstruktur langs med Østre Nesttunveg. 

Mellom 1920 og ca. 1950 begynner Nesttun å fremstå som en «blomstrende småby» hvor bygårder og mur reises 

på begge sider av Nesttunvegen og gir denne karakter av en bygate10.  Det var Nesttunelven og topografien, 

sammen med fokus på Nesttun som knutepunkt for kommunikasjon, industri og handel, som var de viktigste 

forutsetningene for utviklingen på Nesttun.    

Utbyggingen av vestlige deler av Nesttun har i hovedsak forgått etter annen verdenskrig. Utbyggingen preges i 

stor grad av lite styring av boligutviklingen og en fortetting de siste 20-30 årene.     

Det er særlig tre kulturmiljøelementer som gjenstår fra tiden før 188011. Dette er bygninger fra det gamle 

gårdstunet, Birkeland kirke og veiene, deriblant Nesttunveien som ble anlagt der den ligger i dag i ca. 1860. 

Hardangervegen ble bygget i 1875 -7712.   

 

Figur 11: bygårder og murer som rammet inn Nesttunvegen som en bygate ble etablert mellom 1920 og 1950(1) Et mindre 
forretningsbygg hvor både Hordaland meieri, Bergs tobakksforretning, Brulands frykt og grønnsaker med brødutsalg og Eides 
fiskemat i kjelleretasjen, (2) Gjøsteingården, (3) Nesttunhjørnet, (4) Clemetsens butikk, (5) Solberghuset, (6) Gavebua 
kiosk, (7) Skomaker Nordstrøm sitt hus, (8) Ella Skjold sitt hus med kafé i 2. etasje og Samvirkelaget i 1. etasje.13.  

Solberggården, som er bygget i 1923 er i jugendstil og blir vist til som kanskje «småbytidens» mest 

monumentale bygg i Nesttun14. Reguleringsplanen for Nesttun sentrum har regulert gården som spesialområde 

for bevaring av bygninger og anlegg. I dag finner man restaurant og kontorlokaler i bygget. 

 

 

                                                      
8 Kulturminnegrunnlag KDP Nyparadis, Hop, Nesttun, Nesttun vest 
9 Kulturminnegrunnlag KDP Nyparadis, Hop, Nesttun, Nesttun vest 
10 Nesttun i et historisk perspektiv – rapport - 2003 
11 Nesttun i et historisk perspektiv – rapport - 2003 
12 Nesttun i et historisk perspektiv – rapport - 2003 
13 Nesttun i et historisk perspektiv – rapport - 2003 
14 Nesttun i et historisk perspektiv – rapport - 2003 
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VOLUM/BYGGEHØYDER/BYGNINGSKARAKTER/BEBYGGELSESSTRUKTUR 

Bygningsvolumene i øst langs Østre Nesttunveg er stort sett like store og trapper seg jevnt etter gatens stigning 

i en lengde på 240 meter. Byggene er på typisk 4 etasjer med tilbaketrukket toppetasje. Bygningshøyder 

varierer fra 13 til 20m, rett fasade mot fortau 9 til 11 meter.  

 

Opprissene i figur 12 og 13 viser bygningsstrukturen på Nesttun langs med de to hovedgatene. Kartutsnittene 

viser hvor opprisset er tatt fra. 

 
Figur 12: Oppriss Østre Nesttunvegen mot øst 

Figur 13: Oppriss Østre Nesttunvegen mot vest (øverst), utsnittskart som visert byggene som er tatt med i opprisset 
(midten) og oppriss Nesttunvegen mot øst (nederst) 

Gatebredden er jevnt 20 meter bred i Østre Nesttunvegen. Bygningskarakteren er ensartet med mindre 

variasjoner i fasadeuttrykk og er typiske byggeri fra 60 og 70-tallet. Et slikt helhetlig bygningsmiljøet fra denne 

perioden ser man knapt ellers i Bergensområdet. Bebyggelsen er sammenhengende kun avbrutt av en passasje 

ved torget som leder ned til parkeringshuset i øst. I de to kvartalene på «øyen» adskilt av torget er byggene 

mer frittliggende og adskilt av tversgående passasjer. 
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SAMMENHENG MED EKSISTERENDE OG MULIG FREMTIDIG AREALBRUK PÅ NEBOEIENDOMMER 

Gjeldende reguleringsplan for Nesttun sentrum regulerer det tenkte planområdet og tilgrensende områder til 

sentrumsformål, felles gangareal og torg. Nesttunvegen er regulert i tråd med dagens bruk, kjøreveg, og 

bybanetraseen inngår som en del av gågaten som Østre Nestunvegen utgjør. Sentrumsfområl defineres til å 

inneholde bolig, forretning, kontor, service, offentlige formål, allmennyttige formål, herberger og 

bevertningssteder i gjeldende plan. S11, Solberggården, er gitt vern gjennom gjeldende plan satt som 

bevaringsområde for bygninger og anlegg. Et slikt vern innebærer at alle tiltak innenfor dette området skal 

forelegges antikvarisk faginstans, Byantikvaren, før tillatelse kan gis. Det blir presisert at bygninger som er 

regulert til bevaringsområde har betydning for kulturminnemiljøet, og tillates ikke revet uten spesiell 

godkjenning fra Byantikvaren. «Eksisterende bygninger kan settes i stand under forutsetning av at målestokk, 

takform, fasader, dør- og vindusutforming og materialbruk bevares eller tilbakeføres. Unntak fra dette kan 

gjøres der det er nødvendig for å tilpasse bygningen til tekniske krav og en funksjonell bruk, og dersom man 

opprettholder bygningens hovedinntrykk»15.       

Tiltakshaver for reguleringsplanen har vært i kontakt med alle grunneiere i nærheten av eiendommen som er 

planlagt lagt til rette for nybygg. Det er ingen av disse som har planer om utvidelser eller lignende utenom eier 

av Nesttunvegen 98, som ønsker å oppføre et en-etasjers takoverbygg på baksiden av bygget mot sør. 

Det planlagte utbyggingsarealet fremstår i hovedsak som omkringliggende byggs bakside. Nesttunvegen 98 

henvender seg til Nesttun torg i nord og har en tydelig bakside mot sør med takoverbygg og tekniske 

installasjoner og uten publikumsrettet aktivitet. 

Nesttunvegen 100, Solberggården, vender seg i likhet med de andre byggene, bort fra arealet hvor planlagt 

nybygg er tenkt plassert. Det omtalt bakbygget, som er planlagt revet, er nettopp et bakbygg til 

Solberggården. Bygget orienterer seg i hovedsak ut mot den åpne plassen som brukes som parkeringsplass mot 

øst, men rampen og andre elementer forsterker likevel inntrykket av at dette arealet er en bakside. Bakbygget 

har en inngang mot Østre Nesttunvegen og en inngang på nord- og sørsiden av bygget.     

Biblioteket som ligger i Nesttunvegen 102 forholder seg i all hovedsak til den lille plassen mot sør. Arealet hvor 

det nye bygget er planlagt fremstår som baksiden av biblioteksbygget. En finner en inngang til biblioteksbygget 

på den nordlige fasaden, men dette er i personalinngang for kontordelen av biblioteksbygget og ikke en 

publikumsinngang.  

I dag er sammenhengen mellom arealet, som er aktuelt for nybygget og eksisterende og mulig bruk av 

naboeiendommene dårlig. Arealet fremstår i hovedsak som en bakgård som er åpen mot en gågate og 

bybanetrasé og er lite interessant for opphold og i all hovedsak brukt som parkeringsplass. Arealet ligger svært 

sentralt til i Nesttun sentrum. Dagens ubebygde areal gir ikke rom for ny bruk/nytt bygg uten å rive det 

omtalte bakbygget til Solbeggården.  

 

ANALYSE AV TOMTEN OG UTFORMING AV PLANLAGT BYGG - KONKLUSJON 

Stedsanalysen av eksisterende forhold på og rundt tomten har tydelig vist at det aktuelle arealet i hovedsak 

fremstår som et mer eller mindre dødt område i dag, til tross for at arealet ligger midt i Nesttun sentrum. 

Utformingen av et bygg på denne tomten har stort potensiale til å kunne bidra til å styrke sentrumskjernen på 

Nesttun dersom viktige element blir hensyntatt i både utformingen og plasseringen av bygget.  

Et nytt bygg må ta spesielt stort hensyn til Solbeggården og koblingen mot denne. I tillegg er det viktig å gjøre 

grundige vurderinger knyttet til byggehøyder og spesielt den eksisterende bygningsstrukturen på Nesttun 

generelt. Et annet viktig element er å styrke tverrforbindelsen mellom sørlig del av tomten, mellom 

biblioteksbygget og planlagt nytt bygg. Til sist er det viktig å sikre at det blir etablert publikumsrettet aktivitet 

på gateplanet for å bidra til å styrke potensialet for aktivitet i området.   

Kobling mot Solbeggården og andre nabobygg 

Kobling mot Solberggården er tenkt via et mellombygg som gir luft og avstand mellom de to hovedbyggene. 

Dette gjør det mulig å koble de to byggene sammen rent praktisk i form av at mellombygget tar opp i seg 

nivåforskjellene mellom de to byggene som både kommer av nivåforskjeller i Østre Nesttunvegen og 

Nesttunvegen og at dagens krav til etasjehøyder ikke samsvarer med etasjehøydene i Solberggården. 

                                                      
15 Reguleringsplan Bergen kommune, Fana, del av gnr 42 og 43 – Nesttun sentrum. Plannr. 16370000 
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Figur 14: Snitt som viser planlagt nytt bygg i gul farge, mellombygg i blått og Solberggården i grønt. 

Figur 15: Illustrasjon av tenkt framtidig situasjon på bakkeplan.  
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På første plan ser en for seg at nytt bygg strekker seg helt inntil eksisterende bygg i nord, Nesttunvegen 98. 

Dette arealet består i dag av enkle en-etasjers påbygg/overbygg og ligger under en rampe som gir tilgang til 

det omtalte bakbyggets 2. etasje. En slik løsning medfører at Solberggårdens nordøstlige hjørne blir bygget 

inne. Illustrasjonen under viser tenkt situasjon på bakkeplan. Stiplede linjer er dagens og fremtidige fasader. 

Rød sirkel viser fasade som på bakkeplan er tenkt bygget inne.  

 

 

Dette grepet vil kunne sikre en bedre kobling mot Nesttunvegen 98 ut mot Østre Nesttunvegen. I dag benyttes 

den delen av Nesttunvegen 98, som grenser til planlagt byggetomt, som parkeringsplass og skur/bod. Å sikre en 

god kobling av fasadelivet ut mot Østre Nesttunvegen blir svært viktig for helhetsinntrykket i gågaten. 

Kulturminnerapporten viser hvordan denne delen av bygget har mistet viktige element i forbindelse med et 

påbygg oppført i 1980-årene. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra 2. etasje og oppover er bygget tenkt trukket minst 8 meter fra Nesttunvegen 98 for å sikre nok lys og 

tilstrekkelig brannavstand for begge de to byggene. Det er også lagt opp til 8 meter avstand til biblioteksbygget 

i sør.  

 

I sør er første etasje tenkt trukket tilbake slik at en åpner passasjen/smauet mellom planlagt nytt bygg og 

biblioteksbygget i den østlige delen. Dette fører med seg en bedret siktsituasjon fra passasjen/smauet mot 

gågaten og bybanetraseen. Passasjen/smauet blir med dette grepet bredere mot øst enn det gjeldende plan for 

Nesttun sentrum legger opp til. Ved å åpne seg mot Østre Nesttunvegen på bakkeplan og på denne måten 

invitere til aktivitet. En åpner i tillegg for å etablere en liten møteplass midt mellom to handlegater. Ved å 

sikre publikumsrettet aktivitet i denne delen av bygget vil dette grepet forsterkes ytterligere. 

Figur 16: Kulturminnerapporten trekker frem viktige element som er forsvunnet gjennom påbygg og andre 
endringer i fasaden. 
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Figur 17: 3d-illustrasjon som viser tenkt passasje/smau sett fra Nesttunvegen. 

Eksisterende bygningsstrukturen på Nesttun 

Fasade mot Østre Nesttunveg er tilbaketrukket fra 4.etasje til 6. etasje. Dette arkitektoniske grepet speiler en 

byggeskikk som er utbredt på Nesttun, hvor øvre etasje(r) er trukket tilbake. 4. etasjes gesims ligger i 

forlengelsen av gesimslinjen til eksisterende bygg i Nesttunvegen 98 i tillegg til å ligge på om lag samme høyde 

som andre bygg i nærheten.  

 
Figur 18: 3d-illustrasjon sett fra sørøst, som viser hvordan gesims for 4. etasje følger om lag samme høydelinje som gesims 
på biblioteksbygget.  
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Figur 19: 3d-illustrasjon som viser bygget fra nordøst. 4. - 6- etasje er inntrukket i likhet med Nesttunvegen 98. 

Ved å trekke de øverste etasjene i bygget tilbake på denne måten reduserer man byggets volum og fra gatenivå 

vil bygget fra mange vinkler se ut som om det kun er 4 etasjer høyt. 

 

Snittene under viser eksisterende situasjon med bakbygget som skal rives, markert med rødt og Solbeggården, 

markert med blått. Øverste kotehøyde på bygg innenfor «øyen» ligger i dag på kote + 36,64 m.o.h. I snittet for 

fremtidig planlagt situasjon ser en Solberggården i blått og nytt bygg i grønt. Topp-kote på planlagt bygg er 

tenkt satt til kote + 43 m.o.h. Kulturhuset er også lagt inn i snittet for å vise hvordan planlagt bygg med 

mønehøyde + 43 høydemessig vil «snakke med» kulturhuset på + 44,97 

Nesttunvegen 98
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Figur 20: Snitt som viser eksisterende og planlagt situasjon retning øst -- vest. 

Videre viser snittene framtidig planlagt bebyggelse i Fondveggen øst for dagens bebyggelse i Nesttun sentrum, 

opp mot Midtunvegen (stiplet strek). Dette området er sentrumsnært, vestvendt og har gode solforhold. 

Gjeldende reguleringsplan for Nesttun sentrum presiserer flere forhold som gjør at området anses å være svært 

godt egnet for boligbebyggelse med høy tetthet og det er lagt opp til en maksimal byggehøyde på opp til kote + 

55 for flere deler av denne fremtidige bebyggelsen.    
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Figur 21: Snitt som viser eksisterende og planlagt situasjon retning nord -- sør 

  

I tillegg til å ta hensyn til vanlig byggeskikk på Nesttun, med inntrukket øvre del av bygget har en også sett til 

de ulike takformene en finner på nabobyggene. Planlagt bygg har fått en oppbrutt takformsom er vinklet mot 

gater og mot bibliotek i sør. Biblioteket har saltak og nytt bygg tilpasser seg til øvrige saltakshus i kvartalet 

samtidig som man gjennom dette grepet reduserer høydevirkningen på bygget ytterligere. 

 
Figur 22: Vinklene på taket reduserer høydevirknignen av bygget og gir en god henvisning til ekisterende bebyggelse med 
saltak internt på "øyen". 

Nesttunvegen 104
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Nytt bygg skal i all hovedsak henvende seg mot Østre Nesttunvegen og gågaten som ligger her. Bygget er 

planlagt med en gjennomsnittlig byggehøyde på 22 meter. Denne gaten er ca. 20 meter bred. Maksimal 

fasadehøyde mot gaten bør en gjennomsnittlig fasadehøyde ifølge veilederen «Bergensk byskikk og 

byggehøyder» ligge på ca. 90 % av gatebredden. Veilederen sier videre at lokale variasjoner opp til 110 % av 

byrommets bredde kan være en god løsning i et variert byromsmønster med brede allmenninger, hovedgater og 

smalere lokalgater. Gesims over 4. etasje er ca. 10,7 meter høy. Denne gesimsen er den som oppleves på nært 

hold og er den viktigste i den nære opplevelsen av byrommet. 11,7 meter er 58,5 % av byrommets bredde. 

Gesims over 6. etasje er ca. 21 meter høy. Denne gesimsen er da 105 % av byrommets bredde. Mønehøyden er 

ca. 23 meter høy og utgjør 115 % av byrommets bredde og gjennomsnittlig byggehøyde ligger på 22 meter, som 

utgjør 110 % av gatebredden. Byggets plassering like i nærheten av Nesttun torg sammen med de generelt 

moderate byggehøydene på Nesttun, bygger opp under at byrommet godt kan tåle et bygg hvis primære fasade 

strekker seg til ca. 11,7 meters høyde for så å trekkes inn og deretter økes til 21 meter.   

 

Planlagt byutviklingsgrep med nytt bygg øst for Solbeggården er et viktig grep for å eliminere bakgårdspreget i 

denne sentrale delen av Nesttun sentrum. Bygget forholder seg til byggeskikken på Nesttun på en moderne 

måte, både med inntrukket øverste del av bygget og en variant av saltak-tradisjonen en finner i noen av de 

eldste byggene på Nesttun. Videre tar utformingen av bygget stort hensyn til Solberggården og de kvalitetene 

som ligger i dette bygget. Hensynet til Solbeggården ligger også i utforming og utviding av smauet, som 

strekker seg mellom Østre Nesttunvegen og Nesttunvegen. Samtidig gir dette grepet grunnlag for aktivitet og 

bruk av et smau som i dag fremstår som delvis privatisert og lite attraktivt i dag. 

For å kunne ivareta hensynene skissert i denne stedsanalysen ved planlegging/etablering av nytt bygg innenfor 

gnr/bnr 42/26 er det tilstrekkelig å ta med areal sør for Nesttun torg, avgrenset til S11, S12, FG6, S13, FG7, 

S14 og areal øst for S14 som ikke inngår i detaljreguleringsplanen for bybanetraseen (Fana/Ytrebygda. Bybane i 

Bergen og fremkommelighetstiltak for buss på strekingen Nesttun – planid: 19170000).   


