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Bakgrunn
Planområdet for prosjekt E39 Osbanen og Fanavegen, følger Osbanetraséen og Fanavegen
fra Skjoldskiftet til Lagunen. Planen er en områderegulering for sykkelveg med fortau.

Dagens gang- og sykkelveg på deler av strekningen er del av hovedruten for sykkel fra
søndre deler av Bergen til Bergen sentrum. I dag deler gående og syklende det samme

arealet, noe som medfører konflikter. Formålet med reguleringsplanen er å regulere en

løsning der gående og syklende vil få separate arealer, slik at rutens attraktivitet øker for

begge grupper. Samtidig skal en redusere bilkjøring ved å legge om adkomstvegene til

eiendommer fra traséen.

I denne rapporten blir de viktigste kulturminner og kulturmiljø i planområdet kartlagt og

beskrevet, og tiltakets virkning på kulturminnene vurdert. Det er kjent at det i planområdet
er kulturminner som kan komme i konflikt med tiltak i planen, som Osbanetraséen og
gårdstunet på Skjold.

Både Osbanetraséen og gårdstunet ved Skjold (i dag bedriften Fana blikk) er begge viktige

kulturminner i området. Deler av jernbanetraséen, mellom Skjoldskiftet og Skjold gård, er i

gjeldende reguleringsplan regulert som spesialområde bevaring, med følgende

bestemmelser 1: Osbanetraséen og nærmeste arealer skal bevares som historiefortellende

struktur ved at den tidligere jernbanens linjeføring, herunder nivå og kurvatur,
opprettholdes. Tilliggende arealer skal opparbeides parkmessig.

Kulturminnerapporten er utført av Tine Eikehaug, Statens vegvesen, Region vest. Arbeidet

har bestått i forarbeid, kildeinnsamling, feltarbeid, vurderinger og skrivearbeid. Kartene er
laget av Gina Kartveit, Statens vegvesen.

Planprogrammet for E39 Osbanelinjen – kap. 4.6 Kulturmiljø
Det er utarbeidet planprogram for prosjekt E39 Osbanen/Fanavegen sykkelveg med fortau 2.

For temaet kulturminner og kulturmiljø står det blant annet følgende:

Planområdet inneholder kulturminner som kan komme i konflikt med tiltak i planen. Det er
tidligere laget et kulturminnegrunnIag for området i forbindelse med utbygging av bybane
fra Nesttun til Rådal (Byantikvaren 2007).
Etter som planarbeidet ikke er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning vil det ikke
bli gjort en fullverdig konsekvensutredning av tiltaket. Når det gjelder kulturminner så vil
disse likevel bli beskrevet og vurdert i forhold til verdi og mulig konflikt med det planlagte
tiltaket.

1

Reguleringsbestemmelser til plan 19170000 Bybane og fremkommelighetstiltak på strekningen Nesttun-Rådal,

Bergen kommune, vedtatt 24.06.08.
2

Statens vegvesen 2013: Planprogram Prosjekt: E39 Osbanelinjen. Høringsutgave. PlanID: 62870000
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Det er ikke kjente automatisk fredete kulturminner i planområdet og potensial for funn av
slike er trolig lavt etter som planområdet til stor del er omfattet av allerede bebygd areal.
Det planlagte tiltaket berører i stor grad Osbanetraséen fra Nesttun og fram til Fana Blikk.
(…) Det vil bli søkt om å bevare så mye som mulig av linjeføringen.
Gårdstunet der Fana Blikk er lokalisert i dag er et av de eldste i Fana og tilhører gården
Skjold. (…) Tunet er et mulig konfliktpunkt i forhold til framføringen av sykkel- og gangveg
og vil bli beskrevet og vurdert i planarbeidet.

Kildegrunnlag
Kildegrunnlaget for temaet kulturminne og kulturmiljø har vært kjente databaser (som
Askeladden, Kulturminnesøk, Sefrak m.fl.), skriftlige kilder som bygdebøker og annen

historisk litteratur med relevans for området, eldre kart og foto, og befaring i felt.

Byantikvaren i Bergen har i 2007 laget et kulturminnegrunnlag for Bybanen mellom Nesttun

og Rådal (Kulturminnegrunnlag Bybane Nesttun – Rådal 3), som er vurdert å være dekkende
også for denne reguleringsplanen.

Figur 1 Gårdstunet på Skjold i 1859. Utsnitt av utskiftingskart. Jordskifteverkets arkiv.

Definisjoner og nasjonale føringer
I Kulturminneloven 4 er kulturminner definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i

vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller
3
4

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00016/Kulturminnegrunnlag__16464a.pdf
Se Lovdata.no
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tradisjon til. Begrepet kulturmiljø er definert som områder hvor kulturminner inngår som en
del av en større helhet eller sammenheng.
Det gjeldene nasjonale målet for kulturminneforvaltningen er: «Mangfaldet av kulturminne

og kulturmiljø skal forvaltast og takast vare på som bruksressursar, og som grunnlag for
kunnskap, oppleving og verdiskaping. Eit representativt utval av kulturminne og kulturmiljø
skal takast vare på i eit langsiktig perspektiv.» 5
Det er et nasjonalt mål at tap av verneverdige kulturminner og kulturmiljø skal minimeres.
Offentlig forvaltning har et særskilt ansvar for å sikre at de nasjonale målene for

kulturminnepolitikken oppfylles 6. Kommunene er sentrale i dette arbeidet gjennom bruk av

plan- og bygningsloven (pbl).

Kulturminner og kulturmiljø er kilder til kunnskap om fortidens samfunn og levevilkår.

Kulturminner er ikke-fornybare ressurser og må forvaltes på en slik måte at vi tar vare på

sporene fra tidligere generasjoner, slik at disse kan overleveres og oppleves av kommende
generasjoner også i fremtiden.
Figur 2 Osbanen.

5
6

(Prop 1 S 2009-2010)

Stortingsmelding nr. 16, Leve med kulturminner fra 2004-2005
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Merknader om kulturminner til oppstartsvarsel for planarbeidet:

27.09.13

Bergen kommune
Byutvikling, klima og
miljø/Byantikvaren

Byantikvarens merknader: Byantikvaren har gitt uttrykk for at

eksisterende kulturminnegrunnlag for Bybanen Nesttun – Rå kan

brukes som kulturminnegrunnlag for den offentlige planen.

Kulturminner skal likevel behandles i planrapporten. Det er flere
viktige kulturminner å ta hensyn til på strekningen.

Osbanen: viktig at det man vurderer opplevelsen av Osbanetraséen

på et detaljert nivå. Her er det viktig med bredde, høyde og
kurvatur, da det er få synlige spor etter Osbanen.

Tun og tunstrukturer: man må i planen ta hensyn til tunstrukturen

rundt Fana blikk som er det opprinnelige tunet på Skjold.

Byantikvaren vil ta stilling til planen når det konkrete planforslaget
foreligger.

27.10.13

Nesttun – Osbanen AS

Osbanens venner og Nesttun-Osbanen AS har som felles mål å
fokusere på historien og kulturminnene fra Nesttun- Osbanen,

som er en viktig del av vår lokale kulturarv.

Nesttun-Osbanen AS ble stiftet i 2009 med formål å eie, ivareta,

restaurere tidligere Rådal stasjon. I tillegg har selskapet et spesielt
fokus på Osbanens øvrige kulturminner.

Traseen har på gjeldende strekning blitt utsatt for mange inngrep,
og fremstår i dag i mindre grad som opprinnelig. Med tanke på

mer verdifulle deler av Osbanens trase, vil vi ikke ha innvendinger

til tverrsnittet på 6 m. Så mye som mulig av banens linjeføring bør
midlertidig ivaretas.

I samarbeid med Bybanen utbygging og Bergen kommune/Fana
kulturkontor arbeider vi med å etablere et minnesmerke over

Osbanen der den og Bybanen berører hverandre. Minnesmerket er
derfor planlagt lagt til den gjenværende skjæringen for Osbanen

over Bybanens søndre munning av Skjoldtunnelen ved Fana blikk,

og ligger dermed innenfor arealet for reguleringsvarselet. (vedlagt
kartutsnitt). I denne skjæringen er det planlagt å legge ut ca. 20
meter spor med sporvidde 750 mm og med Osbanens spinkle
overbygning, identisk med sporet fra anlegget i 1894.

Vi vil be om at dette minnesmerket legges inn i reguleringsplanen.

Det kom ingen merknader fra kultur- og idrettsavdelinga ved Hordaland fylkeskommune til

oppstart av planarbeidet.
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Kort om områdets historie

Forhistorisk tid
Innenfor planområdet er det ikke kjent noen automatisk fredete kulturminner. Men både på

Skjold (gnr 40) og Nesttun (gnr 42) er det gjort funn av kulturminner som viser aktivitet både
i steinalder og jernalder.

Ved Nesttun er det påvist en steinalderlokalitet ved Kuholmen ved Store Nesttunvatnet

(Askeladden ID 216926). Og ved Nesttun gård er det gjort funn av noen enkeltgjenstander.

Blant annet en flintdolk (B 8011), en spiralfingerring av gull (B 3970), og en øks (B 1728) og
et spyd (B 5922) fra vikingetid (Fett: Førhistoriske minne på Vestlandet).

På Skjold lå det en gravhaug fra folkevandringstid (Askeladden ID 113993) som i dag er

borte. Gravhaugen, som lå like vest for gårdstunet, ble i 1940-41 utgravd av arkeolog Per

Fett som en følge av at den ble mer og mer «spist» opp av dyrkingsarbeid. Den ble da målt

til å være 21 meter i retning øst-vest. I haugen ble det funnet brente menneskebein, og flere
gjenstander som våpen, beltestein, sigd, draktspenne, bronsering, spannformet leirkar, et
kar med hank, og en tøybit.

Figur 3 Graven på Skjold, tegnet av Per Fett 1940, gjengitt i Bergen Museums årbok 1943.
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Gårdshistorie
Planområdet ligger på grunneiendommen til de tidligere gårdene Nesttun og Skjold.

Skjold, gnr 40
Skjold er nevnt i skriftlige kilder første gang i 1519, men er mye eldre enn det. Gården er
antatt å være blant de eldste i Fana, og gravhaugen som tidligere lå på Skjold styrker

oppfatningen om at gården må ha blitt etablert i løpet av de første hundre årene etter Kr.f.
Navnet Skjold kommer trolig av en naturlig formasjon i landskapet som ligner på et skjold,

uten at dette noen gang er slått fast. Det kan også bety et sted hvor folk kunne få eller finne

vern (Larsen 2001).

Skjold har opprinnelig vært en stor gård i utstrekning. Både Smørås, Nottveit og Apeltun er
utskilt fra Skjold. Gården ligger sentralt i Fana, og har tilgang til sjøen ved Nordåsvannet.

I middelalderen var gården tingsted for Skjold skipreide, noe som tyder på at gården hadde
en sentral plass i bygden. Skjold skipreide eksisterte som administrativ enhet like til Fana
kommune ble etablert i 1838.

Skjold lå i middelalderen under Nonneseter kloster. Etter reformasjonen kom den i hendene
på private jordeiere, blant annet adelsmannen Vincent Lunge. Gården ble solgt til bøndene

tidlig på 1700-tallet. Det eldste kjente tunet på Skjold lå på flaten der bruk 1 og 4 fremdeles

ligger (der bedriften Fana Blikk holder til i dag). Før utskiftingen i 1860 lå det 15 hus i tunet.
Etter at Osbanen kom i 1894 med stasjon på Skjold, solgte flere av gårdeierne ut tomter til

boliger, og utover 1900 tallet økte folketallet mye. Etter krigen har det meste av gården blitt
utlagt til tomter for boliger og næring, og gårdsdriften har tatt slutt.

Figur 4 Bruk 1 og 4 på Skjold i 1950. Foto ukjent.
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Nesttun gnr. 42
Gården Nesttun, samt Midttun og Øvsttun, er utskilt fra storgården Hjelmeland, trolig i
middelalderen. Hjelmeland skal ha vært en av de eldste land-gårdene i Fana, ryddet i

folkevandringstiden.

Navnet Nesttun, norrønt Neðratún, viser til det nedre tunet, til liks med Midttun, det midtre
tunet og Øvsttun, det øverste tunet.

I middelalderen hørte Hjelmeland til Nonnesetergodset. I 1528 fikk adelsmannen Vincent
Lunge gården Nesttun i gave av kongen, og etter det var gården i hendene på private
jordeiere frem til 1700-tallet, da bøndene fikk kjøpe den.

Tunet på Nesttun lå i bakkene sørvest for Nesttunvatnet. I 1841 ble gården delt i to bruk

hvor det nye bruket lå omtrent der Nesttun torg ligger i dag.

Nesttun har fra gammelt av vært et kommunikasjonsknutepunkt. Her møttes de gamle

ferdselsveiene fra Os, Arna og Fana. Men det var først etter at Vossebanen fikk stasjon på

Nesttun i 1883, og senere Osbanen i 1894, at stedet utviklet seg til å bli en «stasjonsby» og

et tettsted med industri og butikker. Etter 1900 ble mye av gården utparsellert og omgjort til
boligområder for et økende antall personer knyttet til annen virksomhet enn gårdsdrift. Etter
krigen har det ikke vært drevet gårdsdrift på Nesttun. Nesttun er i dag et pulserende
bydelsentrum.

Figur 5 Nesttun tidlig på 1900-tallet, Nesttun gård midt på bildet og til høyre. Øverst ligger Nesttun stasjon. Ukjent
fotograf. UBB-BS-Q-00811/002
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Kulturminner i planområdet - verdisetting og vurdering
For temaet kulturminne og kulturmiljø har målet vært å kartlegge de viktigste kulturminner

som kommer i berøring med planen, vise den kulturhistoriske verdien deres og vurdere
hvordan de blir berørt av tiltaket.

Det er ikke kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Potensialet for å
gjøre nye funn av hittil ukjent fredete kulturminner er vurdert å være lite da det meste av
arealet er allerede utbygget.

Det er flere kulturminner fra nyere tid, som Osbanetraséen, eldre gårdstun og boligområder,
som blir berørt av tiltaket.

Planområdet generelt
Planområdet var fram til begynnelsen av 1900 først og fremst et jordbruksområde med

gårdsbebyggelse og kulturlandskap preget av jordbruk. De nye kommunikasjonslinjene,

Vossebanen og Osbanen, var avgjørende for utviklingen av boligområdene som kom etter
1900.

Planområdet er i stor grad dominert av hus fra begynnelsen av 1900-tallet og fram til i dag,

med et flertall bygd etter andre verdenskrig. Men her finnes også butikker, kontorlokaler og
litt industri/næringsbygg. Store deler av planområdet er regulert til sentrumsformål i

gjeldende kommuneplan. Bergen kommune ønsker høy grad av fortetting og bystruktur
rundt bybanestoppene.

Osbanetraséen
Osbanen var en smalsporet jernbane med 750 mm sporvidde som gikk mellom Nesttun i

Fana og Osøyro i Os i årene mellom 1894 og 1935. Strekningen mellom Nesttun og Os var

26 km lang og hadde 13 stoppesteder, blant annet på Nesttun og Skjold. Osbanen var drevet
som et privat selskap.

På Nesttun hadde banen stasjon sammen med den daværende Vossebanen (Bergensbanen),
som gav forbindelse til Bergen sentrum. Disse to banene hadde ulik sporvidde slik at gods
og last måtte lastes om på Nesttun, og passasjerene måtte skifte tog. Osbanen hadde stor
betydning for bønder som leverte jordbruksvarer i Bergen.

Etter at banen ble nedlagt ble skinnene og sporene etter jernbanen raskt fjernet. Store deler
av strekningen har senere vært brukt som gang- og sykkelveg, og deler også til bilkjøring.
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Figur 6 Kart over Osbanen mellom Nesttun og Os.

Vurdering
Bortsett fra selve linjeføringen og kurvaturen er det er få spor igjen etter Osbanen mellom
Skjoldskiftet og Skjold gård som viser at det har vært en jernbanetrasé. Ved Skjoldskiftet
finnes det gamle støttemurer, og i krysset mellom Fanavegen og Skjoldstølen er det rest
etter en fjellskjæring. Gjennom årene har strekningen blitt utsatt for flere inngrep, og
fremstår i dag som lite opprinnelig.

Strekningen er imidlertid del av et anlegg hvor store deler av jernbanetraséen mellom

Nesttun og Os fremdeles er bevart. Selv om skinnene er borte og mye av traséen er asfaltert,

finnes det flere steder spor etter banen, som murverk og stikkrenner. Ved både Os og Stend
står stasjonsbygningene ennå, og på Stend finnes det også skinner, perrong og togvogner.

Stend stasjon er tatt vare på som et lite museum. Som del av et større anlegg har
Osbanetraséen innenfor planområdet høy kulturminneverdi.

I forbindelse med Jernbaneverket sin landsverneplan - Nasjonal verneplan for kulturminner i

jernbanen – ble Osbanen med tilhørende bygninger og stasjoner, vurdert å være et viktig og
11
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historiefortellende eksempel på mindre privateide jernbaner i landet. Det ble vurdert å ta den

med i landsverneplanen. At den ikke ble tatt med skyldes ikke at den ikke var verneverdig

nok, men fordi den ikke var eid av staten og eierforholdene var delvis uklare.

I gjeldende reguleringsplan er store deler av traséen mellom Skjoldskiftet og Skjold gård

regulert til spesialområde bevaring, og skal regnes som et vernet kulturminne.

Planens konsekvenser for Osbanetraséen:
Planforslaget for gangveg og sykkelveg berører hele Osbanetraséen mellom Lundhaugvegen

ved Skjoldskiftet til Skjold gård. I det foreslåtte tiltaket i reguleringsplanen blir Osbanens

linjeføring og (stort sett) kurvaturer beholdt, men bredden blir endret. En utbygging av

sykkelveg med fortau vil bety en breddeutvidelse av dagens Osbanetrasé, som er mellom 2,8
og 4 meter bred, til 6 meter veibredde, pluss sideareal, som vegskulder, grøfter og murer,

ca. 1-2 meter i tillegg.

I Kulturminnegrunnlaget for Bybanen i 2007 skriver Byantikvaren i Bergen følgende om

Osbanetraséen: Inngrep må være skånsomme. Det er spesielt traseens bredde, høyde over

havet og kurvatur som er viktig å bevare.

Osbanetraséen mellom Skjoldskiftet og Skjold gård er i dag regulert som spesialområde
bevaring med følgende bestemmelser 7:

Osbanetraséen og nærmeste arealer skal bevares som historiefortellende struktur ved at den
tidligere jernbanens linjeføring, herunder nivå og kurvatur opprettholdes. Tilliggende arealer
skal opparbeides parkmessig.
Bestemmelsene er førende for hva som kan skje med Osbanetraséen. I bestemmelsen er det

ikke sagt noe om bredde, slik Byantikvaren gjorde i sitt kulturminnegrunnlag. En utvidelse av
bredden, slik reguleringsplanen legger opp til, er ikke direkte skånsom, men innebærer en
stor endring av kulturminnet.

7

Reguleringsbestemmelser til plan 19170000 Bybane og fremkommelighetstiltak på strekningen Nesttun-Rådal,

Bergen kommune, vedtatt 24.06.08.
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Kompenserende tiltak
At Osbanetraséen, etter reguleringsbestemmelsene, skal bevares som historiefortellende

struktur, kan man til en viss grad oppnå ved kompenserende tiltak. For eksempel med

kulturminneskilt som forteller om Osbanen, og ved å bruke navn langs strekningen som

viser til historien, som navnet «Osbanen» eller «Osbanetraséen», markere «Skjold

stoppested» og «Nesttun stasjon» mm. Kan hende er det også mulig å tilføre elementer

langs gangvegen og sykkelvegen som gjør brukerne oppmerksomme på at vegen tidligere
var, og fortsatt er, en del av en gammel jernbanelinje? Dette arbeidet bør en ha fokus på

under prosjekteringen av tiltaket.

Foreningen Osbanens venner 8 foreslår at det i samarbeid med Bybanen og Bergen kommune
etableres et minnesmerke over Osbanen ved den gjenværende skjæringen for Osbanen over
Bybanens søndre munning av Skjoldtunnelen. Dette arealet ligger innenfor arealet for

reguleringsplanen. I denne skjæringen er det planlagt å legge ut ca. 20 meter spor med

sporvidde 750 mm og med Osbanens spinkle overbygning, identisk med sporet fra anlegget
i 1894. Her kan det også settes opp et kulturminneskilt om Osbanen. Dette vil være et

kompenserende tiltak.

Viser også til forslag for kompenserende tiltak for Skjold gård, se under.
Reguleringsbestemmelsen sier også at tilliggende arealer skal opparbeides parkmessig.
Dette vil kunne løfte opplevelsen av traséen.

Figur 7 Nesttun - Osbanen, her ved Nesttun stasjon 1935. Foto Einar Djupedræt, UiB billedsamlingen.

8

Osbanens Venner er en ideell forening som på idealistisk basis arbeider for å ta vare på det som finnes av minner

og kulturminner fra Osbanen.
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Skjold gård
Skjold gård, gnr. 40, bruk 1 og 4, ligger i planområdet, som en del av et eldre klyngetun.

Historikere regner med at det eldste tunet på Skjold også må ha ligget her. I alle fall lå
fellestunet her til 1859. Ikke langt herfra lå det også en gravhaug (fjernet, i dag del av

tomten til Skjoldlien 58). Gården har gitt navn til Skjold skipreide 9, noe som viser at gården
må ha hatt en sentral plassering i Fana. Bygdevegen (Fana – Nesttun) har tidligere gått

gjennom tunet, omtrent slik gang- sykkelvegen gjør i dag.

Vurdering
I dag er gårdsdriften på Skjold lagt ned og husene omgjort fra gårdshus til

næringsbebyggelse. Begge brukene på gården eies av bedriften Fana Blikk. Gårdshusene på
bruk 1 er lite endret og nokså opprinnelige, men mangler noe vedlikehold, mens

gårdshusene på bruk 4 er mye endret de senere årene. Omtrent hele plassen rundt husene,
både på selve gårdstunet og mellom brukene, er asfaltert. Det er lite som minner om det

rurale kulturlandskapet som preget området inntil for bare få tiår siden (se figur 9).

Men både tunstrukturen og mye av selve gårdsbebyggelsen eksisterer ennå. Til sammen er 5
eldre hus på bruk 1 og 4 registrert i SEFRAK. I følge Byantikvaren sitt kulturminnegrunnlag

kan alderen på husene strekke seg tilbake til 1700-tallet, og tunstrukturen til 1600-tallet. På

bruk 1 er det også en eldre løe, som etter utseende antas å være bygget tidlig 1900.

Byantikvaren mener at det eldre gårdstunet er en berikelse for området, som ellers er preget
av nyere bebyggelse. Gårdshusene på Skjold er, i følge Byantikvaren, verneverdige. Dette
gjør at Skjold gård får høy kulturminneverdi.

Merk at det for bygninger eldre enn 1850 er lovfestet i Kulturminneloven (§25) at det er

søkeplikt ved endringer eller rivning. Det må gjøres en vurdering av verneverdien før
søknader blir behandlet.

9

Skipreidene var opprinnelig et system for forsvar av landet, opprettet i middelalderen. Etterhvert, og gradvis,

utviklet skipreidetinget seg til det lokale finansielle og judisielle senteret, der lov og rett ble hevdet og skatt ble
innbetalt. Skipreidene ble omdannet til tinglag ca. 1660.
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Figur 8 Kartutsnittet viser SEFRAK-registrerte hus på Skjold. De fem husene med rød trekant er hus som er eldre

enn 1850. Kilde Askeladden, Riksantikvarens kulturminnedatabase.

SEFRAK
Askeladden objekt162995,

OBJEKT

DATERING

Bolighus

Før 1850

SEFRAKid 1201-1314 -2

(det mest opprinnelige i

Askeladden objekt 121767,

Bolighus (kårhus?)

Før 1850

Askeladden objekt 121767,

Bolighus

1800-1824

Askeladden objekt 99556,

Løe/fjøs

1800-1824

Askeladden objekt 121807,

Bolighus (drengestove?)

1800-tallet

SEFRAKid 1201-1314-3
SEFRAKid 1201-1314-5
SEFRAKid 1201-1314-6
SEFRAKid 1201-1314-7

dag)

I dag kontor

I dag lagerbygning

Liste over SEFRAK-registrerte hus på Skjold, bruk 1 og 4.

Planens konsekvenser for Skjold gård
Gang- og sykkelvegen går i dag tvers gjennom Skjold gård mellom bruk 1 og 4, på

Skjoldveien (del av den gamle bygdevegen). Tiltaket i denne planen følger stort sett samme

linje gjennom gårdstunet, men vil kreve større areal. I tillegg vil gangvegen og sykkelvegen

bli mer tydelig i terrenget med oppbygde vegkanter og malt midtlinje på sykkelvegen. På den
måten kan tiltaket virke som en barriere mellom de to gårdsbrukene. Sør for Skjold gård

krysser sykkelvegen over Fanavegen på bro. Denne ligger tett inntil det gamle gårdstunet.
Bruk 1 og 4 har en historisk sammenheng som del av et felles tun. I dag kan det være

vanskelig å se den historiske sammenhengen da plassen mellom husene er asfaltert og

gruset, og alt areal brukes til kjøring og parkering, og til gang- og sykkelveg. Hagen mellom

husene, og innmarka som lå tett inntil, er borte.
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Området har mistet all grønnstruktur den senere tiden, og reguleringsplanen bør sikre at

ikke mer av grøntområdet forsvinner, som for eksempel den gjenværende lille hageflekken
utenfor bruk 4. I tillegg kan man vurdere å gjenskape noe av det grønne langs regulerte
sidearealer. Ved eventuell beplantning bør det brukes planter eller trær som er vanlige i

historiske hager, eventuelt trær som ofte var foretrukket som tuntrær, for å gjenskape litt av
den historiske sammenhengen.

Figur 9 Skjold gård 1961. Foto Widerøe’s flyveselskap.
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Figur 10 Ortofoto over Skjold. Den gule linjen viser Osbanetraséen.

Kompenserende tiltak Skjold
Som kompenserende tiltak for Skjold gård (og Osbanen) kan det planlagte møte- eller

sambruksområdet nordøst for gården, ved profil nr. 1250, brukes til å gjenskape eller

fortelle om områdets historie. Med god arkitektonisk utforming og bruk av elementer som
viser stedets historie, kan dette bli et spennende innslag for nærområdet, og et treffpunkt

for turgåere og syklister.

Element som kan hentes fram er for eksempel det tidligere stoppestedet for Osbanen på

Skjold, som lå omtrent her (se figur 12). Det kan lages en liten perrong av sviller og et

venteskur med tak og benker (som også er god å ha i det regnfulle Bergen), samt bruke

navnet Skjold stoppested/Skjold gård. Som eksempel på venteskur finnes det foto som viser
venteskur på stoppestedene Kuven og Hamre langs Osbanen, se figur 11. Man antar at

skuret på Skjold har vært likt dette. På denne plassen kan det settes opp kulturminneskilt
som for eksempel forteller litt om historien til gården, og om Skjold skipreide, den store

gravhaugen på Skjold som i dag er borte, og om endringene av området etter at Osbanen
kom.

Utforming av denne møteplassen bør skje ved bruk av arkitekt/landskapsarkitekt med

historisk kompetanse og utformingen må være av en kvalitet som tåler og innbyr til bruk. En
arkitektkonkurranse kan også vurderes.
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Figur 11 Billettluke og venteskur ved Hamre langs Osbanen.

Figur 12 Situasjonskart fra oppmålingen av eiendomsgrensene langs Osbanen høsten 1894. Det var aldri stasjon på
Skjold, men stoppested med perrong og venteskur. Øverst i midten er forstørret skisse av «stasjonsområdet».
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Boligområder ved Lundhaugvegen – Nesttunbrekka
Lundhaugvegen er en 600 meter lang blindvei som går sørover fra Stasjonsvegen ved
Nesttun. Tidligere hadde vegen forbindelse til Skjoldskiftet. I dag er deler av vegen

kombinert sykkelveg og adkomstveg, men var opprinnelig en del av traséen til Osbanen.

Nesttunbrekka, som ligger vest for Lundhaugvegen, er ca. 800 meter lang og går mellom
Stasjonsvegen og Fanavegen.

I reguleringsplanen for prosjekt E39 Osbanen/Fanavegen legges det opp til å stenge for

bilkjøring på gang- og sykkelvegen til boliger i Lundhaugvegen. I stedet blir det laget ny
adkomst gjennom Nesttunbrekka. Det skal også anlegges fortau i Nesttunbrekka.
Vurdering
Både Lundhaugvegen og Nesttunbrekka er anlagt samtidig med den tidlige utparselleringen

av tomter til boliger på Nesttun i første del av 1900-tallet. Her finnes villaer i både jugendstil

og nyklassisisme, som var populære stilretninger på den tida. Villaene er anlagt med fint

opparbeidede hager, noen inngjerdet og avgrenset av gjerder og porter i tilhørende stil. Til

sammen utgjør denne kombinasjonen helhetlige kulturmiljø.

Særlig bygningsmiljøet langs Lundhaugvegen, der mange av villaene er oppført i perioden
1918-1930, er en verdifull kulturhistorisk helhet. I Nesttunbrekka finnes også en rekke

boliger fra samme tid, men langs denne vegen har det i større grad vært en aktiv utbygging
av bolighus like fram til i dag, og variasjonen i boligmassen er derfor større.

Både Lundhaugvegen og Nesttunbrekka har middels kulturminneverdi og krever særlige
hensyn i det videre planarbeidet.

Planens konsekvenser for boligområdene i Lundhaugvegen og Nesttunbrekka
Lundhaugvegen og Nesttunbrekka skal kobles sammen. I dag er det nivåforskjell mellom
vegene, og tiltaket medfører at Nesttunbrekka skal senkes mellom nr. 50 og 52, og
Lundhaugvegen bygges opp. Et fortau langs Nesttunbrekka fører til en utvidelse av

vegarealet og inngrep i flere hager, hagemurer og gjerder. Slike inngrep vil endre helheten i

kulturmiljøet, særlig om de kulturhistoriske elementene blir erstattet av nye som ikke

harmonerer med kulturmiljøets karakter. Der inngrep viser seg å være uunngåelig, bør det

som et avbøtende tiltak settes opp nye murer og gjerder i samme stil som de opprinnelige.

Prosjektering av planen bør inkludere bruk av arkitekt eller landskapsarkitekt med historisk

kompetanse i ulike stilarter og hager.
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Figur 13 Lundhaugvegen og Nesttunbrekka i 1961. Osbanelinjen nedenfor. Foto Widerøe's Flyveselskap A/S, UiB

Billedsamlingen.

Figur 14 Lundhaugvegen 1939. Foto Widerøe's Flyveselskap A/S. UiB Billedsamlingen.
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Enkelthus langs vegen
Planen kommer i konflikt med noen bygninger, som garasjebyggene ved Tors vei 2 E,

Skjoldstølen 62 og 68, og Hareveien 18, samt et verksted i Odins vei 110. Garasjebyggene er
alle relativt nye og stort sett bygget etter 2000. Både disse og verkstedet i Odins vei er

vurdert til å ha liten kulturminneverdi.

Eiendommen ved Odins vei 112 (gnr/bnr 42/81) blir berørt av tiltaket. Bolighuset, som

ligger synlig på en høyde mellom Fanaveien og Osbanetraséen, er bygget rundt 1900 og

arkitektonisk utformet med detaljer fra sveitserstilen. Selv om det er noe endret med nye
vinduer i senere tid, er husets opprinnelige form noenlunde intakt. Huset har middels

kulturminneverdi, og er et historiefortellende element i et område preget av nybygging.
Planen medfører at nåværende avkjøring til eiendommen, som går parallelt med

Osbanetraséen, må stenges, og det må lages ny avkjøring nærmere krysset til Fanavegen.
Deler av hagen blir berørt.
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Oppsummering
Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Men både på

Skjold og Nesttun er det gjort funn av kulturminner som viser aktivitet både i steinalder og
jernalder. Potensialet for å gjøre nye funn av ukjente automatisk fredete kulturminner
vurderes likevel som lite fordi planområdet til stor del allerede er bebygd areal.

Planområdet var først og fremst et jordbruksområde med tilhørende gårdsbebyggelse og
kulturlandskap fram til slutten av 1800-tallet, da jernbanen ble bygget. De nye

kommunikasjonslinjene, Vossebanen og Osbanen, var avgjørende for utviklingen av
boligområdene som kom etter 1900.

Flere kulturminner fra nyere tid, som Osbanetraséen, eldre gårdstun og boligområder, blir
berørt av tiltaket. Osbanetraséen og Skjold gård har høy kulturminneverdi. Osbanetraséen

fordi den er del av et helhetlig anlegg. Skjold gård, gnr/bnr 40/1 og 4, er del av et historisk
klyngetun hvor det fortsatt står igjen 5 bygninger som er eldre enn 1850, alle i god stand,
samt en eldre løe fra rundt 1900.

Osbanetraséen er et vernet kulturminne mellom Skjoldskiftet og Skjold gård og blir direkte

berørt av tiltaket. Denne strekningen er regulert som spesialområde bevaring av kulturminne

med følgende reguleringsbestemmelse: Osbanetraséen og nærmeste arealer skal bevares
som historiefortellende struktur ved at den tidligere jernbanens linjeføring, herunder nivå og
kurvatur opprettholdes. Tilliggende arealer skal opparbeides parkmessig. Bestemmelsen er

førende for hva som kan skje med Osbanetraséen.

Tiltaket i denne planen vil kreve en breddeutvidelse, fra 2,5 – 4 meter til 6 meter, pluss
sideareal (som grøft mm), noe som er en stor endring av «den historiefortellende
strukturen».

Gang- og sykkelvegen går i dag tvers gjennom Skjold gård mellom bruk 1 og 4, og tiltaket i

denne planen følger stort sett samme linje, men vil kreve større areal. I tillegg vil sykkelveg
og fortau bli tydelig markert i terrenget med en oppbygget trasé og malt midtstripe i

sykkelvegen. På den måten kan tiltaket virke som en barriere mellom de to gårdsbrukene,
som har en historisk sammenheng som del av et felles klyngetun.

Samtidig er det i dag vanskelig å se den historiske sammenhengen mellom de to brukene på

Skjold da gårdsplassen er asfaltert og brukes til kjøring og parkering, og til gang- og

sykkelveg. Det gamle gårdsområdet har mistet all grønnstruktur den senere tiden.

Reguleringsplanen bør sikre at ikke mer av grøntområdet forsvinner. Og som et avbøtende

tiltak kan man vurdere å gjenskape noe av det grønne langs regulerte sidearealer.
Reguleringsplanen for prosjekt E39 Osbanen/Fanavegen stenger for bilkjøring fra

Lundhaugvegen mot Nesttun, som i dag skjer på gang- og sykkelvegen. I stedet skal det

lages forbindelse og ny kjørevei mellom Lundhaugvegen og Nesttunbrekka slik at all kjøring

til Lundhaugvegen blir herfra. Det skal også anlegges fortau i Nesttunbrekka. Boligområdene
langs disse vegene består i stor grad av villaer oppført i første del av 1900-tallet. Her finnes

villaer i både jugendstil og nyklassisisme, mange med fint opparbeidede hager, avgrenset av
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gjerder og porter i tilhørende stil. Der inngrep viser seg å være uunngåelig, bør det som et

avbøtende tiltak settes opp nye murer og gjerder i samme stil som de opprinnelige, slik at

kulturmiljøet ikke blir forringet. Prosjektering av planen bør inkludere bruk av arkitekt med
historisk kompetanse i ulike stilarter og hager.

Kompenserende og avbøtende tiltak
Både Osbanetraséen og Skjold gård er kulturminner med høy verneverdi. For å minske den

negative effekten tiltaket har for disse kulturminnene bør kompenserende tiltak legges inn i
planen.

Det bør i prosjekteringen av tiltaket fokuseres på elementer som vil bevisstgjøre brukerne

om at det er den tidligere Osbanen sin linje man går eller sykler på. Måter å gjøre dette på

kan være ved hjelp av kulturminneskilt eller informasjonsskilt om Osbanen og Skjold gård,
samt gjenskape enkelte jernbaneelement (togspor/stoppested), bruke gatebelysning som

passer en historisk veg, og andre kreative uttrykk som for eksempel bruk av lydeffekt langs
traséen (f.eks toglyd).

Foreningen Osbanens venner har foreslått at det i samarbeid med Bybanen og Bergen

kommune etableres et minnesmerke over Osbanen ved den gjenværende skjæringen for

Osbanen over Bybanens søndre munning av Skjoldtunnelen ved Skjold gård/Fana blikk. Dette
er innenfor arealet for reguleringsplanen. I denne skjæringen foreslår Osbanens venner å
legge ut ca. 20 meter spor med original sporvidde (750 mm) - identisk med sporet fra

anlegget i 1894. Ved dette stedet kan det også egne seg godt å sette opp et kulturminneskilt
om Osbanen. Dette bør reguleres inn som en del av planen.

På Skjoldhøgda, like nordøst for Skjold gård, er det planlagt et offentlig areal utformet som

et sambruksområde for gående og syklende. Som kompenserende tiltak for Skjold gård (og
Osbanen) kan denne brukes til å gjenskape eller fortelle om Skjolds historie. For eksempel

med et kulturminneskilt. Her kan det også være mulig å markere det tidligere stoppestedet
for Osbanen på Skjold, som lå nær dette området, for eksempel med en liten perrong og et

venteskur. Utforming av denne møteplassen bør skje ved bruk av arkitekt/landskapsarkitekt
med historisk kompetanse og utformingen må være av en kvalitet som både tåler og innbyr
til bruk. En arkitektkonkurranse kan også vurderes.
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Kulturminnekart
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