STEDSANALYSE- Storetveit ungdomsskole
I forbindelse
med utvidelse av
elevkapasitet på
Storetveit skole
i Fana bydel, er
det gjennomført
en innledende
stedsanalyse. Analysens
formål er å oppnå god
sammenheng mellom
enkeltprosjekter i
bydelen gjennom
å belyse viktige
kvaliteter,
kommunikasjonsakser
og utfordringer.
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1 INNLEDNING
1.1 OMRÅDETS HISTORIE

1951

1970

2005

2019

Flyfotoene viser utviklingen til Storetveit ungdomskole
sitt nærområde over tid.
Skoletomten har utviklet seg fra jordbruksareal
på 1950-tallet, til å romme ungdomskole for de
ekspanderende boligområdene rundt skolen.
Storetveitmarken har forblitt en grønn lunge for
nærområdet, og er i dag en kommunal park med
friluftsareal som ble donert av godshuseier nord for
marken i 1961, i tråd med områdets utvikling.
1967: Storetveit ungdomsskole ble bygget tilgrensende
Storetveitmarken i nord, i tråd med boligutviklingen på
Storetveit.
Fra 1970-2000 tallet: Boligstrøkene fortettes vest for
skolen og nordøst for skolen, mot Slettebakken.
Fra 2010: Bybanen åpner med stopp på Fantoft,
og Storetveit barnehage etableres permanent,
vest for skolen. I dag har barnehagen 76 barn. På
Skolens uteoppholdsareal etableres en midlertidig
brakkebarnehage for Kristianborg Barnehage, som nå
er i ferd med å fraflyttes.
Storetveit ungdomsskole har idag plass til 450 elever,
og behøver økt kapasitet. Dette skyldes blant annet
boligvekst på Fantoft og at det nye bydelssentrumet
Mindemyren, nordvest for Storetveit er i full vekst.
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1.2 DAGENS SITUASJON
Elevkapasiteten ved Storetveit ungdomsskole er
idag 450, og skal utvides til 600 elever. Det er i
den sammenheng forventet totalrehabilitering,
tilbygg/nybygg og ny idrettshal på skoletomten.
Denne stedsanalysen tar for seg det avgrensede
planområdet, samt ungdomsskolens nærområde
per 2021.
Analyseområdet for stedsanalysen er avgrenset til
Storetveit og Fantoft. Dette området omfatter et
større grøntareal, boligområder, byfortettingssone
og sentrumskjerne på Fantoft.
Ungdomsskolen ligger omtrent 300 meter øst
for Fantoft bybanestopp. På Fantoft finnes blant
annet treningssenter, matbutikk, hagesenter,
studentleiligheter og kontorlokaler innenfor
sentrumskjernen og byfortettingssonen.
Storetveit skole har kommunikasjonsakser
mot Fjøsanger i vest, Minde og
Slettebakken i nord, Fantoft i øst og Paradis
i sør.
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3 LANDSKAP OG HISTORIE
3.1 TERRENGFORHOLD
Planområdet ligger i et skrånende
terreng som heller fra kote +65 til ca.
kote +52 av planområdet i vest, øst og
sør. Fra planområdet er det god utsikt
mot Ulriken i nordøst og Løvstakken i
nordvest.

Kristianborgvannet
+12.4

+48.3
Tveitevannet
+83

Utsikt mot Løvstakken +50
+48.3
Storetveitvannet

Utsikt mot Ulriken

+150

+100

+50
+10

+60
+50
+52

Utsikt mot Løvstakken

+55

+55

+100

+60
+64

+80
+65
+0
Nordåsvatnet

+80

+80

Utsikt mot Ulriken

+55

Koter
Helningsrettning
Utsikt
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3.2 LANDSKAPSROM
Dagens skolegård ligger på en
forhøyning på ca. kote +64.

+50

+60
+51

Nord for skolen flater terrenget ut, mot
grusbanen som ligger her, ca. på kote
+52.

+60

+55

+52

+60

+60

+54

+55

+60

+60

+55

Haug

+60

+64

+80
+70
+70
+70
+80

Haug i skolegård
+80

Haug

Flater

Helningsrettning
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3.3 GRØNN OG BLÅ
STRUKTUR
Nord for skolen ligger Storetveitmarken,
en offentlig park som inngår i en
sammenhengende blågrønn struktur.
Deler av parken brukes som slåttemark, og
deler av parken benyttes som midlertidig
parsellhage.
Nordsiden av marken er registrert som
våtmark, og et åpent bekkeløp med naturlig
kantsone renner gjennom området.
Storetveitmarken har funksjon som
økologisk og blågrønn forbindelse fra nord
til sør gjennom planområdet.

Grøft

Områdets funksjon som grønn lunge i
nærområdet gjør at parken har variert
biologisk mangfold, og rikt fugleliv. Det
åpne bekkeløpet er et viktig element som
tilbyr økosystemtjenester og levested for
arter.
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3.4 LOKALKLIMA
Vind
Den fremherskende vindretningen er fra sørøst
om vinteren og fra sør/sørøst om sommeren.
Fremherskende vindretninger er hentet fra
Paradis/Nordåsvannet målestasjoner.
Sol
Skolens lave bebyggelse er plassert slik at
skolegården har svært gode solforhold hele
året.
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Den fremherskende
vindretningen om sommeren

Vindrose
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Aktuelt bærekraftsmål:

3.5 KULTURMINNER

Bevaring av kulturminner bidrar i innsatsen
for å verne om og sikre
verdens kultur- og
naturarv.

Storetveit utpreger seg grunnet
tilstedeværelse av både historisk
kulturlandskap, orginale elementer
i parkområdet og prisvinnende
skolearkitektur.

1.

Storetveit ungdomsskole er et
verneverdig bygg, utformet av Helge
Borgen og Bertram Brochmann
hos Cubus Arkitektkontor. Skolen
utpreger seg grunnet meget god
landskapstilpasning og bevarelse av
siktlinjer, samt et utradisjonelt ytre, for
sin tid. Gangbroen øst for skolen er en
tidstypisk limtrekonstruksjon fra 1975.

Tegnforklaring
Freda Bygninger
Sefrak Bygninger
Ruin eller fjernet objekt

SEFRAK-bygg som ikke er omfattet av Kulturminnelove
Meldepliktig i hht Kulturminnelovens §25

Kulturminner (ikon), enkeltminner
Arkeologisk minne
Bergkunst
Bygning
Fartøy

Utover dette finnes også flere fredede
hus/herregårder og registrerte
kulturminner innenfor analyseområdet:

Kirke
Kulturminne under vann

2.

Ruin (middelalder)
Teknisk/industrielt minne
Utomhuselement

Kulturminner (ikon), lokaliteter

1. Arkeologiske minner og Storetveit
kirke i nord.
2. Teknisk/industrielt minne og
bebyggelse/infrastuktur på haugen vest
for planområdet.
3. Utomhuselementer og fredete
bygninger, samt sefrak-bygninger på
haugen sørvest for planområdet.
4. Arkeologiske minner sørøst for
planområdet.

Arkeologisk lokalitet
Bebyggelse/infrastruktur

3.

Kirkested

4.

Kulturminner, enkeltminner
Fredet kulturminne
Vernet kulturminne
Listeført kulturminne
Fjernet, tidligere fredet eller uavklart kulturminne

1: 5 000

Kulturminner, lokaliteter
Arkeologisk lokalitet

0

0,13

0,3 km

Bebyggelse/infrastruktur
Kirkested

ETRS_1989_UTM_Zone_33N

© Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra
Kulturminner,
sikringssoner
andre kilder (bl.a.
Statens kartverk).

GeocacheGråtone
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Fremmedartslista 2018:

Aktuelt bærekraftsmål:

Flere av karplantene som vokser i
skoleområdet er innførte prydplanter, og
noen av dem utgjør en potensiell trussel
for norsk biologisk mangfold. Blant annet:
bulkemispel, krypmispel, parkslirekne,
klistersvineblom, mongolspringfrø og
rynkerose.

3.6 ARTSMANGFOLD
Analyseområdet har sammenhengende
blå-grønn struktur, og et stort flatt areal
med ulik hevdintensitet gir innslag av
flere engarter, samt spredte veletablerte
løvtrær. Her er registrert flere fuglearter,
blant annet gråtrost, stær og fiskemåke
av særlig stor forvaltningsinteresse.
Vipe, sothøne, tyrkerdue og sivspurv er
observert i analyseområdet. Flertallet
av fugleartene tilknyttet planområder er
rødlistede, hvilket innebærer at de er i
risiko for å dø ut i Norge.

Tyrkerdue (fugl)

Unngå inngrep i vegetasjons- og våtmarkssoner. Fremme økosystemtjenester og
biologisk mangfold,
og unngå spredning av
fremmedarter.

Fiskemåke
(fugl)

Stær (fugl)
Fiskemåke (fugl)

Sothøne (fugl)
Sivspurv (fugl)

Tegnforklaring
Alle arter av særlig stor forv.int, punkter

Gråtrost (fugl)

Vipe (fugl)
Gråtrost (fugl)
Stær (fugl)

Stær (fugl)
Caloptilia
cuculipennella (møll)
Ask
Fiskemåke (fugl)
Legevendelrot

Fiskemåke
(fugl)

Alle arter av særlig stor forv.int, områder
punktsymbolisert
Alle arter av særlig stor forv.int, områder
Alle arter av stor forv.int, punkter
Alle arter av stor forv.int, områder
punktsymbolisert
Alle arter av stor forv.int, områder
GeocacheGråtone

Stær (fugl)

Bjørkefink (fugl)
Bjørkefink (fugl)
Gråtrost (fugl)
0

0,13

ETRS_1989_UTM_Zone_33N

1: 5 000

0,3 km
© Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra
andre kilder (bl.a. Statens kartverk).
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Aktuelt bærekraftsmål:

3.7 BERGGRUNN OG LØSMASSER

Gjenbruk av uttaksmasser bør vurderes
ut ifra hvilke løsmasser
som graves opp. Dyrkbar jord skal forvaltes
bærekraftig.

Tynn morene
Tykk morene
Avsmeltningsmorene
Fyllmasser
Bart fjell, stedvis tynt dekke
Marin grense
Berggrunnen i planområdet er kartlagt som
amfibol-granatglimmerskifer, stedvis med lag
av amfibolitt, grønnstein og kiselstein og ganger
av trondhjemitt.
Grunnen har et løsmassedekke bestående
av tynn morene. Moreneavsetninger er
typisk brukt som dyrket mark, og resterende
jordsmonn i analyseområdet har middels til
stor verdi. Utover dette finnes bart fjell, med
stedvis tynt dekke i sør og vest for planområdet,
og fyllmasser i nord og øst for planområde.
Det stiplede området i kartet er areal over
marin grense. Deler at planområdet ligger
også under marin grense, og her er det mulig
potensiale for marinleire.
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Aktuelle bærekraftsmål:

3.8 OVERVANN OG FLOM

Bevaring av det
åpne elveløpet
og grønnstruktur
sikrer bærekraftig
infrastruktur for
overvann.

Det er ikke betydelige
mengder overvann som
samles ved normal nedbør
i planområdet. Ved store
nebørsmegder kan likevel en
del overvann samles langs
fasaden til eksisterende
bygg i sør, øst og vest mot
skolegården. Overvann samles
også langs vest- og sørfasaden
til eksisterende svømmehall.
I grøntarealene i vest renner
overvannet til grøft langs
tursti og videre nord for
grusbanen til bekkeløp.
Sentralt i planområdet renner
overvann fra haugen ned til
grusbanen og videre til bekken
i nordøst.
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4 KOMMUNIKASJON
Elevene på Storetveit kommer hovedsakelig
fra barneskolene Paradis, Minde og
Bønes, samt Slettebakken. Skolen har to
hovedinngangspartier brukt av elevene, og en
separat inngang til administrasjonsblokken.
Med dagens situasjon ankommer flertallet av
skoleelever fra nordvest og de fleste kommer
til fots og med sykkel/el-sparkesykkel.
Elever fra Bønesområdet ankommer via
skolebuss, og enkelte elever benytter seg også
av bybanen. Oransje streker demonstrerer
vanlig gangmønster fra skole og barnehage,
og ut av analyseområdet.
Grusbane

13

4.1 LOGISTIKK
Varelevering til skole og barnebage
har ikke en designert sone, grunnet ulik
lagringsplass og manglende heis til alle
etasjer i skolen. Derfor leveres varer til
flere kanter av skolen, og dette innebærer
noen ganger kjøring på skoleplassen.
Renovasjon for både skole og barnehage
løses i vest, via parkeringsplassen, med
egnet gjennomkjøring.
Droppsone og bilparkering for
skole og barnehage løses med de to
parkeringsplassene i vest og øst. Ved
henting/levering i barnehagen kan det
også stå biler langs vegen.
Sykkelparkering finnes langs østsiden
av svømmehallen og ved parkeringsplass
i vest. Utenfor skoleområdet er det
også sone for el-sparkesykler. For
syklende elever som kommer fra vest,
er det ikke et klart kjøremønster til
sykkelparkeringsplassene.
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4.2 TRAFFIKERTE OMRÅDER
Fylkesveg 582, Storetveitvegen passerer øst
for ungdomsskolen. Herfra er det mulig å ta
av til Kirkevegen, som passerer langs skolens
sørside. Skolen har parkeringsplass i øst, og
deler parkeringsplassen i vest med barnehagen.
Grunnet aktivitet i området parkerer
mange langs vegen, og dette innebærer til
tider opphoping av biler. Dette kan blant
annet skyldes parkering i forbindelse med
anleggsarbeid, bruk av parsellhage og
brakkebarnehage. Dette skaper dårlig sikt i de
rødmarkerte svingene på kartet, hvor barn også
ferdes ut og inn av planområdet.
Kjørebane nord for skolen, bort til grusbanen,
og inn på skoleplassen fra vest er også gangveg
for myke trafikanter.

P-plass
skole og
barnehage

P-plass
skole

15

4.3 MOBILITET OG FREMKOMMELIGHET
Det tar gjennomsnitlig 5 minutter å gå 400 meter,
og 10 minutter å gå 800 meter.

Storetveitmarken ligger
En midlertidig
brakkebarnehage låner
deler av skolens uteplass.

nord for skolen.

Storetveit barnehage
ligger nært tilknyttet
skolen.

Fløen parsellhage
ligger under 200 m fra
skolen. Her har skolen
og barnehagen egne
parseller.

Mellom skolebyggene
er et uteområde med
flere aktiviteter og
oppholdssted.

På Fantoft finnes blant
annet bybanestopp,
matbutikk og idrettshall.
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5 BYMILJØUTFORDRINGER OG LEVEKÅR

Hinder
Barnehagen som ligger tett tilknyttet
skolen er plassert bak skolens svømmehall.
Byggets plassering og utforming hindrer
kommunikasjon mellom skole og
barnehage, og barnehagen kan oppleves
“isolert” i vest.
Hjertesone
Hjertesoneprinsippet innebærer at skoler og
barehager skal ha en sone fri for biltrafikk
rundt tomten, som sikrer en trygg tilværelse
og tilkomst for myke trafikanter. I dag fører
upraktisk vareleverings-/lagringssituasjon
for skolen og brakkebarnehagen til at det er
svært vanskelig å etablere en hjertesone.
Trapper
Skolen er utformet med flere
trappetilkomster og har ikke tilkomst
med heis til alle etasjer, hvilket reduserer
universell tilgjengelighet. Blant annet
tilkomst fra øst, via bybane og buss er
upraktisk uten å benytte trapp.
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5.1 LUFTKVALITET OG STØY
Langs Storetveitvegen, som passerer
fra nord til sør i analyseområdet, er det
tilknyttet en støysone som beveger seg inn
i planområdet. Det stilles i dag krav til at
uteoppholdsarealer for skole og barnehage
skal være utenfor gul støysone. Dette er
tilfellet for skolens uteoppholdsarealer
i dag, ettersom bygningsstrukturen
fungerer støydempende.
Ved eventuell riving av svømmehalen,
mellom barnehagen og skolebygget, vil
dette frigjøre areal i stille område.
Logistikk og parkeringssituasjon løses i
dag hovedsakelig innenfor gul støysone,
hvilket medfører en bedre plassutnyttelse
nord-vest for skolebygget.
Den nordlige delen av analyseområdet
ligger innenfor gul faresone for
luftkvalitet. Dette er tilfellet for et større
område nært Bergen sentrum, blant annet
grunnet byens topografi.

18

Andel selvrapportert fravær
siste måned: 38,5 prosent.

Andel psykiske plager/
symptomer: 20.8 prosent.

5.2 LEVEKÅRSSONEN PARADIS
Folkehelseoversikt for
Bergen er en deltemarapport
for helse, deltakelse og sosiale
forhold fra 2019. Rapporten
undersøker helsetiltsanden
i 51 levekårsoner. Storetveit
ungdomsskole ligger
innenfor sonen Paradis,
som generelt kommer
godt ut på undersøkelsens
målingsparametre, som vist i
grafen. Prosentandelen viser
hvor godt påstanden stemmer
for befolkningen over 18 år.
Levekårssonen skårer over
middels på samtlige områder.
Generell trivsel har lavest skår.

Oppgradering av skolen kan
tilstrebe å bedre trivsel i
nærmiljøet ved å:
1. Tilrettelegge for sambruk av
lokaler for offentlige, private
og frivillige aktører.
2. Skape flere lett tilgjengelige
offentlige tilbud i nærmiljøet,
for ulike kjønn og aldre.
3. Tilgjengeliggjøre
sammenhengende
grønnstruktur og skape
knutepunkter i parken som
gjør den attraktiv å benytte.
4. Tilrettelegge for logiske
gangmønstre, tur- og
sykkelstier for å prioritere
myke trafikanter.
5. Oppnå/ivareta krav om
universell utforming og
fremkommelighet.

Åttendeklasseundersøkelsen tar
for seg helsetilstanden
til befolkningen
ved starten av
ungdomsskole-trinnet.
Her skårer også
Paradis levekårssone
gjennomgående
godt på
målingsparametrene.
Selvrapportert
fravær blant
åttendeklassingene gir
dårligst resultat for
levekårssonen.

Oppgradering av skolen kan tilstrebe å
Antall bekymret for noe i
redusere fravær og psykiske plager ved å:
hjemmet: 11.5 prosent.
1. Tilrettelegge for nabolagsaktivitet som
leksehjelp og etter-skoletidsaktiviteter.
2. Sørge for trygge skoleveier og stimulere til at
barn går/sykler til skolen.
3. Gi skolen funksjon som sosialt utjevnende
folkehelseaktør, blant annet ved bruk av ny
idrettshal og rom for allsidige idretts-, kulturog aktivitetstilbud.
4. Sørge for universelt utformede og varierte
aktivitetsflater, med tilbud for alle elever.

Andel driver aldri med
fysisk aktivitet 10.4 prosent.

I stor grad trygg i nærmiljøet

Godt idretts- og kulturtilbud

Lett tilgjengelig offentlig kommunikasjon

Trives i stor grad i nærmiljøet

Andel ensomme
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6 ANBEFALINGER
Nord for skolen ligger
Storetveitmarken som er en
offentlig park som inngår i et stort
sammenhengende grøntareal.
Områdets funksjon som grønn
lunge i nærområdet gjør at parken
har variert biologisk mangfold, og
rikt fugleliv. Det åpne bekkeløpet
med naturlig kantsone som
renner gjennom området er
et viktig element som tilbyr
økosystemtjenester og levested for
arter.

Utsikt mot Løvstakken

Utsikt mot Ulriken

Den fremherskende vindretningen
om vinteren og sommeren er fra
sør eller sørøst. Når svømmehallen
rives, er det viktig å forsøke å
skape uteområder som ligger i le
for vinden og skjermet for støy fra
bilveg.
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Den fremherskende
vindretningen om sommeren

Det samles opp en del overvann
langs fasaden til eksisterende bygg
i sør, øst og vest mot skolegården
ved store nedbørsmengder. Det bør
finnes en ny fremtidsrettet løsning
for håndtering av overvann.

Utsikt
Vindretning
Overvann
Overvann oppsamling
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Bærekraftsmål:
Planområdet må utvikles i
tråd med FNs bærekraftsmål, blant annet gjennom
rehabilitering og gjenbruk
av materialer, fokus på myke
trafikanter og bevaring av
blågrønnstruktur.

Landskapssammenhenger:
Storetveit ungdomsskole ligger godt tilpasset i
landskapet. Siktlinjene og
koblingen til grøntarealet i
nord er viktige elementer.

Flerbruk og sambruk:
I dag er ikke Storetveit
ungdomsskole universelt
utformet, og har kun heis
mellom to etasjer. Skolebygget bør utformes slik at det
gir funksjoner alle i lokalsamfunnet kan ha glede av
og benytte seg av.

Hjertesone:
Skolen har ikke en designert
hjertesone, og spesielt varelevering er utfordrende. Funksjoner som varelevering og renovasjon bør samles i ett område,
og plasseres i gul støysone,
utenfor skolens hjertesone.
Parkering:
I dag er det satt av langt større
areal for bilparkering enn sykkelparkering, og i flere områder er
det konflikt mellom ferdselsårer
for myke og harde trafikkanter.
Bilferdsel bør begrenses til gul
støysone innenfor planområdet.

Rekreasjonsområder
og grønnstruktur:
Bevare og oppgradere
parkområde med turstier, oppholdssteder og
knutepunkt.

Kommunikasjon:
Kommunikasjon mot barnehage i vest begrenses av
eksisterende svømmehall, som er planlagt fjernet.
Frigitt areal i stille sone kan bedre sikt mellom skole
og barnehage, samt utvide uteoppholdsarealet.
Fantoft er et bydelssentrum i vekst, øst for skolen.
Kommunikasjonen mellom skolen og Fantoft er
svært viktig innenfor analyseområdet, og flertallet
av elever ankommer fra denne kanten. Herfra er
tilkomsten ikke universelt utforment, og gangveg
benyttes for varelevering. Trygg ferdsel for alle til
skolen vil derfor være viktig å oppnå her.

Myke trafikanter i
fokus:
Det er viktig å prioritere
logiske gangmønster for
gående og syklende, samt
kommunikasjonsaksen
mellom skolen, sentrumskjerne og kollektivstopp.
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