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Bakgrunnen for arbeidet med denne strategi-
planen har vært et ønske fra fl ere bygg- og grunn-
eiere i området om å utvikle og tilpasse Fantoft 
til de endringer som nå vil skje i forbindelse med 
etableringen av bybanens første strekning fra 
Bergen sentrum til Nesttun. Fantoft vil bli et av 
stoppestedene på denne strekningen. SiB som er 
den støste tomteieren i området ønsker også å se 
på muligheten for å etablere fl ere studentboliger 
på egen tomt. Både hybler og familieleilighter er i 
denne sammennhengen aktuellt. Helmers AS som 
er eier av Safaribygget ønsker på sin side å utvide 
sitt bygg med leiligheter. Et parkeringshus med 
utvidelse av SiBs sportsfasiliteter er også under 
vurdering.

SiB har det i løpet av de siste årene arbeidet ak-
tivt med å vurdere utbyggingsmuligheter på egen 
tomt. Høsten 2005 initierte og delfi nansierte SiB 
et semsterkurs på Bergen Arkitektskole for 4. og 
5. års studenter, ledet av siv. ark. Espen Rahlff, 
3RW Arkitekter for å se på Fantoft Studentbys 
fremtidige muligheter. Gjennom dette arbeidet 
ble det studert ulike utbyggings scenario og nye 
typer av boligenheter for studenter. 

Arbeidet med Strategiplanen hadde oppstart 
høsten 2006, og ledes av 3RW Arkitekter i tett 
samarbeid med SiB og Helmers  AS (Eier av Safari-
bygget). Den har som mål å bringe alle interes-
serte parter sammen om en helhetlig plan for ut-
viklingen av Fantoft som sted. Alle delområdene 
i planen har universell utforming som utgangs-
punkt for løsningsforslagene. 

Bybanekontoret har vært løpende informert om 
planene og ideene for området og deltatt på de 
brukermøter som har vært avholdt så langt i 
prosjektperioden.

Innledning



A -  
Grusbane for fotball og en ballbinge (SiB)

B -  
Fantofthallen (SiB)

C -  
blokken (SiB)

D -  
Fantoft Hagesenter

E -  
Safaribygget (Helmers AS)

F -  
Postbygget. Returstasjon i kjeller (SiB)

G -  
Høyblokken (SiB)

H -  
Privat boligblokk

I -  
Lavblokkene (SiB)

J -  
Langblokken (SiB)

K-  
Fantoft Kirke

L -  
Grøntområde

M -  
Privat terrasseblokk
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Dagens situasjon

Det er Fantoft Studentby som preger området 
med sine markante grå betongblokker. Den 
høyeste er på 18 etasjer og er et landemerke for 
Fantoft (Bergens høyeste bygning) Anlegget ble 
planlagt på slutten av 60-tallet og ferdigstilt i 
1972. Studentbyen har tilsammen 1400 hybler 
samt enkelte familieleiligheter. SiB har også deler 
av sin administrasjon her og i 1998 bygget SiB en 
ny sportshall, Fantofthallen. Ved siden av dette 
er området preget av en del handel som Fantoft 
Hagesenter og Safari Butikken med ulike kontor-
er i 2 etasje. Her er også et eldresenter/sykehjem, 
Fantoft Kirke og en del eneboliger og annen lav-
blokk begyggelse.

Problemstilling:
1 - 
Studentbyen fra begynnelsn av 70 tallet trenger 
en fornyelse og oppgradering, spesielt gjelder 
dette felles ute oppholds arealer.

2 - 
Området har to offentlige hovedplasser/-rom, 
som begge i dag blir brukt til bilparkering. 

3 - 
Bybanen vil få sitt stoppested sentralt plassert 
inne på tomten til Fantoft Studentby. Dette vil 
medføre en radikal endring av bevegelsesmøns-
teret og oppfattelsen av området. Det vil end-
res fra å være et “Dead End” til å bli et trafi kk-
knutepunkt og senter. 

4 - 
Trafi kksituasjonen i krysset inn til Safari butikken 
og Studentbyen er uoversiktlig og vil sannsyn-
ligvis ikke takle økt trafi kkmengde av biler og 
mennesker som følge av bybanestoppet og nye 
studentboliger.

1

3 4

2



1) Trafi kkrysset

2) Varelevering til Safari

3) Flerbruksbygg med parkering

4) Bybaneplassen

5) Nybygg - Studentboliger

Arbeidet med denne strategiplanen har hatt 
som mål å se så helhetlig som mulig på den nært 
forestående utviklingen av Fantoft. Dette med ut-
gangspunkt i de ønsker og problemstillinger de 
ulike involverte parter har sett som aktuelle når 
blant annet ferdigstillingen av Bybanen blir et 
faktum.

Diskusjoner og innspill omkring konkrete løsn-
ingsforslag har vært en viktig del av arbeidet. 
Dette har resultert i fem ulike fokusområder som 
har fått hvert sitt avsnitt i denne rapporten, og 
som har gitt grundige innspill til en helhetsplan 
for Fantoft.
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Fokusområder
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1. Trafi kkrysset
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Dagens situasjon
Dette krysset ble for noen år siden endret av 
vegetaten i Bergen for å bedre trafi kkfl yten og 
sikkerheten både for biler og myke trafi kanter 
idet Fantoft Sykehjem ble bygget.

Det er i dag stor gangtrafi kk til og fra Student-
byen og bussstoppet i Storetveitveien. Sammen 
med varelevering til Safari Butikken  og  kortids-
parkering for handlende i området, er situasjonen 
ikke tilfredstillende. Både SiB og Helmers AS som 
er eier av Safari Bygget, deler denne oppfatnin-
gen Med de endringer som Fantoft nå står foran 
med økt tilstrømning inn i området på grunn av 
det nye Bybanestoppet samt en økning i antall 
beboere i planlagte nye leiligheter på SiBs om-
råde, har det vært naturlig å se på andre og bedre 
løsninger. En mulig fremtidig boligutvikling og 
næringsutvikling lenger sør i Fantoftveien (ny 
etablering i Christian Michelsens Institutt) vil yt-
terligere øke presset på dette trafi kkrysset.
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To rundkjøringsløsninger

For best mulig oversikt og sikkerhet i dette krys-
set har man kommet frem til at en rundkjøring vil 
være den beste løsningen. To typer rundkjøring 
har vært utredet i tett samarbeid med KOMPAS 
AS v/ Erik Strerner

Plassering av rundkjøring vil ha en begrensning 
mot fortauet og gjerde inn mot Fantoft Hage-
senter, dette medfører igjen at noe av tomten mot 
nord vil måtte benyttes til deler av rundkjøringen 
og fortau på denne siden.

1 - MINIRUNDKJØRING, 25m i diameter

Minirundkjøring er ikke så mye brukt i Bergen. 
Den minste som er i regionen fi nnes på Fjøsanger 
mellom den nye Lidl butikken og Krambua. Sen-
traløyen der er kun malt på bakken som en visuell 
indikasjon på kjøremønster og er derfor fullt over-
kjørbar for større lastebiler. Dette er en løsning 
som også kan benyttes på Fantoft. Lastebilene 
vil ikke kunne følge rundkjøringens kurvatur og 
må derfor tillates å kjøre over sentraløyen ved 
manøvrering i krysset. Et problem vil være ved 
snøfall da sentraløyen ikke vil være synlig.

2 - RUNDKJØRING, 28m i diameter

En fullt ut brukbar rundjøring vil være 28m i dia-
meter. Forskjellen til en minirundkjøring er derfor 
ikke stor. Her vil alle typer av lastebiler kunne 
følge kurvaturen. 2m av den ytterste delen av 
sentraløyen bør være overkjørbar.

1. Trafi kkrysset

2

1
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1. Trafi kkrysset

Minirundkjøring 25m i diameter

Nedfotograferte tegninger fra KOMPAS AS.

1 - 
Viser plassering av minirundkjøring

2 - 
Viser sporingskurver for lastebil

21
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1. Trafi kkrysset

Rundkjøring 28m i diameter

Nedfotograferte tegninger fra KOMPAS AS.

1 - 
Viser plassering av rundkjøring

2 - 
Viser sporingskurver for lastebil

21



2. Varelevering, Safari
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Dagens situasjon

Vareleveringen til Safari butikken foregår i dag 
ved byggets nordøstlige hjørne. Varebilene stiller 
seg opp med lastelukene så nærmt varemottaket 
som mulig, retning østover. Når bilene er ferdig å 
laste kjører de inn på Studentbyens parkerings-
plass for å snu og kjøre ut av området. Dette er i 
dag ikke en fullgod løsning da det gir økt trafi kk 
på parkeringsplassen og en uoversiktlighet i 
forhold til gangtrafi kken på fortauet langs Safari- 
bygget. 



2. Varelevering, Safari
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Varelevering til Safari butikk

Alternativ 1

1 - 
Dagens varemottak på Safaribyggets nordøstlige 
hjørne.

2 - 
Dagens varemottak er ikke forenelig med byban-
ens stoppested og sporplassering, da varebilene 
vil bli stående ut på skinnegangen. (gul marker-
ing)

Ny varelevering vil kunne etableres på byggets 
sydvegg ved å fjerne veirampe opp til parker-
ingsdekke i 2. etg. Dette vil medføre behov for ny 
tilkomstvei fra syd (blå markering). Dette er vur-
dert som realistisk spesielt i sammenheng med 
bygging av nytt leilighetsbygg for SiB i forbind-
else med, og samtidig som, tunnel og banestop-
pet blir bygget.

3 - 
Eksisterende veirampe til parkeringsareal i 2. 
etg. Denne vil måtte fjernes for å etablere nytt 
vareleverings område.

4 - 
Sporing for lastebil til ny varelevering. Som teg-
ningen viser vil det i dette alternativet være 
behov for å rygge lastebilene til riktig varelever-
ingsposisjon. Dette vil kunne skje på eget parker-
ingsareal og ikke ute i veien. Lastebilene vil riktig 
nok måtte kjøre opp til snuplass ved Christan 
Michelsens Institutt for å snu før de kan levere 
varer.

1

3 4

2



2. Varelevering, Safari
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Varelevering til Safari butikk

Alternativ 2

1 - 
Plasseringen av det kommende bybanestoppet 
på Fantoft vil medføre at det meste av haugen 
som i dag skiller Safaribygget fra SiB sitt tomte-
areal vil bli fjernet. Fjerner man resten av massene 
inn til østveggen av Safaribygget vil det kunne 
være en mulighet for å etablere en vareleverings-
tunell hele veien rundt Safaribygget.

2 - 
Ny vareleveringstunell rundt Safaribygget med 
mulighet for varelevering fl ere steder inn i byg-
ningen.

3 - 
Sporing for lastebil i vareleveringstunell. Ved 
dette alternativet vil vareleveringstunellen fun-
gere som en rundkjøring for lastebilene. Dette gir 
selvfølgelig mer trafi kk inn mot begynnelsen av 
bybanestoppet, men vil ha den fordelen at man 
slipper å rygge. I tillegg vil det skape en mer en-
tydig trafi kk bevegelse for varebilene.

1

3

2



2. Varelevering, Safari

MODELLBILDE:
Bildet viser Safaribygget. Byggets eier, Helmers 
AS, har konkrete planer om å bygge en etasje 
med boliger på toppen (tillagt fi gur).

Ideen er god og vil sammen med SiB sitt nybygg i 
bakkant og eksisterende boligblokk, skape et fi nt 
boligmiljø rundt en “indre” gård med den sentralt 
plasserte naturknausen og dens beplantning og 
trær.
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Dagens situasjon

På den denne tomten som SiB eier, er det i dag 
en sportsplass / forballbane med grusdekke og 
en ballbinge. En liten del av plassen brukes også 
til parkering. Tomten er på ca. 4000 m2 og har et 
stort potensiale for fremtidig utnytting.

Et aspekt som har vært oppe til diskusjon er be-
hovet for mer parkering i området når bybanen 
åpner for trafi kk. Et konsept som “Park and Ride” 
vil i denne forbindelse være høyst aktuelt, litt 
avhenging av hvor en eventuell ny bomstasjon 
blir plassert i Storetveitveien. For at Fantoft og 
Bergen i fremtiden skal kunne utnytte sitt poten-
siale fullt ut, miljøtrafi kkmessig, synes det riktig 
at ikke Fantoft blir liggende innenfor bomringen.

Et fl erbruksbygg inneholdende en utvidelse av 
SiBs treningsfasiliteter, noen forettningslokal-
iteter på bakkeplan, et parkeringsdekke, samt 
eventuellt boliger på toppen, kan med fordel ut-
vikles på denne tomten. 

3. Flerbruksbygg med parkering
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1. PLAN:
106 Parkeringsplasser.
Forettningslokaler (gul) ut mot Fantoftveien

2. PLAN:
Utvidelse av SiBs sportsfasiliteter (blå) forbundet 
med gangbro til Fantofthallen. 

Evt. kontorlokaler (grønn) ut mot Fantoftveien

3. PLAN:
Leiligheter (rød) etablert rundt et indre gårdsrom 

3. Flerbruksbygg med parkering
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1. Plan

3. Plan

2. Plan



3. Flerbruksbygg med parkering

MODELLBILDE:
Bildet viser et tidligere stadie i idéutviklingen av 
bygget, hvor man så en mulighet for å erstatte 
den eksisterende ballbanen med en inngjerdet 
bane på toppen av bygget, etter en idé fra et 
tilsvarende anlegg på Universitetet i Utrecht (lite 
bilde).
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Dagens situasjon

I dag er denne plassen mest brukt til parkering 
for besøkende og ansatte i SiB sin administras-
jon, samt til SiB Cartering.

Mot vest er der en stor grønn haug som gir avstand 
til Safaribygget og den nærmeste boligblokken. 
Ved anleggelse av bybanestopp på dette stedet 
vil mesteparten av haugen forsvinne. Dette gir en 
planmessig utfordring.

Trafi kk situasjonen slik den er i dag er ikke god. 
Trafi kk ut fra plassen har et vanskelig kryssn-
ings-punkt med trafi kk og gående fra SiB sin 
store parkeringsplass foran høyblokken, og mot-
gående trafi kk fra Fantoftveien. Når banen kom-
mer med intervaller på helt ned i 5 min. vil dette 
komplisere situasjonen ytterligere.

4. Bybaneplassen
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1 - Perrongene og den åpne plassen:
Slik bybanekontoret har planlagt dette stoppe-
stedet vil det bli en ca. 10 meter høy mur i hjørnet 
der hvor tunnelinnslaget kommer. Dette vil gi en  
opplevelse av en stor, åpen og ganske tom plass 
der det før var grønn mark og trær. 

2 - Plassering av nybygg i stedet for mur:
Området for bybanestoppet er på SiB sin eien-
dom og det er på gjeldende reguleringsplan for 
området inntegnet boligblokker her. Dette er en 
idé som SiB gjerne vil gå videre med, men som 
selvsagt må tilpasses Bybanens planer.

Det vil være fullt mulig å plassere et bygg direkte 
inntil banetraséen som en berikelse av området 
og erstatning i forhold til planlagt mur. Dette vil  
samtidig utnytte en meget marginal tomt på by-
baneplassen. En samordning av byggeprosessen 
med Bybanen vil kunne gi besparelser for begge 
parter.

Bygget vil kunne inneholde lager og boder i de to 
nederste etasjene, og boliger i etasjene over som 
vil strekke seg videre sydover og fundamenteres 
på toppen av tunellkulverten.

Dette bygget er under utvikling av 3RW Arkitek-
ter i eget prosjekt for SiB.

3 - Offentlig aktivitet:
Bybaneplassen, som vi har valgt å kalle dette 
stedet forløpig, vil trenge mer aktivitet enn et 
par venteskur. Plassen er stor nok for å romme et 
bygg som vil kunne inneholde aktiviteter av mer 
offentlig karakter, som for eksempel et server-
ingssted, bibliotek, leseplasser for studenter, osv. 
Det vil kunne etableres kontorer eller lignende i 
2. etasje.

4. Bybaneplassen

1 2 3

Mulighetsstudier FANTOFT utført av 3RW Arkitekter i oppdrag fra SIB       Dato: 10.01.2007Utført av 3RW Arkitekter på oppdrag fra SIB       Dato: 14.02.2007

FANTOFT STRATEGIPLAN

Planen er fi nansiert med støtte fra HUSBANKEN 17



1 -  
Dekke for gangareal.

2 - 
Tilkomstvei for SiB Catering og evt. andre, som 
utrykningskjøretøy og lignende.

3 - 
Eksempel på planløsning av plassen og per-
rongene ved etablering av alternativ 2 for 
varelevering til Safaributikken (se side 11).

4. Bybaneplassen

1 2 3
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MODELLBILDE:
Bildet viser et integrert perronganlegg med letak 
for beskyttelse av reisende med Bybanen, etab-
lert i sammenheng med de nye bygningene i om-
rådet.

4. Bybaneplassen
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Dagens situasjon

Hovedrommet på Fantoft Studentby er en park-
eringsplass for anleggets beboere, med ca. 60 
plasser. Plassen er beplantet med noen få trær. 
Rommet er begrenset av høyblokken som står 
som en fondvegg mot øst, SiB sin administrasjon 
i lavblokken mot syd og en grønn gressplen mel-
lom boligbokken og Fantofthallen i nord. Plassen 
som skulle vært hjertet av Studentbyen ligger ca. 
tre meter lavere enn bybaneplassen og gir hele 
området et relativt ødslig og åpent preg.

Når SiB nå planlegger bygging av nye studentbo-
liger innenfor sitt eget område på Fantoft mener 
vi det vil være naturlig å tenke på etablering av 
disse som en berikelse til området generelt. Der-
for har vi sett på muligheten av å bygge et nytt 
hybelhus på parkeringsplasstomten som en 
fortetting og kontrast til det eksisterende “be-
tongmiljøet”.

Dette vil kunne bidra til å vise veien frem mot en 
ny tid for Fantoft Studentby. 

5. Nybygg - Studentboliger
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1 - 
Et nytt bygg på søyler blir etablert, blant annet 
for å beholde de fl este eksisterende P-plasser på 
bakkeplan

Bygget utformes som en kontrast og berikelse til 
det eksisterende bygningsmiljø.

2 - 
Det anlegges et nytt dekke fra bybaneplassen og 
bort til høyblokken.

3 - 
Dette gir en ny og mer sentral inngang for SiB  sin 
administrasjon og nivåfri tilkomst fra store deler 
av Studentbyen til bybanestoppet. (Universell ut-
forming)

4 - 
Viser dekke for gangareal.

5. Nybygg - Studentboliger

1

3 4

2
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5. Nybygg - Studentboliger

MODELLBILDE:
Bildet viser et nytt bygg for studentboliger he-
vet fra bakkeplan på søyler og etablert som en 
kontrast og berikelse til det eksisterende vis-
uelle miljøet. Et nytt dekke fra bybaneplassen 
på forsiden av SiB  sin administrasjon, vil gi god 
forbindelse til inngangssonen for nybygget og 
store deler av Studentbyen også for bevegelses-
hemmede.
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Dagens situasjon

Et stort område av SiB sin tomt mot syd er i 
dag et grøntområde med gressmark og en tett 
løvtreskog på høydedraget mot veien. Dette er 
en stor kvalitet for Studentbyen som i dag ikke 
blir brukt til særlig annet enn luftig av hunder. En 
av grunnene for dette er at gressmarken i hjørnet 
inn mot lavblokken og betongdekket foran lang-
blokken har et stort tilsig av vann, og er nærm-
est å betrakte som en myr store deler av året.  
Løvskogen og marken gir hele Studentbyen et 
fi nt og grønt preg, spesielt fra de studenthybe-
lene som har utsikt vestover.

Første del av bybanetunellen vil gå i en betong-
kulvert. Anleggelsen av denne vil medføre at 
store deler av løvskogen vil bli fjernet. Utvikling 
og gjennomføring av ny grøntplan for området er 
viktig i denne forbindelsen.

5. Nybygg - Familieleiligheter

Mulighetsstudier FANTOFT utført av 3RW Arkitekter i oppdrag fra SIB       Dato: 10.01.2007Utført av 3RW Arkitekter på oppdrag fra SIB       Dato: 14.02.2007

FANTOFT STRATEGIPLAN

Planen er fi nansiert med støtte fra HUSBANKEN 23



5. Nybygg - Familieleiligheter
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21
Anleggelse av et bygg for familieleiligheter i dette 
området virker fornuftig ut i fra fl ere hensyn: 

Det vil være  behov for masseutskiftning for å 
oppnå god nok fundamentering for et nybygg, 
samtidig vil Bybanen ha overskudd av masser når 
de kommer i gang og skal drive tunellen fra Fan-
toft. Planlegges dette riktig vil Bybanen kunne 
dumpe stein nærmest rett ved tunellmunningen.

Denne delen av SiB sin tomt er en av de mest sol-
rike. Et familieleilighetsbygg vil kunne ha direkte 
utgang og tilknytning til et fremtidig opparbeidet 
grøntområde med en ideell plassering for leke-
plass og eventuell barnehage.

1 - 
Plassering av bygg i forhold til eksisterende be-
tongplatting og som del av gangarealdekket i 
nivå med bybaneplassen. Sydvest vendt for opt-
imal solinnstråling

2 - 
Modellbilde. Byggets form og materialvalg bør 
være i kontrast til omkringliggende blokker.

3 - 
Sentralt plassert lekeplass og eventuell uteplass 
for barnehage. Lokaler for barnehage kan eta-
bleres i byggets første etasje.

4 - 
Modellbilde: Bygget er plassert i tilknytning til 
eksisterende dekke i front av langblokken. Plas-
sering av innganger til de nye leilighetene her,  vil 
bidra til å aktivisere plassen. 

3



A -  
Flebruksbygg med parkering, næringsloka-
ler, sportsfasiliteter og leiligheter.

B -  
Fantofthallen, med mulig direkte tilknytning 
til fl erbruksbyggets sportsfasiliteter.

C -  
Safaribygget, med reorganisering av vare-
levering for Safaributikken og etablering av 
leiligheter på toppen.

D -  
Klubb Fantoft. Bygg på baneplassen for of-
fentlige kulturelle formål.

E -  
SiB sitt eget sentrale offentlige rom, om-
kranset av administrasjonen og et nytt hy-
belhus.

F -  
Banebygget. Nye studentboliger bygget i 
tett tilknytning til etableringen av Bybanen 
og banetunellen.

G -  
Familiebygget. Et bygg for studenter med 
famile. Plassert slik for best mulig kontakt 
med naturen i området. 

H -  
Lekeplass og uteområde for barnehage

I -  
Nye studentboliger. Siste utbyggingsfase.

Helhetlig plan
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Sentralt Byrom

Ved gjennomføring av de intensjoner som ligger 
i Strategiplanen for Fantoft vil stedet få et nytt 
sentralt byrom: Plassen mellom Safaribygget og 
Parkeringshuset vil gli naturlig over i 
bybaneplassen.

Helhetlig plan
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SiB plassen

I tilknytning til det nye sentrale byrommet på 
Fantoft, vil Fantoft Studentby få sin egen plass 
mellom SiB sin administrasjon og det nye bolig-
bygget. 

Helhetlig plan
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Fantoft Alléen

Forholdene ligger enkelt til rette for å etablere en 
sentral hovedretning på Fantoft, øst - vest, gjerne 
beplantet som en allé med trær. 

En slik sentral bevegelses- og trafi kkakse vil gi de 
ulike elementene i planen, både nye og eksister-
ende, en god visuell sammenheng. 

Helhetlig plan
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Biltrafi kk

Trafi kksituasjonen på Fantoft vil bli kraftig for-
enklet. Rundkjøringen vil medføre en oversiktlig 
inn- og utgang til området (rød), Bybanen (gul) vil 
ha et klart krysningspunkt å forholde seg til og 
tilkomstveien over bybaneplassen for SiB Carter-
ing (grønn) blir 90 grader på hovedveiretningen.

Eksisterende parkeringsplass og ny parkerings 
garasje (lilla) får tilkomst via hovedvei under 
plassdekket og lavblokkene. (stiplet blå).

Parkeringstilkomst for Safaribygget vil bli på ny 
vei langs SiBs banebygg (lys blå)

Helhetlig plan
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Gangtrafi kk

To brede fortau på hver side av hovedaksen (mørk 
orange) vil sikre fotgengere en trygg bevegelse i 
området, ikke minst til og fra Studentbyen. Gang- 
og sykkelstier gjennom bebyggelsen og grønt-
området (lys orange) bør være anlagt slik at de 
raskt fører til bybanestoppet og samtidig bidrar 
til en aktivisering av situasjonen.

Helhetlig plan
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Grøntstruktur

Grøntstrukturen på Fantoft er viktig i kontrast 
til det bygde visuelle miljøet. Ny planlegging av 
området slik denne strategiplanen viser, prøver å 
ivareta mest mulig av det som i dag er grønt og 
bygge på de steder der naturen enten blir øde-
lagt av bybanetunellen eller er lite egnet, som 
myrområdet ved lavblokken.

En egen grøntplan bør utarbeides i forbindelse 
med gjennomføringen av Bybanen og de andre 
bygningene i området for å sikre en best mulig 
utnyttelse av de grønne ressursene som eksis-
terer på Fantoft.

Helhetlig plan
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Helhetlig plan

MODELLBILDE:
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Kolofon
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