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Spesielt for Fana-folk, og særlig 
barnefamilier, har Fanafjellet 
bydd på flotte turmuligheter. 
Fra Fanaseteren går det flere 
fine turstier. Snart står en ny 
tilvekst ferdig, en skogsbilvei på 
nærmere tre kilometer. Ytterli-
gere en skogsbilvei på nesten to 
kilometer er påbegynt. 

– Dette ser veldig bra ut, sier 
hundeeier Erik Senneset, som 
testet den første skogsbilveien 
for første gang.

– Turmulighetene blir med 
ett mye bedre her i området. Nå 
mangler det bare at kommunen 
setter opp lys, sier han.

Men sannsynligvis går det 
flere lysår før det blir aktuelt.

Spleiselag
Fanafjellet veilag står bak byg-
gingen av skogsbilveiene som til 
sammen koster ca. tre millioner 
kroner. Fire grunneiere er med 
på prosjektet. Opplysningsve-
senets fond, eller mer folkelig 
Kirkefondet, er den største av 
dem. På Fanafjellet forvalter 
fondet ca. tre tusen mål som lig-
ger under Fana prestegjeld.

– Veien er svært etterlengtet 
for oss. For noen år siden var 
den nærmest en drøm, men nå 
er den heldigvis blitt virkelighet, 
sier eiendomsforvalter Gunnar 
Kleive i Opplysningsfondet.

Veien er hovedsakelig bygget 
for å gi lettere tilkomst til de 
store skogområdene på begge 
sider av Fanafjellsvegen. 

– Nå blir det enklere for oss 
å komme til for å hogge skog, 
og også for å pleie ungskogen i 
området, sier Gunnar Kleive.

Den første nye veien er ca. tre 
kilometer lang, og går i en bue. 
Derfor både starter og slutter 
den i Fanafjellsvegen.

STEIN PÅ STEIN: Asbjørn Dale 
har tatt imot ca. syv tusen billass 
med stein og jord som han har 
planert ut.

NØKKELPERSONER: Ove Frotvedt fra prosjekteringsfirmaet Fanagro, 
Gunnar Kleive fra Opplysningsvesenets fond og grunneier John Sverre 
Øvrebø har vært blant pådriverne for å bygge de nye skogsbilveiene. 

UTSIKT: Skogsbilveiene snor seg gjennom skogkledd terreng i nesten 
fire meters bredde. På de beste utsiktsplassene skal det plasseres ut 
steinbenker fra Kina. 

Fanafjellet 
blir tur- 
eldorado

NYE MULIGHETER: – Her blir det kjempeflott å gå tur, sier Erik Senneset fra Lysefjorden. Han ser frem til mange luftetur   er med hunden Dexter på de nye skogsbilveiene på Fanafjellet.

FAKTA

Fanafjellet

n Skogkledd fjellområde sør 
i Fana.
n De høyeste punktene er 
Lysskarfjellet (313 moh.), 
Høgeåsen (309 moh.), 
Ramberget (300 moh.) og 
Fanasåta (284 moh.).
n Oppstigningen til Fanafjel-
let starter ved Fana kirke 
på nordsiden og Nordvik på 
sørsiden.
n Fanafjellsvegen har sitt 
høyeste punkt ved Fanase-
ter, 233 meter over havet.

60/40
Staten betaler seks tideler 
av den nye skogsveien, 
grunneierne resten.

For noen år siden 
var disse skogs- 
bilveiene en drøm.  
Nå er den blitt  
virkelighet.
Gunnar Kleive, representant for en 
av grunneierne.

NYE VEIER e Turterrenget på Fana- 
fjellet blir enda lettere tilgjengelig når 
to nye skogsbilveier snart står ferdig.
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JEG ER  blitt medlem av en 
hemmelig klubb. 

Så hemmelig er den, at 
mange av medlemmene 
nok ikke vet at de er med 
i den. Jeg oppdaget at 
den eksisterte først etter 
mange år som innbitt 
treningsmotstander. Ikke 
motstander av fysisk ak-
tivitet, jeg bare mislikte 
tanken på at folk heller 
går på treningsstudio enn 
i skogen. Skogen er jo der! 
Og vann, vann er også der! 

JEG HAR   måttet svelge 
både en og to kameler 
siden, og driver nå med 
en kombinasjon av svette 
treningssentre og velduf-
tende natur. Men det var 
altså ikke før jeg meldte 
meg inn i treningsstudio 
at jeg ble medlem i Klub-
ben for dem som ikke kan 
trene.

Vi er mange, flere enn 
man skulle tro. Du kjen-

ner oss igjen på rare tre-
ningsklær, på fortvilede 
ansiktsuttrykk i møtet 
med uoverkommelige 
treningsapparater. Det er 
vi som glemmer joggesko 
og beskjemmet står på er-
gometersykkelen i sokke-
lesten. Vi som aldri klarer 
å puste jevnt på yogaen, 
som alltid pruster og peser 
som okser på vei gjennom 
spanske gater. Det er vi 
som alltid blir rettet på av 
instruktøren, som gjem-
mer oss på do halvveis ut i 
bootcamp-timen, som må 
komme dukknakket ut fra 
toalettet når instruktøren 
røsker i dørhåndtaket for 
tredje gang og roper “get 
back up on the horse”. 

JA, MINE VENNER,   jeg ser 
dere. Jeg anerkjenner 
dere. Jeg applauderer 
dere, for at dere, som meg, 
vender tilbake, prøver 
igjen og igjen, til den vel-
signede dagen kommer og 
du klarer det.

Når du får energi av å 
trene, når du ikke lenger 
mister livsgnisten bare 
ved tanken på de helsikes 
spandexplaggene.

Aldri mer skal jeg 
gjemme meg på do med 
pusteproblemer og døds-
angst. Det er tid for å ta 
treningen tilbake. 

DET VAR EN GANG: Rotur en nydelig sommerkveld.   

 FOTO: ASTRID SKARSVÅG

          HAVNEN
 

1855

UNDER PARAPLYEN

LESERBILDETi

HURTIGRUTEKAIEN: «Polarlys» fra Kirkenes kl. 14.30, retur 
kl. 20.00. 
JEKTEVIKSTERMINALEN 3: «Oeland» fra Rotterdam kl. 
02.00, videre til Ålesund kl. 09.00.
JEKTEVIKSTERMINALEN 3: «Tango» kl. 07.30 fra Rotter-
dam, videre til Florø kl. 09.30.
JEKTEVIKSTERMINALEN TVERRENDE: «Bergensfjord» fra 
Hirtshals kl. 13.00, retur kl. 14.15.
MØHLENPRISKAI 3: «Vestfrakt» fra Askboll kl. 16.00, retur 
kl. 14.00 i morgen.
TOLLBODKAI 1: «Olympic Hera» fra Nordsjøen kl. 16.00.
KILDE: BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

KILDE: BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

GURO HOLM BERGESEN
guro.bergesen@bt.no

Journalist i BT

PS

Dette året ble Svartediket 
vannrenseanlegg satt  
i drift, som det første  
renseanlegget i Bergen.

NYE MULIGHETER: – Her blir det kjempeflott å gå tur, sier Erik Senneset fra Lysefjorden. Han ser frem til mange luftetur   er med hunden Dexter på de nye skogsbilveiene på Fanafjellet.

En annen effekt med den nye 
veien, er at det allerede eksiste-
rende og populære turområdet 
blir enda lettere tilgjengelig.

Vinn-vinn
– Ikke minst vil funksjonshem-
mede nå få adgang til dette 
fantastiske området, sier Ove 
Frotvedt i Fanagro, firmaet som 
har prosjektert skogsveiene.

– Dette er en vinn-vinn-situ-
asjon for alle. Grunneierne får 
tilkomst til skogområdene sine, 
og allmennheten en fantastisk 
turvei, sier Helene Dahl, leder 
for etat for landbruk i Bergen 
kommune.

Skogsbilveiene er anlagt med 
overskuddsmasser fra den store 
utbyggingen som foregår i Fana. 
Noen av steinmassene kommer 
fra bybaneutbyggingen og noe 
fra en industriutbygging på Løn-
ningen.

Det er ikke få masser som er gått 
med. Rundt fire tusen lass med 
stein og tre tusen med jord er 
brukt bare på skogsbilveien.

Skytteltrafikk
Asbjørn Dale har i fire– fem 
måneder med stødig hånd fra 
førersetet på gravemaskinen 
sørget for at massene er kommet 
på rett plass.

– Det har vært travle dager. På 
det meste har femten semitrai-
lere kjørt i skytteltrafikk med 
masser hit, sier han.

– Det har vært stilt strenge 
krav til entreprenørene om at 
kun helt rene masser skal benyt-
tes, sier Gunnar Kleive.

Veien er ennå ikke helt ferdig, 
men både Kleive og prosjekte-
ringsfirmaet Fanagro regner 
med at toppdekket er på plass 
før året er omme.

– Vi ser likevel at mange al-

lerede er begynt å ta den i bruk. 
Det er bare hyggelig, sier Ove 
Frotvedt.

Skimuligheter
Om vinteren kan skogsbilveiene 
bli ypperlige skiløyper.

– Det skal bare ti centimeter 
snø til før det blir fullt mulig å 
gå på ski her, sier Frotvedt.

Skogsbilveiene skal legges 
godt til rette for turgåere.

– Etter hvert skal vi plassere 
ut steinbenker der folk kan ta 
seg en pust i bakken og nyte ut-
sikten, sier John Sverre Øvrebø, 
en annen av grunneierne.

Benkene kommer fra Kina.
Grunneierne håper at veien 

blir brukt med fornuft.
– Vi ser dessverre altfor ofte at 

slike veier blir brukt til å dumpe 
boss. Sånt er helt unødvendig. 
Ta vare på dette vakre turområ-
det, er Gunnar Kleives bønn.


