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Kulturminneomtale – Fana gnr. 119 bnr. 585 m.fl. - Rådal.

Forord
I forbindelse med regulering av ny veg E39/Rv580 Rådal-Sørås er store deler av
eksisterende gårdsbruk satt av i overordnet plan som vegareal. Tunet og omkringliggende
areal vil bli liggende inneklemt mellom det nye veganlegget og utbyggingsområdet Rådal
Nord. Da tidligere eier av gnr. 119 bnr. 585 anså eiendommen som lite egnet for boligformål
ble den solgt. Ny eier overtok eiendommen med intensjon om å legge til rette før næringsdrift.
Kulturminnedokumentasjonen er utarbeidet i forbindelse med regulering av området. Innenfor
planområdet er det flere nyere tids kulturminner. Bergen kommune ved Byantikvaren ønsker
å få utarbeidet en egen rapport som omtaler nyere tids kulturminner innenfor planområdet.
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Arbeidsområdets avgrensning
Området det er utarbeidet kulturminnegrunnlag for er et område som ønskes regulert,
beliggende mellom planlagt nytt vegkryss i Rådalen og boligområdet Rådal Nord.
Avgrensningen følger Fanavegen, veg til Rådalslien, Osbanens trase og planlagt vegkryss for
ny E39/Rv 580 Rådal – Sørås.

Avgrensing av området som kulturminnegrunnlaget er utarbeidet innenfor.
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Del 1- Topografi og tidlige historie
Områdets karakter er bestående av jordbruksareal, gårdstun, veger og infrastruktursoner.
Innenfor planområdet ligger tunet på gnr. 119 bnr. 585 på en kolle i landskapet. Terrenget
faller så slakt ned mot Rådal stasjon.
Berggrunnen i området er i følgje berggrunnsgeologisk kart frå NGU bestående av gneis og
amfibolitt, stedvis båndet, stedvis migmatittisk. Løsmassedekket består av tynt
morenedekke.

Temakart som viser topografi i
planområdet.
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Temakart som viser høydefordelingen i omtaleområde.
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Navnet Rå kommer fra en tidligere grenseskjell, her om grensen mellom Skjold og Sotra
skipreder. Gnr. 119 var et gårdsbruk i Fana, sørvest for Apeltunvatnet. Gården tilhørte fra
middelalderen prestegodset ved Fana kirke, og var 1659-1775 enkesete for presteenker.
Staten solgte gården til brukerne mellom1850 -1880.
Gården Rå, gnr. 119, er nevnt første gangen i 1519, men er mye eldre, kanskje fra før
vikingtiden. Siden 1860-årene var det mye nyrydding.
Gården hørte til prestegodset fra de eldste tider en vet om. Mellom 1850 og 1880 ble
gården solgt. Fra gammelt av lå Rå midt oppe på høydedraget mellom Apeltunvatnet og
Skeievatnet, men etter utskiftninger i 1839 og i 1873 flyttet de fleste bruk ut. Gården som i
dag har bnr. 585 m.fl. ble ryddet på tidlig 1920- tallet og bosatt av etterkommerene av den
eldre ætta på Rå. Bygningene er fra ca 1921. Bnr. 585 ble etablert i 1998 da tunet ble skilt
ut, og hører til næringsgruppen for jord- og skogbruk.
På en oppdyrket myr sør for planområdet tyder topografien på at det kanskje har vert et
vann.
Kilder fra 1567 forteller at Arne Rå var blant dem som solgte trekull til lensherren på
Bergenhus. Det kan derfor finnes spor etter trekullproduksjon under bakken på Rå.

Del 2 – Ferdselsårer
Os banen
Rådal stasjon var en stasjon på Osbanen som inngår planområdet. Osbanen var en
smalsporet jernbane som gikk fra Nesttun stasjon og sørover gjennom Fana med endestasjon
på Os. Den ble åpnet i 1894 og hadde en total lengde på 26,3 km med 13 stasjoner fordelt
langs strekningen.
Jernbanen ble nedlagt i 1935 da den ble utkonkurrert av bil og buss som transportmiddel.
Da Osbanen ble nedlagt fjernet man skinner og en del av de tilhørende anlegg. Dagens trase
ligger i dag som en asfaltert gang- og sykkelveg. Ett av de opprinnelige brokarene fra
Osbanens kryssing av dagens Rådalsli-vei er bevart intakt. Gang- og sykkelvegen som ligger i
traseen til Osbanen er ved Rådal stasjon flytta til østsiden av stasjonsbygningen. Da banen
var i drift gikk den på vestsiden av bygningene.

Brokar ved stasjonen. Foto:
Magnar Brekke.
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Fanavegen
Fra krysset mellom Nesttunvegen og Osvegen til krysset mellom Fanfjellsvegen og Titlestad.
Del av Fanavegen som utgjør planområdets vestlige avgrensing er Rv 546. Fanavegen ligger
i dag omtrent der den gamle bygdevegen fra Nesttun til Rå gikk.
Eldre kjøreveg øst for Fanavegen
En eldre kjøreveg i Rådalen kom i 1770 årene. Vegen ble laget av brødrene Krohn og gikk fra
Stend til Nordås. En mindre del av vegen ligger på vestsiden av Fanavegen ved planområdet.
Vegen er gjengrodd, med lengde på et par hundre meter før den går over i dagens Fanaveg.
Vegen til Rådalslien
Adkomstvegen til Rådal Nord med boliger og Rådalslien skole er delvis lagt om i forbindelse
med utbygging av området. Denne har avkjøring fra Fanavegen Rv 546.
Interne adkomstveger.
Adkomstvegen til gårdstunet på bnr. 585 har i dag direkte utkjøring til Rv 546 Fanavegen.
Vegen som går gjennom tunet forsynte tidligere også en enebolig øst for omtaleområde bnr.
584. Denne har nå fått adkomst gjennom ny veg regulert i forbindelse med utbygging av
Rådal Nord.
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Kart fra 1907, som viser jernbanenettet i Bergen og Os.
Kilde Aschehougs Konversasjonsleksikon.
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Del 3 – Bebyggelsesstruktur
Dagens bebyggelsesstruktur og funksjon innenfor omtaleområdet er knyttet opp mot
infrastruktur og jordbruk. Den eldste bebyggelsen i omtaleområdet er Osbanens anlegg fra
1891 -1894. Stasjonsbygningen ble oppført ca 1894.
Jordbruk og bebyggelse i tilknytning til banedrift.
Rådal stasjon med stasjonsbygningen og tilhørende anlegg er knyttet til Osbanens historie
som tidligere knutepunkt og transport for varer, husdyr og mennesker. Etter at Osbanen ble
nedlagt i 1935 er det gjort en del endringer. Stasjonsbygningen er ombygget til enebolig,
plattformen er fjernet og godshuset har vert påbygd i flere omganger.
Tunet på bnr. 585 er bestående av våningshus og driftsbygninger i tilknytning til
landbruksdrift.
Boliger
I tilgrensende områder ligger det flere bolighus. Innenfor omtaleområdet er det to bolighus.
Det er den ombygde stasjonsbygningen på Rådal stasjon og våningshuset på gårdstunet bnr.
585.

Rådal stasjon og godshus
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Vånings- og driftsbygninger, gnr. 119, bnr. 585, mot øst.

Vånings- og driftsbygninger, gnr. 119, bnr. 585, mot sørvest.
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Del 4 – Enkeltobjekt og anlegg
Rådal stasjon
Rådal stasjon ligg 42 moh og er et samla kulturminnemiljø bestående av stasjonsbygning,
godshus og opparbeidet uteområde. Et inntakt brokar er fremdeles et synlig merke etter
jernbanetraseen.
I dag fungerer Osbanens trase som gang- og sykkelvei og er sammenhengende fra Nesttun til
Kalandseidet. Osbanens trase er i dag asfaltert.
Deler av uteområdet til Rådal stasjon er endret etter nedleggelsen i 1935. Plattformen er
fjernet og det er asfaltert på deler av uteområdet. Også bygningsmessige endringer er
gjennomført. Dette gjelder ombygging av stasjonsbygningen til enebolig, der vinduer er
byttet, det er gjort interiørforandringer og taket som tidligere raget utover plattformen er
fjernet.
Stasjonen fikk status som poståpneri ved banens åpning i 1894. Deretter fungerte
stasjonsbygningen som brevhus i perioden 1906 – 1921, før den ble poståpneri igjen fra
1924.
Like nord for stasjonsbygningen ble det i 1919 bygget et innmålingshus for Bergen
Meieribolag, og i 1923 ble meierihuset påbygget til godshus (kilde: Per Ivar Tautra).
Godshuset har i senere år blitt påbygd med to garasjer mot øst. Stasjonsbygningen hadde
opprinnelig en vedbod mot sør; denne er i nyere tid blitt erstattet med et tilbygg med bad og
vaskerom. Helt mot sør sto opprinnelig et separat utedo.

Rådal stasjon, mot sørvest.

Godshus, mot nord.
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Rådal stasjon, mot sørøst.

Godshus, mot øst.
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Rådal stasjon nede til høyre. Årstall uvisst.

Rådal stasjon oppe til høyre, med toget
på Osbanen. Toget passerer Rådal
stasjon siste dagen banen var i drift
01.09.1935. Foto E. flock.

Sporplan og plasseringer av bygninger i 1925

Rådal
Avstand frå Osøren: 22,0 km
Høgd over havet: 42,0 m
Ekspedisjon opphøyrde 1.6.1931.
Voktarbolig av same type som på Ulven bygd 1894. Godshus frå 1923. Brevhus i
stasjonsbygningen 1906-1921. Postopneri frå 1924.
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Rådal stasjon mens den var i bruk. Foto/eier: Hilmar Flaterås.

Rådal stasjon skal i fremtiden bli laget om til et lokalt kultursenter, og tilbakeføres slik at det
ser mest mulig likt ut som da den var i drift for hundre år siden. Asfalt skal skrelles bort og
nye tilbygg skal rives.
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Steinmur og brokar
I tilknytning til Rådal stasjon ligger det et brokar. Brokaret er lokalisert i planområdet nordlige
del og ligger tett inntil kommunal veg til Rådalslien. Brokaret er et kulturminne fra den gangen
Osbanen gikk gjennom området. Fra brokaret ligger det en oppmurt steinmur langs
stasjonsområdets avgrensing mot vegen. På murkanten ligger de originale ”stabbesteinene”
bundet sammen med solide gjennomløpende jernstang. I ett mellomrom er jernstangen
”hengslet” for å muliggjøre direkte innlasting på hestekjerre. Muren blir avsluttet ved
innkjøring til selve stasjonsområdet.

Steinmur og brokar.

Jernstang mellom ”stabbesteinene” på mur.

Våningshus
På gnr. 119 bnr. 585 ligger et gårdstun. Våningshuset på gårdstunet er dårlig vedlikeholdt. Tunet
ligger på en høyde med tilknytning fra Rv 546. Det er også mulig med adkomst til fots fra gamle
Osbanen.

Våningshus, mot vest.
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Våningshus, mot nordøst.
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Våningshus, mot sør.
Driftsbygninger
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Driftsbygning 2, fasade mot
nordvest.

Driftsbygning 2, fasade mot
nordøst.

Driftsbygning 2, fasade mot
nordøst.

Driftsbygning 1, fasade mot øst.
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Driftsbygning 1, fasade mot
sørøst.

Driftsbygning 1, fasade mot vest.

Konsekvenser for kulturminner
Foreslått planforslag medfører at bygninger tilknyttet gårdsdrift på gnr. 119 bnr. 585 blir revet.
Planforslaget medfører kryssing av Osbane traseen på et mindre strekk sør for Rådal stasjon.

KILDER

-
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