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Oversikt over Fana kart og kartplan for perioden 2023-2026 
Innledning 
Arbeidet med det nye Svartevatnskartet vil være det klart viktigste prosjektet i denne perioden. Det vises til 
årsmeldingen fra kartkomitéen.  Spillemidler på kr 203000 for området som ligger i Bergen kommune er formelt 
godkjent og forventes å bli tildelt i mai 2023. Denne delen av kartet er på 11 km2, hvor 2 km2 skal tas på dugnad. 
Planen er at vi da kan ha et ferdig kart i 2024.  

OMAPS NOFs nye kartregister 
I 2021 overførte NOF sitt kartregister til Omaps. Ved å åpne nettsiden: https://www.omaps.net/no?q=fana får vi et 
bilde over et område som viser alle Fana sine kart. Til høyre vises kartene med navn; 13 kart. Bulko er i Voss 
kommune og ble laget til Fjord O i 2008. Hop, Skjold, Slåtthaug og Øvsttun-Birkeland er sprintkart.   

Fana har 2 skolegårdskart: Skjold skole og Kringlebotn skole. De er tilgjengelig på: https://skoleorientering.no 

Og det arbeides med et nytt over Kaland skole.   

Nytt kart, som er lagt inn i år er: Dyngelandsåsen 2022 og Smøråsen Stendafjellet er utvidet opp til parkeringsplassen 
ved Slåtthaugbanen.  

 

 

 

Kartene er lagret i Omaps som PNG filer med en foreslått standard oppløsning på 200 dpi som er en brukbar 
oppløsning på skjermen. Ved å dobbeltklikke på et kart til høyre og zoome inn, kan kartet studeres i detalj.   

Alternativt kan område ovenfor zoomes inn til kun ett kart vises. Ved å trykke på kartet, f.eks. Birkelandsfjellet - 
Orrtua, som også er vist på neste side, ser vi selve kartet i PNG format til høyre. Da er det bare å trykke på: 

 Vis høyrere oppløsning, så kan vi som nevnt studere kartet i detalj ved å zoome seg inn på deler kartet.  

 Endringer på kartene i denne databasen vil bli jevnlig oppdatert. Nettsideadressen ovenfor er nå også lagt inn på 
Fana IL sin hjemmeside.  Det bør da være enkelt for den som interessert å få en samlet oversikt over Fana sine 
kart.  

Alle kart er vist på samme måten som Birkelandsfjellet- Orrtua på neste side med kommentarer og forslag til 
oppdatering.  
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Birkelandsfjellet- Orrtua 
Som det framgår av oversikten til høyre ble kartet utgitt i 2013, og er senere fortløpende blitt oppdatert med nye 
veier, stier, hogstfelt og nedfall. Ny vei, som bygges over Birkelandsfjell, blir lagt inn fortløpende.   

 

. 
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Totlandsfjell-Livarden-Solbakkefjell 

Det nye kartet ble, som vist på bildet utgitt i 2020. Det er senere blitt oppdatert med nye stier og hogstfelt.  Fjord O 
2024 skal benytte deler av dette kartet. Det planlegges da med at kartet må oppdateres/justeres der løypene skal gå.  
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Smøråsen-Stendafjellet 
 Dette nye kartet ble utgitt i 2021. Det er i 2022 blitt utvidet bort til parkeringsplassen ved Slåtthaugbanen, som det 
framgår av det nye bildet. 
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Svartevatn 
Dette er originalkartet fra 1995, men kartet er nå i målestokk 1:10000. Kartet har blitt oppdatert mange ganger. 
Kartet er målt nøyaktig i OCAD og er på 17,0 km2. Av dette ligger ca 11 km2 i Bergen kommune og 6 km2 i 
Bjørnafjorden kommune. 

Forslag til nytt kart over dette området 
Det vises til årsmeldingen fra kartkomitéen.  Spillemidler på kr 203000 for området som ligger i Bergen kommune er 
formelt godkjent og forventes å bli tildelt i mai 2023. Planen er at vi da kan ha et ferdig kart i 2024.  

Noe av den delen som ligger i Bjørnafjorden kommune er lite tilgjengelig. Vi har grunnlaget og noe kan muligens tas 
på dugnad 2024-2025.  
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DYNGELANDSÅSEN- nytt kart 2022. 
Det vises til årsmeldingen. Kartet er gjort på dugnad. Som bildet viser, er det synfart og tegnet av Per Vold og Magne 
Raadal. 

 

Myrdal 
Dette kartet er ikke særlig aktuelt til større løp, men er OK til treningsløp og tur-O. Fra i fjor er det oppdatert med 
nye stier og hogstfelt like bortenfor parkeringsplassen. 
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Sætrevatnet-Øvre Selvik 
Ingen planer om store endringer/utvidelser. Hogst og vindfall, som bør korrigeres, blir tatt på dugnad.  

 
KORSNESET 
Korsneset ble lagt inn da det ble anmeldt for 5 år siden.  O-gruppen ble informert i 2021 om at Forsvaret skal utvide 
sitt område. Det er søkt om reguleringsendring, Det gjelder området sør for den svarte streken som er inntegnet. Da 
det ikke vil bli mulig å bruke denne delen av øya, mener kartkomitéen at det er uaktuelt å lage kart der så lenge 
Forsvaret sperrer av dette området.  
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BULKO 
Som bilde viser, ligger det sør for R 13 ved Skjervfossen. Det ble brukt på Nordvestgaloppen i 2008 og eies i sammen 
med Gneist. Kartkomitéen har ikke planer om å oppdatere kartet i perioden 2023-2026. 
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SKJOLD sprintkart – 1: 4000 
    Eventuelle justeringer/korrigeringer ved ny bebyggelse/veier legges inn forløpende.  Planen er å utvide kartet med 
den nye bebyggelsen på Nøttveit da den ikke ble tatt med på det nye Smøråsen kartet, men dette vil ikke skje før 
utbyggingen er ferdig og det foreligger et oppdatert kommunalt grunnlag over området. 

 

HOP - NESTTUN - PARADIS sprintkart – 1: 4000 
Kartet er ferdig slik det ble anmeldt. Oppdateringer vil skje i forbindelse med arrangementer og 
andre behov. 
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SLÅTTHAUG sprintkart – 1: 4000 
Kartet er oppdatert etter omfattende endringer ved isbanen og veien rundt Tranevannet. Revisjoner vil skje etter 
behov i forbindelse med trening og arrangementer.

 

ØVSTTUN-BIRKELAND sprintkart – 1: 4000  
Kartet ble ferdig og godkjent i 2021. 

 


