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Antveit gravplass
Bergen kirkelige fellesråd og Gravplassmyndigheten 
åpner Antveit gravplass i Åsane 27. august 2021.



GRAVER

Antveit gravplass har totalt ca. 4 500 
graver. Det tilbys ordinære urne- og 
kistegraver, kistegraver i dobbel dybde, 
retningsbestemte kistegraver med 
seremoniplass og urnegraver i navnet 
minnelund.

Gravplassen er anlagt med 10 kistefelt i 
sentrum, som av hensyn til estetikk og 
overvannshåndtering er bygget opp med 
natursteinsmurer. Denne løsningen gir 
mulighet for Gravplassmyndigheten til 
å tilby kistegraver i dobbel dybde for 
første gang. I tillegg er ett kistefelt 
etablert i overensstemmelse med 
retningsbestemte graver og 
seremoniplass.

Kistefeltene omkranses av 
et felt for urner i navnet 
minnelund og 18 urne-
felt langs gravplas-
sens yttergrenser. 

TOTALT INNEHOLDER  
GRAVPLASSEN SLIK DEN 
LIGGER I DAG

• 1 600 urnegraver i 
navnet minnelund 

• 1 565 urnegraver som hver 
har plass til fire urner 

• 238 kistegraver med dobbel 
dybde (hver grav har to plasser)

• 1 084 enkle kistegraver 

ANTVEIT GRAVPLASS

Gravplassens areal 25,8 daa

Dalavegen 45, gnr 191, bnr 113

LANDSKAPSARKITEKT 
Erik Bjerkelund, Akasia kirke og gravplass AS

ENTREPRENØRER
• Sartor maskin AS  

(hovedentreprenør grunnarbeider)

• Akasia kirke og gravplass AS (anleggsgartner)

NAVNET MINNELUND 

Veien inn til gravplassen går i en kurve 
gjennom minnesmerkene for navnet 
minnelund, og minnelunden fungerer 
dermed som en portal til gravplassen. 
Denne effekten vil forsterkes etter hvert 
som søyleospene vokser seg større. Grav-
plassen «avdekkes» gradvis når man beve-
ger seg på veien gjennom minnelunden.

Minnelunden har totalt plass til over 1 600 
urner. På minnesmerkene er det klargjort 
for rundt 1 000 navneplater. Flere nav-
neplater vil kunne monteres etter hvert 
som behovet oppstår. Minnesmerkene 
er Hardangerskifer fra Jondal.

De som velger grav i navnet minnelund 
kan selv velge på hvilket minnesmerke 

de ønsker navneplaten oppsatt. Navnet 
minnelund har fått en vakker beplantning 
og det er tilrettelagt med vaser for levende 
blomster.

N

N



OM GRAVPLASSEN

Navnet Antveit kommer etter gården 
Angeltveit, som grunnen tilhørte opprin-
nelig. Anlegget knytter seg historisk og 
kulturelt til området ved å bruke natur-
steinsmurer som bygnings- og anleggs-
element. Formingsgrepet er skråstilling 
av kistefelt for å danne menneskelige 
og fattbare rom, de er «landemerker» 
som gjør det enkelt å finne frem inne 
på gravplassen, og svarer på de vertikale 
murene på Åsane gravplass og skaper en 
fin dialog mellom den horisontale flaten 
og gravplassen i åssiden ovenfor.  

På gravfelt som ikke skal benyttes før 
om flere år, er det sådd blomstereng slik 
at insekter kan trives. Tilrettelegging av 
Angeltveitbekken med å sikre vannspeil 
og tilrettelegge for biologisk mangfold 
er en viktig del av gravplassen. I grav-

plassens elementer er det i hovedsak 
brukt stein fra Jondal. Øvrig stein er i 
stor grad fra Vestland eller gjenbrukstein.

Vannposter og benker er tilrettelagt 
for publikum, og gravplassen har fått 
et parkmessig preg. Beplantingen på 
gravplassen skal gi en følelse av rom.  
Antveit gravplass er den første grav-
plassen i Bergen med port med adgangs-
kontroll for kjøretøy.

Gravplassen er universelt utformet. 
Lyssettingen er etablert med lys langs 
veiene som dimmes og gir et rolig hel-
hetsinntrykk. Tradisjonelt er det lite lys 
på gravplasser i Norge, og på Antveit, 
som ligger i grensesonen mellom urban 
bebyggelse og naturlandskapet, er det 
viktig å holde lysforurensingen så liten 
som mulig. 

Det er etablert en avfallsstasjon like ved 
hovedinngangen, hvor det blir tilrettelagt 
for kildesortering. Gravplassen er knyttet 
til prosesjonsveien fra Åsane gamle kirke 
og deler parkering og driftsbygg med 
Åsane kirkegård. 27
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