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Planområdet til områdereguleringsplanen for Loddefjordåsen ligger innenfor Byfortettingssonen i Loddefjord som er definert i KPA 2018, og grenser mot Bydelssentrumskjernen S5 Loddefjord mot øst. Innenfor
planområdet er også grønnstruktur som er definert i
den nye arealplanen. Vadmyrveien med rundkjøring til
Haakonsvernveien er en del av planområdet, og mot
vest grenser planen mot Vadmyra med borettslaget
Vestre. Mot nord er Loddefjord kirke med gravlund.
Anbefalingsområdet er større enn planområdet for å
sikre viktige forbindelser mellom Loddefjord sentrum
og åsen, og er utarbeidet i samarbeid med Kommuneplanavdelingen og deres arbeid med «Strategisk
planprogram for Loddefjord». Mulige bybanestopp er
fra pågående arbeid med KDP for kollektivsystemet
fra Bergen sentrum til Bergen vest.
Det har vært få reguleringsplaner som har blitt vedtatt
etter 2012 i Loddefjord, og mange av reguleringsplanene i området har vært infrastrukturprosjekter. I
2019 ble reguleringsplanen for ny kollektivterminal
ved Storavatnet med tilhørende grøntområder og
bydelspark vedtatt. I Vadmyra ble det regulert en ny
barnehage i 2015 som har blitt oppført. Lyderhornslien sør, byggeområde B1 er under prosjektering, mens
planinitiativet for Søndre Lyderhornslien, felt B4 er
stanset.

Pågående planer:
65680000
Laksevåg, Strategisk planprogram for Loddefjord
66020000
Laksevåg, gnr 124 bnr 180 m.fl., Frieda Fasmers minne,
tjenesteyting
19520000
Laksevåg, gnr 122, RV 557 Undergang Bjørgeveien
Nyere vedtatte planer etter 2012:
64550000
Laksevåg, gnr 123 bnr 271 m.fl., RV555
Storavatnet, Ny kollektivterminal og grønnstruktur
19920000
Laksevåg, KDP Fastlandssamband Sotra-Bergen
18630000
Laksevåg, gnr 123 bnr 3 m.fl., Loddefjord øst felt 13, Lyderhornslien sør
18630000
Laksevåg, gnr 123 bnr 3, Lyderhornslien sør, 		
byggeområde B1
63080000
Laksevåg, gnr 124 bnr 98 m.fl., Loddefjord, Vestre Vadmyra 2D,
Lyngfaret barnehager
Stansede planer:
65220000
Laksevåg, gnr 123 bnr 2 m.fl., Søndre 		
Lyderhornslien, felt B4
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Landskap & historie

En del av kvaliteten til Loddefjord ligger i bydelens
nærhet til fjell, fjord og vann. Landskapet er dominert
av fjellet Lyderhorn, som det viktigste landemerket
og orienteringspunktet i bydelen. Innenfor planområdet er en mindre lokal høyderygg som strekker
seg fra Sotraveien til Haugatun. Loddefjord sentrum
ligger i dalen mellom åsen og fjellet, i et viktig lokalt
landskapsrom. Før utbyggingen av Loddefjord var
dette landskapsrommet preget av myr og beitemark,
og gamle ortofoto viser hvordan vannet bevegde seg
gjennom landskapet. I dag er disse lukkede vannveier. Landskapet innenfor planområdet er flere steder
preget av sterkt fallende terreng og skrenter ut mot
Lyderhornsveien og Vadmyrveien. I det fallende
terrenget ned mot Lyderhornsveien, starter et
bekkeløp fra en mindre myr. Bydelssenteret ligger ved
enden av Bjørndalspollen og ved foten av Lyderhorn.
Etter Lyderhorn ligger det høyeste punktet i bydelen
innenfor planområdet. Her er Loddefjord kirke oppført som et godt synlig landmerke. Den listeførte
kirken er tegnet av arkitekten Ole Landmark, og oppført i 1926. Parken som omkranser kirken og gravlun-

den med kapell er viktige identitetsbærende element.
En annen viktig del av Loddefjords identitet i tillegg
til orienteringspunkt i bydelen, er de åtte høyblokkene
fordelt på Lyderhorn borettslag og Borettslaget vestre.
Loddefjord har et automatisk fredet kulturminne:
Bjørndalshelleren. Med bedre tilrettelegging kan
helleren bli et viktig målpunkt i fremtiden. Innenfor
planområdet ligger tre offentlige bygninger som er
ansett av byantikvaren til å ha høy verneverdi:
Loddefjord skole oppført 1973, det opprinnelige
Frieda Fasmers minne sykehjem oppført i 1966 og
Vadmyrveien 77 (Haugatun) oppført i 1989. Ellers er
det to eldre ferdselsårer som går gjennom landskapet til Kjøkkelvik, Mathopen/Alvøen og Laksevåg.
Dagens veisystem følger nesten samme rute.
For mer detaljert beskrivelse av kulturminner i området, se Kulturminnegrunnlag for Kollektivsystem
Bergen vest, delstrekning Loddefjord (Byantikvaren i
Bergen, 2019).
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Kommunikasjon & målpunkt

Det er mangel på gode gangforbindelser gjennom
planområdet, og mellom forskjellige målpunkt i Loddefjord generelt. Det er få offentlig tilgjengelige og
opparbeidede byrom i Loddefjord. Innenfor planområdet er byrommene i hovedsak skoleplasser, idrettsbane og uteoppholdsareal til sykehjemmet. Bydelen
har ikke tradisjonelle plasser eller torg, og vedtatte
allmenninger i områdereguleringsplanen 15900000 –
Laksevåg, gnr 122, bnr 124, Loddefjord sentrale deler
som ble vedtatt i 2002, har ikke blitt bygget.
Det er to større kollektivknutepunkt i Loddefjord, én
i sentrum og én ved Storavatnet som skal utvides.
Utvidelse av Bybanen til bydelen med mulige ruter
er under utredning. Innenfor planområdet er det fire
bussholdeplasser, og alle fire ligger langs Vadmyrveien.
Mange av bydelens offentlige tilbud ligger innenfor
planområdet: Loddefjord skole (1.-7. trinn), Sandgotna skole (8.-10. trinn), Haugatun helsestasjon,
barnevern, teater, mm., Haugatun og Kidsa (privat)
barnehage, Elvetun ungdomsklubb, Sandgotna- og
Sørhaugen bofellesskap og Frieda Fasmer sykehjem.
Vestkanten senter med Iskanten og Vannkanten er bydelens største publikumsrettede virksomhet og trolig
også arbeidsplass. I tillegg huser senteret bydelens
bibliotek og kulturhus.
Vest-, Vann- og Iskanten er den eneste publikumsrettede virksomheten i området, foruten Loddefjord kirke
og en mindre dagligvarebutikk i Vadmyra. Vestkanten

huser også NAV Laksevåg og en tannklinikk, mens
Loddefjord bibliotek og kulturhus er i samme bygg
som Iskanten.
Det er anlagt en liten strandpark ved Bjørndalspollen,
som også er den eneste offentlig tilgjengelige delen
av fjordens sjølinje. Tilkomsten til parken for myke
trafikanter er vanskelig, da det ikke er tilrettelagt for
kryssing over Haakonsvernveien fra Loddefjord sentrum. Det er større grøntområder ved Storavatnet og
ved Lyderhorn, og grøntområdet på Loddefjordåsen
er en viktig forbindelse mellom de to. Ellers er det lite
opparbeidet grøntareal som parker i området.
Andre viktige destinasjoner i bydelen er startpunktet
til stien opp Lyderhorn, Vestparken og kommende
strandpark og ny kollektivterminal ved Storavatnet.
Veganlegg utgjør en stor barriere i Loddefjord, og
både Lyderhornsveien og Haakonsvernveien har få
punkter hvor det er tilrettelagt for kryssing. Det samme gjelder for Sotraveien, her må myke trafikanter
krysse i gangtunnel under veien. Som vist og nevnt i
Kart 2 er topografien innenfor planområdet krevende,
og de store høydeforskjellene utgjør en stor barriere
for ferdsel. Vestkanten er også en betydelig barriere på
nærmere 300m, med kun én tilrettelagt gangveg som
kan brukes etter stengetid. Her kan man krysse taket
på senteret fra Elvetun, og gå ned en trapp til sentrum
av bydelen.

KART 4

Bebyggelse

Det er en stor andel boliger i bydelen, og boligene er
fordelt på bygningstypologiene: enebolig, tomannsbolig, rekkehus, kjede-/atriumhus, og store, frittliggende
boligbygg. Hvis man ser på boliger fordelt på antall
boenheter i området, bor det flest i store, frittliggende
boligbygg på 3. etg. eller mer.
Foruten boliger har bydelen, og planområdet spesielt,
flere offentlige institusjonsbygg. Selv om de større
institusjonsbyggene har ulike uttrykk er de organisert
på samme måte i landskapet: smale bygningskropper
som ligger på langs av kotene. Mindre institusjonsbygg som barnehager og bofellesskap er også ulike i
uttrykk, men er plassert inntil koller i landskapet.
Foruten én butikk i borettslaget Vestre, er de eneste
næringsbyggene i området Vann-, Is-, og Vestkanten.
Vestkanten er som en «superstruktur» og hybrid bygning som «kan alt»: handelsareal, parkering, offentlige
tjenester i tillegg til overbygde byrom og gangforbindelse i form av en overbygget gangbro. Som nederste
diagram viser, utgjør Vestkanten-komplekset den
største delen av den totale bygningsmassen som ikke
er bolig i området.
Bjørndalspollen

Bydelen har to religiøse bygninger i form av Loddefjord kirke og kapell. For mer detaljert beskrivelse av
bebyggelsen i området, se Kulturminnegrunnlag for
Kollektivsystem Bergen vest, delstrekning Loddefjord
(Byantikvaren i Bergen, 2019).

KART 5

Bo- & miljøutfordringer

Loddefjord sentrum er ikke tilrettelagt for myke
trafikanter eller opphold, og bærer mer preg av å
være et veganlegg enn et sentralt byrom. Vestkanten
er ca. 79m x 293m og utgjør største del av bydelens
sentrum, men byggets fasader er lukket på alle sider
og henvender seg i liten grad til miljøet rundt. På
gateplan blir man møtt av parkeringsareal både ute og
inne.
Støy i Loddefjord er i største del knyttet til veganleggene, men det er også flystøy over Vadmyra. Loddefjordåsen er i stor grad skjermet.
Det er utfordrende å være myk trafikant i bydelen,
både på grunn av topografi og mangel på tilrettelegging. Spesielt mangler det gode tverrforbindelser
gjennom planområdet, og ingen av disse er universelt
tilgjengelige i dag. Tilkomsten til og fra sentrum er
dårlig. Vadmyrveien og Elvetun er universelt tilgjengelige, men også disse veiene har bratte partier som
kan være krevende. Fra krysset ved Elvetun har Vadmyrveien bare ensidig fortau, og er ikke tilrettelagt for
sykkel.

Bjørndalspollen

KART 6

Foreløpig anbefaling

Som utgangspunkt for videre arbeid er det utarbeidet
et foreløpig anbefalingskart. Kartet er laget i
samarbeid med Kommuneplanavdelingen, som
utarbeider et Strategisk planprogram for Loddefjord.
Sentralt i forslaget er å skape nye tverrforbindelser
gjennom Loddefjord sentrum og planområdet, med tre
hovedakser gjennom sentrum. Foreslått Bybanetrasé
kommer ut fra tunnel i Sildaberget, og går i bro over
Lyderhornsveien. Første stoppested i Loddefjord vil
da plasseres på taket til Vestkanten, og danne grunnlaget for et nytt torg i nivå med Elvetun. Bybanen vil
fortsette opp Vadmyrveien før den går i tunnel ved
Klasatjørn. Traséen ligger inne som et alternativ i
silingsrapporten «Kollektivsystemet mellom
Bergen sentrum og Bergen vest, Kommunedelplan»
fra mai 2018.
Videre foreslår man å åpne eksisterende gangbro
mellom Vestkanten og Vannkanten, og gjøre den
offentlig tilgjengelig uavhengig av senterets åpningstider. Denne og foreslått ny allmenning nord for senteret vil forbedre forbindelsen mellom åsen og Loddefjord sentrum.
Fra nordre allmenning vil man kunne fortsette på en
gangveg opp mot nytt Frieda Fasmers minne sykehjem og Loddefjord kirke eller fortsette ned mot
Elvetun. Det er en ambisjon at Vestkanten i fremtiden
skal være mer åpen mot sine omgivelser, og ha aktive
fasader og inngangspartier på alle sider av senteret.
Det gamle ungdomshuset ved Elvetun er foreslått
revet, og erstattet av en ny Fysak. Her er det viktig
at bygget henvender seg til ny gangforbindelse bak
senteret, i tillegg til nytt bybanetorg. Bygget må også

kunne inkorporeres i terrenget på en bedre måte enn i
dag, og evt. være en del av gangnettverket.
Det er foreslått ny bebyggelse ved Elvetun som kan
være med å bygge opp under plassens funksjon som
nytt og sentralt torg i bydelen. Både Loddefjord og
Sandgotna skole vil kunne få mindre tilbygg om
nødvendig. Uteoppholdsarealene til begge skoler er
små og har behov for et løft, og ved å forbedre forbindelsene til den eksisterende idrettsbanen kan denne
tas mer i bruk i skoletiden. Her er det viktig at det er
høy kvalitet på utformingen av både skoleplassene
og idrettsbanen, og skogen som i dag skiller de tre
plassene kan transformeres til en aktivitetspark. I dag
er idrettsbanen mest brukt av den lokale trialklubben,
men man bør tilrettelegge for bredere bruk i fremtiden. Fra idrettsbanen må gangvegen til Vadmyrveien
forbedres, særlig om det blir anlagt et Bybanestopp
her.
Dersom en finner at Haugatun ikke kan oppgraderes
og få ny bruk, vil bygget kunne erstattes. Da er det
viktig at et eventuelt nybygg bidrar til å gi Vadmyrveien mer gatepreg. Det er også mulighet for et nybygg
på nordsiden av gaten. Her er det viktig at en ikke går
inn i eksisterende myr.
Foruten den delen av grøntarealet i planområdet som
blir avgitt til utbygging av nytt Frieda Fasmers minne
sykehjem, vil grøntarealet i planområdet bevares. Det
er ønskelig å legge til rette for mer bruk av utearealene til det gamle sykehjemmet når dette får ny bruk,
slik at det kan lages en ny offentlig plass for bydelen.

