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Strategisk planprogram for Loddefjord
Hva saken gjelder:
Plan- og bygningsetaten tar initiativ til og ber om oppstart av planarbeid til fastsetting av et
strategisk planprogram (SPP) for Loddefjord. Planarbeidet omfatter et geografisk avgrenset
område der sentrumskjernen, byfortettingssone, foreslått friområde rundt Bjørndalspollen og
tilgrensende friområder inngår. Området hører innunder Laksevåg bydel.

Hva er et strategisk planprogram?
Et strategisk planprogram (SPP) er et planprogram (jf. pbl § 4-1), med en tilhørende
arealstrategi for et område. SPP er et ikke juridisk bindende dokument, og får i seg selv ikke
direkte konsekvenser for arealbruken og utbyggingsprosjekter i området. Det kan ikke gi
hjemmel for utbyggingsavtaler eller utbyggingstiltak. Planprogrammet skal tydeliggjøre og
definere overordnete mål, og beskrive strategier for å nå dem. Det kan bidra til å avgrense
og koordinere ulike prosjekt, og gi prioritet til tiltak som fremmer den ønskede utviklingen.
SPP kan også gi føringer direkte til handlings- og økonomiplanen.
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Fig.3: Plansystemet i Bergen kommune og SPPs plassering i dette.

Planprogrammets hjemmel i plan- og bygningsloven stiller krav til innhold og prosess.
Det vil kunne fungere som planprogram for en eller flere kommende reguleringsplaner
innenfor området.
Et strategisk planprogram kan gi en helhetlig retning for en langsiktig utvikling med
komplekse problemstillinger. Det er mindre tidkrevende å utarbeide enn kommunedelplaner
og områdedelplaner etter pbl, samtidig vil det også være et mer fleksibelt verktøy.
Påfølgende planprosesser vil kunne avgrenses til det som er nødvendig. Det er forventet at
påfølgende reguleringsplanprosesser vil gå raskere og smidigere, da de store trekkene og
fokusområder allerede er avklart gjennom SPP. For utfyllende informasjon om strategiske
planprogram som verktøy vises det til vedlagt notat «SPP som verktøy», utarbeidet av Planog bygningsetaten.
Bergen kommune har nylig vedtatt det første strategiske planprogrammet: Strategisk
planprogram for Laksevåg. Videre er SPP Birkeland og SPP Åsane under
oppstart/utarbeidelse.
Plan- og bygningsetatens vurderinger og anbefalinger:
Bakgrunn
Plan- og bygningsetaten ønsker å starte arbeidet med SPP fordi det er behov for å få på
plass strategiske grep som sikrer en samordnet bærekraftig utvikling i Loddefjord.
Levekårsundersøkelsene viser at området har behov for et løft med tanke på sosial
bærekraft og utjevning av sosiale ulikheter. Planarbeidet ses i sammenheng med bystyrets
vedtak om områdesatsing for Loddefjord (sak 178-17) og vil vektlegge samarbeid og dialog
med beboere og aktører i nærmiljøet.
Visjoner og målsettinger i Kommuneplanens samfunnsdel 2030 (KPS), Kommuneplanens
arealdel 2018 og vedtatt arealpolitikk om fortetting i knutepunkt, danner både bakgrunn og
premisser for arbeidet.
Loddefjord i dag og planstatus
Loddefjord er definert som bydelssenter og knutepunkt for Laksevåg (KPA). I sentrum ligger
viktige samfunnsmessige funksjoner som kollektivterminal, offentlig helsetilbud, bibliotek og
kulturhus. Sentralt i planområdet og i tilknytting til det store kjøpesenteret Vestkanten er det
etablert kommersielle fritidstilbud som badeland og ishall. Boligområdene rundt sentrum er
stort sett bygd ut med blokker og rekkehusbebyggelse som har god tilgang til friluftsområder,
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skoler, barnehager og idrettsanlegg. Kommunikasjon både mot vest og til Bergen sentrum er
god med tanke på bil og buss. Området er i mindre grad tilrettelagt for gående og syklister.
Plan- og bygningsetatens forslag til planavgrensning for strategisk planprogram Loddefjord
er vist i bildet under og merket med rød stiplet linje.

Fig 4: Planavgrensning for SPP Loddefjord (kilde: kommuneplanavdeling)

Bebygde områder er stort sett regulert ved eldre reguleringsplaner fra 1960- og 1970-tallet.
Sentrale deler av Loddefjord rundt Vestkanten er regulert i starten på 2000-tallet,
reguleringen er kun delvis gjennomført og flere ganger endret. Planområdets arealbruk i
forslag til KPA 2018 er vist i figur 1.
Det er flere planer under arbeid som vil ha betydning for videre utvikling av området. For
kollektivløsninger er KDP kollektivsystem Bergen sentrum – Bergen vest under arbeid. I
2019 er det igangsatt arbeid med en områdeplan rundt Loddefjordåsen i regi av Plan- og
bygningsetaten, mens etat for utbygging regulerer et nytt sykehjem på tomten innenfor dette
området. Detaljplanen for sykehjem er startet opp 2018 med intensjonen om å avsette et
område nordvest for Vestkanten til hovedformål tjenesteyting (plan ID 66020000 Frieda
Fasmers Minne). BKK har startet opp utredningsarbeid for et større bioenergiprosjekt i
Loddefjord, der samspillsløsninger for lokale borettslag, skoler og kjøpesenteret med
badeland og ishall utredes.
Det er en rekke tema- og handlingsplaner fra ulike fagfelt som barnehage, skole, idrett,
klima, folkehelse etc. som har betydning for, og legger føringer for arbeidet med SPP.
Hovedmålsettingene
Intensjonen med SPP for Loddefjord er å legge til rette for at området kan fortettes og
utvikles bærekraftig som gåby med en attraktiv sentrumskjerne. Fortetting i planområdet skal
bidra til gode bomiljøer med sosial infrastruktur og møteplasser samt fremtidsrettete
løsninger for kollektiv, sykkel og energi. Planprogrammet skal avdekke behov for sosial
infrastruktur i takt med den fysiske utbyggingen, og vil gi oversikt over behov for styrking av
det kommunale tjenestetilbudet som en konsekvens av framtidig fortetting.
Gjennom planprogrammet vil kommunen kunne sette premisser for en bærekraftig utvikling
på et overordnet, strategisk nivå og kunne prioritere rekkefølgen for utbyggingen.
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Gjennomføringsstrategi og virkemidler
En gjennomføringsstrategi må ta utgangspunkt i kommunens egen virksomhet, og
kommunen som samarbeidspartner for andre aktører i området. Det anbefales at følgende
virkemidler vurderes spesielt for å nå de overordnete målsettingene:
Forutsigbarhetsvedtak
Større private utbyggingsprosjekt må bidra til
samfunnsutviklingen i området på en formålstjenlig
måte (f. eks. gjennom utbyggingsavtaler). Det er viktig
at kommunens forventninger til private bidrag blir
tydeliggjort og kommunisert. En
gjennomføringsstrategi med eget
forutsigbarhetsvedtak bør vurderes som et aktuelt
virkemiddel.
Offentlig eierskap
Grunneiersituasjonen i området er oversiktlig med
borettslagene og Bergen kommune som sentrale
grunneiere og Vestkanten kjøpesenter som den
største næringsdrivende.
Bergen kommune eier store sammenhengende
arealer i Loddefjord (blå i fig.5). Disse brukes til ulike
formål som skole barnehager, sykehjem kulturbygg,
trafikk- og grøntarealer.
Som grunneier har kommunen gode muligheter til å
påvirke og å sikre arealbruk for samfunnsviktige
funksjoner før arealer frigis til fortetting.
Fig 5: Kommunale eiendommer er vist blå
Statlige/fylkeskommunale er vist rød

Utvikling av gode kollektivløsninger
KDP kollektivsystem Bergen sentrum – Bergen vest er startet opp. Arbeidet med SPP
koordineres mot KDP for å lykkes med målsettingen om å ta forventet transportbehov i
fortettingsområdet med gange, sykkel og kollektiv.
Områdesatsningen
I forbindelse med områdesatsingen utarbeides det verdifullt kunnskap gjennom dialog med
innbyggerne. Arbeidet med SPP vil dra nytte av det.
Anbefaling fra fagetaten
I medhold av plan og bygningslovens § 4-1 utarbeides forslag til strategisk planprogram for
Loddefjord.
Planarbeidet skal foreslå et overordnet plangrep for framtidig utvikling og fortetting med
følgende målsettinger:
1. Loddefjord skal utvikles som gåby med god tilgjengelighet til sentrum, skoler,
grøntområder, sjø og andre viktige målpunkt.
2. Utvikle Loddefjord sentrum med møtesteder, attraktive torg, byrom og parker.
3. Sikre gode og attraktive bomiljø med sosial bærekraft.
4. Integrere gode løsninger for kollektiv, sykkel, energi mm.
Gjennomføringsstrategi med eget forutsigbarhetsvedtak vurderes.
For utfyllende opplysninger vises det til fagnotatet i sin helhet, se vedlegg.
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Byrådens vurdering og anbefaling/konklusjon:
Loddefjord er bygget ut på 1960- og 1970-tall som bilbasert drabantby i en tid der behovet for
nye boliger var stort. Samtidig ble mange nye arbeidsplasser etablert i forbindelse med
lokalisering av sjøforsvarets hovedbase på Mathopen tidlig på 1960-tallet. I dag
representerer Håkonsvern en av de største arbeidsplassene i regionen. Loddefjord har god
kommunikasjon med bil og buss til nabokommunene Fjell og Askøy. Området rundt
Vestkanten og Loddefjorddalen er preget av større bygg og veianlegg som danner barrierer,
spesielt for myke trafikanter.
Byråden konstaterer at plansituasjonen er fragmentert og preget av eldre arealplaner.
Samtidig er det flere viktige planer under arbeid som vil ha stor betydning for en fremtidig
utvikling av Loddefjord og Loddefjord sentrum. I strategisk temakart Bergen 2030 er
Loddefjord pekt ut som bydelssenter der en kompakt byutvikling er ønskelig. KPA 2018 (fig1)
fastsetter området rundt kjøpesenteret til sentrumskjerne. Større tilgrensende arealer er
avsatt til byfortettingssone. Byråden er opptatt av at en videre utvikling av området skjer
helhetlig, samordnet og planmessig og ser at området trenger et overordnet byplangrep. For
å lykkes med en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av bydelen må pågående og
fremtidige planer og prosjekter koordineres med tanke på områdeovergripende hensyn.
Områdesatsing
Loddefjord skårer lavt når det gjelder levekår og er pekt ut som satsingsområde. For å gi
bydelen et helhetlig løft må både stedets fysisk-arealmessige, men også sosio-kulturelle
forutsetninger og muligheter utredes. Områdesatsingen for Loddefjord og Olsvik er vedtatt i
bystyret (sak 178-17), foregår i regi av byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig og er et
tverrfaglig samarbeidsprosjekt. Områdesatsingen innebærer bl.a. fysiske tiltak i nærmiljøet
og infrastruktur med betydning for byutviklingen. Workshops, innbyggerundersøkelser og
medvirkningsprosesser gir et godt kunnskapsgrunnlag for videre arbeid. Innbyggerne peker
eksempelvis på at området har behov for fysiske tiltak som sosiale møtesteder, parkanlegg,
trygge effektive veier for myke trafikanter, men de ser også et behov for høykompetanse
arbeidsplasser og utjevning av sosiale ulikheter. Det er nylig inngått en intensjonsavtale
mellom stat og Bergen kommune om prosjektet der det legges opp til innsatser som berører
planarbeidet for SPP:
- gode nærmiljøer, herunder møteplasser, aktivitetsmuligheter og trygg ferdsel.
- byutvikling og infrastruktur som bidra til å øke attraktivitet og som bidrar til mer
variert befolkningssammensetning i fortettingsområdene.
Balansert bydel
Byråden er positiv til at arbeidet med SPP vil fokusere på å etablere sosialt bærekraftige
bomiljøer, gode møteplasser, parker og byrom samt nedbygging av barrierer for gående og
syklister til viktige målepunkt. Byråden mener at bilfrie områder og nullutslippssoner vil bidra
både til et godt nærmiljø og til å nå klimamålene. Byråden ønsker at dette inngår i
planarbeidet.
For byråden er det viktig å legge til rette for komplette og kompakte bydeler i samsvar med
målsetningene i både kommuneplanens samfunns– og arealdel. Balansering av ulike
funksjoner som handel, arbeidsplasser, bolig, offentlig tjenestetilbud vil bidra til at
hverdagsreiser for folk blir korte og miljøvennlige.
Det er positivt at Plan- og bygningsetaten ønsker å undersøke muligheter for fortetting
innenfor planavgrensningen. SPP vil kunne fange opp behov for funksjoner og infrastruktur
som utløses ved fortetting av bydelen, deriblant skolekapasitet. SPP må i sin arealstrategi
identifisere områder som er egnet for videre utbygging, transformasjon og fortetting.
Likeledes må SPP peke ut og legge føringer for områder der kun en begrenset utvikling er
tilrådelig og arealer som ønskes beholdt fordi andre hensyn må prioriteres. Kommunen vil da
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gi tydelige signaler og forutsigbarhet for påfølgende reguleringsplaner både i privat og
offentlig regi.
KPS sitt satsingsområde 4 legger opp til at ressurser utnyttes bedre for å få ned klimautslipp.
Det oppmuntres til samfunnsnyttig og smart ressursbruk i planleggingen. Byråden har fokus
på arealeffektive løsninger som deling og sambruk av arealer. Dette kan være spesielt
aktuelt for offentlige arealer og funksjoner der viktige samfunnsmessige funksjoner og sosial
infrastruktur er lokalisert. For byråden er det en målsetting at skoler, barnehager, sykehjem
og andre velferdstilbud ligger i nærhet av hverandre for å sikre samarbeid og sosialt
felleskap på tvers av generasjoner.
Medvirkning
Plan- og bygningsetaten anbefaler at det tas utgangspunkt i plan- og bygningslovens
bestemmelser om oppstart, offentlig ettersyn og vedtak for å sikre god medvirkning. I tillegg
ønsker man å nyttiggjøre seg medvirkningsprosesser som er gjennomført i forbindelse med
områdesatsing Loddefjord.
Byråden er positiv til at kunnskap fra allerede gjennomførte innbyggerundersøkelser /
barnetråkk fra områdesatsingen nyttiggjøres i arbeidet med SPP og ser at tett tverrfaglig
samarbeid er svært ønskelig og viktig i arbeidet med SPP. Momenter som utjevning av
sosiale forskjeller, folkehelsearbeid, barns oppvekstsvilkår og kriminalitetsforebyggende
aspekter må inngå i og gjenspeiles i strategien ved siden av de mer fysiske og arealmessige
forhold. Byråden er opptatt av at planarbeidet forankres bredt i lokalmiljøet, slik at
befolkningen får et eierskap til planen gjennom involvering. Sårbare grupper (minoriteter,
barn, ungdom, eldre, funksjonshemmede etc.) bør gis særskilt anledning til å si sin mening
om visjoner for Loddefjord, stedets utvikling og fremtidig identitet.
Byråden er opptatt av plan- og bygningsetaten gjennomfører medvirkningsprosesser utover
plan- og bygningslovens minstekrav og legger vekt på at det brukes egnete og gjerne
kvalitative medvirkningsmetoder for å skape engasjement hos de ulike befolkningsgrupper.
Byråden mener at medvirkningsarbeidet må fange opp mangfoldet i befolkningen og favne
bredt for å kunne lykkes med videreutvikling av bydelen og dens egenart.
SPP som planform
Fordelen med et ikke-juridisk dokument som et strategisk planprogram er at det kan gi relativ
raske avklaringer av retning for ønsket utvikling av et større område. Samtidig gis det
fleksibilitet for nye løsninger og alternative måter å komme fram til målet. Et strategisk
planprogram skal gi økt forutsigbarhet, gjennomføringskraft og større fleksibilitet for
realisering av delområder og enkeltprosjekter – samtidig som områdets sammenheng og
bymessige kvaliteter ivaretas i transformasjonsprosesser.
Plan- og bygningsetaten viser til positive erfaringer der prosessen med SPP Laksevåg har
bidratt til en bred dialog med sentrale, private aktører, tverrfaglig samarbeid i kommunen og
lokalbefolkningen. SPP for Laksevåg er vedtatt i bystyret 23.10.2019. Byråden ser at det er
lagt ned et stort arbeid og materialet er svært omfattende. Det har kommet flere innspill med
ønske om en kortere versjon av dokumentene. Erfaringer fra Laksevåg som pilot for SPP må
nyttiggjøres i arbeidet med strategiske planprogram i oppstartsfasen (Loddefjord, Birkeland
og Åsane). Det er viktig at SPP utvikles til et godt verktøy for målgruppen som skal bruke det
i videre planarbeid, og de som skal ta avgjørelser på grunnlag av SPP. Erfaringene fra SPP
Laksevåg er enda ikke evaluert. Planformen er ny, og det kan være behov for å spisse
sjangeren slik at produktene blir gode og egnete verktøy for den kommende byutviklingen.
Raskere og enklere saksbehandling må være et resultat av at det utarbeides et strategisk
planprogram.
Fagnotatet for oppstart av SPP Loddefjord sier lite om utforming av sluttproduktet. Innholdet
må søkes formidlet på en lettfattelig, oversiktlig og lesbar måte. Det er ønskelig at SPP
Loddefjord gir tydelige føringer gjennom klart formulerte retningslinjer og strategisk kart. SPP
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bør gi rom for fleksibilitet, men samtidig peke ut tydelig retning. Tiltak som er en viktig
forutsetning for en ønsket utvikling bør gis prioritet i utbyggingsrekkefølge.
Forutsigbarhetsvedtak
Bystyret behandlet i møte 20.06.2019 sak 206/19 Prinsippvedtak – forutsetning for bruk av
utbyggingsavtaler (forutsigbarhetsvedtak). Byrådet vedtok et nytt forutsigbarhetsvedtak for
Bergen. For detaljer i saken vises det til protokoll fra byrådsmøtet.
Plan- og bygningsetaten er forespurt om man fortsatt ser behov for et eget
forutsigbarhetsvedtak for SPP Loddefjord. Plan- og bygningsetaten har meldt tilbake:
«Ettersom kommunen nå har et nytt, generelt forutsigbarhetsvedtak ser fagetaten ikke behov
for et spesifikt forutsigbarhetsvedtak for Loddefjord. Fagetaten anbefaler derfor at
gjennomføringsstrategien ser på bruk av verktøy og virkemidler generelt, og ikke
forutsigbarhetsvedtak spesielt».
Vedtakskompetanse:
I henhold til byrådets fullmakter, bystyresak 236/16, har byrådet fullmakt til å utøve
myndighet innenfor fagområdene klima, miljø, byggesak og byutvikling med utgangspunkt i
Plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk.
Byråd for klima, miljø og byutvikling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 4-1 utarbeides forslag til strategisk planprogram for
Loddefjord.
Planarbeidet skal foreslå et overordnet plangrep for framtidig utvikling og fortetting med
følgende fokusområder og målsettinger:
1. Loddefjord skal utvikles som gåby med bilfrie soner, god tilgjengelighet til sentrum,
skoler, grøntområder, sjø og andre viktige målpunkt.
2. Loddefjord sentrum skal utvikles med møtesteder, attraktive torg, grønne byrom og
parker.
3. Loddefjord skal videreutvikles som balansert bydel med variasjon i arbeidsplasser og
handel, attraktive bomiljø med sosial bærekraft, og offentlige tjenestetilbud.
4. Gode løsninger for kollektiv, sykkel, energi mm. skal integreres.
5. Barnehager, skoler, sykehjem og andre velferdstilbud lokaliseres i nærhet av
hverandre og skal tilrettelegges for sambruks- og delingsløsninger.
6. Områder i Loddefjord som egner seg for utvikling, fortetting, transformasjon og
områder som skal bevares pekes ut og gis føringer til.
7. Medvirkning av ulike befolkningsgrupper og samfunnsaktører prioriteres for å skape
engasjement for videreutvikling av Loddefjord og dens egenart.
8. Det skal legges til rette for å øke områdets attraktivitet og til en mer variert
befolkningssammensetning i fortettingsområdene.
Bruk av virkemidler og verktøy vurderes som del av gjennomføringsstrategi.
Dato:

17. desember 2019
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Thor Haakon Bakke
Byråd for klima, miljø og byutvikling
Dokumentet er godkjent elektronisk.
Vedlegg:
Fagnotat – Oppstart planarbeid. Strategisk Planprogram for Loddefjord.
Notat – SPP som verktøy
Notat fra fagetaten datert 12.11.19
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