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FORSLAG OM OPPSTART AV AREALPLANLEGGING
Offentlig planarbeid – Strategisk planprogram for Loddefjord
Laksevåg, arealplanID 65680000
Kommuneplanens samfunnsdel BERGEN 2030 legger til grunn en visjon om at Bergen skal
være en aktiv og attraktiv by. Bergen har en vedtatt arealpolitikk basert på fortetting i
knutepunkt. Forslag til ny kommuneplan KPA2018 tar utgangspunkt i dette prinsippet.
Bergen kommune har også et vedtatt mål om å bli fossilfri i 2030.
Det anbefales å starte et overordnet planarbeid med sikte på å få på plass strategiske grep for
en helhetlig og målrettet byutvikling i Loddefjord.
Dagens situasjon og planstatus.
Loddefjord er bydelssenter og knutepunkt i bydelen Laksevåg. Bystyret har vedtatt at
Loddefjord skal prioriteres med sikte på områdesatsing.

Forslag til KPA2016, ute til offentlig ettersyn i perioden 21.10 – 31.12 2017.
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Det er startet opp flere prosjekter som har betydning for arealbruken i området, og som vil
påvirke en framtidig byutvikling. Her nevnes spesielt Kommunedelplan for kollektivsystemet
mellom Bergen sentrum og BergenVest og etablering av en lokal energiforsyningssentral.
Det er behov for å se nærmere på hvordan Loddefjord kan utvikles i en positiv retning, og
legge premisser for enkeltprosjekter i området. Planområdet omfatter sentrumskjernen,
byfortettingssonen og foreslått friområde rundt Bjørndalspollen, samt tilgrensende friområder.
Målsetting for planarbeidet
Planarbeidet skal bidra til å gjøre Loddefjord til en gåby med et attraktivt sentrum, gode
bomiljø og integrerte løsninger for kollektiv, sykkel og energi. Fortetting i området, og
framtidige enkeltprosjekter som planlegges, skal bidra til dette.
Gjennomføringsstrategi og virkemidler
Bergen kommune og borettslagene er de største grunneierne i området. Vestkanten er den
største næringsaktøren. En gjennomføringsstrategi må ta utgangspunkt i kommunens egen
virksomhet, og som samarbeidspartner for andre aktører i området. Der private utbyggere skal
gjennomføre enkeltprosjekter, bør et eget forutsigbarhetsvedtak vurderes som grunnlag for
utbyggingsavtaler.
Hvorfor strategisk planprogram
Et planprogram kan tydeliggjøre og definere overordnede mål, og beskrive strategier for å nå
dem. Planprogrammet kan bidra til å avgrense og koordinere ulike prosjekt, og gi prioritet til
tiltak som fremmer den ønskede utviklingen.
Påfølgende planprosesser vil på den måten kunne avgrenses til det som er nødvendig.
For Laksevåg har en slik prosess bidratt til bred dialog, tverrfaglig samarbeid og god kontakt
med lokalbefolkningen.
Fagetatens vurdering og anbefaling
Fagetaten mener at et strategisk planprogram vil kunne synliggjøre kommunens intensjoner
og ambisjoner for en framtidig utvikling i Loddefjord. Det vil kunne fungere som en
kommunal veileder for detaljplaner og utbyggingsprogram. Samtidig vil en få oversikt over
behovet for styrking av det kommunale tjenestetilbudet som en konsekvens av framtidig
fortetting.
Gjennom planprogrammet vil kommunen kunne sette premissene for en bærekraftig utvikling
på et overordnet, strategisk nivå.
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Anbefalt forslag til vedtak 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.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Ingunn Renolen - prosjektleder
Mette Svanes - etatsdirektør
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
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Nøkkelopplysninger

Bydel:
Areal:
Grunnkretser:

Bydelssenter:
Befolkningstall jan 2018
Skoler

Barnehager:
Alders- og sykehjem/
eldresenter:

Laksevåg
ca 60 km2, inklusiv vann
Loddefjorddalen, Klasatjørna, Peneset, Vestre Vadmyra,
Vadmyra, Sandgotna, Hetlevik, Hetlevikåsen, Stordal og
Bjørndal og en liten del av Bjørndalskogen og Brønndalen
Loddefjord sentrum, Vestkanten
ca 8.500 innbyggere
Loddefjord skole (1.-7. Trinn)
Sandgotna skole (8.-10. trinn)
Vadmyra skole (1.—7. trinn)
3 kommunale og 2 private,
Frieda Fasmers minne – Søre Haugen dagsenter
Loddefjord dagsenter

Idrett/ kultur:

Vadmyra IL. Idrettshall og kunstgressbane
Basseng i Sandgotna og Loddefjord skoler
Elvetun kulturhus
Kulturhus og bibliotek, Vestkanten
Kommersielle tilbud som Vannkanten, Iskanten, treningssenter,
bowling og curling

Kollektivtilbud

Linje 5 og 6 med hyppige avganger til Bergen sentrum
(mer enn 80 avganger på hverdager)
Lokale og tverrgående linjer med lavere frekvens fra Sotra/
Storavatnet, Breiviken, Olsvik, Alvøen, Bjørøy/ Tyssøy,
Haakonsvern, Fyllingsdalen og Ytrebygda.

Hovedveier:

RV555
FV 197/ FV557, FV558 Lyderhornsveien
FV 558 Haakonsvernveien
FV557 Bjørgeveien

2 Bakgrunn for saken
Kommuneplanens samfunnsdel BERGEN 2030 legger til grunn en visjon om at Bergen skal
være en aktiv og attraktiv by. Bergen har en vedtatt arealpolitikk basert på fortetting i
knutepunkt. Forslag til ny kommuneplans arealdel KPA2016, legger dette til grunn.
Loddefjord er bydelssenter og knutepunkt i bydelen Laksevåg. Bystyret vil prioritere
Loddefjord fra 2018 med sikte på områdesatsing (sak 178-17, 21.6.2017). Tilrettelegging for
utvikling og vekst i Loddefjord skal bidra til å løfte området i sin helhet. I tillegg er det startet
opp planarbeid for overordnet kollektivsystem i Bergen Vest.
Det anbefales at det startes opp et planarbeid på et overordna nivå, med sikte på å få på plass
strategiske grep for en helhetlig og målrettet byutvikling i Loddefjord.
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Dagens situasjon og planstatus

Loddefjord er bydelssenteret i bydelen Laksevåg. Sentralt i området ligger Vestkanten
storsenter, bussterminalen, Vannkanten og Iskanten og kulturhuset. Offentlige tjenestetilbud
som skal betjene hele bydelen er også lokalisert her. Større boligområder med tilhørende
skole- og barnehagetilbud, samt idrettsanlegg ligger tett på, med tilgang til større
friluftsområder som Vestparken/ Alvøen, Lyderhorn og Kanadaskogen. Det er flere større
borettslag i boligområdet, med en kombinasjon av høyblokker og lavblokker. Bjørndalspollen
ligger tett på sentrumsområdet med en mindre park langs strandlinjen.

Bergen vest
Loddefjord

Tv: Loddefjord sentrum ligger sentralt i Bergen vest.
Th: Forslag til avgrensning av område for strategisk planprogram, med Byfortettingsone
inntegnet jf høringsutkast til ny kommuneplans arealdel KPA2016 (se kommuneplaner,
kommunedelplaner og reguleringsplaner under arbeid s. 8).
Kommunikasjoner
Loddefjord er tilknyttet RV555 og Ringvei Vest via Lyderhornsveien, som også fungerer som
omkjøringsvei når tunnelene er stengt pga vedlikehold eller trafikkhendelser. Videre er det
forbindelse mot Fyllingsdalen, Ytrebygda og Flesland via Bjørgeveien, og til Haakonsvern og
Alvøen via Haakonsvernveien.
Det er gode bussforbindelser til Bergen sentrum med hyppige avganger for linje 5 og 6 mot
Åsane gjennom Bergen sentrum. I tillegg er det lokalruter med forbindelser til andre bydeler
og boligområder som ligger i større avstand til Loddefjord. I følge reisevaneundersøkelsen,
RVU (gjennomført av SINTEF på vegne av Statens Vegvesen i 2013) har Loddefjord en stor
intern transportandel samt høy reiseandel til Olsvik/ Storavatnet og sentrum.
Hovedrute for sykkel er definert langs Lyderhornsveien og Bjørgeveien. Bydelsruter er gir i
tillegg mulighet for en større rundtur rundt Haakonsvern og Alvøen, samt til boligområdene
Hetlevik og Vadmyra. Det er etablert sykkelfelt langs Lyderhornsveien mellom Loddefjord
sentrum og RV555. Eller er tilrettelegging for sykkel gjennomført i begrenset grad.
Kommuneplaner og kommunedelplaner
Kommuneplanens arealdel (KPA2010) viser områder avsatt til sentrumsformål ved sentrale
deler med byggesone rundt. De større friluftsområdene er sikret som grøntområder.
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Kommuneplanens samfunnsdel BERGEN 2030 legger til grunn en visjon om at Bergen skal
være en aktiv og attraktiv by. Bergen har en vedtatt arealpolitikk basert på fortetting i
knutepunkt.
Kommunedelplan for RV555 Storavatnet – Liavatnet, ble vedtatt 18.2.2015 og legger til rette
for nytt veisamband til Sotra. Planen skal følges opp av detaljreguleringsplan.
Grøntmiljøplanen (KDP for blågrønn infrastruktur 2012-2020) peker på sammenhengende
gangveinettverk og turstier i byfjellene som viktige satsingsområder, sammen med å sikre
arealer for ulike aktivitetsformer i natur og byrom. Sikring av rettigheter for gjennomføring av
reguleringsplan for Vestparken fra 2010 er eneste konkrete prosjekt som er nevnt spesielt i
nærområdet til Loddefjord.
Reguleringsplaner
Reguleringsplaner som ble utarbeidet på 1960- og 70-tallet ligger til grunn for dagens
bebyggelse i området som i hovedsak består av blokker, rekkehus, tett småhusbebyggelse/
og noen eneboliger. Utbyggingen inkluderte også store areal til offentlige formål, som skole,
barnehager, alders- og sykehjem og friområder. Bergen kommune har eierskap til store,
sammenhengende områder til disse
formålene.
I takt med behov for oppgradering
og utbygging av hovedveisystemet,
er det også utarbeidet egner
reguleringsplaner for hovedveiene,
innfartsåren fra vest til Bergen
sentrum (Sotrasambandet) og
ringvei vest mot Ytrebygde i sør.
I forbindelse med utviding av
sentrale områder i Loddefjord rundt
Vestkanten, ble det godkjent en
reguleringsplan i 2002, som har
gjennomgått mindre endringer i
2005 og 2009.
Planen for Loddefjord sentrum
viser løsninger for en bymessig
bebyggelse med gatestruktur, torg,
tettere kontakt mot en park ved
Bjørndalspollen i sør, og en
allmenning med forbindelse til
Vadmyra. Det planlagte
gatesystemeter ikke gjennomført.

Utsnitt av reguleringsplan for
planID 15900000, Loddefjord
sentrale deler, godkjent i Bystyret
18.6.2002
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Temaplaner og handlingsplaner for ulike fagområder
Idrettsplanen, 2017-2027 beskriver en knapphet på areal for anleggsutvikling innen idrett. På
den andre siden har bydelen nærhet til sjø og fjell. Av mer konkrete anlegg i nærområdet
nevnes:
- området rundt Alvøen idrettspark er gode turløyper med potensiale for ytterligere
videreutvikling.
- Vadmyrabanen har hatt en utskiftning av kunstgresset og fått flomlys.
- Fra forrige planperiode står Arena og nærmiljøanlegg i tilknytning til Alvøen
idrettspark igjen.
- Lyderhorn karateklubb ønsker å bygge en kampsporthall i området, men aktuell tomt
er uavklart da kommunen også har vurdert å bygge barnehage der. De har i dag en
kortsiktig leieavtale med kommunen i Olsvik.
Klima- og energihandlingsplanen Grønn strategi ble vedtatt 21. september 2016, og har som
mål at Bergen skal bli en fossilfri by i 2030. Planen er i samsvar med Kommuneplanens
samfunnsdel Bergen 2030.
Skolebruksplan 2016- 2030 legger til grunn at elevtallet vil være stabilt i området, og det er
ikke registrert kapasitetsproblemer per i dag. Loddefjord skole skal rehabiliteres i 2019, mens
Sandgotna skole er ferdig rehabilitert. Det er basseng på begge disse skolene. Vadmyra skole
har tilfredsstillende tilstand, og ingen tiltak er foreslått her.
Barnehagebruksplan 2016-2030 beskriver en underdekning av barnehagekapasitet i området.
Vadmyra barnehage skal utvides.
Folkehelseplan 2015-2025 retter særlig oppmerksomheten mot barn, unge og eldre. I tillegg
er viktigheten av å arbeide med utjevning av lokale sosiale helseforskjeller særlig framhevet.
Hovedplan for avløp og vannmiljø, 2015-2024 har fokus på VA-infrastrukturen i et
samfunnsperspektiv, der den moderne byen er robust i forhold til klimaendringer som gir høy
sjøvannstand, ekstremnedbør mm.
Kommuneplaner, kommunedelplan og reguleringsplan under arbeid
Kommuneplanens arealdel er under rullering, og det er startet opp et kommunedelplanarbeid
for et framtidig kollektivsystem i Bergen Vest. Disse planarbeidene gir grunnlag for endringer
i bystrukturen i Loddefjord.
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Forslag til KPA 2018 (offentlig ettersyn 21.10.- 31.12.2017)
I forslag til ny KPA er
Loddefjord sentrale
deler videreført som
sentrumsområde (S5).
Men byggesonen
rundt er nå
differensiert med en
byfortettingsone (sone
2) og en ytre
byfortettingsone (sone
3).
I tillegg er det
foreslått et grønt belte
rundt Bjørndalspollen.

Temakart for sammenhengende blågrønne strukturer (offentlig ettersyn 06.01.- 17.02.2018)
Temakartet skal erstatte temakart Overordnet grønnstruktur, og er en del av rulleringen av
Kommuneplanens arealdel 2018.
Kommunedelplan for kollektivsystem mellom Bergen sentrum og Bergen vest, startet opp i
2015. Planen bygger på bystyret sin visjon for kollektivtilbudet i Bergen, vedtatt i bystyret
20. januar 2007 i 'Bergen 2020': Et miljøvennlig og effektivt kollektivtilbud som det er enkelt å
bruke for alle brukergrupper og som sikrer trafikantene en hurtig, forutsigbar og komfortabel
reise til alle viktige målpunkt – både i og utenfor rushtrafikk.
Som del av arbeidet er det utarbeidet en korridoranalyse med silingsrapport over aktuelle og
anbefalte løsninger. Silingsrapporten skal i hht planprogrammet fremmes for bystyret etter
offentlig ettersyn, for et prinsippvedtak som grunnlag for utarbeiding av kommunedelplan
med konsekvensutredning for vedtatte korridorer.
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Reguleringsplan for RV555 Storavatnet, ny kollektivterminal og grønnstruktur.
Planarbeidet er en videreføring av kommunedelplanen for RV555 Storavatnet – Liavatnet, og
skal legge til rette for ny kollektivterminal, lokalisert nærmere Lyderhornstunnelen.
Planarbeidet inkluderer også utfylling i Storavatnet med overskuddsmasser og etablering av
ny park/ strandsone. Planarbeidet ble kunngjort startet opp for 3dje gang 18.9.2017.
Reguleringsplan for Bjørgeveien, Lyderhornsveien – Sandeidet.
Planen gjelder etablering av sykkelvei med fortau. Et planforslag lå ute til offentlig ettersyn i
perioden 17.1-1.3.2016.

4 Levekårsutfordringer og områdesatsing
På grunnlag av erfaringene fra etablerte områdesatsinger i Årstad, Indre Laksevåg og Ytre
Arna og den nye levekårsundersøkelsen, ønsker bystyret å prioritere Loddefjord og Olsvik fra
2018. (se sak 157-17, 21.6.2017).
I bystyresaken pekes det på at Loddefjord preges av å være planlagt for bilister, spesielt i
Loddefjorddalen og Vestkanten. Området rundt idrettsanlegget i Vadmyra virker fint og lett
tilgjengelig for gående i Vadmyra og Hetlevik. Men generelt er det dårlig tilrettelagt for
gående, og forbindelsene til blokkene i Loddefjorddalen er blitt dårligere.
Loddefjord beskrives som et svært tett lokalsamfunn med en viktig rolle i Bergens
byutviklingsstrategi, men er også den levekårssonen med størst opphopning av
levekårsutfordringer i Bergen. Samtidig har bydelen både behov og potensial for utbedring av
det fysiske nærmiljøet. Spesielt vil større byrom/ møtesteder og bedre gangforbindelser kunne
gi bydelen et løft.
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Målsetting for planarbeidet

De overordnete målene for kommunens utvikling er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel
"Bergen 2030". Samfunnsdelen legger til grunn en visjon om at Bergen skal være en aktiv og
attraktiv by. Kommunen skal sørge for byfortetting. Den kompakte byen, der innbyggerne har
gangavstand til daglige gjøremål og kollektivknutepunkt, skal være fremtidens bystruktur.
Dette er lagt til grunn i arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen, KPA2018. For å oppnå
dette i Loddefjord, anbefales det at følgende overordnede målsettinger legges til grunn for
planarbeidet.
1. Loddefjord skal utvikles som gåby med god tilgjengelighet til sentrum, skoler,
grøntområder, sjø og andre viktige målpunkt
Byfortettingsonen som er foreslått i KPA2018 tar utgangspunkt i gangavstand fra
sentrum og kollektivknutepunkt. Innenfor Byfortettingsonen i Loddefjord ligger
Loddefjord sentrum med kjøpesenter, kollektivterminal, bibliotek, Vannkanten og
Iskanten. Her ligger også de fleste av de kommunale tjenestetilbudene som skoler,
sykehjem og barnehager omkranset av et stort, sammenhengende grøntområde. En
topografi med store høydeforskjeller, fjellskjæringer, trafikkerte bilveier og
mangelfullt utbygd gangveinett skaper imidlertid barrierer og begrenser
tilgjengeligheten.
Det er derfor et mål at framtidig utvikling i Loddefjord skal bidra til å redusere
barrierer for gående, og øke attraktiviteten i gangnettverket, og slik bedre
tilgjengeligheten til de viktige målpunktene internt i bydelen.

2. Utvikle Loddefjord sentrum med møtesteder, attraktive torg, byrom og parker.
Gjeldende reguleringsplan for Loddefjord sentrale deler hadde ambisjoner om å styrke
Loddefjord sentrum som møtested med attraktive torg, byrom og parker og god
tilgjengelighet til omkringliggende boligområder. Nyere utbygging har ikke fullt ut
vært i samsvar med planen, og har ikke bidratt til å få disse kvalitetene etablert.
Bilens dominans er blitt større.
Det er behov for å gjøre tiltak der de gode intensjonene om et godt sentrum med
møtesteder, torg, byrom og park med gode kvaliteter blir etablert, og at sentrum blir
bedre knyttet sammen med det nærmiljøet det er en del av.
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3. Sikre gode og attraktive bomiljø med sosial bærekraft.
Kommunen skal sørge for kompakt byutvikling med fortetting. Innenfor området som
i forslag til forslag til ny KPA2018 er vist som byfortettingsområde i Loddefjord, er
det i dag flere store borettslag med en stor andel blokkbebyggelse. Samtidig viser
levekårsundersøkelsen at området kommer dårlig ut (se kap. 4 over)
Begrepet sosial bærekraft blir brukt i mange ulike sammenhenger og har ingen entydig
definisjon. Innenfor byutvikling og i dette planarbeidet vil det kunne handle om retten
til byen – at alle skal ha lik tilgang til et godt bomiljø, trygghet og mulighet til å delta i
samfunnet lokalt i bydelen. Et godt bomiljø handler om samspillet mellom det fysiske
og sosiale miljøet. Her er også urbane kvaliteter som nærhet til kollektivtrafikk,
butikker og servicetilbud relevant.
Potensiale for fortetting må undersøkes i forhold til at området allerede er relativt tett
utnyttet. Dagens bomiljø er sårbart, og det er avgjørende at ethvert nytt tiltak og
byutviklingsprosjekt i området forstår dagens situasjon og bidrar gode og attraktive
bomiljø med sosial bærekraft.

4. Integrere gode løsninger for kollektiv, sykkel, energi mm
Det er innimellom bebyggelsen i området et stort innslag av natur- og grøntområder
med en rekke gangveier og turveier. Disse sikrer i stor grad tilgjengelighet for gående
til skoler og idrettsanlegg i området. Men området rundt sentrum og Vestkanten er i
stor grad bilbasert, og med nyere bebyggelse som har skjært seg inn i terrenget med
høye skjæringer og murer.
Store deler av bebyggelsen er fra 1970-tallet, og behovet for oppgradering/
rehabilitering må vurderes.
Alle prosjekter i området, enten det gjelder nybygg eller eksisterende bebyggelse gir
også muligheter til å se på nye, innovative løsninger der gode løsninger for kollektiv,
sykkel, energi blir en integrert del av løsningen
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Gjennomføringsstrategi med mulige virkemidler som vurderes spesielt

Det er få større grunneiere i Loddefjord utover Vestkanten storsenter, borettslagene og
kommunen selv. Det innebærer at det i dag er relativt få som kan ta ansvar for at viktige
fellestiltak kommer på plass.
En gjennomføringsstrategi må ta utgangspunkt i det offentlige selv som en stor aktør, og
muligheter for samarbeid for å kunne fordele investerings- og gjennomføringsbyrden totalt
sett må vurderes spesielt. Det anbefales at følgende virkemidler vurderes spesielt for nå de
overordnede målsettingene:

Offentlig eierskap
Bergen kommune eier store,
sammenhengende arealer i Loddefjord
som brukes til skoler, barnehager,
sykehjem, kulturbygg, gang- og
kjøreveier, samt idrettsanlegg og
grøntområder.
Kommunal eiendom innenfor
byfortettingsonen bør sikres en
gjennomgående god bruksverdi med høye
kvaliteter. Framtidig bruk med tanke på
grønnstruktur, sambruk, flerbruk og rom
for økt kapasitet på kommunale tjenester
må prioriteres før eiendom frigis til
byutviklingsformål.

T.v. Blå er kommunale eiendommer. Rød
er statlige og fylkeskommunale
eiendommer.

Klima og energi-tiltak (Grønn Strategi)
Bergen kommune har som mål at Bergen skal bli en fossilfri by i 2030. I Loddefjord er det nå
flere prosjekter på gang som hver for seg gir et lite bidrag til å nå målet. Dette er:
-

Etablering av flisfyringsanlegg og solvarme/ solcelleforsyning for lokal
varmeforsyning (BKK Energitjenester AS)

-

Forskningsprosjekt for etablering av verktøy for utvikling av mål og indikatorer, og
planverktøy for å nå måla for energiforbruk i områder. (Sintef/ NTNU)

-

Etablering av ladestasjoner for EL-bil. (BKK Energitjenester AS og Bergen
kommune)
Side 13 av 16

Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 201800418/02

Bergen kommune er part på ulike måter i alle disse prosjektene. Som en stor grunneier, er det
i tillegg et potensial til å teste ut nye, innovative løsninger. Gjennom dette planarbeidet i
samarbeid med Klimaseksjonen mfl., vil det være mulig å få til en mer helhetlig tilnærming i
et større område, der også mobilitet blir en integrert faktor. I sum kan disse tiltakene gi en
merverdi, som bidrar til målsettingen om gode, integrerte løsninger.
Utvikling av gode kollektivløsninger (KDP overordnet kollektivsystem i Bergen vest)
Det arbeides med løsninger for framtidige hovedkorridorer for kollektivtrafikk fra Loddefjord
til Fyllingsdalen, sentrum og Storavatnet. Det er viktig at et framtidsrettet kollektivsystem
bidrar til å nå målsettingene for en framtidig utvikling i området, og at tilbudet som utvikles
blir attraktivt for de som bor i Loddefjord og blir et reelt alternativ til bil. Planarbeidet bør
derfor koordineres opp imot pågående planarbeid for overordnet kollektivsystem i Bergen
Vest.
Områdesatsing
Det er ansatt en koordinator for områdesatsingsarbeidet i Loddefjord og Olsvik. Det er også
gjennomført en større innbyggerundersøkelse med sikte på å innhente kunnskap om
lokalbefolkingens egen oppfatning av stedet, hva som er bra og hvordan de bruker sitt
nærmiljø. Det skal gjennomføres Barnetråkkregistrering i området.
Lokalbefolkningen innehar mye kunnskap om kvaliteter og mangler i sitt lokalmiljø, og
Områdesatsingens innsats for å innhente denne kunnskapen og skape dialog, vil kunne gi
verdifull kunnskap som også er nyttig inn mot planarbeidet.
Samarbeid med borettslagene
Borettslagene er ved siden av kommunen en stor grunneier i området, og forvalter
boligområder for flertallet av innbyggerne i området. Borettslagene er en sentral aktør når det
gjelder å sørge for gode bomiljø i området, også i framtiden.
Spesielt forutsigbarhetsvedtak
Større private utbyggingsprosjekt i området må bidra til samfunnsutviklingen i området på en
formålstjenlig måte, og det er viktig at kommunens forventinger til private bidrag blir
tydeliggjort og kommunisert.
Plan og bygningslovens § 17-2 setter som premiss for utbyggingsavtaler at de må ha grunnlag
i kommunale vedtak fattet av kommunestyret selv, og som angir i hvilke tilfeller
utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommunens
forventninger til avtalen. En gjennomføringsstrategi med eget forutsigbarhetsvedtak bør
vurderes som et aktuelt virkemiddel i så måte. For å oppfylle lovens prosessuelle krav til slikt
grunnlag, anbefales at det gjøres eget vedtak om dette.

7

Strategisk planprogram for Loddefjord. Prosess og framdrift.

Hvorfor planformen strategisk planprogram
Et planprogram er ikke et juridisk bindende dokument, og får i seg selv ikke direkte
konsekvenser for arealbruken og utbyggingsprosjekter i området. Men et planprogram
tydeliggjør og definerer overordnede mål, og beskriver noen strategier for å nå dem. Det gjør
det i neste omgang mulig å avgrense og koordinere flere ulike prosjekter, og gi prioritet til
tiltak som vurderes som kritisk for den ønskede utviklingen.
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Planområdet er stort med mange, ulike problemstillinger, og det foregår flere større prosjekter
som berører området i kommunal regi, samtidig som forslag til ny KPA2016 peker på et
større område som byfortettingsone. Det er derfor viktig å få på plass noen overordnede
målsettinger som kan gi en retning og et helhetlig grep på et overordnet nivå.
Gjennom planarbeidet vil en kunne avdekke problemstillinger som det er nødvendig for
kommunen å gå dypere inn i, og det kan foreslås oppfølgingsoppgaver som sikrer at kritiske
forhold blir ivaretatt.
Erfaringer fra Strategisk planprogram på Laksevåg
Bergen kommune har forsøkt dette på Laksevåg, der et forslag til planprogram nå er lagt fram
for Byrådet med sikte på offentlig ettersyn. Her har prosessen bidratt til en bred dialog med
private eiendomsutviklere og næringsdrivende, tverrfaglig samarbeid med kommunens egne
etater, samt god kontakt med lokalbefolkningen i samarbeid med områdesatsingen.
Det har også gitt mulighet til:
- å foreslå tiltak som ikke krever formell plan etter plan og bygningsloven,
- å foreslå kommunale plan- og utviklingsoppgaver som har et omfang som er tilpasset
behovet, og
- å få på plass et redskap for å møte private planinitiativ med klare og forutsigbare
forventninger, som er formulert på bakgrunn av en politisk vedtatt overordnet og
helhetlig strategi.

Prosess og organisering av arbeidet
Tverrfaglig samarbeid: Fagetaten anbefaler at det strategiske planprogrammet utarbeides i tett
samarbeid med andre kommunale etater på tvers av byrådsavdelingene, og koordineres opp
mot igangsatte kommunale planprosjekter i området. Områdesatsingen, Etat for bygg og
eiendom og Klimaseksjonen vil være særlig sentrale.
Medvirkning: Det anbefales en prosess som tar utgangspunkt i plan og bygningslovens
bestemmelser om oppstart, offentlig ettersyn og vedtak. Dette sikrer at også fylkeskommunale
og statlige myndigheter, samt lokalbefolkningen og andre interesserte får mulighet til å
påvirke arbeidet og ivareta sine interesser.
Politisk behandling: Det er ønskelig med en prosess der byrådet gjør vedtak om offentlig
ettersyn og Bystyret gjør det endelige godkjenningsvedtaket, slik at politisk forankring av
planprogrammet sikres.
Framdrift
Arbeidet vil starte med en oppstartsfase med kartlegginger og registreringer av dagens
situasjon står sentralt. Det bør gjennomføres en mulighetsstudie som undersøker potensialet
før det trekkes noen hovedkonklusjoner og utfordringer som må løses identifiseres.
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Basert på en enkel prosess uten store konflikter, vil en kunne starte arbeidet med et forslag til
strategisk planprogram i løpet av 2018, med sikte på offentlig ettersyn i 2019.
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Fagetatens vurdering og anbefaling

Fagetaten mener at med den kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 2015), forslag til ny
arealdel KPA2016, og arbeidet med overordnet kollektivsystem i Bergen vest, er det behov
for å se på arealbruken i Loddefjord sentrum på nytt.
Det handler om å se på mulighetene for en framtidig utvikling som bidrar til å gjøre å gjøre
Loddefjord til en gåby med et attraktivt sentrum, gode bomiljø og integrerte løsninger for
kollektiv, sykkel, energi mm. Dette innebærer bl.a. å sørge for god tilgjengelighet for gående
til sentrale områder og viktige målpunkt, sørge for gode møteplasser, attraktive torg, byrom
og parker, og integrere gode løsninger for kommunikasjon og infrastruktur. Det er ønskelig å
øke den sosiale bærekraften i et sårbart område med tanke på levekår.
Bergen kommune er en stor grunneier i området, og har derfor en rekke virkemidler
tilgjengelig, både når det gjelder offentlig initierte enkeltprosjekter, og som samarbeidspartner
for borettslagene, Vestkanten og andre som har prosjekter i området. Et mulig spesielt
forutsigbarhetsvedtak bør vurderes i forhold til private utbyggingsprosjekter som kan komme
i området.
Planformen Strategisk planprogram anbefales, da det gir en mulighet til raskt å komme fram
til et overordnet og helhetlig plangrep, som gir noen felles rammer for enkeltprosjektene som
pågår i området. Det kan også definere oppfølgingsoppgaver som vurderes som kritisk for at
den ønskede utviklingen skal skje.
Samlet anbefaling
På bakgrunn av ovenstående anbefaler fagetaten at det igangsettes planarbeid med sikte på et
å 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.
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