
KOMPETENT     |     ÅPEN     |     PÅLITELIG     |     SAMFUNNSENGASJERT

STRATEGISK PLANPROGRAM I 
PLANLEGGINGEN I BERGEN

Ingunn Renolen
Kommuneplanseksjonen, Plan- og bygningsetaten

04.10.2022



Agenda

• Hvorfor Strategisk planprogram (SPP) som verktøy
• SPP Laksevåg 

• mange små planer, 
• flere aktører og 
• ønske om transformasjon

• SPP Loddefjord
• Sentrumsutvikling
• Behov for økt tilgjengelighet
• Behov for fornyelse av drabantbyen



Ho



Hva kunne vi lære av Oslo?
Eks) VPOR



Eks 2) fra Oslo 





Hvordan kan Strategisk planprogram være et 
nyttig verktøy i Bergen?
• Kommunen blir mer 

handlekraftig

• Raskere beslutninger om de 
overordnete, strategiske 
grepene

• Letter skjønnsutøvingen i 
saksbehandlingen





Laksevåg
Bakgrunn
• Behov for sentrumsnære boliger og arbeidsplasser (jf arbeid med ny KPA)
• Mange utbyggingsplaner. Kompleks plansituasjon
• Levekårsutfordringer – Områdesatsing fra 2012
• Stor grad av utrygghet knyttet til rusbrukerne rundt Strax-huset

2015: 2.800 daa landareal, 9.600 beboere, høy innvandrerandel, 5.800 ansatte/ 300 bedrifter



Prosess. 
Dialog med lokalbefolkning, næringsdrivende og eiendomsutviklere 

Tilhørighet for dagens befolkning 
– ikke «de og oss»!



Levende lokalsamfunn
Identitet: industriarbeideren og arbeiderklassen
Tilbudsmangfoldet rundt Kirkebukten

Mangfold
Innebærer en større miks av befolkningen, både når det 
gjelder sosial status, kulturell bakgrunn og lokal tilhørighet

Trivsel
Innebærer fravær av utrygghet
Mange føler seg utrygge, spesielt ved Laksevåg sentrum, 
området rundt Strax-huset og sentralt i Gravdal/ Eliasmarken

Visjon: Levende lokalsamfunn med mangfold og trivsel

Mangfold innenfor trygge rammer, med plass til flere



Laksevåg
Visjon og hovedmål

Visjon: 
Levende lokalsamfunn med 
mangfold og trivsel

Hovedmål:
Utviklingen på Laksevåg skal 
være bærekraftig, 
identitetsskapende og gi 
bedre levekår

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKvP5rnbwccCFQmmcgod9TMPyQ&url=http://www.initiativlaksevag.no/category/meninger/&ei=RA3bVaudO4nMygP157zIDA&psig=AFQjCNFQZkjVWoHcQdpz3dXnz-jc1iZFyQ&ust=1440505476848980


BYANALYSE:
Hvordan står det egentlig til??





Sentrale grep - hovedstrategien
Langsgående gangforbindelser:
- Fortau langs hovedveier
- Holenstien langs Damsgårds- og Holenfjellet
- Sjøpromenade

Tverrforbindelser
- 7 tverrforbindelser fra sjø til fjell
- Kan også fungere som flomveier
- 1 ny allmenning på Laksevågneset

Flere og gode møteplasser
- Variasjon i størrelse 
- Variasjon i innhold 
- Ute og inne
- Tilknytning til gangforbindelsene

Flere boliger gir behov for økt kapasitet på 
sosial infrastruktur som skole, idretts- og 
kulturtilbud

Laksevågneset

Laksevåg 
sentrum

Indre Laksevåg



Sentrale oppfølgingsoppgaver

Planoppgaver:
- Områdeplan Laksevågneset
- Reguleringsplaner for:

- GS-bro over Puddefjorden
- Utvidet Damsgård skole
- Holenstien (forlengelse av Løvstien på 

Laksevåg)

Igangsatte planer:
- Sjøfrontstrategien (vedtatt)
- KDP Kollektivsystem Bergen Vest 

Kan løses som forprosjekt:
- Prioritering av gående og 

syklende i Damsgårdsveien
- Tverrforbindelser fra sjø til fjell
- Boligsoneparkering og –anlegg

Annet:
Offentlig områdereguleringsplan for 
Indre Laksevåg er igangsatt



Oppstart 

Fagnotat
Oppstart

Vedtak, 
oppstart

1.utkast

Revidert 
planforslag

Fagnotat
høring

Vedtak 
høring

Høring

Fagnotat 
sluttbehandling

Vedtatt 
planprogram

Kunngjøring
Vedtatt plan

Aug 2017

Mars 2016

August 2016

April 2017

Høsten 2014

23.11.2017

06.09 2018

Nov-des 2018

Februar 2019

23.10.2019

27.4.2020

Utarbeiding plan

Høring og vedtak

Byanalyse, kartlegging

2016

2018

2019



Bystyrets vedtak, 23.10.2019, sak 284/19



Hva skjer i dag?

• KDP kollektivsystem i Bergen Vest har forsinket fremdrift. Vanskelig å 
forholde seg til usikkerheten om bybanen kommer, og hvor den skal gå.

• Vegsystemet tåler ikke mer trafikk. 0-vekstmålet for personbiltrafikken blir 
en forutsetning for transformasjon og byvekst

• Nytt byggeland i sjø gir nye muligheter, men hvor mye nytt byggeland 
trenger vi? 

Noen områdeovergripende problemstillinger trenger fortsatt avklaring.



Strategisk planprogram for 
Loddefjord
Byrådet vedtok oppstart 9.1.2020
Kunngjøring om oppstart 8.2.2020

Loddefjord skal utvikles:

• som gåby med bilfrie soner og god 
tilgjengelighet

• med møtesteder, attraktive torg, grønne 
byrom og parker

• Som balansert bydel med varierte 
arbeidsplasser og attraktive bomiljø



Føringer fra KPS – Aktiv og attraktiv

Senterområdene skal utvikles 
som gåbyer med høy tetthet 
og kvalitet

Loddefjord blir i nasjonal 
gåstrategi brukt som eksempel på 
veisystem som ødelegger 
gålysten

Bergen kommune skal 
samordne offentlige 
funksjoner i tilknytning til 
senterområdene 

Nytt sykehjem, Loddefjord skole, 
Elvetun kulturhus, Haugatun, 
lekeplass, FYSAK, Energiforsyning 
…

Bergen skal ivareta byfjell og 
strandsone

Stort potensiale for bedre 
tilrettelegging og kobling til 
strandsonen



1980

Litt historikk..



Loddefjord Torg
1973

• Lesbart og tilgjengelig

• Direkte gangveier fra Vadmyra og Lyderhorn brl

• Ramper opp fra parkering og ned fra Vadmyra

• Biler og trafikk i dalbunnen. 
Foto: Kjell Johansen



Loddefjord Torg
1970-tallet:
- Lesbart og tilgjengelig
- Direkte gangveier fra 

Vadmyra og Lyderhorn brl
- Ramper opp fra parkering 

og ned fra Vadmyra
- Biler og trafikk på bakken

Kjørevei, adkomst parkering på 
bakken

Gangadkomst fra Lyderhorn brl
til plan 2

Gangadkomst fra Vadmyra til 
plan 3

Torg på plan 2

Varelevering på baksiden

Illustrasjon: Stein Furru





Vestkanten med økt parkeringsdekning
Gangveiene legges om/ nedprioriteres

Foto: Kjell Johansen



Styrke Loddefjord sentrum

Allmenning

Torg

Kultur/
Allmennyttig

Park

Reg. plan godkjent 2002



Torg?



Allmenningen med direkte forbindelse til 
kollektivterminalen





2019



Uttale fra Tilsynsutvalget for byens utseende i 2007





Bergensavisen 12.04.2008

MÅLET:
Loddefjord skal fortettes og 
utvikles bærekraftig som 
gåby med en attraktiv 
sentrumskjerne

Vi må ta vare på det som er 
bra!! 







De naturlige gode stedene:
- Helleren 
- Torg
- Badeplasser
- Kystlynghei

Men også:
• Kaldluftdrag i Loddefjorddalen
• Bratte vestvendte skrenter

Illustrasjon: Christine Hvidsten



Lokalklimaet i sentrum



Strategisk bruk av 
kommunal eiendom

1. Bygging og oppgradering av stier og møtesteder – BYGGES OG/ 
ELLER REGULERES

2. Bygging/ riving/ oppgradering/ rehabilitering av kommunale bygg – hva 
trenger vi i framtiden REGULERES





Satsing på
• Sentrum
• hverdagsaktiviteter og 

møteplasser
• stedlige kvaliteter

Satsingsområder





Oppsummert om Strategiske planprogram
Fra intern evaluering av SPP Laksevåg. 

• Kom raskere i mål enn gjennom tradisjonelle planprosesser
• Tiden i større grad vært brukt til det som oppleves som beslutningsrelevant på et 

overordnet nivå
• Større fokus på gjennomføring og kommunens rolle innenfor kommunens 

ansvarsområder
• Suksessfaktor at PBL sine prosessuelle regler er fulgt
• Forankring lokalt og politisk i egen organisasjon er avgjørende



Takk for meg!
Ingunn.renolen@bergen.kommune.no
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