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Overordnede mål for
områdesatsingen i Loddefjord
og Olsvik
Områdesatsingen i Loddefjord og Olsvik startet opp i 2019. Bergen kommune inngikk en
samarbeidsavtale med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) høsten 2019. Dette
samarbeidet skal vare frem til 2026, med en midtveisevaluering i 2022. En programbeskrivelse for
den åtteårige satsingen utarbeides dette året i samarbeid med KMD.
Hovedmål:
Hovedmålet i programmet er å forbedre fysiske og sosiale forhold og bidra til å motvirke sosial
ulikhet når områdene fortettes og videreutvikles.
De tre satsingsområdene i programmet er nærmiljø, oppvekst og utdanning og byutvikling og
infrastruktur. Årlige handlingsprogram konkretiserer aktiviteten innenfor hvert tema.
Delmål nærmiljø
Områdesatsingen skal legge til rette for utvikling av gode nærmiljøer med sosiale møteplasser,
aktivitetsmuligheter og trygg ferdsel. Tiltakene skal bidra til et inkluderende lokalmiljø der flere
deltar aktivt.
Delmål oppvekst og utdanning
Områdesatsingen skal legge til rette for innovasjon og metodeutvikling for å unngå frafall i skolen og
styrke utdanningsnivået.
Delmål byutvikling og infrastruktur
Det skal legges til rette for byutvikling og infrastrukturtiltak som bidrar til å øke områdets
attraktivitet og som bidrar til mer variert befolkningssammensetning i fortettingsområdene.
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Finansiering
Områdesatsing i Loddefjord og Olsvik er per i dag finansiert av KMD over statsbudsjettet. KMD har
gitt føringer om at midlene skal brukes på tiltak som;
•

inkludering, trygge og gode bo-, oppvekst -og nærmiljøer

•

frivillighet i utsatte lokalområder

•

økt kvalitet i de fysiske omgivelsene og attraktive møteplasser

•

å stimulere til sosialt entreprenørskap

•

å forebygge utenforskap og kriminalitet

•

å bedre ulike offentlige tjenester

•

omdømmebygging, gode bomiljø

•

bedre kopling mellom overordnet byutvikling og det konkrete nærmiljøarbeidet

I tillegg til de statlige midlene kommer kommunale midler som skal understøtte satsingen.
Om handlingsplanen 2020
Handlingsplanen 2020 gir en oversikt over aktiviteter områdesatsingen i Loddefjord og Olsvik
arbeider med dette året. I løpet av 2019 har det vært stort fokus på nærmiljøtiltak. I 2020 videreføres
mange av disse tiltakene, og nye tiltak starter opp. Planlegging av større tiltak starter også opp i år.
Innenfor temaet oppvekst og utdanning skal arbeid med frafallsproblematikk videreutvikles. Når det
gjelder byutvikling og infrastruktur fortsetter arbeidet med flere sentrale planprosesser og arbeidet
med Strategisk planprogram for Loddefjord starter opp.
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Gode nærmiljø
Delmål: Områdesatsingen skal legge til rette for utvikling av gode nærmiljøer med sosiale
møteplasser, aktivitetsmuligheter og trygg ferdsel. Tiltakene skal bidra til et inkluderende
lokalmiljø der flere deltar aktivt.
I handlingsplan for 2020 skal det legges vekt på tiltak som fysisk utbedring, utvikling av sosiale og
kulturelle aktiviteter og møteplasser, samt deltakelse og mobilisering.
Fysiske oppgraderinger utendørs
Det er flere uteareal i begge områder som skal oppgraderes. Våren 2020 skal uteområdet på Elvetun i
Loddefjord ferdigstilles. Prosjektet er et samarbeid med Molastiftelsen, Etat for bygg og eiendom,
Vestkanten kjøpesenter, og Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor. Elevrådet ved Sandgotna har
arbeidet med innspill til både kvaliteter og farger til uteområdet.
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Sentralt i Loddefjord ligger Sandgotnabanen. Området er under områderegulering og som et
midlertidig tiltak vurderes en aktivtetsplass som en del av Sandgotnabanen. Området er i dag del av
Trialklubbens treningsområde, og ligger sentralt plassert mellom Sandgotna og Loddefjord skoler og
de tre største borettslagene Lyderhorn, Vadmyra og Vestre. Det blir lagt vekt på god dialog med
Trialklubben for å finne gode løsninger. Prosjektering av prosjektet kan starte allerede i 2020.
Kommunen har brukt egne investeringsmidler på nye kvaliteter på Loddefjord og Olsvik skoler i løpet
av året. Loddefjord skole ligger også inne i investeringsbudsjettet og skal bygges om innen en femårs
periode. Sandgotna skole har det uteområdet som kom dårligst ut i barnetråkk. Både skolen og FAU
har engasjert seg for å få bedret dette. Mulige tiltak er under planlegging med mål om å begynne
arbeidet dette året.
Arbeidet med å oppgradere Olsvikparken til en attraktiv møteplass fortsetter. I første halvdel av 2020
skal det komme grill, flere benker og en pilehytte. På sikt er det behov for en helhetlig plan for
området. Det kan være naturlig å se den i sammenheng med turstiprosjektet.
Plassering av et mindre utendørs treningsapparater/anlegg ved Olsvik skole eller idrettsområdet
vurderes. Apparatene skal oppfordre til fysisk aktivitet, og være en ressurs for både uorganisert og
organisert aktivitet.
Bymiljøetaten arbeider videre med planleggingen av et stiprosjekt i Olsvik. Den åpne plassen i
Brønndalen kan ha en funksjon som en rasteplass som del av en rundløype. Vurderinger rundt dette
prosjektet fortsetter. I løpet av våren 2020 skal skogsområdet bak Olsvik skole ryddes, og stiene skal
utbedres og det skal tilføres enkle kvaliteter. Dette blir første strekk av stiprosjektet. Barnehagene
har kartlagt hvordan de bruker området og det vil bli vurdert mindre enkelttiltak i løpet av året.
I samarbeid med Bergen og Omegn Friluftsråd og Bymiljøetaten skal strandområdet ved pumpehuset
i Loddefjord oppgraderes til friluftsområde dette året. I første omgang skal det ryddes for store
steiner, trær og kratt beskjæres, stien utbedres, parkeringsmuligheter opprettes. Det blir plassert ut
grill og utlån av kano vurderes. Mer omfattende og langsiktige planer er under vurdering.
I Loddefjord er trafikksikringstiltak listet i dokumentet «Reparasjonstiltak for gåveinettet i
Loddefjord» som er en del av kommunens gåstrategi. Prosjekteringen av ca. 10 tiltak begynner i løpet
av året. Det er ventet at selve utbedringsarbeidet her vil starte i 2021. I Olsvik skal Bymiljøetaten
arbeide med utbedring av et trappeløp samt flere Hjertesonetiltak for å følge opp innspill fra blant
6

annet FAU og Olsvik skole. Med bakgrunn i barnetråkk skal det etableres en overgang og ny sti inn i
Olsvikparken. Vestland Fylkeskommune vurderer flere tiltak, men gjennomføring vil ta tid.
Tilskudd til områdesatsing i Loddefjord og Olsvik
Tilskuddsordningen skal videreutvikles dette året og erfaringer fra andre områdesatsingsprogram
kartlegges. Alle borettslag og velforeninger innenfor den geografiske avgrensingen og
satsingsområdet kan fortsatt søke. Det blir lagt opp til oppsøkende virksomhet på et utvalg av
borettslagene hvert år basert på kriteria som antall barn og unge, markeringer i barnetråkkrapporten
og generell vurdering av uteareal. Tilskuddsordningen er også åpen for lag og organisasjoner og tiltak
som bidrar til at flere opplever at området har gode og tilgjengelige møteplasser, at flere opplever at
området er et trygt sted å vokse opp, og for å styrke fritids- og aktivitetstilbud.
BUA Vestkanten
I løpet av våren 2020 blir BUA Vestkanten etablert i en prøveperiode på tre år. Dette er en gratis
utlånsordning av sport- og fritidsutstyr. BUA er et landsomfattende nettverk av utlånsordninger med
felles mål om å bidra til bedre folkehelse, mindre sosiale forskjeller og lavere forbruk. Prosjektet er et
samarbeid mellom Molastiftelsen, Vestkanten og Etat for Idrett.
Aktiviteter
Det er i 2019 arbeidet med en søknad om Storbymidler fra Bufdir til å etablere en meråpen skole i
Olsvik. Søknaden er et samarbeid mellom Olsvik skole, enhet for kulturformidling og deltakelse og
områdesatsingen. Målet med tiltaket er å gi barn og unge i Olsvik mer varierte aktivitetstilbud og
mestringsarenaer etter skoletid. Ved tilsagn er det ventet at tiltaket igangsettes for fullt fra høsten
2020. I mellomtiden skal aktiviteter som dansing, sjakk og kreativt verksted prøves ut etter påske
2020.
I samarbeid med Laksevåg og Fyllingsdalen kulturkontor vil områdesatsingen bidra til gratis
ferietilbud i Loddefjord og Olsvik i 2020. Det er også inngått et samarbeid med Loddefjord bibliotek
om workshoper og kurs for både voksne og barn i løpet av året. I tillegg skal det arrangeres en
foredragsrekke om mental helse. Første foredrag var om angst og ble holdt av psykolog Peder Kjøs i
februar.
Nærmiljøkontor og nærmiljøkoordinator
I løpet av våren åpner nærmiljøkontoret til områdesatsingen på Vestkanten i Loddefjord. Det vil være
faste åpningstider samt muligheter for å komme innom etter avtale. Det er ansatt en
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nærmiljøkoordinator som blant annet skal behandle tilskuddssøknader, delta i nærmiljøarbeidet og
drive medvirkningsarbeid. Nærmiljøkoordinator skal arbeide tett med koordinator for
programarbeidet.
Medvirkning
Det skal holdes årlige folkemøter i henholdsvis Loddefjord og Olsvik. Folkemøtet i Loddefjord ble
avholdt 4.mars 2020. Byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Jaffrey og byråd Thor Haakon Bakke for
klima, miljø og byutvikling deltok. Folkemøtet i Olsvik skulle holdes 31.mars 2020 men ble utsatt på
grunn av koronakrisen. Møtet settes opp igjen så snart det er mulig.
Det arbeides med å opprette et ungdomsutvalg i forbindelse med områdesatsingen. Etter planen skal
dette igangsettes i løpet av året. Det skal også opprettes nærmiljøgrupper i både Loddefjord og
Olsvik. I tillegg kommer det en gruppe med spesiell interesse for planarbeid. Det legges opp til
jevnlige møter i disse utvalgene så snart nærmiljøkontoret i Loddefjord er på plass. Det vil videre
arrangert ad hoc medvirkningsprosesser knyttet til ulike tiltak når det er relevant.
I løpet av året skal det holdes et verksted om lokalt engasjement og borgerdialog i Loddefjord. Dette
er et prosjekt som skal gi en pekepinn på hva som skal til for å øke deltakelsen i området. Prosjektet
er et samarbeid med Enhet for kulturformidling og deltakelse og Loddefjord bibliotek.
Aktiviteter 2020:
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Mål
Inkluderende
lokalmiljø med økt
deltakelse

Tiltak
Ferdigstille uteområdet på
Elvetun ungdomshus.

Inkluderende
lokalmiljø med økt
deltakelse
Inkluderende
lokalmiljø med økt
deltakelse
Inkluderende
lokalmiljø med økt
deltakelse
Inkluderende
lokalmiljø med økt
deltakelse
Inkluderende
lokalmiljø med økt
deltakelse

Planlegge og prosjektere
aktivitetsplass på
Sandgotnabanen
Utbedre utearealet på Sandgotna
skole
Ytterligere oppgradering av
Olsvikparken
Planlegge og prosjektere et
mindre treningsapparat
nærmiljøanlegg i Olsvik
Planlegge turstiprosjekt i Olsvik

Tid/Samarbeidspartnere
Vår 2020. Molastiftelsen, Vestkanten,
Sandgotna skole, Etat for bygg og
eiendom, Fyllingsdalen og Laksevåg
kulturkontor
Vår/høst 2020
Bymiljøetaten, Byrådsavdeling for
barnehage, skole og idrett
Vår/høst 2020
Byrådsavdeling for barnehage, skole og
idrett, etat for bygg og eiendom
Vår 2020
Bymiljøetaten
Vår/høst 2020
Byrådsavdeling for barnehage, skole og
idrett, Etat for bygg og eiendom
Vår/høst 2020
Bymiljøetaten
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1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Inkluderende
lokalmiljø med økt
deltakelse
Inkluderende
lokalmiljø med økt
deltakelse
Inkluderende
lokalmiljø med økt
deltakelse
Inkluderende
lokalmiljø med økt
deltakelse
Inkluderende
lokalmiljø med økt
deltakelse
Inkluderende
lokalmiljø med økt
deltakelse
Inkluderende
lokalmiljø med økt
deltakelse
Inkluderende
lokalmiljø med økt
deltakelse
Inkluderende
lokalmiljø med økt
deltakelse
Inkluderende
lokalmiljø med økt
deltakelse

1.17 Inkluderende
lokalmiljø med økt
deltakelse
1.18 Inkluderende
lokalmiljø med økt
deltakelse

Oppgradere badeplass i
Loddefjord
Planlegging og prosjektering
trafikksikring Loddefjord

Vår 2020
Bergen og Omegn Friluftsråd og
Bymiljøetaten
Vår/høst 2020
Bymiljøetaten

Planlegging, prosjektering og
gjennomføring av enkelte
trafikksikringstiltak i Olsvik
Oppgradering av lekeplasser i
borettslag o.l

Vår/høst 2020
Bymiljøetaten, Olsvik skole

Etablering av BUA Vestkanten

Vår/høst 2020
Molastiftelsen, Vestkanten og Etat for
idrett
Vår/høst 2020
Olsvik skole og Enhet for kulturformidling
og deltakelse
Vår/høst 2020
Laksevåg og Fyllingsdalen kulturkontor
mfl.
Vår/høst 2020
Loddefjord bibliotek

Aktiviteter i Olsvik
Ferieaktiviteter
Aktiviteter og foredrag på
Loddefjord bibliotek
Nærmiljøkontor og
nærmiljøkoordinator

Vår/høst 2020
Borettslag o.l.

Vår 2020

Medvirkning
Vår/høst 2020
Folkemøter
Opprettelse av nærmiljøgrupper,
ungdomsutvalg og plangruppe
Styrke samarbeidet med
Vår/høst 2020
frivilligheten i området. Vurdere å
styrke frivilligsentralen i området
Bidra til planlegging av Fysak i
Vår/høst 2020
Loddefjord
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Oppvekst og utdanning
Delmål: Innovasjon og metodeutvikling for å unngå frafall i skolen og styrke
utdanningsnivået.
Det skal arbeides for at elevgruppen som står i fare for å falle fra i utdanningsløpet i større
grad skal kunne mestre å oppleve inkludering i skolen. Dette skal gjøres gjennom
kunnskapsbasert planlegging, sterk brukermedvirkning, vekt på tverrfaglig samskaping,
kompetansebygging og gjennom å bygge videre på og videreutvikle lokale erfaringer
kommunen har gjort seg på tilsvarende felt. Det vises til fellessøknad til Husbanken der
dette drøftes som en felles strategi for å møte utfordringer knyttet til sosial mobilitet i de
levekårssonene Bergen kommune har områdesatsing i.
Strategiene for å heve kvaliteten på læringsmiljøet og læringen for denne elevgruppen er økt
kunnskapsgrunnlag, økt medvirkning fra barn og foreldre, skape en inkluderende
skolekultur, utvikle gode støttestrukturer, og fremme god psykisk helse.
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I 2020 skal det opprettes en funksjon som prosjektleder i byrådsavdeling for barnehage,
skole og idrett for å sikre forankring og overføringsverdi av dette arbeidet. Prosjektlederen
skal starte opp dette utviklingsarbeidet, og fokuset dette året er arbeid med å øke
kunnskapsgrunnlaget. Det kan basere seg på gjennomgang av litteratur og dokumenter,
lokale planer og utredninger, kartlegginger, prosessarbeid med ressurspersoner og aktuelle
aktører osv. Spørsmålene som kan stilles er:
•
•
•

Hva vet vi om hvordan vi skal møte de ulike utfordringene disse barna/unge har i
skolen?
Hvilke utviklingsbehov peker seg ut?
Hvordan jobbe målrettet med utvikling av metoder for læringsprosesser der målet er
økt motivasjon, inkludering og mestring?

På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget er spørsmålet hvilke grep det er mulig å se for seg for å
tilrettelegge for bedre læring og et bedre læringsmiljø for utsatte eller sårbare barn og unge
som lever i fattige familier. Satsingen må produsere tilstrekkelig datamateriale for å
gjennomføre gode evalueringer.
Det er ønskelig med følgeforskning, der forskningsmiljøet som kobles på også kan være en
ressurs for prosjektet.
Aktiviteter 2020
Mål

Tiltak

Tid/samarbeidspartnere

2.1

Redusere frafall i Ansette prosjektleder for tema
skolen og øke
oppvekst og utdanning
utdanningsnivået

Byrådsavdeling for barnehage,
skole og idrett, Barne -og
familieetaten

2.2

Redusere frafall i Kunnskapsinnhenting
skolen og øke
utdanningsnivået

2.3

Redusere frafall i Inngå avtale om følgeforskning
skolen og øke
utdanningsnivået

FOU-miljøet aktuelt

2.4

Redusere frafall i Opprettholde kontakt/samarbeid
skolen og øke
med det lokale NAV kontoret i
utdanningsnivået Bergen Vest

NAV Vest

2.5

Redusere frafall i Vurdere igangsetting av
skolen og øke
livsmestringstiltak i skolen
utdanningsnivået

Byrådsavdeling for barnehage,
skole og idrett
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Byutvikling og infrastruktur
Delmål: Byutvikling og infrastrukturtiltak som bidrar til å øke områdets attraktivitet og
som bidrar til mer variert befolkningssammensetning i fortettingsområdene.
Byutvikling har vært en nødvendig samarbeidspart i områdesatsingen fra 2012. Dette
samarbeidet dras det veksler på i Loddefjord og Olsvik. En ser derfor for seg et tett
samarbeid i årene som kommer.
Loddefjord er, i forslag til Kommuneplanens arealdel, definert som et sentrums- og
byfortettingsområde som skal fortettes og utvikles til å ha et bymessig preg. Det er flere
planer under arbeid som vil ha betydning for den videre utviklingen av området.
Våren 2020 meldte byrådet oppstart av strategisk planprogram for Loddefjord. Målet med
planprogrammet er å legge overordnede og strategiske rammer for fremtidig utvikling i
området. Disse føringene vil være retningsgivende for kommende offentlige og private
planer.
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I 2019 startet kommunen arbeidet med en områdeplan rundt Loddefjordåsen. Innenfor
dette planområdet pågår det også en detaljregulering av et nytt sykehjem. For
kollektivløsninger er KDP kollektivsystem Bergen sentrum – Bergen vest under arbeid.
For å sikre best mulig kopling mellom overordnet byutvikling og det konkrete
nærmiljøarbeidet er kunnskapsgrunnlaget fra forprosjektet til områdesatsing i Loddefjord og
Olsvik også lagt til grunn i oppstartssaken om Strategisk planprogram for Loddefjord. I løpet
av året skal det holdes en workshop og utvikles et medvirkningsverktøy som kan tas i bruk
for å sikre god dialog og mulighet til å medvirke i planarbeidet for lokale innbyggere.
Aktiviteter 2020:
3.1

3.2

3.3

Mål
Byutvikling og
infrastrukturtiltak som bidrar
til å øke områdets
attraktivitet og som bidrar til
mer variert
befolkningssammensetning i
fortettingsområdene
Byutvikling og
infrastrukturtiltak som bidrar
til å øke områdets
attraktivitet og som bidrar til
mer variert
befolkningssammensetning i
fortettingsområdene
Byutvikling og
infrastrukturtiltak som bidrar
til å øke områdets
attraktivitet og som bidrar til
mer variert
befolkningssammensetning i
fortettingsområdene

Tiltak
Avholde workshop for SPPL

Tid/samarbeidspartnere
Høst 2020
Plan- og bygningsetaten

Anskaffe digital plattform eller
verktøy for medvirkning i
planprosessen

Vår/høst 2020
Plan- og bygningsetaten

Folkemøte

Byråd for klima, miljø og
byutvikling møter
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Fordeling av midler 2020
Planområde/prosjekter

6 000 000

Grøntområder og fysisk infrastruktur

2 500 000

Styrking av aktiviteter og organisasjoner

1 100 000

Utvikling lokale offentlige tjenester

2 400 000
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