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Uttale til Dokken 2050 Overordnet strategi - Transformasjon av godshavn til
bydel - Bergen kommune
Viser til brev om høring av overordnet strategi, Dokken 2050 datert 12.01.2020 med frist
05.02.2020.
Om saken
Dokken og Jekteviken er et stort havne-område med full drift av gods- og passasjertrafikk.
Godshavnen skal flyttes ut av Bergen sentrum, og det vil da bli frigjort i overkant av 200
dekar til byutviklingsformål sentralt i byen. Bergen kommunen eier mesteparten av arealene.
Overordnet strategi skal gi retning og strategiske grep i en tidlig fase av
transformasjonsarbeidet. Den inneholder en visjon om Dokken – en Havby for verden og alle
i Bergen, i tillegg til 4 mål og 11 strategier.
Uttale
Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs
riksveg. Vi har også ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Til denne
strategien uttaler vi oss som forvalter av riksveg og som statlig fagmyndighet med
sektoransvar innenfor vegtransport. Vi er usikre på hva som forventes av en tilbakemelding
fra Statens vegvesen og hva som skal være vår rolle på dette nivået, da det ikke er knyttet
opp til behandling etter noe lovverk.
I det videre arbeidet med transformasjon av Dokken er vi positive til at den skal utvikles til
en gåby og bilfri bydel. Vi vil påpeke at det tidlig må settes av nok plass til de myke
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trafikantene og kollektivtrafikken, og at varelevering og renovasjon må sikres på en trygg
måte. Bergen kommune har nylig vedtatt gåstrategi for byen og vi legger til grunn at denne
vil følges opp i det videre arbeidet.
Det videre arbeidet må skje i samarbeid med planleggingen av bybane mot vest og
bymiljøtunell som har foreslått tunellinnslag ved Bergen moské.
Dokken vil ikke bare være et målpunkt i seg selv med mange boliger og arbeidsplasser, den
vil også være en bydel mange må gjennom for å nå andre målpunkt. Det må legges opp til
trygge og effektive gang- og sykkeltraseer med færrest mulig konfliktpunkt for de som skal
gjennom området.
Vider saksbehandling
Statens vegvesen ønsker lykke til med videre prosess og utvikling av ny bydel. Vi vil på
vanlig måte delta i det videre arbeidet. Dersom det er spørsmål eller behov for avklaringer er
det bare å ta kontakt.
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