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Merknad til Dokken 2050 Overordnet strategi. Transformasjon av godshavn til bydel

Vi viser til høringsutkastet for overordnet strategi for «Dokken 2050»
«Dokken 2050» sin visjon om en bærekraftig bydel med optimalisert ressursutnyttelse og null utslipp
vil stille store krav til fremtidsrettede infrastrukturløsninger. Bygging av infrastruktur er komplekst og
kostkrevende men de har lang levetid i et 100 års perspektiv. I en tid der kunders behov endres i takt
med en rask teknologisk utvikling, er det viktig å utvikle helhetlige fleksible infrastrukturløsninger som
også kan tilpasses endrede behov uten for høye omkostninger.
BKK Varme har i mange år vært en aktiv deltaker i Graveklubben for infrastruktureiere i Bergen, her
har selskap med ansvar for avfallshåndtering, fjernvarme, strøm, mobilitet, vann og avløp derfor hatt
et nært samarbeid. Gjennom et godt samarbeid i planprosesser er det mulig å legge til rette for
erfaringsdeling og utvikling av helhetlige innovative infrastrukturløsninger for våre felles kunder. Vi
som infrastruktureier ønsker å bidra til utviklingen av en bærekraftig by.
BKK Varme eier, utvikler og forvalter samfunnskritisk infrastruktur med krav til høy tilgjengelighet.
En koordinert tilnærming til planlegging av helhetlige løsninger åpner for å tenke innovativt i
planprosessen, en fleksibel arkitektur og integrering. Det legger også til rette for en mer effektiv
byggeprosess, løsninger for felles drift og overvåking, samt felles digital overvåking og styring.
Løsningene skal legge til rette for en optimalisert utnyttelse av ressurser og arealer i området, og
skape en god opplevelse for fremtidige brukere på Dokken.
For å bygge opp under Bergen Kommune sin visjon for «Dokken 2050» ser vi at det vil være nyttig at
infrastruktureiere blir invitert inn i planprosessen som et rådgivende organ. Vi mener dette har stor
verdi med tanke på å forstå konsekvenser for eksisterende infrastruktur i området, behov for areal til et
helhetlig og fleksibelt infrastrukturkonsept som løpende kan tilpasses brukernes behov. Med vår
kompetanse ønsker vi bygge oppunder visjonen for «Dokken 2050» ved å bidra til å utvikle en
helhetlig infrastrukturplan for «Byen under Dokken» i samarbeid med prosjektet.
BKK Varme står gjerne til rådighet i Dokken-programmets prosjektgruppe og ressursgrupper.
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