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Overordnet strategi for Dokken - høringsuttalelse fra
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet behandlet saken i møtet 06.01.2021 sak 3/21 og fattet følgende
vedtak:
1. Tar ikke for seg økonomisk bærekraft.
Prosjektet, i sin rapport om Parallelloppdrag Dokken (s. 13), tar for seg flere
betydninger av bærekraftperspektivet, og tar hensyn til de økonomiske rammene til
kommunen og prosjektet, men ikke innbyggernes økonomi. Et slikt prosjekt vil
tiltrekke seg mange nye, og kan være med på å gentrifisere området. Møhlenpris og
Jekteviken er populære områder for studenter og andre leietakere, og en økning i
boligpriser vil være med på å dytte disse leietakerne, og for så vidt boligeierne, ut av
området. Dette er ikke i tråd med resten av prosjektet som hevder å bygge
lokalsamfunn med stort mangfold (s. 39 og 40) – et lokalsamfunn skal være med på å
løfte området rundt seg. Rapporten gjør seg oppmerksom på lavinntektshusstander,
vanskeligstilte o.l, men ikke på området rundt.
2. Utydelig: har kanskje blitt utgreid på tidligere møter, seminar eller i den fullstendige
rapporten.
Det settes av soner i prosjektet for selvbygde (student)leiligheter (s. 40) – hva dette
akkurat betyr er ikke godt å vite eller om disse studentleilighetene er rimelige for
studenter flest. Leilighetene skal riktignok bygges ikke-kommersielt. Man bør i planen
være mer konkret i hvordan man skal legge til rette for ulike grupper.
3. Tar ikke hensyn til etiske problemstillinger som dyrevelferd.
Prosjektet vil danne et kulturelt sentrum som reflekterer Bergen by. Naturligvis vil
prosjektet inkorporere akvakultur i form av akvarium, men med et allerede
nærliggende akvarium så kan det være lurt å åpne opp for et interaktivt akvarium
med sjøplanter istedenfor akvarium med havdyr. Dette ble diskutert på et av de
forrige møtene for Dokken.
4. Viktig at man fokuserer på at det blir et strøk der alle kan bo – Fokus på god og
funksjonell arkitektur. Det er også viktig å ha infrastruktur på plass tidlig.
5. Viktig med medvirkning – kanskje trekke inn vgs med design og arkitekturlinjer for å
få innspill fra elever.
Prosjektgruppen ønsket innspill på hvordan de kan inkludere barn og unge og få en bred
medvirkning. Det ble på oppfordring av prosjektgruppen nedtatt en ressursgruppe i

ungdomsrådet bestående av Kjersti Hidle, Pia Mæhle og Fredrik Hajian.
Kontaktinformasjon oversendes prosjektleder på epost.
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