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Uttale til Dokken 2050 overordnet strategi - Transformasjon fra godshavn til
bydel - Bergen kommune - Vestland fylke
Viser til brev av 12.1.2021 med utkast til overordnet strategi for transformasjon av Dokken.
Overordnet strategi skal gi retning og strategiske grep i en tidlig fase av arbeidet med
transformasjon av Dokken. Strategien tegner et fremtidsbilde og en visjon for hva Dokken
skal være i 2050.
Hovedformålet til Kystverket er å sørge for sikker og effektiv ferdsel i farleder langs kysten
og inn til havner, samt nasjonal beredskap mot akutt forurensning.
Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) har som formål å «fremme
sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av
havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig
næringsliv. Loven skal ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser».
Havne- og farvannsloven §14 krever tillatelse til tiltak som kan påvirke sikkerheten,
ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet.
Flytting av godshavnen fra Dokken gir byen nye muligheter. I transformasjonen fra
godshavn til andre næringer og bolig må en også ta vare på de fortrinnene som Dokken
allerede har, som eksempelvis tilstrekkelig landareal for sjørettede næringer, dypvannskai,
sjøareal og sikker fremkommelighet på sjøveien.
Det vil fortsatt være skipstrafikk i Dokken – Jekteviken etter flytting av godshavnen til
Ågotnes. Cruiseskip, ferger, hurtigruten, hurtigbåter, offshoreskip mm., har behovet for
kaier og landareal tilknyttet driften også i fremtiden. I det videre arbeidet må alle formål
knyttet til sjøareal og havn blir sett i en større sammenheng. Det må beskrives hvordan den
maritime utviklingen skal ivaretas i framtiden.
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Det legges opp til gradvis transformasjon av Dokken etterhvert som det blir ledig areal, og
rekkefølgekrav i forbindelse med eventuell frigivelse av areal ved utflytting av godshavnen
må innarbeides i planen.
I strategien for utvikling av Havbyen Bergen legges det vekt på samlokaliseringen av
Havforskningsinstituttet, Akvariet og Fiskeridirektoratet på Dokken. Det bør gis rom for
andre relevante maritime og sjørettede næringer å knytte seg til området. Å ta vare på
muligheten for fortsatt sjørelatert virksomhet kan også være en del av det «uventede».
Det er viktig at det forblir tilstrekkelig havneareal til fremtidige utvikling av maritim og
sjørettede næringer i et området som allerede er tilrettelagt for disse, samt at det «ikke
planlegges inn konflikter», eksempelvis ved bebyggelse tett opp til næringsvirksomhet som
kan medføre støy og lukt.
Konkret vil vi minne om at broer begrenser framkommeligheten på sjøveien. Jo nærmere
framtidig gang- og sykkelbro, eventuelt bybane, kommer eksisterende bro over
Puddefjorden, jo mer fleksibelt land- og sjøareal har havbyen til utvikling av næringer som
har behov for landareal med kai og da særlig dypvannskai. Farvannskrysninger krever
tillatelse etter havne- og farvannsloven.
Arbeid med risikoreduserende tiltak må synliggjøres i planene. Aktiviteten på og ved sjø og
sjøfront må være en viktig del av risikovurderingene. Eksempelvis må småbåthavner være
adskilt fra områder med skipstrafikk.
Planområdet berører et stort sjøareal hvor både Kystverket og Bergen og Omland
Farvannsforvaltning IKS har ansvar etter havne- og farvannsloven. Kystverket ønsker tett
dialog i det videre arbeidet. Om transformasjonen fører til farledstiltak bør dette
signaliseres tidlig.
Vi viser også til vårt brev av 17.1.2020 med uttale til forslag til Strategi for sjøfronten i
Bergen sentrum (vår ref. 2019/1707-3).
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