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«Visjon Dokken» er en mulighetsstudie som er initiert  
av eiendomsutviklerne EGD Property og OBOS, i samarbeid  

med MAD arkitekter, Asplan Viak og ProBiz. 

Forord

EGD har lange tradisjoner i Bergen siden etableringen i 1907 
og har gradvis utviklet sin virksomhet sten for sten. EGD 
Property har i nyere tid endret seg fra å være eiendoms- 
investor til også å bli eiendomsutvikler. Dette innebærer 
større ansvar og utfordringer, men gir også helt nye mulig-
heter. Vi ønsker å gi noe tilbake til byen. «Visjon Dokken» 
er vår gave til byen i våre hjerter.

OBOS er Nordens ledende boligbygger, men utvikler 
og forvalter også store næringsarealer. De siste årene har 
OBOS ekspandert kraftig, blant annet gjennom fusjonen 
med StorBergen Boligbyggelag og oppkjøpet av Block Wat-
ne-konsernet. OBOS har, som privat boligutvikler, en inn-
gående kjennskap til folks behov, ønsker og økonomiske 
muligheter. Selskapet er en nasjonal premissleverandør i 
utviklingen av gode, urbane og miljøvennlige boligarealer. 
OBOS har også erfaring fra store konverteringsprosjekter i 
Oslo, der for eksempel Kværnerbyen på svært vellykket vis 
har oppstått som et attraktivt boligområde der det før var 
tungindustri. Fornebulandet er et annet stort prosjekt, hvor 
OBOS bygger ut mer enn 5000 boliger.

Initiativet til «Visjon Dokken» er tatt med bakgrunn i 
utfordringen «10 på 10» som byens politiske liv har gitt seg 
selv og Bergens utbyggere og planleggere. Bergen sentrums 
rolle har gjennom årtier blitt svekket, både som bosted og 
handelssentrum. Flere boliger og mer næringsliv i sentrum 
er derfor en nødvendighet for å gjenreise bysentrum som 
det sentrale midtpunkt i hele regionens liv. Et liv som både 
skal bygges på urban bokvalitet, et internasjonalt utdan-
nings- og forskningsmiljø, miljøvennlige næringsbygg samt 
attraktive kultur- og handelstilbud. Alt innenfor en bære-
kraftig bydel.

Mange små og store områder innenfor sentrum må 
transformeres for å nå en slik målsetting. «Visjon Dokken» 
har skissert mulighetene for en slik utvikling av Dokken 
basert på at godshavnen kan og bør flyttes ut av byen. Til-
bake ligger en byhavn med ferger, hurtigrute og cruisebåter. 
Dette åpner for at byen igjen kan komme frem til sjøfronten 
og samtidig frigjøres store områder til ny by.

tor fredrik müller
egd property

stein klakegg
obos

 v i s j o n           d o k k e n
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Prosjektleder
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Tor Fredrik Müller, EGD Property
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Christian Joys, Probiz
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Teamet består av medlemmer som har arbeidet med Nordhavnen 
i København, Royal Albert Docks i London, Media City Bergen, 
Nydalen og Bjørvika i Oslo. Team MAD/Asplan vant også arkitekt-
konkurransen BOH lyste ut på Møhlenpris, Tollboden og Skolte-
grunnskaien.

Felles for oss alle er et brennende og dypt engasjement for 
Bergen, og en klokketro på at byen har et fantastisk potensiale.

fagansvarlig asplan viak
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Bergensregionen:
Regionale utfordringer

b a k g r u n n

70 000
NYE  INNBYGGERE

I  BERGEN KOMMUNE

Bymiljøtunnel

Toglinje

Hovedveier

I KVU for Bergensregionen «Bymann og stril, mindre bil» 
fra 2011 slo Statens Vegvesen (SVV) fast at Bergen er den 
dårligste av landets ti største byer på fortetting. De fastslo 
også at hvis Bergen og Bergensregionen fortsetter å utvikle 
byen i samme stil som nå, vil det føre til en massiv økning 
i trafikk, luftforurensing, og til slutt en nær total kollaps av 
alle infrastruktursystem inn og ut av byen. Vi vet godt hva 
som skjer hvis vi fortsetter som nå, det interessante er selv-
følgelig å se på hvorfor det er som det er i dag, og hvordan 
vi eventuelt kan forandre det.

Bergen er ikke alene skyld i misæren. Byens nabokom-
muner har i lang tid opplevd kraftig vekst, og ved å tilby 
billige og store eneboligtomter har folketallet i bilbasert 
avstand fra Bergen økt kraftig. Dette har ført til store køer 
på alle innfartsårer, som vi kjenner godt til fra morgenrus-
het på eksempelvis Sotrabroen. For å svare på denne utfor-
dringen har blant annet Statens Vegvesen godkjent og plan-
lagt nye store regionale veisystem (som RV 555 mot Sotra og 
E39 mot Stavanger). Disse veisystemene bygges for å rette 
opp effekter av en dårlig planlagt byutvikling, men samtidig 
legger disse systemene til rette for enda større muligheter 
for å begå ytterligere regionale feilskjær. Vi kan snart bygge 
enda dårligere plasserte boliger, enda lengre vekk fra Ber-
gen. 

Samtidig har vekst langs kollektivakse mot øst, langs 
Bergensbanen, uteblitt. Hverken Arna, Vaksdal, Osterøy, 
Samnanger eller Voss har hatt tilsvarende vekstrater som 
kommunene i vest og sør, samt til dels nord for Bergen. I 
østlig retning har Bergensregionen de største bærekraftige 
boligarealene, da toget både er raskere og en bedre måte å 
reise til Bergen sentrum på, enn bilen. Dette kan også sees 
på kollektivandeler som er opp mot 50% enkelte steder i 
region øst. 

Men Bergen må selv også ta sin del av skylden. I Ber-
gen sentrum bor det i dag 8000 mennesker (litt etter hvor-

dan man måler). Dette utgjør en tetthet på ca 7 mennesker 
pr daa, noe som er svært lite. Dette er en lavere befolk-
ningstetthet en Søndre Nordstrand i Oslo, den minst tette 
av alle bydelene i  hovedstaden. I Bergen er det bydelssen-
tre som vokser. Og, som i våre nabokommuner, har byen en 
høy andel spredt boligbygging, ikke tilhørende noe senter 
i det hele tatt. Dette er bakgrunnen for SVV sin kåring av 
fortettingsbyer, der i hvert fall for et par år siden boligbyg-
gingen i Bergen skjedde som utvidelse av byarealet og ikke 
inne i det.

De siste årene har Bergen kommune utviklet og bygget 
Bybanen. Den har blitt ryggraden i vårt kollektive system, 
og vi forsøker å utvikle bydeler rundt stoppestedene på 
banen. Dette er en god politikk og et imponerende arbeid. 
Men det er også slik at Bybanen langt i fra frakter alle som 
skal transporteres. Bybanen har ikke kapasitet til det, og 
den tar for lang tid fra banens ytre deler og helt inn til Ber-
gen sentrum. Selv maksimalt utbygget vil Bybanen bare ta 
unna ca 40% av byens kollektivbrukere, mens bussen fort-
satt vil stå for 60%. Det er altså motorisert ferdsel som pre-
ger transportbildet i Bergen også årene fremover. Og igjen, 
det er fra Arna til sentrum vi finner den høyeste kollektive 
dekningen, med 43% av alle reisende. Resten kjører bil, og 
Arna er den bydelen i Bergen som er flinkest.

For å motvirke en slik utvikling må vi gjøre både regio-
nale og lokale grep. I det regionale bildet vil det være viktig 
å utvikle de regionale sentra så ålreit og fullkomment at 
de som bor der ikke trenger eller ønsker å dra mot Bergen. 
Vi må utvikle regionale «Herlighetsbyer» — en «herlighets-
region». Det er et nobelt mål. Ser vi på planer for Osøyro, 
Sotra Kystby, Ågotnes, Kleppestø og Knarvik ser vi at dette 
arbeidet til dels er i full gang. Utfordringen for regionen er 
alle de menneskene som ikke får plass i våre regionale her-
lighetsbyer, og da fortsatt forventes bosatt i spredte strøk 
i våre nabokommuner. Enkle overslag tilsier at det er ca 
42500 mennesker, av de 160.000 menneskene som er tilskre-
vet vår region i vekst. I et bærekraftsperspektiv bør disse 
bosette seg i Bergen øst (Arna, Vaksdal, Voss), langs Ber-
gensbanen, og ikke i spredtbygde strøk i våre andre nabo-
kommuner. 

Men også Bergen kommune må respondere på utfordrin-
gene, og det må gjøres ved å kanalisere en mye større del 
av den kommunale veksten til Bergen sentrum. Det er med 
glede vi leste om «Gåbyen Bergen» i kommunens nylige 
vedtatte samfunnsdel til kommuneplanen. Det er også med 
glede vi har sett utfordringen 10 på 10 (10000 boliger, på 
10 år i Bergen sentrum) gitt byen av dens egne politikere. 
Dette er grep som vitner om en ny tid i den kommunale 
planleggingen, et bærekraftig grep byen desperat trenger. 
For å få det til må en rekke parameter på plass, og en åpen-
bar utfordring er hvordan vi skal få det til, hvor finner vi 
plass til disse boligene? Prosjektet «Visjon Dokken» gir en 
mulig løsning på denne utfordringen.
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For å kunne bygge nytt i Bergen sentrum må man forstå 
byutvikling. Byutvikling er ikke seriekoblet arkitektur. Byen 
består ikke bare av byggprosjekter. Byen er et nettverk av 
gater, rom og mellomrom som knytter den sammen på ulikt 
vis. Hver gate har sitt eget potensiale. Noen gater passer til 
handel, noen gater passer for biler. Noen gater vil blomstre 
som gågate, mens andre vil det ikke. Man kan påvirke disse 
strukturelle potensialene ved arkitektur og byggprosjekter, 
men man kan ikke skape dette potensiale ved et bygg alene. 
Dette er fundamentalt viktig. Bergen sentrum har mangler 
i det urbane potensialet i dag. Dette er styrt av en rekke 
faktorer:

 ɋ Bergen var en maritim by der transport gikk sjøveien. 
Det gjør den ikke lengre, den går i vei og gate. Mange av 
våre byrom derimot ligger fortsatt langs sjø. Det betyr 
at vi har fjernet våre byrom fra der folk naturlig går og 
ferdes. Dette gapet reduserer urbant potensial.

 ɋ Gatenettet har også strukturelle begrensninger. Det må 
utvides og styrkes for å øke urbant potensiale. 

 ɋ Det bor alt for få mennesker i Bergen sentrum. Det 
er ikke nok brukere til de funksjonene som er der, og 
det står derfor mye tomt i sentrum. Det kommersielle 
sentrum er lite.

 ɋ Det er ubalanse i bygningsmassen. Det er for lite 
boligareal og for høy andel kontor i Bergen sentrum.

Nye prosjekter i sentrum blir ofte planlagt hver for seg, 
innenfor egne eiendomsgrenser. Dette fører til færre sam-
menhenger i by, og det blir de ulike prosjektene som styrer 
byutviklingen, ikke sammenhengene mellom dem. Dette 
fenomenet kalte NIBR (Norsk Institutt for By og Region-
forskning) utvikling av «lukkede sovebyer midt i byen» i 
sin rapport «Fortett med Vett» fra 2009. NIBR undersøkte 
27 ulike byprosjekter i Norge, og ga alle stryk. Ingen bypro-
sjekter nådde opp på alle de parameter de hadde satt som 
ønskelige for et byprosjekt, og prosjektenes «koblethet» 
mot resten av byen var et av de viktigste kriteriene som 
nær alle prosjekter strøk på. 

Det bygges ikke nok i Bergen sentrum, og de prosjektene 
som faktisk bygges har altså også vært utsatt for en del 
kritikk. Og det er med rette. Det er dessverre ikke alle som 
er særlig gode, og de mangler ofte en rekke kvaliteter. Det 
er lett å skylde på byggenæringen, men det er også viktig 
å studere hvorfor det blir slik. Bygger en et stort boligfelt 
på eksempelvis Sotra er det meget oversiktlig hva utbygger 
skal betale for. Kommunen tilrettelegger for mye, utbygger 
tar sin del av regningen, og til slutt betaler til og med SVV 
for nytt hovedveisystem til deg. I Bergen sentrum er bil-
det vanskelig og annerledes. Det er dyrere å transformere 
enn å bygge på jomfruelig mark. Bergen sentrum har store 
forurensingsproblemer i grunn, det er kulturminner, det 
er kronglete plansaker, det tar mer tid, det er flere klager, 
det er tunge krav til bla parkering og det er en mangel på 
offentlige uteområder. Dette er også kostnader som stort 
sett overlates til utbygger alene. Alt dette medfører at pri-
vate prosjekter blir dyrere, og utbygger svarer med å redu-
sere kvalitet, eller øke utnyttelsesgrad. Gjør en det første 
blir ikke prosjektene gode nok, gjør en det siste blir særlig 
uteområdene skadelidende. Vi trenger en annen bypolitikk 
for bygging i Bergen sentrum.

Byutfordringer

Lav verdi

Høy verdi

0 100 500
m

300 400200
Datagrunnlag: Gangvei-datasett Bergen kommune per august 2015

ANALYSE  AV  

GANGVEGNE T T E T  I  BERGEN 

SEN TRUM :

DAGENS S I TUAS JON 

BE T WEENNESS -ANALYSE  

1000 M R ADIUS

En betweenness-analyse analyserer gatenettets 
struktur og hvilken effekt dette har på valg av 
reiserute gjennom et område. Kombinert med en 
vurdering av plassering av bygningsmasse gir 
dette en indikasjon på hvilke gater som potensi-
elt opplever mest aktivitet og forbipasserende.

Analysen beregner korteste rute fra hver 
veilenke til alle andre veilenker i nettverket. 
Deretter summeres antallet av disse rutene som 
går via hver lenke. Analysen bruker bruksarealet 
i bygg som vekting for å representerer at større 
bygg tenderer til å bidra til mer trafikk. Fargene 
representerer hvor mange korteste ruter som 
går via hver veilenke. Jo rødere farge jo mer 
trafikk.

Analysen må sees i lys av at den kun vurde-
rer gatenettverkets struktur og ikke kontrollerer 
for at enkeltmålpunkt kan tiltrekke seg trafikk i 
ulik grad. Et kjøpesenter tiltrekker seg for eksem-
pel mer trafikk enn et kontorbygg. Analysen vil 
heller ikke kunne vurdere hvor attraktiv en gate 
er for gående, f.eks. om den er støyutsatt eller 
har fin utsikt. Dette vil også kunne påvirke valg 
av reiserute.

En analyseradius på 1000 m representerer 
en akseptabel gangavstand. Dette kartet repre-
senterer derfor først og fremst gangtrafikk. Det 
er ikke kontrollert for terrengstigning.

b a k g r u n n
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FEM PRINS IPPER FR A
UN-HABI TAT  2014 SUS TA INABLE  PL ANNING

ANALYSEMODELL  FR A 
SPACESC APE

Det er forsket på byer nesten så lenge de har eksistert. 
Byutvikling har vært teorisert over, forsket på, utviklet og 
utprøvd i utallige former. Det finnes mye data om hva som 
gjør noen byrom bedre enn andre. Hvorfor vi liker Italia, 
hvorfor arkitektur kan virke åpen eler lukket, inklude-
rende eller skummel. De siste par tiårene er mye av denne 
forskningen hentet frem og samlet på ny. Under parolen 
bærekraftig byforskning har blant annet UN Habitat sett på 
hva som skal til for å skape bærekraftige byer verden over.  

I følge UN Habitat er det særlig 5 parameter som må være 
tilstede for å utvikle bærekraftige byer. Befolkningstetthet 
er en av dem. De anbefaler minimum 15 mennesker / daa, 
mens i Bergen sentrum er det ca 7/daa, under halvparten. 
UN Habitat fortsetter videre med at boliger for alle bru-
kergrupper og mangfoldige bydeler med flere funksjoner er 
vesentlig. Men de setter også et tydelig fokus på «gaten» 
og dens koblethet. Vi trenger et godt utviklet gatenett for å 
kunne oppnå bærekraftighet.

Det svenske byanalyse firmaet Spacescape er en av vår 
samtids viktigste byforskere i Skandinavia. De har høstet 
internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid. De har blant 
annet utviklet en analysemodell som ved å undersøke en 
rekke faktorer kan forutse m2-pris på bolig (og kontor) med 
nær 90% sikkerhet i Stockholm. Parameterne gir et innblikk 
i hva brukerne faktisk ønsker å kjøpe (da prisen går opp 
dersom de parameter er tilstede), og de gir et innblikk i 
hvordan utbyggere bør bygge dersom de ønsker høy utpris. 

Dette er altså bra både for kjøper og selger. Parameterne er 
interessant fordi også de handler om gatenett, sentralitet, 
nærhet til kultur, til park og grønt. Sammen med UN Habi-
tat sine anbefalinger danner de et bilde av hvordan en kan 
og bør skape nye bydeler.

2.
Høy tetthet — 150 mennesker 

per hektar (15 per daa)

5.
Bygninger med kun én funksjon 

bør utgjøre mindre enn 10%  
av ethvert nabolag

3.
Funksjonsmiks — 40% av 

bebyggelsen bør være næring / 
offentlige funksjoner

1.
Minimum 30% bør være  

gate for å sikre konnektivitet  
og urbanitet

4.
Stor variasjon i boligstørrelse 

(20–50% lavprisenheter,  
og ingen typer mer enn 50%)

 Sosio-
økonomi

Nærhet
til sentrum

Nærhet 
til togstasjon

Gatenett
for gående

Utforming
av kvartalet

Tilgang
til park

Nærhet
til vann

Handel,
service, kultur

Tilgang til 
kollektivtrafikk

Bygnings-
standard

Kontor-
klynger

Ledige
stillinger

Handel,
restauranter

b a k g r u n n

Internasjonal forskning:
Urbant potensiale

b a k g r u n n
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På oppdrag fra Bergen kommune gjorde Asplan Viak og 
svenske Spacescape i 2014-2015 en rekke analyser av Ber-
gen i prosjektet «Uterom i tett by». Prosjektet tok sikte på 
å komme med forslag til fremtidens kvalitetskrav for uto-
mhusplanlegging i Bergen. Arbeidet baserte seg på en stor 
internasjonal empiri av hva som faktisk og beviselig er god 
byutvikling. Dette er forsket på i hundrevis av år. Vi vet 
hva som fungerer best. «Uterom i tett by» tok disse inter-
nasjonale føringer og krav, og testet dem på lokale forhold, 
justerte dem, og foreslo nye byplanregler for utvikling i Ber-
gen. Denne rapporten vil ligge som et grunnlag når Bergen 
kommune nå skal rullere kommuneplanens arealdel i 2016. 
Noen av de viktigste funnene er gjengitt på forrige side.

Utviklingsreglene på forrige side er noen av mange kva-
litetskrav i rapporten. De tar sikte på å:

 ɋ Sikre gode nok uterom i Bergen (med vårt klima)

 ɋ Sikre gode nok gater (både størrelse, lys, vær, koblethet 
og trafikksikkert)

 ɋ Sikre nok folk i handlegater

 ɋ Vise hvilke gater som har potensialer til å bli 
handlegater

 ɋ Sikre næringsliv

 ɋ Sikre god utbyggingspolitikk og økonomi

 ɋ Sikre mot slitasje og overbruk av offentlige  
uterealer i by

 ɋ Sikre nok offentlige utearealer i by

 «Visjon Dokken» er bygget under dette utviklingsparadig-
met. Dette er ikke en tilfeldighetens by, men er et forslag 
basert på flere hundre år med byforskning i verden, justert 
mot bergenske forhold.

b a k g r u n nb a k g r u n n

Overordnede føringer:
Uterom i tett by

FØRINGER
OMRÅDE

Min.

75%
område-utnyttelsesgrad

50%
bebygd areal

(40% i sentrum i dag)

Min.

15%
offentlig plass

herunder

10%
grønne areal

+
maks.

25%
bilvei

(40% i sentrum i dag)

FØRINGER
TOMT

Min.

200%
tomt-utnyttelsesgrad

40–60%
annet formål

per bta

Min.

5 INNGANGER
per 100 m gate

25%
av tomt skal være

grønn

Min.

10%
næring på gateplan

i alle bygg

Min.

1500 M 2
sammenhengende

gårdsrom
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Dokken

Møllendal

Møhlenpris

Bryggen

Sandviken

Slottet / Rådhuset, Oslo

Tomten er på ca 250 da, og ligger på den sydvestlige delen 
av halvøyen som utgjør Bergen indre by. Avstanden til Tor-
gallmenningen er ca 7 minutter til fots, og anses som en 
meget sentral eiendom i Bergen.

Pr i dag er det i hovedsak gods- og logistikkrelatert aktivi-
tet inne på området. Leietakerne er i varierende grad avhen-
gig av tilkomst til sjø for å drive sin virksomhet. Enkelte av 
virksomhetene bedriver utelukkende godsomlastning fra 
trailer til trailer og har ingen tilknytning til sjøen.

Høydedraget Nygårdshøyden skråner ned mot nordvest og 
vest og avsluttes ved Torborg Nedreaas gate. Tomten er til-
nærmet flat f.o.m. Torborg Nedreaas gate ut til Puddefjorden.

Størrelsen på området er tre ganger så stort som Møl-
lendahl, og i lengde strekker det seg like langt som fra Fis-
ketorget til Bontelabo.

Det nordligste punktet ligger nokså eksponert mtp vind, 
og bebyggelsen planlegges ut fra lokalklimatiske forhold 
som vind- og solforhold.

Kaihøyden er ca 3 meter ift midlere tidevannstand og til-
komst til sjø er planlagt med bl.a. flytende konstruksjoner. 
Totalt er det ca 1.500 meter kailengde som blir tilgjengelig-
gjort dersom Dokken blir frigjort til byutvikling.

b a k g r u n n

Presentasjon
av tomten
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RV 555 — regional trafikk inn på tomtenTilgang på høyfrekvent kollektivtransport
— hvert 10. minutt eller oftere

Avsperrede områder

  ISPS 2015  Holdeplass        Innen 500 m        Mer enn 500 m

Tilgang til høyfrekvent kollektivnett er en av de viktigste 
faktorene i Spacescapes modell over økonomisk bygging i 
by. Hverken Dokken, Nordnes eller Møhlenpris har i dag 
denne tilgangen. Hadde vi utvidet kartet, ville vi også sett 
at hele vestsiden av Store Lungegårdsvann er i tilsvarende 
situasjon. En utviding av dette nettverket vil kunne mulig-
gjøre bedre bysituasjoner for alle nevnte bydeler og vil på 
sikt kunne føre til transformasjon også her.

Tilgang til vann som ressurs er en viktig faktor for trivsel i 
byer. I dag er nesten hele Dokken avsperret og inngjerdet. 
Området kunne gitt mulighet for omfattende tilgjengelighet 
til sjøen midt i byen. Dette ville selvsagt vært bra for dem 
som bodde på Dokken, men også for alle andre som bruker 
sentrum i det daglige.

Dagens trafikktall på Dokken utløser i seg selv krav om 4 
felts vei. Denne er regulert og godkjent som en utvidelse av 
RV 555 fra Sotra. Det er den regionale trafikken som utløser 
veikravet. Bergen kommune har ikke bevilget penger til pro-
sjektet, og det er ikke sikkert det vil bygges. Erfaringsmes-
sig vil SVV kunne sette krav om opparbeiding av RV 555 før 
bygging av Dokken, siden trafikktallene allerede i dag er for 
høye. Dette vil være en mulig fallgrube for prosjektet der-
som det ikke følger med statlige eller kommunale midler til 
infrastruktur. Et slikt infrastrukturelt grep bør ikke koples 
som rekkefølgekrav til første byggeprosjekt alene, eller for-
ventes forskuttert av det private.   

Det finnes ikke offentlig tilgjengelige grøntområder på 
Dokken, eller områdene på vestsiden av Puddefjordsbroen. 
Dette må på plass før områdene kan utvikles til gode bolig- 
og sentrumsområder.

b a k g r u n nb a k g r u n n

Urbant potensiale:
Tomtens utfordringer

Tilgang til grøntareal (> 5 daa)

Park 100 m 300 m 500 m200 m 400 minnen
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b a k g r u n nb a k g r u n n

I dag fremstår området stengt, og ikke som en del av byen. 
Slik har det ikke alltid vært. Sjøbadet på Sydnes tiltrakk 
seg bergensere i hopetall, både badegjester og publikum.  
Ved gassverket var det utallige småbåter som lå rolig og 

duppet i Puddefjorden. Gassværket i seg selv innehar også 
en stolt industrihistorie, som Norges lengst driftede gass-
verk. De historiske kvalitetene vitner om mangfold og folke-
liv. Det er gode verdier å ta med seg inn i fremtiden.

Tomtens 
historiske bakgrunn

Alle foto: Billedsamlingen ved Universitetet i Bergen, MARCUS
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Sydnes med sine vakre og pittoreske trehus med flere hun-
dre års historie forteller om at området har vært aktivt i 
bruk i århundrer. Kvalitetene man finner i materialitet, 
byrom og skala på Sydnes er et unikt aktivum vi ønsker å ta 
med inn i dette prosjektet.

Randsonene av tomten viser eksempler på en sterk vilje 
i lokalmiljøet til å ta sjølinjen i bruk — Sydnes sjøbad er et 
utmerket eksempel på at Bergen kommune har investert og 

prioritert tilkomst til dette området. Nøsteboden har blitt 
utviklet til et flott tilskudd til nærmiljøet med en vakker 
restaurering fra sjøbod til selskapslokale.

Disse kvalitetene danner utgangspunkt for tenkningen 
rundt byplanen for hele Dokken-området i dette prosjektet.

b a k g r u n nb a k g r u n n

Tomtens 
kvaliteter i dag
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Analyse
 v i s j o n           d o k k e n



Trafikk i Bergen er et vanskelig tema. I stedet for ring-
veisystemer bygget Bergen ut et lineært system som fører 
all gjennomgangstrafikk gjennom bysentrum. Store grep 
gjøres nå for å skape et ringveisystem som fungerer, og 
som bøter på konsekvensene av veiplanleggingen på 80 
og 90 tallet. Ringvei Vest er allerede åpnet, og Ringvei øst 
er under planlegging. Dette vil kunne føre deler av trafik-
ken utenom bykjernen. Men Bergen kommune har en stor 
utfordring for å kunne få et optimalt ringveisystem på plass, 
og det er hvordan en skal komme seg nord for byen. 

I dag vil ringvei Øst og ringvei Vest fortsatt ha den nord-
lige sammenkoblingen gjennom byen (og en mulig søndre 
kopling på Lagunen, Hop eller Fjøsanger). Denne nordlige 
gjennomgangstrafikken er en vanskelig nøtt å knekke for 
byens trafikkplanleggere, og det er deler av denne trafikken 
som ender på Dokken.

I dag er Dokken et havn- og industriområde, og her er 
lite støyfølsom bebyggelse. Derfor kommer området godt ut 
som lokasjon for veiprosjekter av en viss størrelse. Dagens 
RV 555 på Dokken har over 21.000 bilpasseringer hver dag 
(ÅDT 21.000). SVV sin normalhåndbok viser til en kravspe-
sifikasjon som sier at alle veier med ÅDT over 15.000 bør 
være fire felt. Derfor er det utviklet en reguleringsplan for 
RV 555 over Dokken, som viser en ny trasé og fire felt. Det er 
i tillegg regnet ut at trafikktallene vil stige med rundt 4000 
ÅDT de kommende årene, og at dagens RV 555 dermed vil 
ha trafikktall på ca 25.000 biler i døgnet. 

Det forrige byrådet ønsket et grep som fjernet alle bilene 
fra deler av sentrum, eksempelvis over Bryggen. Grepet en 
tenkte seg var å bygge den såkalte «Bymiljøtunnelen» som 
skulle ta alle biler fra Bergen nord og lede dem under byen 
og ut på andre siden. Det anbefalte forslaget fra Norconsult 
og trafikkplanlegger Helge Hopen var å ende tunnelen på 
Dokken, for så å lede trafikken tilbake til byen igjen over 
Nøstet. Dette grepet ville fjernet trafikk fra Bryggen, men 
ført til en ytterligere økning på opp mot 10.000 ÅDT på 
Dokken. I dette scenarioet ville RV 555 på Dokken kunnet 
hatt en trafikk på 35.000 biler i døgnet. Det er høyt.

Det nye byrådet (tiltredd høsten 2015) har sagt at de 
ikke ønsker å bygge bymiljøtunnel. Det er bra for Dokken-
området. Det er likevel usikkerheter knyttet til regionale 
infrastrukturprosjekt på Dokken, og et fremtidig veisystem 
bør ta inn over seg at store forandringer kan skje. Både på 
godt og vondt. Dokken trenger et fleksibelt system som kan 
vokse og trekke seg tilbake igjen. Vi trenger et trafikksys-
tem som skiller mellom regional gjennomgangstrafikk og 
lokal trafikk. Og vi trenger et integrert kollektivsystem og 
gang sykkelnett, adskilt fra den regionale gjennomfartsåren.

Regulert riksvei Bymiljøtunnel Sandviken–Dokken/Nøstet

Norconsult, Bymiljøtunnelen silingsrapport,  
foreløpige konklusjoner:

 ɋ Bymiljøtunnelen vil betjene lokaltrafikk mellom 
Sandviken og sentrum/sør/vest

 ɋ Gjennomgangstrafikk Åsane—sentrum overføres til 
Fløyfjellstunnelen

 ɋ Full avlastning av indre bykjerne

 ɋ Søndre tilknytning for Bymiljøtunnelen på Dokken som 
er godt egnet for å fordele trafikken til sentrum, sør og 
vest

 ɋ Kombineres med vedtatt plan for 4 felt på Dokken

 ɋ Planlegges med 2 tunnelløp pga. krav til sikkerhet, men 
med kun ett felt i hver retning

 ɋ Krevende anleggsfase og trolig høye kostnader, men 
løsningen er vurdert som teknisk gjennomførbar

 ɋ Kostnadsberegninger foreløpig ikke gjort

a n a l y s ea n a l y s e

Trafikk
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På Gassværkstomten i Jekteviken har Norges lengstlevende 
gassverk stått. Prøvetakninger viser stedvis svært høyt 
innhold av miljøgifter. Selve gassverktomten (32 daa) som 
strekker seg fra innerst i Jekteviken og 350 meter nordover 
antas å ha den høyeste konsentrasjonen av miljøgifter, og 
avtakende konsentrasjoner sørover og nordover herfra. 

I forbindelse med utvikling av deler av Gassverkstom-
ten for BIR, har Multiconsult påvist konsentrasjoner av 
tjærestoffer, olje og en del uorganiske miljøgifter i kon-
sentrasjoner over forurensningsforskriftens normverdier. 
Store deler av området er sterkt forurenset (tilstands-
klasse 4) eller meget sterkt forurenset (tilstandsklasse 5) 
på bakgrunn av PAH-konsentrasjoner og i enkelte tilfeller 
også ut fra benzen- eller olje-konsentrasjoner (Multiconsult 
2004/2005, Fylkesmannen 2014/2015) I flere prøver var kon-
sentrasjonen av PAH også over grensen for det som er gren-
sen for farlig avfall. Dette betyr at massene må behandles 
som spesialavfall.

I følge Multiconsult (2004/2005) er det spesielt foruren-
set i dypereliggende fyllmasser nedstrøms Gassverkets tid-
ligere tjærebrønn sør på tomten, hvor det er funnet svært 
høye konsentrasjoner av PAH i løsmasser 5-6 m under ter-
reng.  Prøvene påviser også BTEX, olje, arsen, sink og bly.  
Tidligere tjærebrønn antas som hovedkilde til forurensnin-
gen i dette området.

I henhold til forurensingsloven kan miljømyndighetene 
på eget initiativ pålegge tiltak der det foreligger en foru-
rensningssituasjon. Fylkesmannen har i 2015 sendt ut brev 
til alle grunneiere i området og bedt om innspill til en plan 
for opprenskning. Ambisjonene er en total masseutskifting 
av hele området. Dersom forurensingsverdiene i området 
er av tilsvarende grad som under BIR bygget, vil dette 
medføre at all masse må skiftes til grunnfjell, og sendes til 
Nederland for deponering (finnes ikke deponier for denne 
typen farlig avfall i Norge. I Nederland koster det mellom 
4000 kr/tonn og 5000 kr/tonn i ren deponiavgift. Kostna-
dene for opprenskning av hele tomten vil være skyhøye, og 
det finnes ikke enkeltaktører som kan gjøre et slikt grep.

For å kunne løse denne situasjonen er det i første 
omgang er det avgjørende å kartlegge dagens situasjon i 
hele området. Sammen med miljømyndigheter må vi så 
gjennomføre en tretrinnsplan:

 ɋ Miljøtekniske undersøkelser

 ɋ Fastsettelse av miljømål

 ɋ Skisser til mulige miljøtiltak

 — Løsninger for å unngå avdamping til bygninger 

 — Løsninger for å sikre ren nok overflatejord

 — Løsninger for å håndtere gravemasser fra nødvendig 
graving for utbygging

 — Løsninger for annen (dypereliggende) forurensning

For områder av denne størrelse kan vi ikke tenke oss at alt 
blir renset og byttet ut ned til grunnfjell. Det blir for dyrt. 
Det betyr at vi må tenke oss en serie andre ulike løsnin-
ger, der vi blant annet bør tenke oss at forurensede masser 
stedvis kan kapsles inn i jorden og dekkes med rene mas-
ser over. Det finnes måter å rense jord på som ikke nødven-
digvis koster for mye. Det er forsket i hele Europa på ulik 
form for biologisk rensing, der enkelte planter tar opp i seg 
miljøgifter i grunnen, og dermed virker som et biologisk og 
naturlig renseapparatur.

Som tabellen på neste side viser er det uansett rense-
form begrensinger i hva som kan ligge hvor i forhold til for-
urensede masser. Får vi en aksept for stedvis innkapsling 
av dypereliggende forurensing, vil en fortsatt ikke kunne 
bygge bolig oppå, selv om man legger på rene masser mel-
lom boligene og dypereliggende jord. Forurensingssituasjo-
nen i grunn vil dermed bli en meget viktig faktor for selve 
byplanens utforming.

Forurensing

5

4

3

2

2

3

4

Forurensing

Tabellen viser sammenheng mellom 
planlagt arealbruk og tilstandsklasser i 

ulike dyp i henhold til veileder.

Forurensning 2015

PLANLAGT AREALBRUK TILSTANDSKLASSE I TOPPJORD (<1 M ) TILSTANDSKLASSE I DYPERELIGGENDE JORD (>1 M )

Boligområder Tilstandsklasse 2 eller lavere. Jord 
til dyrkning ved boliger og grønne 
barnehager: Her må jord som brukes 
til dyrkning av grønnsaker tilfredsstille 
tilstandsklasse 1 for stoffene PCBsum7, 
PAHsum16, benzo(a)pyren, cyanid og 
heksaklorbenzen.

Tilstandsklasse 3 eller lavere. For stoffene 
alifater C8-C10 og C10-C12, benzen 
og trikloreten, kan tilstandsklasse 4 
aksepteres, hvis det ved risikovurdering 
mhp. spredning og avgassing kan 
dokumentere at risikoen er akspetabel.

Sentrumsområder, 
kontor og forretning

Tilstandsklasse 3 eller lavere Tilstandsklasse 3 eller lavere. 
Tilstandsklasse 4 kan akspeteres, hvis 
det ved risikovurdering av spredning kan 
dokumenteres at risikoen er akseptabel. 
Tilstandsklasse 5 kan aksepteres, hvis 
det ved risikovurdering av både helse og 
spredning kan dokumenteres at risikoen er 
akseptabel.

Industri og 
trafikkareal

Tilstandsklasse 3 eller lavere. 
Tilstandsklasse 4 kan aksepteres, hvis 
det ved risikovurdering av spredning kan 
dokumenteres at risikoen er akseptabel.

Tilstandsklasse 3 eller lavere. 
Tilstandsklasse 4 kan akspeteres, hvis 
det ved risikovurdering av spredning kan 
dokumenteres at risikoen er akseptabel. 
Tilstandsklasse 5 kan aksepteres, hvis 
det ved risikovurdering av både helse og 
spredning kan dokumenteres at risikoen er 
akseptabel.

a n a l y s ea n a l y s e

Forurensning
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Sjøvann eller borebrønner

Vindkraft i tette urbane 
strøk neppe aktuelt

Solceller på tak 
og/eller fasade

1/3 el

Utveksling med 
el-nettet

Utveksling med 
el-nettet

Fjernvarme?

Utveksling med fjern-
varme

2/3 varme

AL T ERNAT IV  2

Biogass-
reaktor

Gass-
motor

Varme-
pumper

El- og varmeproduksjon skaleres 
ifht. tilgjengelige ressurser

Bruk i bygg på Dokken

Anleggsstrøm

Landstrøm
(Sannsynligvis for liten 

produksjon)

Bygningsoppvarming

Andre varmeformål

Bygningsoppvarming

Andre varmeformål

Mekanisk kjøling i 
ekstreme varmeperioder

Frikjøling

Varme

Frikjøling

Varmedrevne 
kjøleanlegg

AL T ERNAT IV  1

Dokken forventes bygget ut i en periode på inntil 40 år. I 
den tidsperioden vil energikravene til teknisk forskrift til 
PBL (TEK) skjerpes flere ganger. Det er EUs Bygningse-
nergidirektiv som regulerer utviklingen av energikravene i 
TEK, og vi kan på mange måter se til disse for å spå hvilke 
nye krav som kommer i fremtidige utgaver av TEK. For et 
prosjekt som «Visjon Dokken» vil det være viktig å prøve 
å forutse hvilke regler som kommer til å være gjeldende i 
et fremtidsscenario når bydelen skal bygges ut. Foreløpig 
stiller EUs bygningsenergidirektiv krav om «nesten null-
energi» fra 2020. 

Etter 2020 er utviklingen mer usikker. Men begrunnel-
sen for direktivet er bl.a. klimatrusselen. Derfor kan sann-
synligvis klimagassutslipp for materialbruk, byggeplass og 
drift også bli regulert av TEK i årene som kommer. 

For å kunne tilfredsstille fremtidige krav til CO2 reduk-
sjon infrastruktur må planene som legges nå, så lenge som 
mulig holde mulighetene åpne for: sykkelveier gjennom 
området, bybane, bilpooler osv. En kan i hvert fall ikke legge 
til rette for strukturer som struper grep innen dette feltet. 

Området må planlegges for klimatilpasning; fortrinnsvis 
springflo, ekstreme regnskyll og vind. Her må det tas nød-
vendige forutsetninger ift kotehøyder over havnivå, over-
vannshåndtering, byrom, osv.

CHP (combined heat and power): Fremtidens krav til 
energi er som nevnt vanskelig å vite nøyaktig, men det vil gå 

i retning av nullenergi hus og bydeler, og plusshus og pluss-
bydeler. I dette perpsektivet vil det være riktig å legge til 
rette for muligheter for å produsere mer energi enn bydelen 
bruker. Ved å legge til rette for oppsamling av kloakk og 
matavfall fra boliger, næring samt Hurtigruten og cruise-
båter, vil vi kunne redusere behov for kloakkledninger ut 
av området, redusere energibruk og utslipp til bossbiler og 
bossug, og vi kan få til en lokal produksjon av biogass (ved 
å bruke avfallsproduktene over). Bossuganlegget i Bergen 
ender på Dokken, og det er muligheter i dette nettet å fjerne 
matavfall lokalt. Å lage et biogasskraftverk på Dokken vil 
kunne gjøre bydelen til en  energileverandør på fjernvarme- 
og el.nettet. 

Varmepumper: enten sjøvann eller borebrønner i områ-
der som skal fylles igjen, vil være mulige fremtidige ener-
gikilder. 

Materialer: Ekstensiv bruk av tre i konstruksjon og 
fasade må legges til grunn for en bærekraftig utvikling av 
området. Da reduserer man byggtyngden og materialenes 
produksjonsutslipp. 

Det vil ikke være nødvendig å utvikle alle typer ener-
giproduserende virkemidler på Dokken. Men områdets 
planlegging bør ta høyde for at alle mulighetene kan bli en 
realitet. Derfor har vi allerede nå lagt inn rom for en mulig 
fremtidig «plussbydel» i Bergen.

a n a l y s ea n a l y s e

Energi og miljø
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Det er vanskelig å «skape et landskap» i et område som er 
så hardt og goldt som Dokken er i dag. Her er ingen ting 
å bygge videre på, ingen ting å ta tak i for å videreutvikle. 
Det vi skaper i prosjektet kan dermed være helt nytt, men 
tilpasset det stedet vi etablerer det på. Når vi lager ulike 
grønne lunger i den fremtidige bystrukturen bør det tenkes 
på at områdene bør være flefunksjonell:

 ɋ Økt naturmangfold 

 — Bruk av stedegen vegetasjon som styrker  
stedets karakter

 — Opplevelse og mening 

 ɋ Klimatilpasning

 — Armering av jordsmonn 
 — Overvannshåndtering  
(redusert avrenning og rensing) 

 ɋ Folkehelse 

 — Opplevelse
 — Temperaturregulering
 — Luftrensing 

 ɋ Jordmasser skal bidra til

 — Rensing
 — Overvannshåndtering

En av de viktigste suksessfaktorene til den nye bydelen 
er å tidlig regulere inn og etablere gode uterom, mellom-
rom, plasser og gater. For å få mest mulig brukervennlige 
uteområder er derfor størstedelen av de viktigste uterom-
mene plassert slik at de er beskyttet fra dominerende vind-
retninger, men samtidig godt eksponert for sol. Prosjektet 
som helhet er tenkt i forhold til estimerte vindbaner og 
turbulenssoner rundt de høyeste byggene. Derfor er etasje-
høyder i de enkelte byggene direkte koblet mot sine naboer 
slik at man får store, glidende vinbevegelser som følger 
taktoppene opp og over gatenivå. Dette har vært et viktig 
formgivingspremiss for å unngå vindtunneler og kalde, for-
blåste gater.

Det vil være mulig å legge til rette for planter som renser 
bakkeforurensing. Deler av området antas å være så sterkt 
forurenset at naturbasert rensing sannsynligvis ikke vil 
være et alternativ, men for enkelte deler av området kan 
det være verdt å prøve. 

Under nevnes naturbaserte renseprosesser som kan 
være aktuelle for mindre forurensede områder, eller områ-
der som har stor renseeffekt mht. enkelte typer forurens-
ning: 

 ɋ Bioremediering er en avfallsteknikk som innebærer 
bruk av organismer for å fjerne eller nøytralisere 
forurensende stoffer fra et forurenset område. 

 ɋ Fytoremediering beskriver behandlingen av 
miljøproblemer (bioremediering) gjennom bruk av 
planter som reduserer miljøproblemet uten å måtte 
grave ut forurensende stoff og kaste det andre 
steder. Prosessen skjer blant annet gjennom opptak, 
nedbryting, og stabilisering av jordsmonn som 
motvirker erosjon og utlekking. I klartekst betyr dette 
at man ved å kuratere utvalget av vegetasjon i forhold 
til hvilken forurrensing som finnes i området, er det 
mulig å redusere mengden av visse typer forurensing i 
grunnen. Dette ser vi som en fantastisk mulighet til å la 
naturen rydde opp over tid.

a n a l y s e

Landskap Urbane trekk og gater

a n a l y s e

Analyse av gangveinettet i Bergen sentrum
(Betweenness-analyse 3000 m radius)

Høy verdiLav verdi

Kartet viser en betweenness-analyse av dagens situasjon 
der søkeradius er satt til 3000 meter. Kartet viser dermed 
de store trekkene gjennom byen — de store bevegelses-
linjene. I all hovedsak følger disse hovedveisystemene inn 
og ut av byen (Kalfarveien, Fjøsangerveien og over Pudde-
fjordbroen).
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Prosjekt
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p r o s j e k t p r o s j e k t

Dokken i byen Program og skala

T I LKNY TNING VARIAS JONT I LKOBL ING FOR TE TNING
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Illustrasjon: MIR



Regulert RV 555 Vårt foreslåtte veisystem

Dagens trafikk er så stor at den utløser krav om fire felts 
veg over Dokken (godkjent reguleringsplan «Ny RV 555»). 
Det er mulig SVV vil sette krav om det til tidlige byggetrinn. 
Regionale trafikale system, som RV 555 og en av traseene 
for en eventuell ny Bymiljøtunnel ender på Dokken. Dette 
vil føre til en økning i trafikk på Dokken etter hvert som 
den regionale trafikken øker. Den regulerte RV 555 er vist i 
en trasé som tar minst mulig av fremtidig havneareal, men 
er ikke nødvendigvis den optimale traséen i et byutviklings-
perspektiv.

Grunnet giftkonsentrasjoner i bakken rundt gamle Bergen 
Gassværk bør ny RV 555 flyttes vestover og inn i bystruktu-
ren. Veien vil måtte grave opp deler av arealet og kan fun-
gere som «mur» mot de forurensede massene på innsiden 
(ved betongvegg/spunt/matte). En kan ikke lage boliger ved 
Gassværkstomten, og parken og veien som byen uansett 
trenger bør dermed ligger der slik at arealene likevel kan 
benyttes til viktig byutvikling. Det trafikale systemet blir i 
dette bildet todelt. Det regionale systemet legges inn mot 
parken og kan utvikles ved behov. «Visjon Dokken» tren-
ger ikke dette systemet for å utvikles, og dersom regionale 
beslutninger fjerner denne trafikken fra Dokken trenger 
ikke systemet bygges. Det lokale systemet på Dokken utgjø-
res av dagens vei, og en ny indre vei som er vist som kol-
lektivgate (dels kjørbar av lokaltrafikk). Det er det ytre og 
lokale systemet som integreres i byveven, mens det regio-
nale systemet lydskjermes og gjemmes. Ingen trenger regi-
onal gjennomgangstrafikk i hagene sine.
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Dokken er i dag bestående av ulike maritime aktører. Her 
er både danskebåt, Hurtigruten, og cruisefergeanløp, men 
også godshåndtering og vanlig industri/terminaldrift. Pro-
sjektet forutsetter en relokalisering av cargo-driften på 
Dokken, men de gjenværende havnefunksjonene må også 
komprimeres, da de i dag er spredt utover et stort område. 
Vi ser for oss en fremtidig byhavn med en rekke funksjo-
ner koplet til passasjertrafikk på sjøen. Danskebåten (I dag 
Fjordline) skal starte med gods, og har en høy andel bilpas-
sasjerer. Denne flytter vi i vårt forslag, men beholder hur-
tigruten, og muligheter for cruiseanløp. De største cruise-
båtene kan ikke ligge på Skolten, men kan ligge på Dokken 
(som de til dels også gjør i dag).

Det legges altså til rette for at de aller største cruiseski-
pene(+320 meter) kan legge til kai på Dokken. Disse er det 
i dag begrensete mottaksmuligheter for, og de er en viktig 
inntektskilde for både BoH og næringen i Bergen. Organi-
seringen av dem må likevel sees på. Cruiseskip og bolig er 
ingen god miks, da båtene har et høyt støynivå. Omfanget 
av ISPS (sikkerhetsgjerder) vil også måtte studeres. Å bruke 
bygg som ISPS er en god måte å utvikle smart arkitektur på. 
Området rundt cruisepiren bør også gjøres dynamisk, slik 
at man kan åpne og lukke ISPS- områder etter behov.

Også Hurtigruten vil beholde sin ro-ro-kai på Nøstet 
(roll-on/roll-off, der eksempelvis biler kan kjøre direkte av 
og på båten) slik at driften av den kan foregå uforstyrret. 

Den nye cruise-piren bør bygges i en kombinasjon av 
fyllinger, motfyllinger og pælekonstruksjoner. Siden sjø-
bunnen faller relativt kjapt ut mot -60 meters dybde, er det 
nødvendig å begrense pirens lengde for at den økonomiske 
gjennomførbarheten skal være realistisk. I Visjon Dokken 
foreslås det at man anlegger kjørbar pir som er 1/2 av de 
største skipenes totale lengde med dykdalber plassert ut 
ved 3/4 lengde. Dette vil gi gode forankringspunkter til 
redusert kost. På generell basis kan man si at de færreste 
skip har passasjeravstigning i ene enden og lasteramper i 
andre, og dermed er det ved områdene i front og på midten 
av skipet man trenger kjørbar adgang.

Denne type pir tillater også skipene lett manøvrering 
(uten tauebåter) inn til kai.

Havn, byhavn og båter Veisystem

 Regulerte utfyllinger     Regulert vei
 Bygg som skal rives
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Gange Sykkel 

Gangvei Sykkelvei

Gateløp

2015

Bil & Kolletiv Grønnt

 Kollektiv    Bil Grøntareal 2040

Gateløp

2040

Gangveisystemet blir et finmasket nettverk som kopler 
alle gatene i byen bak sammen med Dokkens nye gatenett. 
I tillegg legges det til rette for en ny gang- og sykkelbro 
over Puddefjorden slik at Laksevågsiden koples rett inn i 
«Visjon Dokken»-prosjektet. Dette vil beviselig (se senere i 
rapporten) føre til en stor økning i urbant potensiale i sen-
trum, på Dokken og på Laksevåg.

Sykkelveinettet kopler seg på de viktige sykkellinjene i 
Bergen sentrum.

Kollektivsystemet utvikles som en fremtidig mulighet. 
Korridoren er laget stor nok for en fremtidig Bybane uten 
at dette prosjektet har tatt stilling til hvor den kommer 
fra eller skal til. I utgangspunktet bør den kanskje utvi-
kles som en utvidelse av Trolleybussnettet. Vi har vist et 
bygd stoppested i Jekteviken. Dette vil bli senterpunktet 
for byutviklingen. Vi tror en kollektivrute Fra Møllendal, 
via Florida, over Møhlenpris, via Dokken og inn Håkonsga-
ten til byen vil være en meget god linje. Dette utløser store 
byutviklingsarealer langs Møllendal, Møhlenpris og Dokken, 
samtidig som man har byttemulighet til Bybane i sentrum, 
på Florida og i Møllendal.

Store, nye offentlig tilgjengelige parkarealer vil tilgjen-
geliggjøres ved utvikling av prosjektet. Det er vesentlig at 
særlig Gassværksparken utvikles som en park.
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Dagens tomt med planlagte utfyllinger
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Regulert RV 555
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Vårt foreslåtte veisystem

D

Utviklingsområder
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fase 1
Møhlenpris utvikles først og finansierer utvidelse av havn 
og delvis ny pir til mer effektiv avvikling av cruiseanløp. 

F

fase 2
Område 2 og 1 utvikles når disse ikke er behov for lengre 
ved å flytte deler av havnedriften ut til en alternativ havn 
i Bergensområdet. Det etableres en ny avkjørsel for denne 
bebyggelsen i sør.  Eksisterende innkjørsel til havnen 
beholdes og det er mulig å forsette med havnedrift i de 
resterende områdene. Den eksisterende avkjørselen i nord 
betjener driften av de resterende byggene på området samt 
fungerer som anlegsvei i byggeprosessen.

Den planlagt Rv 555 bygges av Vegvesenet. Traseen er 
endret slik at mest mulig av det forurensesede området 
rundt gassverkstomten blir rensket og omgjort til park. BKK 
bygget får stå inntil videre. Det må taes en nøye vurdering 
av om det kan la seg gjøre å beholde Gassverket (teglsteins-
bygget) mht opprensking av tomten.

Torborg Nedraasgt. brukes som midlertidig busstrasé.

G

fase 3
Område 2 og 1 er ferdig bygget. Resten av veien og kollektiv-
trasé etableres. Dette frigjør hele Dokken og Dokkeskjæret. 
Det er også mulig å realisere Marin Klynge (avhengig av 
at utomhus arealbehov for Bring-terminal avklares). Det 
etableres ny avkjørsel ved tomten til martin klynge. Denne 
betjener drift av hurtigruten, cruise, Bring og anleggstrafikk 
i forbindelse med bygging.

Gang- og sykkelbro etableres og dette forbinder store 
deler av Laksevåg til Bergen sentrum. Dette danner 
grunnlag for omforming av havnelageret. I denne perioden 
kan flere ulike konsepter for bruk av dette bygget testes 
ut. Tomme bygg som skal rives kan også få en midlertidig 
bruk som er til glede og nytte for pionerene på Dokken og 
beboerne i nærheten. Øvingslokaler for band, skatehall, 
klatrevegg, gymsal etc.

H

fase 4
Område 4 til 7 er ferdig bygget. Eksisterende innkjørsel til 
Hurtigruteterminalflyttes og byggene i område 8 som skal 
danne ISPS-barriære bygges først. Deretter kan resten av 
bebyggelsen i felt 8 til 10 bebygges.

Lokket over bussterminalen etableres og det anlegges en 
park på taket av denne. Havparken anlegges på vestsiden 
av Sydnes og til sammen utgjør dette et betydelig antall kva-
dratmeter med offentlig tilgjengelig grønt areal i et område 
som ikke har mye av dette fra før.

En sykkelbro i forlengelse av broen over Puddefjorden 
bygges og gir en ny forbedre forbindelse for fotgjengere og 
syklister opp på Nygårdshøyden.

I

fase 5
Dokken er ferdig utbygget. Gjenstående prosjekter som den 
flytende parken på nordsiden av Dokkeskjæret etableres og 
man omformer Havnelageret til kulturhus/grendahus for 
bydelen. 
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Marin klynge som motor  
i utvikling av Dokken

Selv om Dokken ligger nesten midt i byen, innehar selve 
nærområdet lite funksjoner eller boliger i dag. Det vil ta 
mange år å utvikle hele Dokken, og i denne mellomfasen, 
fra i dag, til Dokken er ferdig, vil det være perioder der det 
kan være vanskelig å skape godt byliv og gode bomiljø. For 
å bøte på dette leter vi ofte etter motorer for byutvikling. 
Dette kan være kulturbygg, arbeidsplasser eller møtesteder, 
men felles for dem er at de må ha kraft til å generere liv 
alene.

  I regjeringens «Masterplan for marin forskning» som 
ble publisert 01.09.2015 går det frem at fremtiden for de 
marine forsknings- og utviklingsmiljøene ligger i etablering 
av marine næringsklynger.

Statsbygg fikk i oppdrag å utrede mulighetene for en 
samlokalisering av en marin næringsklynge i Bergen, og 
lyste i oktober ut konkurranse på en konsekvensutredning 
(KVU) av dette temaet. KVU arbeidet vil pågå 1. halvår 2016.

En KVU vil foreslå nybygg som et alternativ, og det vil 
da være sentralt å finne en egnet tomt som kan romme en 
utbygging av en marin næringsklynge. Miljøet har selv anty-
det et arealbehov på 50-60.000 m2.

Finansiering av en marin næringsklynge er et åpent 
spørsmål. Dersom et nybygg blir det anbefalte arbeidet 
i KVU rapporten, vil man uansett få enten et stort, stat-
lig investeringsprosjekt i en marin næringsklynge, eller 
flere store og solide leietakere i et «Ocean City Bergen» 
i privat regi.

Utbyggingen av Operaen i Bjørvika signaliserte på mange 
måter startskuddet for transformasjonen av Bjørvika. Ope-
raen ble et symbol på en ny utvikling, og bidro til å endre 
tyngdepunktet i Oslo sentrum østover og ut mot fjorden.

Vi foreslår at den marine næringsklyngen kan fungere 
som en motor i byutviklingen på Dokken, på lik linje med 
Operaen i Bjørvika. En marin klynge vil i seg selv være en 
garantist for å skape et folkeliv i området, med flere tusen 
studenter, ansatte, forskere og besøkende som går inn og ut 
av området hver eneste dag.

Et annet og mer hjemlig eksempel er Media City Ber-
gen, som allerede er i full gang med å transformere Nedre 
Nygård. Bygningen er utformet på en slik måte at den vil 
tilby noe mer enn bare et nybygg — dette vil bli et bygg man 
vil være stolt av og ønske å være i nærheten av.

Vi tror at en marin næringsklynge på Dokken vil kunne 
ha den samme effekten som både Operaen (som et stort, 
statlig investeringsprosjekt) og Media City Bergen (klynge 
med mange og attraktive leietakere) på en gang.

Dette alternativet forutsetter at BOH kan fristille hav-
neareal i deler av næringsområdet i felt Sydnes tidlig slik 
at området blir liggende utenfor dagens ISPS område med 
adkomst fra Rv 555.

Det er utfordrende å lage byer og bydeler på steder  
som ikke har funksjoner fra før. 
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Arkitekturen i området preges av  
forholdsvis høy tetthet, åpne plasser, tydelige 

gatekryss og en generøs allé med park-  
og fritidsfunksjoner for både nabolaget  

og områdene rundt.

Volumene vi etablerer er varierte, med gjennomsnittlig 6 hovedetasjer bolig, 
kombinert med loftsetasjer i saltaksbygg. Karréene er en videreutvikling av de 
tradisjonelle Bergens-kvartalene etter 1916-planen. Hovedforskjellen er at i utfor-
mingen av disse karréene har størrelsen på gårdsrommene vært dimensjone-
rende for de omkransende byggene. Store gårdsrom på rundt 1600 m2 tillater 
gode uteområder med både lekeplasser og mindre parkanlegg for beboerne i 
hvert enkelt kvartal.

Alléen er det styrende, strukturelle grepet i dette nabolaget. Den fungerer 
som både offentlig uterom og en infrastrukturell åre med både tilkjøring til bygg 
og traséer for sykkel og kollektivtransport. I denne gaten er parkflatene pro-
grammert med plener, lekeplasser, skateparker og basketbaner. To av områdets 
tre barnehager ligger også i dette nabolaget fordi det er her det er flest boliger. 
Dette er et nabolag som har kvaliteter som skal komme hele strøket til gode!

Grønne tak etableres for å både håndtere drenering, samt for å skape fun-
gerende uteoppholdsareal på flate tak. Kombinasjonen av tegl og trebygg gir 
nabolaget et lunt og taktilt uttrykk, noe vi ser som en viktig faktor for å sikre 
en typologisk skille mellom bolig- og næringsområdene. Dokken vil i hovedsak 
utvikles til bolig, men det legges til rette for handelsaktivitet i enkelte bygg på de 
viktigste hjørnene langs gatene med tyngst fotgjengertrafikk.

100m50m
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Dokken er utviklet som en åpen kvartals- og karréstruktur. Uterommets størrelser er justert for gode lokalklimatiske forhold, 
og boligtettheten vil føre til godt besøkte og rike uteområder.

Illustrasjon: MIR
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Vi ønsker å skape varierte og gode gårdsrom og spennende gatemiljø. Kvartalene er oppbygget av ulike hustyper som skaper 
denne dynamikken. Helhetlige arkitekturgrep er ivaretatt for å skape harmoni i forskjelligheten.

Illustrasjon: MAD
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Dokkeskjæret er et område  
hovedsaklig preget av bolig, park og kultur. 

Boligene er organisert i lameller som danner 
tydelige og klare byrom seg i mellom.

En kanal etableres mellom Havnelageret og Dokkeskjæret, og vi foreslår etable-
ringen av en flytende park ytterst mot fjorden. Skjæret er knyttet til fastland via 
to broer; én utelukkende for fotgjengere og én for biler og fotgjengere.

Byggene på Dokkeskjæret tar opp i seg konsekvensen av å ligge værutsatt. Alle 
bygg som vender direkte mot fjorden har derfor en dobbel fasade med mulighet 
for skjermede uteplasser om nordavinden slår inn. Byggene som står langs kaien 
er trukket helt ut til vannet på samme måte som vi kjenner fra Bryggen og sjø-
bodene på Nordnes. Dette danner mindre intime offentlige rom mellom byggene 
med en annen type tilgang til sjøen enn langs promenadene. De høyeste byggene 
er lagt mot nord for å sikre solrike, lune uteområder mellom lamellene. 

Den flytende parken etableres som et fellesanlegg for hele byen. Her er alle 
velkommen! Fotballbinger, sandvolleyballbaner, piknikbrygger, båtplasser og et 
flunkende nytt sjøbad er blant elementene man finner her ute.

Havneplassen ligger skjermet fra nordavinden med solrik plassering og kan 
bli det nye samlingspunktet for befolkningen både på by- og Laksevågssiden av 
Puddefjorden! Den nye broen som kobler de to bydelene sammen vil tilrette-
legge for stor gang- og sykkeltrafikk på tvers av fjorden, og det er lett å se for seg 
et myldrende folkeliv her på gode solværsdager!

I det nye Kulturlageret (dagens Havnelager) åpner vi opp store deler av den 
romslige førsteetasjen og etablerer offentlig tilgjengelige program. Dette kan 
være restauranter, caféer, bydelsbibliotek m.m. I etasjene over vil det være rike-
lig med plass for kulturaktører å boltre seg på. Volumene på taket av det eksis-
terende bygget spiller videre på den pragmatiske måten bygget er blitt bygget 
på tidligere; ny aktivitet krever nye tiltak for å svare på nye utfordringer. Vi ser 
for oss at disse kan innholde nye funksjoner som konsersaler, møtelokaler som 
det ikke ligger til rette for i dagens bygg. På baksiden av Havnlageret er det satt 
av plass til en ny barneskole som skal kunne huse 400–500 nye elever og vil  gi 
beboerne på dokken med små barn muligheten til å ha en effektiv logistikk i 
hverdagen med kort vei til jobb, skole og barnhage. Om 60 år kan vil kanskje 
noen av disse som har vært de første som har vokst opp i området stolt prokla-
mere at «Eg e’ fra Dokken!» 
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Med ny gangbro til Laksevåg vil kafeen, puben og restauranten i Havnelageret tilby Dokken- og Laksevåg-beboerne et  
hyggelig uteområde med sol til langt på kveld.

Illustrasjon: MIR
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Bygningene i dette området preges  
av terrasserte «hestesko»-blokker, samt  

større volumer ut mot cruiseskipene  
som er formet som en skjerm mot eventuell  

støy fra cruiseskipene som ligger til  
kai i sesongen.

Det er en forholdsvis høy andel næring i dette området, med bl.a. butikker, hotell, 
kontor, forskningsaktører, samt terminalbygg for Hurtigruten og tekniske funk-
sjonsbygg knyttet til cruise- og Hurtigruten.

På Sydnes har vi samlet en stor del av næringslokalene i prosjektet med den 
Marine Klyngen som den viktigste av disse. Dette gjør vi for å sikre en fornuftig 
programmering av sokkeletasjer med skreddersydde funksjoner for arbeidstakere 
og nå målet om at man skal kunne bo og jobbe i samme bydel. Butikker, hotell, 
forskningssentre, kontorer, laboratorier, hurtigruteterminal og cruisehavn er kom-
binert med boliger med fantastisk beliggenhet og store, romslige, offentlige ute-
rom. Den Marine Klyngen ligger som hjerte i dette området og kan huse alle de 
marine næringene som holder til i Bergen sammen med nye aktører. Dette vil være 
selve motoren i den marine næringen i Norge og skape grønne, fremtidsrettede 
arbeidsplasser som ikke er basert på petroleumsnæringen. Den vil være en viktig 
motor i byutviklingen og sikre fulle kontorarbeidsplasser fra dag én. Derfor legger 
vi et busstopp og en urban bygate rett gjennom klyngen. Her blir det etablert store 
plasser på begge sider av veien og god tilgang til sykkel-, buss- og gangtraséer. 
For arbeidstakere og beboere i området er det planløs overgang over RV555 til 
bydelsparken i sør hvor man kan ta seg en pust i bakken.

Boligkonseptet består av hestesko og tårn på sokkelbygg. Dette gjør at man 
har god plass til både sykkelparkering, bildelering, handelsvirksomhet og mindre 
kontorer til gründervirksomhet i umiddelbar nærhet til beboerne. På soklene 
etableres det halvprivate uterom for beboerne, mens det i forkant legges en 
generøs, offentlig parkstripe hvor ettermiddagssolen kan nytes. 

Byggene som omkranser boligbebyggelsen har en dobbel funksjon som lyd-
skjerm og en dynamisk ISPS avgrensing for Cruiseterminalen. Vi legger opp til 
et avansert transportsystem på bakkeplan, parkering for opp mot 30 busser, og 
muligheter for taxi- og persontransport (Kiss and ride) inn til terminalen. Med 
Yokohama Ferry Terminal som forbilde  bygges et næringsbygg med park på taket 
som på en elegant måte håndterer de logistiske utfordringene knyttet til cruise-
virksomheten samtidig som det gir byen et generøst offentlig rom på taket. 
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I disse dager starter arbeidet med å plassere den marine klyngen i Bergensregionen. Her skal forskningsmiljøer samloka-
liseres og skape et maritimt kraftsenter. Dette prosjektet ville virket som en motor for utviklingen på Dokken. Vi har vist 
muligheter for hele den marine klyngens ønskede program, samt store utvidingsmuligheter i tillegg.

Midt på plassen foran klyngen har vi etablert bydelens bybanestopp. Den marine klyngen blir på denne måten selve hjør-
nesteinen i utviklingen. Byen og klyngen kan dra gjensidig nytte av hverandre.

Illustrasjon: MAD
p r o s j e k t

Nabolag Sydnes
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Området trekker inspirasjon  
fra den eksisterende trehusbebyggelsen på 

Nøstet og lar denne fortsette utover mot sjøen. 
Vi ser mot «grendene» på Sydnes og  
Nøstet og foreslår å la dette være den 

bærende ideen for de kombinerte bolig- og 
næringsbyggene i dette området.

Bygningene er planlagt som tradisjonelle saltakshus med åpen førsteetasje og 
boliger i de øvrige etasjene.  Høyden på byggene i dette området er forholdsvis 
lav, fra to til fire etasjer. Materialiteten er preget av tre, og dette kan brukes 
både i konstruksjon (massivtre) og i kledning og panel i fasade. Vi tror dette 
kan bli et fremtidig «shoppingområde», og legger opp til forretninger i 1. eta-
sje som er åpne ut mot gaten slik hus i Bergen opprinnelig hadde før de ble 
omgjort til hybler og kjellerleiligheter. Byrommet i området trekker inspirasjon 
fra andre deler av byen og vil bli et nytt bergensstrøk med brostensbelegning 
og hoper ned mot sjøen. Tilkomst til området er hovedsakelig via kollektivtrans-
port, gang og sykkel. 

Et sentralt element på nøstet er en stor barnehage med rause solrike ute-
områder som, sammen med de to andre barnehagene i prosjektet, vil sikre full 
barnehagedekning for beboerne innenfor området vi har jobbet med og noen av 
de omkransende bydelene. På ettermiddagene vil uteområdet være tilgengelig 
som en av byens beste lekeplasser.
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På Nøstet utvides trehusbyen Bergen. Området tilbyr bergenserne en gjenkjennbar skala, hyggelige restauranter og kafeer, 
og sjømat i verdensklasse. Området vil kunne bli et visningssenter for den maritime hovedstaden Bergen.

Illustrasjon: MIR
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Ved bruk av forhåndskalkyler for verdivurdering av 
utviklingseiendom er det avgjørende hvilket utviklingspo-
tensial som kan forventes på eiendommen, og hvilken mar-
kedspris som kan oppnås på det ferdige produkt.

Når man vurderer verdien av fast eiendom, er det eien-
dommens markedsverdi som skal estimeres. Den norske 
definisjonen av markedsverdien lyder som følger:

«Markedsverdi er den verdien eiendommen forventes 
å bli omsatt for på vurderingstidspunktet mellom en 
villig kjøper og en villig selger gitt at eiendommen har 
vært grundig markedsført og i en tilstrekkelig periode 
vært tilgjengelig for forhandlinger og budgivning, 
hvor partene er uavhengige og agerer rasjonelt og 
uten tvang.»

Begrepet «villig selger» har feilaktig blitt tolket dit at der-
som selger ikke er villig til å selge på den vurderte markeds-
verdi, så er det ingen markedsverdi. Når man fastsetter en 
markedsverdi på en eiendom, er dette for å finne verdien 
eiendommen har dersom den skulle selges. En markeds-
verdi fastsettes derfor kun med det formål å vurdere hva 
en potensiell kjøper er villig til å betale for eiendommen i 
dagens marked. For å finne markedsverdiene bygger man 
på det anerkjente økonomiske substituttprinsippet. Dette 
prinsippet legger til grunn at ingen er villig til å betale mer 
for et gode eller en tjeneste enn kostnaden for et tilsva-
rende og like tilfredsstillende substitutt. 

Reguleringsstatus på tomten har en klar sammenheng 
med verdi. Det forutsettes i påfølgende sjablonmessige 
beregninger at det er mulig å oppnå reguleringsformål og 
arealutnyttelse som er skissert. Vi har inndelt bebyggelsen 
i to formål, bolig- og næringsformål. Sistnevnte vil kunne 
bestå av mange ulike bruksområder herunder kontor-, han-
dels- og ulike offentlige formål uten at dette er detaljert. 

Utnyttelsesgraden på tomten vil ha stor betydning for 
utviklingsprosjektets lønnsomhet og evne til å bidra til 
blant annet infrastrukturtiltak. En høy utnyttelsesgrad vil 
innebære større evne til bidrag fra eiendomsutvikler og/
eller tomteeier. Imidlertid vil en høy utnyttelse likeledes 
medføre lengre tid for gjennomføring av prosjekter. Som 
følge av svært lang tid for prosjektgjennomføring vil en 
investor i størst mulig grad forsøke å utsette betaling av 
tomtegrunnen. Vi har i våre kalkyler lagt til grunn at inntek-
ter og kostnader beregnes i nominelle kroner, hvilket inne-

bærer at oppgjør for tomtegrunnen forutsettes å skje ved 
hvert delprosjekts oppstart. 

Det vil være helt avgjørende at investeringer i infrastruk-
tur følger utviklingstakten for eiendommen. Tidlige inves-
teringer i store infrastrukturtiltak vil medføre betydelig 
negativ kontantstrøm i prosjektets startfase, noe som svært 
ofte gir svak lønnsomhet for utbygger og store finansier-
ingsutfordringer som kan medføre at prosjektet ikke lar seg 
realisere. Eventuelle forskutteringer knyttet til rekkefølge-
bestemmelser for infrastruktur må således skje gjennom 
bevilgning av offentlige midler.

Når det gjelder forurensning kan kostnader for å rydde 
opp bli uoverstigelige for en privat tomteeier avhengig av 
tidligere eieres bruk. Det er vesentlig å få til et samarbeid 
med offentlige myndigheter for å avklare finansiering av 
sanering av forurensning. Forurensning bør dekkes av tom-
teeier så langt det er rimelig og deretter med tilskudd fra 
offentlig myndighet avhengig av hvilke rensekrav som stil-
les. 

For byprosjekter i nær tilknytning til andre eiendom-
mer er det i særdeleshet viktig å vurdere gjennomføring av 
prosjektet i forkant, og hvordan kostnader for fellestiltak 
skal fordeles på den enkelte part. Avklart gjennomføring 
er viktig for kalkyle og verdifastsettelse. For å få til store 
byutviklingsprosjekter er det nødvendig med et privat og 
offentlig samarbeid, der det offentlige bidrar på alle forvalt-
ningsnivå. 

Utnyttelse i vår modell forutsetter utvikling av 212 500 
kvadratmeter (BRA-S) salgbart boligareal og 264 000 kva-
dratmeter (BTA) nærings-, handels- og offentlige arealer. 
Det forutsettes at parkeringsarealer ikke gir bidrag til tomt 
eller infrastruktur i noen form, der salgsinntekter for parke-
ring forutsettes å være lik kostnadene.

Boligkalkyle
Vi har gjort en rekke ulike forutsetninger i en sjablonmessig 
kalkyle for boligutvikling på Dokken. Gjennomsnittlig salgs-
pris for boliger er erfaringsbasert satt til kr 55–75.000 per 
kvadratmeter salgbart areal med et snitt på kr 65.000. Det 
er lagt inn et markedsmessig krav til fortjenestemargin for 
utbygger på 12%. Kostnader i prosjektet er erfaringsbaserte 
og fordelt på selve byggeprosjektet og infrastrukturtiltak. 
Resultatet gir en inntekt for utbygger på kr 8.400 per kva-
dratmeter som skal fordeles på tomteeier som må gi bidrag 
til sanering av forurensning og eventuelle krav til registre-
ring og ivaretakelse av fornminner. Med gitte forutsetninger 
er markedsverdien på tomten lik kr 3.400 per kvadratmeter 
salgbart areal for boliger (BRA-S). 

Næringskalkyle
I kalkylen for næring / handel / offentlige prosjekter er gjen-
nomsnittlig leieinntekt vurdert til kr 2.500 per kvadratme-
ter. Det er ikke skilt mellom ulike typer av næringsarealer. 
Netto leieinntekter kapitalisert med en direkteavkastning 
(Yield) på 6,0% gir en eiendomsverdi på kr 39.600 per kva-
dratmeter. Fratrukket fortjeneste på 10% og prosjektkostna-
der herunder infrastruktur, gir dette en inntekt til utbygger 
på kr 6.600 per kvadratmeter utbygd areal som skal forde-
les på tiltak til forurensning og fornminner samt kjøp av 
tomteareal. Med gitte forutsetninger er markedsverdien 
på tomten lik kr 4.100 per kvadratmeter salgbart areal for 
næringsarealer (BTA). 

B O L I G U T V I K L I N G

Kalkyle Per m2 BRA-S Samlet

Brutto salgsinntekt 65 000 13 812 500 000

Fortjeneste              12% 7 800 1 657 500 000

Prosjektinntekt 57 200 12 155 000 000

Byggeprosjekt 42 300 8 988 750 000

Utfylling og opparbeidelse av tomt 600 127 500 000

Lokal infrastruktur 4 700 998 750 000

Bidrag til øvrige investeringer 1 200 255 000 000

Netto inntekt for utbygger 8 400 1 785 000 000

Forurensning og fornminner 5 000 1 062 500 000

Verdi byggeklar tomt 3 400 722 500 000

N Æ R I N G S U T V I K L I N G

Kalkyle Per m2 BTA Samlet

Brutto leieinntekter 2 500 660 000 000 

Eierkostnader 125 33 000 000 

Netto leieinntekter 2 375 627 000 000 

Eiendomsverdi kapitalisert 6,0% 39 600 10 454 400 000 

Fortjeneste 10% 4 000 1 056 000 000 

Prosjektinntekt 35 600 9 398 400 000 

Byggeprosjekt 23 500 6 204 000 000 

Utfylling og opparbeidelse av tomt 500 132 000 000 

Lokal infrastruktur 4 000 1 056 000 000 

Bidrag til øvrige investeringer 1 000 264 000 000 

Netto inntekt for utbygger 6 600 1 742 400 000 

Forurensning og fornminner 2 500 660 000 000 

Verdi byggeklar tomt 4 100 1 082 400 000 
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Prosjektkalkyle
Under forutsetning av at det forhandles frem en bytviklings-
avtale mellom de offentlige aktører og en utbyggingsavtale 
mellom kommunen og grunneierne / utbyggerne i samsvar 
med forutsetningene over og at man kan løse forurens-
ningsutfordringen innenfor en kostnadsramme på kr 1,7 
milliarder, viser en samlet kalkyle for bolig og næringsarea-
ler en estimert verdi på byggeklar tomt på kr 1,8 milliarder. 
Legger man på normal risiko på dette analysenivå må vi 
forvente at estimert verdi kan svinge betydelig slik at ver-
dien like gjerne kan bli nærmest 0 som kr 3 milliarder, alt 
avhengig av hvor mye som er igangsatt/forskuttert når ned-
gangstider inntrer. 

Nåverdien for selger av tomten vil uansett være vesent-
lig lavere enn estimert som følge av utviklingsperiodens 
lengde. For utbygger vil tomtens verdi stå i relasjon til inn-
tekter og øvrige kostnader. Under forutsetning av at inntek-
ter og kostnader stiger i samme takt er det ikke behov for 
å beregne nåverdi av kontantstrømmen for de ulike delpro-
sjektene for utbygger. 

Øvrige investeringer
Et byutviklingsprosjekt krever betydelige investeringer i 
infrastruktur samt andre tiltak for å øke trivsel i området. 
Slike tiltak representerer en stor verdi også for omgivelsene 
og byen forøvrig. Det er derfor vanlig at det offentlige på 
ulike nivåer går inn og dekker en betydelig andel av kost-
nadene ved slike tiltak, som spenner fra samferdselstiltak 
til attraksjoner som kulturbygg, parker, mv. Vi har i det 
følgende listet tiltak som både er forutsetninger for gjen-
nomføring av utviklingen og nødvendig for å lykkes med 
utviklingen av Dokken.

Ø V R I G E  I N V E S T E R I N G E R

Investering
Kapitalbehov 

eks. mva. Ansvar

Riksvei 555 med overbygging 152 000 000 Statens vegvesen 
/ Hordaland 
fylkeskommune

Cruisepir 120 000 000 Bergen & Omland 
havnevesen / 
Bergen kommune

Attraksjon cruisepir  Bidrag fra 
prosjektet / 
Utbygger

Gang- og sykkelbro   
til Laksevåg 

120 000 000 Bergen kommune

Sjøpark  Bidrag fra 
prosjektet /  
Bergen kommune

Bybane med stasjon  Staten / Hordaland 
fylkeskommune / 
Bergen kommune

Sum øvrige investeringer 392 980 000 

S A M L E T  U T V I K L I N G

 
Kalkyle Samlet

Eiendomsverdi 24 266 900 000 

Fortjeneste 2 713 500 000 

Prosjektinntekt 21 553 400 000 

Byggeprosjekt 15 192 750 000 

Utfylling og opparbeidelse av tomt 259 500 000 

Lokal infrastruktur 2 054 750 000 

Bidrag til øvrige investeringer 519 000 000 

Netto inntekt for utbygger 3 527 400 000 

Forurensning og fornminner 1 722 500 000 

Verdi byggeklar tomt 1 804 900 000 

Organisering av byutviklingsprosjektet
Byutviklingsavtale
Gjennomføring av et byutviklingsprosjekt av denne stør-
relse innebærer et nært samarbeid mellom sentrale offent-
lige aktører som Staten v/Samferdselsdepartementet, Hor-
daland fylkeskommune, Bergen kommune og Bergen og 
Omland Havnevesen. Mellom disse må det forhandles en 
byutviklingsavtale der partene forplikter seg til hvilke pre-
misser som skal ligge til grunn for å byutvikle Dokken dog 
slik at det blir liggende igjen en byhavn i området.  Avtalen 
må særskilt håndtere byggherreansvar og risiko ved over-
skridelser. 

Dette innebærer enighet om:

 ɋ At godshavnen skal flyttes, og hvem som bærer de 
økonomiske konsekvensene for å få etablert ny 
godshavn og hvem som skal bekoste den nye byhavnen.

 ɋ En omforent planskisse om hva og hvor mye som skal 
bygges på Dokken, og hvem som skal være byggherre 
for de respektive delene.

 ɋ En endelig avtale om nåværende eierskap og 
disponeringsrett for alle arealer på Dokken, og 
hvordan eierskapet skal omfordeles i pakt med en 
ny kommunedelplan/ områdeplan for byhavn og 
byutvikling.

Utbyggingsavtale
Med byutviklingsavtalen som rettesnor må det etableres 
utbyggingsavtale mellom grunneierne og Bergen kommune 
som fremtidig eier og drifter av offentlig infrastruktur i 
byutviklingsområdet. Grunneierne må seg i mellom orga-
niseres, gjerne gjennom et felles selskap tuftet på hva de 
bidrar med av utbyggingsarealer.

Dette innebærer:

 ɋ En utbyggingsavtale som omfatter hele prosjektet og 
bygger på den omforente planskissen.

 ɋ Enten bygger kommunen fremtidige lokal infrastruktur 
med anleggsbidrag fra alle byggeprosjekter i området 
(anleggsbidragsmodellen), eller grunneierne stifter et 
selskap som innkrever bidraget, bygger infrastrukturen 
og får refundert mva fra kommunen etter egen avtale 
(justeringsmetoden).

 ɋ Sosial infrastruktur bygges av kommunen på avsatte 
tomter til formålet (eller leies dersom kommunen ikke 
vil ha byggherre- og driftsansvar).

 ɋ Bidrag til Øvrige Investeringer avtales sammen med 
avklaring av byggherreansvar. 

Utvikling av prosjektet har tatt hensyn til kostnader ved å tilrettelegge for store offentlig tilgjengelige grøntarealer.

Illustrasjon: MIR
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Hvordan svarer prosjektet  
på utfordringene?

UN HABI TAT

SPACESC APE

Krav/målsetting: Minimum  
30% gate

Minimum  
15 mennesker
per daa

Minimum 40% av 
bebyggelsen må være 
næring

Krav/målsetting: Tilgang til park Tilgang handel,  
service, kultur

Gatenett for gående

Krav/målsetting: Stor variasjon i 
boligstørrelse

Bygninger med kun en 
funksjon utgjør mindre 
enn 10% av ethvert 
nabolag

OPPNÅDD :
49% 5000 mennesker / 249 daa 

gir 20 mennesker /daa
179.200 m2 handel, kontor 
og kultur. Dette er en andel 
på akkurat 40%.

OPPNÅDD :
Utviklet 37.000m2  
offentlig tilgjengelig park.

Utviklet 48.000 m2 Området er fullt integrert 
med, bygger opp under, og 
skaper nye viktige urbane 
trekk i Bergen. 

OPPNÅDD :
Vi har utviklet ulike bygg 
og boligkonsepter i alle 
nabolag og felt.

Vi har 59 bygg der 8 har 
kun én funksjon. Dette gir 
ca 13,5% bygg med kun én 
funksjon.

 Dette inkluderer plasser, 
gågater, kollektivgate, 
sykkelveier, torg og 
allmenninger. Resultatet 
sikrer kommunikasjon, 
koblethet og integrasjon.

Vi sikrer området 
et bærekraftig 
handelsgrunnlag, trygghet 
i form av besøkte 
gater og uterom, og et 
viktig bidrag for å øke 
befolkningstettheten i 
Bergen sentrum.

Vi sikrer at området ikke 
blir en soveby, men en 
integrert fullverdig bydel 
med muligheter for sitt 
eget liv.

 Sikrer mangfold i 
beboermasse i alder, 
økonomiske muligheter og 
livssituasjon.

Noen av byggene er rene 
boligbygg. Disse ligger i 
utkanten av prosjektet og 
bort fra aktive gater. På 
nabolagsnivå ser bildet bra 
ut, og vi har sikret et rikt 
og mangfoldig bymiljø.

Lav v

Betweenness-analyse, 1000 m radius — før og etter Høy verdiLav verdi

Tilgang til offentlige grønne arealer over 5 daa — før og etter Park 100 m 300 m 500 m200 m 400 minnen
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Tilgang på høyfrekvent kollektivtransport (hvert 10. minutt eller oftere) — før og etter
  Holdeplass        Mer enn 500 m        Innen 500 m        Nytt dekningsområde 500 m

Krav/målsetting: Nærhet til sentrum Nærhet til høyfrekvent 
kollektiv

OPPNÅDD :
850 meter fra midten av 
Torgallmenningen.

Vi skaper et kollektivstopp 
ved Marin klynge.

Krav/målsetting: Nærhet til vann Kvartalenes utforming

OPPNÅDD :
Alle bygg ligger nærmere 
enn 200 meter fra offentlig 
tilgjengelig kai/strandsone.

Gjennomsnittsstørrelsen på 
gårdsrom er 1600 m2. Dette 
sikrer lys, luft og sol.
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Dynamisk ISPS

Permanent ISPS

Tilbygg på treminal

 Avspredde områder  Dynamisk     Avsperrede områder
 Tilbygg på terminal



UTEROM I  T E T T  BY  — OMRÅDEFØRINGER U TEROM I  T E T T  BY  — TOMTEFØRINGER

Krav/målsetting: Min 75% utnyttelsesgrad Min 50% bebygd areal Min 15 % offentlig plass 
inkludert park

Krav/målsetting: Min 200% 
utnyttingsgrad

40–60% annet formål  
enn bolig

Min 5 innganger per  
100 m gate

Krav/målsetting: Min 10% park Max 25% bilvei  
(gater for forgjengere 
kollektiv etc teller ikke)

Krav/målsetting: Min 10% næring i 
førsteetasjer mot gater

1500 m2 
sammenhengende 
gårdsrom

OPPNÅDD :
179% BRA 40% 19%

OPPNÅDD :
298% i snitt av alle 
byggetomter

48 %

OPPNÅDD :
14% 13%

OPPNÅDD :
Snitt 1600 m2

 Vi har sikret området en 
riktig utnytting. Dette vil 
kunne gi ønsket tetthet, 
og sikre en økonomisk 
gjennomføringsmulighet.

Store områder går bort til 
regionalt veisystem, med 
rundkjøringer og mer. 
Dette trekker snittet ned. 
I dagens Bergen sentrum 
er det bebygde arealet på 
ca 40%. Vi har valgt å gi 
mye plass til utearealer, 
for så å tillate noen høye 
bygg. Dette reduserer 
fotavtrykket på bygg, men 
gir gode uterom.

19 % offentlig plass sikrer 
nye beboere attraktive 
uterom de kan oppsøke. 
Det private utearealet 
og det offentlige innehar 
to viktige og vesens 
forskjellige funksjoner.  
Et privat uterom kan ikke 
erstatte mangel på et 
offentlig uterom. Under 
utvikling av bystrukturer 
bør man sikre det offentlige 
arealet først, så kan man 
bygge ut selve bystrukturen. 
Det har vi gjort!

 Vi har utviklet en 
tett bystruktur, som 
både oppfyller krav til 
uteområder og tetthet på 
tomt. De gode byområdene 
er nettopp både tette og 
grønne.

Med en boligandel på 
52% har vi gitt Bergen det 
løftet i sentralt plassert 
befolkning byen trenger, 
men vi har samtidig 
sikret nok andre formål i 
bebyggelsen til å kunne 
være sikker på at det blir 
en høyst levende bydel.  
Fra morgen til kveld.

Alle boliger og næringsbygg 
er vist med aktive fasader 
og innganger ut mot de 
viktigste gateløpene.

 Grunnet tilgrensende 
områders mangel på grønt, 
ble det viktig å kompensere 
for det i prosjektet. Vi har 
sikret Dokken og byen 
rundt sårt tiltrengte grønne 
offentlig tilgjengelige 
arealer.

Selv med det store 
regionale veisystemet på 
tomten har vi utviklet en 
fotgjenger- og gåby.

 Mot de viktige urbane 
gatene er førsteetasjene 
vist som næring eller 
innehar andre offentlig 
tilgjengelige funksjoner. 
I gater som ikke har det 
samme urbane potensialet 
har vi tillatt boliger også på 
bakkeplan.

Vi har sikret lys, luft, og 
store nok gårdsrom. Dette 
gir muligheter for gode 
lekeplasser, idrett/sport, 
og mer stille delområder i 
gårdsrommene. Mangfoldet 
i uterom er sikret.
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Ved å etablere et nytt veisystem, gangnettverk og ny bro 
over Puddefjorden forandres tyngdepunktene i byens 
potensialer for urbant liv. Det er ikke nødvendigvis slik at 
noen områder mister sitt potensiale, men forandringer vil 
skje. Det viktige blir å undersøke mulig virkning av et fore-
slått prosjekt, og justere prosjektet en ønsker å bygge, frem 
til virkningen harmonerer med det en prøver å oppnå.

I kartene under er det vist to «betweenness-kart». De 
ser på gang- og sykkelavstand (3000 meter) i Bergen, og 
analysen regner ut hvor det er mest sannsynlig at folk vil 
bevege seg. Analysen regner ut alle de raskeste veiene, fra 
alle punkt i Bergen til alle andre punkt i Bergen. En gate 
som har mange slike raske veier, vil markeres i rød. Tanken 
er at de aller fleste av oss går eller sykler den raskeste veien 

til dit man skal, og de røde veiene i kartene vil dermed ha 
større sjanse for å ha mennesker i dem. Går man ut i felten 
og teller personer i gatene i den virkelige verden finner man 
høy korrelasjon mellom analyser og virkelighet. Analysen 
er en av mange analyser en kan gjøre for å måle og for-
utse urbant potensial. Utvikling av prosjektet på Dokken 
vil påvirke dagens bilde, da det både tilbyr nye målpunkt 
for dem som allerede bor i byen, men også flere mennesker 
som vil bruke byens eksisterende gater. Ser vi på de to kar-
tene blir forskjellene tydelige.

I 2015 ser vi at fotgjengerstrømmene følger de store 
sykkelaksene inn og ut av byen. Mot Danmarksplass, mot 
Haukeland og mot Sandviken. I selve byen går aksen over 
Torgallmenningen og mot Bryggen, samt et strekk mot Lak-

Koblethet

2015 2040

sevågsiden over Puddefjordsbroen, før akkurat dette strek-
ket  pulveriseres noe på andre siden. Sentrumsgatene er fra 
gule til rød, som viser et ålreit potensiale. En ser også at 
man ikke skal langt utover bryggen, Nordnes eller Møhlen-
pris før det urbane potensialet knapt er tilstede. Dette ser 
en jo også på hva som finnes av funksjon der i dag. Her er 
faktisk mye tomt, og næringsaktører sliter.

Ved å etablere prosjektet «Visjon Dokken» forandres bil-
det. Den største og viktigste forskjellen er den nye koplin-
gen mellom Dokken og Laksevåg. Disse to byutviklingsom-
rådene utfyller hverandre. Her vil det komme en ny gate 
med et av byens høyeste urbane potensialer, fra Laksevåg, 
langs fjorden, over Puddefjorden, over Dokken, til Nøstet 
og inn i sentrumsstrukturen. Dette vil kunne tilby byen 
store nye utviklingsområder ved sjøen, som er i direkte til-
knytting til byens urbane nettverk. Det er en mangelvare i 
dagens Bergen, og vil være fundamentalt nytt.

Og dette kan utnyttes! Utvikling av Laksevåg er kritisert 
for ikke å ha god nok kobling til byen. Det finnes ikke gode 
nok kollektivsystemer. Dette grepet vil derimot fjerne mye 
av behovet for kollektivsystem i det hele tatt. Det mest 
naturlige er å bygge videre på tankene fra gåbyen Bergen 
og se på muligheten av å utvikle bydeler som er koplet 
sammen med gang og sykkelnett, ikke motorisert transport. 
Det sagt, fortjener selvsagt Laksevåg også et høyfrekvent 
kollektivsystem, men i denne sammenhengen er det i andre 
rekke. 

Prosjektet på Dokken muliggjør dermed en helt ny måte 
å tenke det urbane Bergen på. Vi trenger ikke lengre koble 
vekstperspektiver utelukkende mot Bybanestopp og linjer 
mot sør, nord eller vest. «Visjon Dokken» muliggjør store 
sjønære byområder til bybygging — og ikke bare på Dok-
ken! Vi håper dermed at disse funnene kan være med å 
skipe visjonen «Havbyen Bergen». En visjon om Bergen by. 
En ramsalt visjon om hvordan vi kan ta havet tilbake. En 
tanke om hvordan vi igjen kan bli en maritim hovedstad. 
En by full av Bergensere som ser utover mot havet, mot 
resten av verden, og ikke innover i landet, over fjellet eller 
i havarerte bybanetunneler mot Bergen Nord. Vår identitet 
er knyttet til havet. La oss ta det tilbake.

Visjon Dokken vil også bidra med andre og viktige ele-
menter for byen:

 ɋ Et kollektivsystem på Dokken bør kunne koples 
mot Møhlenpris og Møllendal og muliggjøre 
bytransformasjon også der.

 ɋ Visjon Dokken tilbyr store offentlige grønne arealer til 
eksisterende byområder som trenger dem.

 ɋ Visjon Dokken tilgjengeliggjør over 1.500 løpemeter 
sjøfront, og møblerer arealet med offentlig tilgjengelige 
parker og idrettsmuligheter.

 ɋ Visjon Dokken knytter sammen bydeler i Bergen på 
tvers av Bergensdalen, ikke på langs. 

 ɋ Øker befolkningstetthet betraktelig i byen, sikrer 
derigjennom et bærekraftig næringsliv

 ɋ Er et tydelig innspill til kommunens 10 på 10.

 ɋ Er en tvers gjennom bærekraftig mulighet for byen

 ɋ Gir potensialer for en byutvikling som vil vekke 
internasjonal oppmerksomhet. En plussbydel, som gir 
mer enn den tar, som produserer mer enn den bruker. 
En fremtidens bydel i hjerte av Bergen.

Høy verdiLav verdi
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Prosjektet muliggjør transformasjon og nybygg: Dette gir 12 500 nye beboere i Bergen sentrum!

NORDNES

SENTRUM, SANDVIKEN, 
NYGÅRDSTANGEN 
OG BYGARAS JEN

1000 
mennesker

UK JEN TE  
OG S TORE  
PO T ENSIALER

Hvis en har folketellinger i byen i de samme gatene som 
kommer ut med «stort urbant potensiale» i konnektivitets-, 
koplethet- og betweenness-analyser finner man god korre-
lasjon mellom analyse og virkelighet. Det betyr at vi med 
ganske stor sikkerhet kan fastslå at «Visjon Dokken» har 
muligheter for å lage gode handels-, nærings- og bygater. 
Det er umåtelig viktig for å kunne lage gode bymiljø, og vik-
tig for å kunne generere den boligveksten i sentrum som vi 
ønsker. De urbane gatene i byen vår er det som skiller en by 
fra et boligområde. Det er her det er grobunn for butikker, 
for kafeer, for skomakere og for kjøpmenn som selger prin-
sefisk, sosekjøtt og skillingsboller. Når vårt prosjekt både 
genererer slikt liv internt, men også utløser tilsvarende 
muligheter i alle nærområder, vet vi at vi har gjort et godt 

strukturelt grep for byen vår. Vi utvider den. Vi bygger den 
videre. Vi gjør den bedre. «Visjon Dokken» bidrar til vekst i 
hele det sentrale Bergen.

 For ser en på potensialene som er vist i nærliggende 
byområder er de store. Laksevåg har startet planarbeid 
med muligheter for 3000–5000 mennesker, men trenger en 
kopling mot byen. Møhlenpris og Møllendal har nydelige 
områder for bolig, men trenger kollektivnett og sammen- 
kopling til sentrum. Nordnes trenger flere folk, her står 
mange bygg tomme. Potensialene i sentrum er store og 
mange, og alle vil nyte godt av flere besøkende, flere hand-
lende, og flere sentralt boende bergensere.

L AKSEVÅG

MØLLENDAL ,
MØHLENPRIS

3000—5000 
mennesker

2000 
mennesker

DOKKEN, 
JEK TEVIKEN

5000—6000 
mennesker
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Det vi mener å ha synliggjort gjennom dette arbeidet, er at 
et prosjekt som dette vil kunne katalysere også de andre 
prosjektene byen trenger for å nå sine mål. Dette prosjek-
tet har servert løsninger langt utover egne eiendomsgren-
ser. Og det er slik vi må tenke. Vi må tenke tverrfaglig, ikke 
flerfaglig. Vi må tenke byutvikling, ikke tomteutvikling. Og 
vi må tenke systemer ikke arkitekturer. Jo mer komplekst 
det faglige arbeidet med byutvikling blir, jo mer trenger vi 
denne typen samarbeidende prosjekter. Det er ingen aktø-
rer som kan alt om byutvikling alene. Det vi håper å ha 
skapt er et motsvar til sektorialiseringen av bypolitikken. Vi 
tåler ikke at SVV bare lager veier. At BOH bare tenker havn. 
At eiendomsutviklere kun tenker eiendom. Eller at arkitek-
ter kun tenker arkitektur. 

Gjennom artikkelserien «Tilfeldighetenes by» satte BT 
fokus på ulike sider av byen vår som kanskje ikke fungerte 
optimalt. De har siden fått hard kritikk for å være for nega-
tive. For å snakke byen vår ned. Det var aldri meningen. 
BT, og oss som skrev kronikkene, hadde en intensjon om å 
nærme oss en diagnose på hva som kanskje var feil. Vi tren-
ger en diagnose før vi kan tilby riktig medisin. Og dette pro-
sjektet er en av de viktigste medisinene vi tror byen trenger. 

Det som gjør oss ekstra optimistiske er nettopp at alle 
aktørene som har fått visjonen presentert er positive. Dette 
gjelder Bergen Havn. Tidligere byrådsleder Martin Smith 
Sivertsen. Nåværende byrådsleder Harald Schjelderup. 
Representanter fra fylket og fra administrasjonen i Bergen 
kommune. Næringsliv, investorer, eiendomsutviklere uten-

Bergen kommunes politikere ga seg selv en utfordring med å  
skape 10.000 boliger innen ti år i Bergen sentrum. Dette er en ambisiøs  
og flott målsetting. Det er mange faktorer som skal klaffe for å få det til, 

men «Visjon Dokken» kan og bør være ett av mange delprosjekt.

for området, på Laksevåg, på Møhlenpris. Og fremtidige 
brukere som den marine klyngen, universitetet, sjømatnæ-
ringen og mange flere. 

Det vi mangler, og som vi håper å få til i tiden som kom-
mer er å skape et rom, en mulighet, der vi klarer å samle 
beslutningstakere rundt et bord. Det vil alltid være det 
første skrittet for å kunne skape en forandring av denne 
størrelse. Vi trenger statsetater, regionale etater, Bergen 
havn og Bergen kommune rundt samme bord og med et 
felles mål; Å utvikle Bergen på en mest mulig bærekraftig 
måte. I dette bildet må havnen flyttes vekk fra Dokken, og 
vi må utvikle Bergen langs havet. Men for å starte denne 
livsviktige samtalen mellom ulike etater, trenger man en 
visjon. Det var det «Fjordbyen Oslo» var for Oslo. Ser en 
på visjonene i «Fjordbyen» ligner de ikke mye på slik Ope-
raen, Barcode og resten av Bjørvika ser ut i dag, men det var 
den som var begynnelsen. Visjonen. Vi håper vi har gitt de 
samme aktørene som satset på fjordbyen Oslo en visjon for 
Havbyen Bergen. Og vi mener vi har bevist hvorfor den bør 
gjennomføres.

For dette prosjektet er nært opp til alle kvalitetsmål 
innen internasjonal forskning på bærekraftig byutvikling. 
Vi vet det kan utvikles gode boliger, gode uteområder og 
spennende gater. Vi har analysert og målt det. Vi vet vi kan 
tilby ønsket befolkningstetthet, men fortsatt ha fine private 
utearealer også på bakkeplan. Vi vet vi kan få både store og 
små leiligheter. Vi kan tilby husrom for studenter, for nyeta-
blerte par, for familier, for de urbane høyt utdannede 40- og 
60-åringene som er på toppen av sin karriere, og for pen-
sjonistene som selger eneboliger og flytter til byen. Vi vet 
vi tilbyr de kvalitetene som er viktigst og mest etterspurt 
når vi skal kjøpe hus, og vi vet at dette også kommer eien-
domsutviklere til gode. Og til slutt vet vi at prosjektet kan 
gjennomføres.

For gjennom nøyaktige studier av prosjektets ulike faser. 
Gjennom kontroll på utgifter og mulige inntekter. Gjen-
nom å sikre at ulike bebyggelsesetapper kan gjennomføres 
økonomisk hver for seg, og med en samtidig nedbygging 
av Bergen Havn over tid, så er denne visjonen 100% gjen-
nomførbar. Vi kan rett og slett bestemme oss for at dette 
gjør vi. I Oslo fant man andre havnelokasjoner som kommu-

nen opparbeidet i en mellomfase. Da kunne man begynne 
å transformere meter for meter, uten å være bekymret for 
at hele den nye havnen måtte være ferdig bygget først. Det 
er avgjørende at denne typen visjoner også har kunnskap 
om denne typen prosesser. Og vi mener vi har vist en mulig 
gjennomføringsmodell for prosjektet.

Men mest av alt mener vi at vi må gjøre det fordi byen 
trenger det. Vi trenger det alle sammen. Vi har vist en 
mulighet for en energiproduserende plussbydel midt i Ber-
gen. Det ville vakt internasjonal oppsikt om vi fikk det til. 
I det regionale perspektivet vil dette også være det mest 
bærekraftige grepet vi kan gjøre. VI kan ikke lengre styre 
mot et utbyggingsmønster som sakte kveler oss i vårt eget 
svevestøv. Gåbyen Bergen er avhengig av dette prosjek-
tet for å kunne lykkes, og vi mener at dette prosjektet bør 
komme før, heller enn siden.

Vi tror dette er et godt prosjekt, og vi håper også pro-
sjektet blir godt mottatt i lokale medier, og at den gjengse 
Bergenser ser verdien av det vi har ønsket å vise. Hverken 
EGD eller OBOS har noen eierinteresser i Dokkenområdet. 
Dette er gjort som en gave til byen, og det står det stor 
respekt av. Vi håper alle tar imot gaven med åpne armer og 
at vi sammen kan diskutere Bergensvisjonen.

Vi er stolte over å ha stått som prosjektets ledere.

siv ark. fredrik barth

Fagansvarlig byutvikling
asplan viak

siv ark. lars c. pedersen

Kontorleder / Partner
mad bergen

92    visjon dokken visjon dokken    93

o p p s u m m e r i n g

Visjon Dokken

o p p s u m m e r i n g

Havbyen Bergen:
En ny måte å tenke det urbane Bergen på
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