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KILDN 
TIL FREMTIDEN

er utført av COWI på oppdrag for Tertnes Holdning AS og Rexir Holding AS, og  
ledet av Håkon Iversen, Markeds- og Utviklingssjef, Smarte Byer og Bygg, Divisjon 
Bygninger.

VISJONSSTUDIE, BERGEN 19. MAI 2020

Oppgaven har besvart kundens bestilling gjennom å visualisere, konseptualisere og 
realitetsbehandle kundens visjon om en ny snuhavn for cruiseskip og hjemmehavn 
for hurtigrutebåter på Vestlandet. Dette er en visjonsstudie der de overordnede  
perspektivene etablerer et nytt fremtidsbilde for ny havn. Visjonen har åpnet mange 
nye muligheter for å skape den nullutslipp havnen de nasjonale og internasjonale 
politiske føringer etterspør.  COWI har tegnet forslag til ny kompakt og smart havn der 
grunnlaget for mobilitet i regionen er lagt til sjøen. Visjonen viser innovative løsninger, 
konsepter og prinsipper som ikke har blitt tilegnet havner tidligere. Dokumentet er 
dynamisk, og grunnlag for revisjoner i den kommende prosessen der initiativtaker 
skal gå fra visjon til planprosess.
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COWIs 
PROSJEKT TEAM

COWI har planlagt fremtiden siden 1930. I mer enn 90 år har selskapet satt fotavtrykk globalt 
gjennom innovativ ingeniørkunst, og en 360-graders evne til å sette faglig kompetanse og 
dyktighet i forkant for å løse komplekse prosjekter. Kildn er et slikt prosjekt. Vi har i løpet  
av utviklingsprosessen med visjonsstudiet vært tradisjonen tro og fulgt opp med høy  
innovasjonsgrad og solid tverrfaglig forankring for å sikre visjonens fundament.

Prosjekt teamet har vært ledet av Håkon Iversen. Han har i tillegg til å lede COWI sin del av 
prosessen, også tegnet Kildn og utviklet konseptets seks hovedfunksjoner som er bærende 
for Kildn som konsept. Teamet har bestått av til sammen fjorten rådgivere med bakgrunn fra 
veg- og transport, samferdsel, bro, tunnel og marin konstruksjon, geologi, bygningsfysikk, 
miljø, sikkerhet og beredskap, energi og elektro, urban design, placemaking, arkitektur,  
teknologi og digital arkitektur, eiendomsutvikling, politikk og kommunikasjon, logistikk,  
fremtidsforskning, design og smart by, bygg- og havnekompetanse.

Håkon Iversen leder COWI sin smartby-, bygg- og havnesatsning, og har gjennom sin korte 
tid i COWI bygget en stor portefølje på havner, smartby og mobilitetsprosjekter. Han er hands 
on på alle sine prosjekter, og har vært ledende i hvordan Kildn har blitt formet som konsept. 
Dette er et havneprosjekt som krever det beste av kompetanse. Kaj Nykjær Jensen er COWI 
sin fremste ekspert på havner. Han har siden han startet i selskapet i 1972 vært delaktig  
som rådgiver og prosjektleder i nærmest alle store internasjonale havneprosjekter. Kaj 
har tegnet grunnrisset for Kildn som havn, med de overordnede beregninger, hjulpet av  
konstruksjonsrådgiver Erik Sellick. Ut ifra disse grunnlagstegningene og beskrivelsen har 
Kildn sin form og arkitektur blitt skapt. For at Kildn skal muliggjøre nullutslippsmålet, er  
energi nøkkelen. 
Vi har strukturert Kildn rundt fire fornybar energikilder, og her har COWI sine energieksperter 
Ole Christian Nebb og Rune Teigland beskrevet prinsipielle løsninger for hvordan batteri- 
lagring i fjell kan kombineres med termisk energi fra sjøen, solcellepaneler på taket og salt-
vannskraftverk i et unikt samspill. 

Kildn er en visjon bygget på samspill - et samspill mellom energi og digital arkitektur 
(beskrevet som IoT i rapporten) der intensjon er å optimalisere forbruk, produksjon og  
distribusjon. Haavard Tufta, som er COWI sin forretningsutvikler på smarte bygg, har med 
sin bakgrunn fra ATEA formulert sine tanker knyttet til den datadrevne havnen og sammen-
hengen med smarte bygg. Arkitekturen er dristig, og utfordrer byggtekniske prinsipper, men 
her har Kim Christensen, med sin lange erfaring med komplekse konstruksjoner, korrigert 
tidlige skisser i retningen vi ser presentert i dag. 
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COWIs 
PROSJEKT TEAM

Da Kildn forsterker naturmangfold, og bringer eksisterende terreng over på taket, har 
Kaj-Andreas Hanevik gjort en overordnet vurdering på områdets naturmangfold med viktig 
innspill for hvordan best mulig ivareta dette gjennom Ny Havnearkitektur. 

Hvordan skal mennesker og varer fraktes til Kildn på land? Ambisjonen er at Kildn en 
gang skal kunne være selvforsynt på egen energi og dermed gjennomføre hundre prosent  
adkomst via sjø. Det tilsier at behovet for et stort veisystem ikke er nødvendig. COWI sin 
veiplanlegger Sverre Lønning har i tidlig fase gjort en overordnet vurdering av veitrase fra 
fylkesveg 524 Skiftesvikvegen, og ned til Kildn. 

Terreng er kupert og svært krevende, noe som krever at nærmere en kilometer fra hoved- 
inngang til Kildn må etableres som tunnel. Dette har vi tatt høyde for som del av nåværende 
konsept.

Arealplanlegger og arkitekt Mariann Skei Fossheim har bidratt med teknisk bistand. Hun  
har bistått Håkon med å legge til rette landskap, terreng, og arkitektur i forhold til riktige 
koordinasjoner og geografiske punkter. I tillegg har hun bidratt med hjelp til å strukturere  
modellene for ekstern visualisering av Rask Enterprises AS, som også har laget alle  
illustrasjoner og filmer knyttet til prosjektet. 

Et prosjekt som Kildn vil berøre mange og har derfor også mange interessenter. Prosjektet  
har også hatt som mål å svare opp politiske føringer og signaler, samt speile nasjonale, 
regionale og lokale målsettinger knyttet til bærekraft og utvikling. Her leder Rina Brunsell  
Harsvik prosessen med stø hånd. Ole Emil Johnsen og Kristoffer Jakobsen bidrar til  
profesjonell kommunikasjon og formidling av Kildns målsettinger og løsninger mot ulike 
interessentgrupper. Randi Jahnsen har sørget for at den administrative delen av prosjektet 
har blitt godt ivaretatt.

Kildn har tilført COWI unik innsikt i hvordan slike prosjekter kan utvikles for fremtiden.
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INNLEDNING

Kildn skal bli verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal og lokal passasjer- 
trafikk og snuhavn for cruiseskip, hjemmehavn for fjordturisme, og for den regionale blå 
bybanen. Vi har laget en visjon for fremtiden. En overordnet visjon som formidler en historie 
der kunnskapen ligger som viktig bakteppe, der dagens utfordringer styrer visjonens retning 
og vår forståelse av fremtiden tilegnes Kildns innhold, og uttrykk. 

Selv om dette er en visjon, har vi gjennom hele prosessen testet våre forslag for sin realiser- 
barhet, og beskriver ved flere anledninger hvordan visjonen kan gjennomføres. Kildns  
prosjektteam er satt sammen med unik tverrfaglig bredde. I tett samarbeid med initiativ- 
taker Tertnes Holding, har COWI utviklet et konsept som kan bli et foregangsprosjekt. For 
det er ikke bare den høye innovasjonsfaktoren, og teknologiske utviklingen som har diktert 
strek og innhold. De mange politiske føringer internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt 
har ligget til grunn som kompass for hvilken retning Kildn skal ha, hvilken form den skulle få  
og hvor stort vi skulle tegne. 

Kildn er lokalisert i Askøy kommune. Dette er en kommune som har et uttrykt politisk mål 
om å styrke persontrafikk til sjøs. Kommunen vil også stimulere til bruk av fornybare og 
alternative energikilder.  Videre ønsker kommunen etablering av ny og grønn næring, samt 
grønne arbeidsplasser. Det er viktig for kommunen å ta vare på naturmangfoldet. Dette er 
sentrale mål som Kildn ønsker å ivareta i sin lokale tilstedeværelse. Men dette skjer ikke 
av seg selv, og krever en langsiktig satsning fra de ulike aktørene som involveres i dette  
utviklingsløpet. Derfor trenger samfunnet konkrete prosjekter som Kildn for å utvikle de 
praktiske svarene på dagens utfordringer.

Det er viktigere enn noensinne å satse på fornybar energi. Dersom nullutslipp er målet, 
kan Vestlandet lede an med  sin satsning på fornybar energi. Da er det utvilsomt behov for 
mer innovasjon for å utvikle dagens energikapasitet for å løfte ytterligere det Vestlands- 
meldingen 2020 peker på som globale megatrender. Det er trender som skaper store 
muligheter for Vestlandet, der for eksempel etterspørsel etter fornybar energi og industri- 
produkter basert på fornybare energikilder blir viktig. 

Maritim virksomhet er blant lederstjernene innen elektrifisering, digitalisering og bruk av ny 
teknologi. Det betyr at flere nye prosjekter må inneholde løsninger der energi forbrukes, pro-
duseres og distribueres mye smartere og mer effektivt. Kildn er tegnet med grunnlag i seks 
hovedgrep som skal bidra til ambisjonene om å bli en nullutslippshavn, men legger til rette 
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for lavutslippsløsninger i omstillingsfasen. Da stilles det krav til brukere av havnen, og til  
at det nasjonalt tilrettelegges for en fullelektrisk blå mobilitet. Vår tilnærming til Kildn bidrar 
til å endre måten havner skal bygges på i fremtiden, fordi løsningen er et resultat av en  
sammenhengende politikk for mobilitet, areal og maritimnæring som er skapt i et samarbeid 
mellom kommunen, næringslivet og innbyggerne. 

For at Kildn kan realiseres, må utvikling tenkes på ny måte. Tradisjonell planlegging tar 
ikke helt høyde for den elektriske fremtiden som kommer. I et realiseringsperspektiv er det  
viktig at Kildn også bidrar til at FNs bærekraftmål ivaretas. Vi har definert ni av målene som  
relevante for å nå Kildns  visjon.

Kildn er et unikt prosjekt. Det er komplekst fordi innovasjonsgraden er høy.  Mye av tekno- 
logien vi ønsker benyttet er ikke fullt utprøvd og skalaen utfordrer norsk måte å tenke  
tilsvarende prosjekter på. Samtidig så har vi vært oss bevisst under hele prosessen de 
politiske føringene som er lagt, og som vil ilegges norsk skipsfart fra 2026. Dette er krevende 
føringer som følger med betydelige investeringer, og krav til omstilling. Med det som  
grunnlag har allerede Kildn et fortrinn: ingen andre havner er bygget slik, eller er under  
utbygging med slikt konsept. Det gjør at prosjektet fremstår som Kildn til fremtiden der  
nasjonale politiske krav løses.

Håkon Iversen
COWI
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Politiske føringer
Det ligger en rekke politiske føringer på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå som 
beskriver den fremtiden Norge ønsker å utvikle seg mot. Et nullutslippssamfunn er en gitt 
målsetting mot 2030. Det vises blant annet til Regjeringens handlingsplan for grønn skips-
fart1 der alle norske havner skal være nullutslippshavner innen 20302 . 

Grunnlaget for Regjeringens maritime strategi Maritime muligheter – blå vekst for grønn 
fremtid3  er forankret i et uutnyttet potensial til å gjøre skipsfarten grønnere, og at man  
videreutvikler både ny og eksisterende teknologi innen hele den maritime næring.  Dette 
skjer ikke av seg selv, og krever derfor langsiktig satsning fra de ulike aktørene som  
involveres i dette utviklingsløpet. For å nå målsettingene er man avhengig av at myndigheter, 
forskning, kommersielle og industrielle aktører samarbeider i felles realiserbare prosjekter. 

Bergen kommune har vedtatt at deler av havna skal flyttes ut av sentrum og blant annet 
etableres på Ågotnes. Bergen er i dag den største anløpshavnen for cruisebåter i Norge og 
er svært viktig for reiselivsnæringen. Det er likevel utfordrende å motta opptil åtte cruise-
båter daglig så nærme bysentrum. Bergen kommune har vedtatt at antallet skal reduseres 
fra åtte til tre anløp per dag. Samtidig er det stor sannsynlighet for at cruisetrafikken vil øke i  
fremtiden, også etter at restriksjoner knyttet til Covid-19 (korona) er fjernet og samfunnet 
har normalisert seg. Det er tegn som tyder på at krav om nye og bærekraftige løsninger vil 
innføres. 

Cruiseskip vil sannsynligvis få flere restriksjoner mot å anløpe historiske bykjerner og  
sentrum. Allerede før koronautbruddet hadde norske myndigheter innført krav om nullutslipp  
fra turistcruise og -ferger i verdensarvfjorder senest innen 2026. Det er ventet at slike krav vil 
utvides til også andre norske fjorder innen 20304.  Askøy kommune har vedtatt i kommune-
planens samfunnsdel mål å styrke persontrafikk til sjøs. Kommunen vil stimulere til bruk 

“DET GLOBALE FREMTIDSBILDET 
VISER EN UTVIKLING DER BLANT 

ANNET SELVDREVNE FARTØY6 , BLÅ 
OG GRØNN VEKST, TEKNOLOGISK 
INNOVASJON INNENFOR MILJØ -OG 

ENERGI ENDRER FORUTSETNINGENE 
FOR HVORDAN HAVNER VIL BYGGES 

I FREMTIDEN.”
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av fornybare og alternative energikilder5.  Videre ønsker kommunen etablering av ny og 
grønn næring, samt grønne arbeidsplasser. Det er viktig for kommunen å ta vare på natur-
mangfoldet. Man trenger derfor konkrete prosjekter som Kildn for å utvikle de praktiske 
svarene på dagens utfordringer og fremtidens mål. Den teknologiske utviklingen av selv- 
kjørende fartøy driver frem behovet for vesentlig økt elektrifisering av maritim sjøfart. Sett i 
et bærekraftig perspektiv er sjø- og kystlinjen en driver i de store økonomiene i verden, også 
i norsk økonomi. 

Det fremmer en blå og grønn vekst der Norges rikdom er knyttet til vann og hav. Fordi Norges  
geografiske plassering mot verden er unik, har havner og kystsamfunn tradisjonelt vært 
kilden til nye ideer og innovasjon. Dette er ressurser som bidrar til at bærekraftmålene kan 
realiseres, og at utviklingen av det grønne skiftet forankres rundt sterk sirkulær økonomi. 
Foredling og høsting av bioressurser fra havet har stor oppmerksomhet. Det gjør at Kildn 
også i et regionalt perspektiv blir en sterk bidragsyter til videre utvikling og formidling av  
akvakultur, annen industriell virksomhet særlig knyttet til fornybar energi. 

Skipsfart er i hovedsak et mer energieffektivt transportalternativ for godstransport enn  
veitrafikk, men har fortsatt en lang vei å gå for å nå utslippsmålene når det blant annet 
gjelder cruisenæringen. Dette handler i stor grad om investeringer, og tilgjengelighet til  
alternative miljøvennlige energikilder hos eksisterende havner. De senere år har skipsfarten 
blitt underlagt et strengere internasjonalt regime med regler som begrenser utslipp til luft 
og vann. Kravene til blant annet kutt i kostnader knyttet til drivstofforbruk gjør at rederne i 
økende grad søker etter nye måter å bli mer energieffektive på.  Eksempler på dette er de 
omstillingsprosessene som eksempelvis skjer i Stavanger Havn, Trondheim Havn, Bergen 
Havn m.m. Havnene påvirker sjøtransportens kostnader og konkurranseevne, og er bidrags- 
ytere til å fremskynde utviklingen mot elektrifiserte løsninger innenfor transport via sjø. 

Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart, Nasjonal havnestrategi, Blå muligheter – 
regjeringens oppdaterte havstrategi, og Nasjonal transportplan for 2014-2023 og 2018-
2029, er noen utvalgte politiske føringer som legger grunnlag for ønsket utvikling og  
ambisjon.

Maritime utfordringer
Det skjer endringer i norske havner, og tunge investeringer gjøres for å håndtere de  
kommende omstillingene som kreves fra 2026 i henhold til handlingsplanen til Regjeringen 
der norske havner skal bli nullutslippshavner 7.

Maritim sektor gjennomgår enorm teknologisk utvikling, og Norge er i forkant på flere 
områder, deriblant på gjennomføring av autonome løsninger, samt på elektrifisering og  
digitale styringssystemer. Yara Birkeland8 er et eksempel på norsk klimapolitikk i praksis. 
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Utfordringer knyttet til hvor raskt omstillingen vil være, heftes i stor grad på strømkapasitet 
i norske havner. Skal en elektrifisering kunne gjennomføres der skip og ferjer forventes å 
bli batteridrevet, må havnene tilby nok effekt. Det er en utfordring for flere byer at effekt- 
overføring til ladepunktene ikke er gode nok, og på ingen måte i dag vil klare kapasitets-
behov for flere cruiseskip samtidig dersom det skulle være aktuelt.  Som eksempel jobber 
nå Stavanger Havn med å utvikle kapasiteten sin gjennom Elnet219 -prosjektet. Karmsund 
Havn10  investerer mer enn 1.3 milliarder på ny havnestruktur og flere norske havner jobber 
aktivt mot omstillingen for å klare nullutslipp vekst. Det er kostnadskrevende og tar tid.  Per 
nå eksisterer det ingen havner i Norge som baserer seg fullt og helt på nullutslipp.et, eller er 
under bygging, med nullutslipp som 100 prosent løsning.

Overturisme i sentrum
Fram mot 2050 forventes en økning med 70 prosent urbanisering i verdens byer11. Det  
betyr at gjeldene fortettingspolitikk må håndteres annerledes i tiden som kommer. Tilgang 
til areal i bysentrum blir kritisk for å unngå stor grad av byspredning. Dette er gjerne en  
problemstilling som knyttes til storbyer. Likevel møter tettsteder som Askøy samme ut-
fordring fordi mangel på areal i bysentrum fører til større innflytting til steder som Askøy. 
Tilgang til areal i Bergen sentrum er begrenset. En delvis løsning på dette kommer i 2026 
når 240 mål land frigjøres på Dokken ved flytting av containerhavnen til Ågotnes. Dette er et 
eksempel på hvordan eksisterende havnefunksjoner kan og bør utvikles i tråd med kravene 
til nullutslipp. Likevel må havnefunksjoner som er kritisk for både transport, logistikk, cruise 
og fergenæring vedvares. Da må gode alternativer skapes som blant annet bidrar til å styre 
turiststrømmen og hindre overturisme i Bergen Sentrum.

Kildn tilbyr et slikt alternativ.

Cruisenæring i endring
I 2013 utgjorde grunnlaget 22 millioner cruisepassasjerer på verdensbasis. I 2017 var tallet 
ca. 26.7 millioner. Veksten i antall cruisepassasjerer kom hovedsakelig i asiatiske farvann. 
Hovedscenario som presenteres nå er 2.5 prosent årlig vekst i perioden 2018 – 2028 og 1.5 
prosent årlig vekst i perioden 2028 – 2060.
Det gir ca. 2.600 anløp i norske cruisehavner i 2060 forutsatt at ingen nye havner bygges. 
Dersom man legger et geografisk utviklingsmønster til grunn for etterspørselen av cruise- 
opplevelser de siste 20 årene, vil hovedandelen av veksten i antall anløp i perioden 2018 – 
2060 komme i byhavner på Vestlandet. Det er ingen reduksjon av etterspørselen etter cruise- 
opplevelser i Norge. Dette følger global vekst hvor særlig USA og Asia går frem som viktige 
destinasjonsmarkeder. Kildn blir en komplementærhavn til Bergen. Som destinasjonsmål 
vil Kildn utvikle en særegen profil i verdensklasse, og alene uavhengig havnefunksjonene 
ha høy attraksjonsverdi på grunn av sin form, innhold og lokalisering. Det er i så måte en 
viktig satsing som skal å samle cruise, ferger, fjordturisme, blå bybane, næring, destinasjon,  
forskning, severdigheter og naturmangfold under ett tak. 
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I Norge har man et godt utgangspunkt for å møte klimaendringene. 
Likevel kan ikke dette gjøres uten å forberede seg godt på overgangen  
til et samfunn med lave utslipp. Verden har allerede sluppet ut store 
mengder med CO2₂ og kutt må komme raskt dersom man skal klare 
1.5 – graders målet. Det er påpekt i forrige kapittel et behov for  
flytting av personer og gods fra land til sjø for å klare omstillingen 
mot nullutslippsvekst. Nullutslippsvekst fordrer en del endringer. 

Endringene er relatert til bruk av transportmiddel, overgang til for- 
nybare energikilder som imøteser kravene til nullutslipp, og endringer 
relatert til turisme og næringsutvikling.
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Vi må derfor forberede oss 
både på klimaendringer og på de 
økonomiske virkningene av over-
gangen til et lavutslippsamfunn.

– Martin Schanke
ledet ekspertutvalget for regjeringen som lagde 

Klimarisiko og Norsk økonomi, 2018. 

Th
em

a.
no
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Den blå mobiliteten
Initiativtakere til prosjektet har besluttet at hovedadkomst til Kildn skal skje via sjøen. Den blå 
mobiliteten er prosjektets miljøambisjon for å klare oppnå nullutslippsvekst, imøtekomme 
norsk politikk fra Vei til Sjø12  og motivere rederier til å raskere gjennomføre omstilling fra 
fossilt drivstoff til 100 prosent elektriske fartøy. Muligheten for å utvikle den regionale blå 
bybanen er stor. Geografisk har Vestlandet med sine mange kystnære tettsteder, småhavner 
og kaier, fjorder og viker, det mangfoldet som er nødvendig for utvikling av bærekraftig blå 
mobilitet. 

Kildn planlegges med nye funksjoner utover det som tradisjonelt er snuhavn for cruiseskip 
og hjemmehavn for ferger, og med all fremtidig adkomst via sjøveien. Unntaket er buss, taxi 
og viktige transportmidler som kommer via land. Det gjør at Kildn ikke er avhengig av land-
basert infrastruktur. Videre vil tilgangen til sjø gi mulighet for å håndtere store skip og ferger 
som kan være svært plasskrevende i et bysentrum. Det er da samfunnsnytten til Kildn får sin 
verdi fordi eksisterende havnefunksjoner beholdes, forbedres og i tillegg kan bidra til at viktige  
byarealer frigjøres til fortetting og god urbanisering. Kildn har også stort potensiale som 
destinasjon og vil bidra til å forhindre overturisme ved å spre turismen til flere lokalisasjoner.

Ny grønn havnearkitektur
Kildn bryter eksisterende oppfatning av hvordan vi organiserer funksjoner og arkitektur  
på havner. Form og innhold er definert ut fra en tydelig visjon om at havnen skal  
etableres som nullutslippshavn. Grønn arkitektur kan beskrives som en teknikk for  
praktisk å bygge bærekraftig. Designprinsippene er etablert ut fra miljøkrav, og inkluderer større  
fokus på konstruksjonsmessige føringer som bidrar til en mer bærekraftig utnyttelse av både  
materialer og arbeid. Grønn arkitektur vurderer nøye utforming av energieffektive og  
miljøvennlige metoder som blant annet bidrar til reduksjon av energiforbruk, CO2-utslipp og 
bedret inneklima. I mange tilfeller kobles også grønn arkitektur naturlig opp mot byggets 
profil, form og lokalisering spiller på omgivelsene. Et bærende prinsipp med grønn arkitektur 
er hvordan man inkluderer en miljøtankegang for livsløpet til bygninger; fra ide til ferdig bygg, 
via drift og til bygget skal avvikles. Kildn har som visjon å bli den første nullutslippshavnen 
i Norge.  Dersom alle norske havner gjennomfører omstilling til nullutslippshavn fram til 
2030, vil det kreve enorme investeringer, samt større og bredere forståelse for hvordan den 
omstillingen kan gjennomføres. Prosess, tidligfase planlegging og investeringsmodeller blir 
tre sentrale elementer i omstillingen. 

Alternative fornybare energi løsninger kortreist og egenproduksjon
Kildn utvikles som et unikt havneprosjekt. Ett foregangsprosjekt med prinsipper for hvordan 
havner i et globalt samfunn bør planlegges, bygges og tilpasses en nullutslippsverden.  
Det er ambisiøst. Det er samtidig avgjørende for å bremse den negative klimautviklingen.

Det vil ta tid å stabilisere temperaturøkningene. Selv om verdenssamfunnet klarer dette 
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gjennom Paris-avtalens prioriteringer, må virkningene av gradvis endret klima håndteres 
i lang tid. Det betyr omfattende bruk og tilrettelegging av fornybare energiressurser som 
kan klare en transformativ overgang fra fossilt til nullutslipp, med lavutslippsløsninger som 
mellomfase.

Elektrisitet basert på fornybare energikilder som blant annet vind og sol, utgjør allerede 
en raskt voksende andel av verdens energimiks. Det presser Norge til å etablere framtids- 
scenarier og prosjekter der fornybare energikilder er en forutsetning. Kildn skal utvikles som 
en snuhavn for cruiseskip, og hjemmehavn for fjordturisme og en regional blå bybane. 

Havnens energiarkitektur er bygget på fornybare energiløsninger for å kunne klare å oppnå  
nullutslippsambisjonen. Som første havneprosjekt bygget på fornybar energi som  
hovedkilde, vil vertskommunen Askøy ta ledelse i omstillingen verdens havner presses inn 
i. Kildn har en unik profil som nullutslipp havneprosjekt. Snu- og hjemmehavnen har et  
samlet bygd areal på ca. 250.000m2 som inkluderer hovedbygget og terminalene nord og sør, 
samt ferjeterminalen som er adskilt fra ISPS-kaien13. Ambisjonen er å bygge den første null- 
utslippshavnen som både lagrer, produserer og bruker egen energi. Dette er tenkt gjennom-
ført ved å balansere optimal utnyttelse fra fire forskjellige fornybare energikilder: 

1) 
Batteri lagring i fjell som sørger for supplerende effekt til landstrøm. Det bidrar til å redusere 
behovet for strøm fra kraftnettet på Askøy.

2) 
Termisk energi hentet fra 100 meters dyp i sjøen som sørger for å dekke kjølebehovet ved 
å varmeveksle sjøvannet med ferskvann som kjøles ned og distribueres rundt på anlegget.

3) 
Solcellepaneler som dekker ca. 23.000m2 av takets flate vil dekke et betydelig energibehov 
i anlegget.

4) 
Saltvannpumpekraftverk hvor energi benyttes til å pumpe vann opp i store høyder når en kan 
bruke effekt og energi, for så å slippe vannet ut gjennom en turbin når en har behov for effekt 
og energi. Samme prinsipp som for batteri, og vil også bygges inne i fjell.

Naturmangfold og lokalmiljø
Gjennomføring av Kildn vil føre til inngrep i naturen. Naturmangfold er derfor innlemmet  
som ett av tiltakene som underbygger prosjektets grønne arkitekturprofil. Det har blitt  
gjennomført en overordnet analyse av eksisterende kunnskap om naturmangfoldet på  
Tresmarka. Informasjonen er i stor grad hentet fra offentlige databaser som Artskart,  
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Naturbase og Norges geologiske undersøkelser. Verdisetting av naturtyper er gjort etter 
Dn-håndbok 13 og 19. 

Det er ikke store naturverdier tilknyttet prosjektområdet. Berggrunnen i området er den sure 
og harde bergarten gneis, og løsmassedekket er stort sett fraværende (NGU.no). Den lokale 
geologien gir liten sannsynlighet for sjeldne og verdifulle naturtyper og arter. Berggrunns- 
kartene kan være litt unøyaktige, men det er hovedsakelig en granittisk til granodiorittisk 
gneis i området. Nærmeste bergartsgrense er ca. 500 meter mot nord. Grøntområder bør 
tilplantes med stedegne norske planter som forekommer i området. Dette vil bidra til at “det 
grønne” innenfor prosjektområdet kan fungere som en del av den lokale naturen, og ikke 
som en satellitt med innførte arter.

Automatisert trafikkløsning gjennom digital arkitektur
Det unike med Kildn er samspillet mellom fornybare energikilder og digital arkitektur14  som 
kan forsyne Kildn med nok energi til eget behov. Kildn kan i tillegg produsere energi for  
lagring, og tilrettelegge for mulig distribusjon til lokalsamfunnet på Askøy. Dersom mål- 
setting om å etablere Kildn som selvforsynt energihub som produserer strøm for lading av 
cruiseskip, ferger, andre elektriske kjøretøy blir realisert, kan konseptet etableres og skaleres 

Foto: Eiendommen fra sjøen / Tertnes Holding AS
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andre steder i verden. Vestland og Norge kan bli et foregangsland innen utvikling av null-
utslippshavner i et globalt perspektiv. 

HAVNER HAR ALLTID HATT SINE PRIMÆRE 
FUNKSJONER TILKNYTTET LANDBASERT 
INFRASTRUKTUR, OG DEN INFRASTRUK-

TUREN ER STORT SETT TILKNYTTET 
BYSENTRUM. SOM KONSEKVENS OPPTAR 

HAVNER STORE AREALER SOM OFTE ER DE 
BESTE LOKALISASJONENE I EN BY. 

Datadrevne “smarte” bygg har vært en del av en teknologiutvikling i byggebransjen i lengre 
tid. Dette har hovedsakelig vært leverandørdrevet. Dette er nå i ferd med å endre seg raskt. 
Både eiere og leietakere vil dra nytte av datadrevne bygg. Ser man det fra et eierperspektiv 
vil det være rimeligere å drifte bygget da man til enhver tid har informasjon om hvor det er 
behov for vedlikehold. Dette gjør det enklere å fjernstyre bygget og det vil være mindre behov 
for arbeidskraft som manuelt avdekker slike behov. Et datadrevet bygg, som er rimeligere  
å drifte, vil også være mer attraktivt for potensielle investorer, da historisk vedlikehold og 
generell tilstand vil være meget godt dokumentert. Det forventes også at krav til inter- 
operabilitet vil være en viktig driver for å få på plass fordelaktige “grønne” lån fremover. 

Et datadrevet bygg vil gjøre overgangen fra intervall til behovsstyrte operasjoner enklere. 
Når man har innsikt i hvordan bygget blir brukt, i sanntid, er det vesentlig enklere å tilpasse 
energiforbruk til det reelle behovet. Slike effektivitetsgevinster blir formidable når man ser 
på dette i et livssyklusperspektiv som igjen underbygger viktige bærekraftprinsipper. I et 
leietakerperspektiv er også bærekraft et viktig incentiv for å tiltrekke seg de beste talentene. 
Brukerne av bygget ønsker en mest mulig sømløs arbeidshverdag hvor det er tilrettelagt for 
god samhandling og økt produktivitet. 

Datadrevne bygg vil kunne tilpasse seg den enkeltes behov da det utveksles data mellom 
bruker og byggets tekniske systemer. Dette vil kunne bidra med bidireksjonal15  lading av el-
bil, effektivisering av arbeidshverdag samt lavere friksjon i logistikken mellom jobb og hjem.

Snu- og hjemmehavn skaper samspill
En havn med snuhavnstatus kombinert med hjemmehavn for fjordturisme og regional blå 
bybane, bør i egen kraft skape store synergier.  Med passasjertall opp mot 15 000 – 20 000 
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Teknologi som premissgiver for en 
datadrevet havn er godt på vei til å 
stadfeste seg som en forutsetning.

– Håkon Iversen
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pr dag i høysesonger avhengig av størrelse på skip, ligger det en forventning om gevinst på 
flere områder. Kildn er alene om sitt slag. Det er ingen andre havner med tilnærmende likt 
helhetlig konsept der kombinasjon havn, destinasjon, næringsvirksomhet og naturmangfold 
presenteres i et slikt kompakt format. Den statusen gjør seg godt i motivasjon for samarbeid 
på tvers av næringer og forskning, særlig tilknyttet hav relaterte temaer. 

Askøys strategiske plassering langs kysten gjør dette til en inngang til Vestlandets  
fantastiske fjorder. Kildn kan bli startpunktet på et nettverk av grønne havner for en grønn 
sjøgående reiselivsnæring og en grønnere cruisenæring. Kildn tar kravet fra myndighetene 
om nullutslipp for norske fjorder på alvor. Vi tror at Kildn kan bidra til et konstruktivt samspill 
med myndighetene, reiselivsnæringen, cruisenæringen og alle havneaktørene langs kysten. 
Begrepet “Norge i et bygg” har blitt til under prosessen, og henviser til Kildn sitt potensiale 
som unik destinasjon i tillegg til å være havn. 

Som portal til Fjordturisme, er det ikke unaturlig at Kildn kan bli sentral base for destina- 
sjonsoperatørene med årlig, jevn tilstrømming av turister. Vestlandet var regionalt og  
kommunalt delt opp i forhold til plassering ved sjøen, og muligheter for mobilitet, før  
industrialiseringen og landbasert infrastruktur koblet landet sammen. Sjøen var en ressurs, 
ikke bare for tilgang på mat og næringsutvikling, men spesielt i forhold til mobilitet. Ettersom 
post-industrialiseringen formet landbasert samferdsel med tog, motorisert kjøretøy, og ikke 
minst evnen til å grave tunneler, snudde tettstedene og byene ryggen til sjøen som hoved-
ferdselsåre. 

Kildns lokalisering er strategisk for utviklingen av en regional blå bybane. Plassert sørvest 
på Askøy, før innseiling til Bergen sentrum under Askøybroen, er Kildn sentralt plassert i 
skipsleias naturlige “rundkjøring”. Vi skisserer en ide om at Kildn kan bli et sentrum for en 
kobling mellom Flesland i sør og videre sørover, Ågotnes Havn i vest, Bergen sentrum i øst 
og Solund i nord som eksempel. I tillegg er det naturlig å se koblingen mot Sognefjorden og 
Hardangerfjorden16. Innenfor disse fire stedene er det stort potensial for vitalisering av nye 
destinasjoner som del av dagsberammet fjordturisme og by- og stedsutvikling. 

Ser man til hotell- og servicebransjens sårbare eksistens ved eksempelvis pandemier, 
lock-down og samfunnskritiske situasjoner der denne bransjen rammes først, er tiden 
inne å revurdere bransjens funksjon. Kildn har alle forutsetninger til også å være et sentralt  
beredskapssenter på Vestlandet. En beredskapshavn for karantene ved behov, der eksempel- 
vis hotellet blir omgjort til isolert sone, personell er skolert for å håndtere krisesituasjon, kan 
etableres på Kildn. I tillegg kan en avdeling av Nye Akvariet i Bergen med Norges største 
akvarium tilknyttet restaurant og visningssenter, være en fantastisk mulighet for turister å 
oppleve. 

Listen av muligheter er ikke uttømmende fordi prosessen med å fylle havnen og dets  
funksjoner avhenger mye av partnerskapsmodeller som skal utvikles.
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Store prosjekter som Kildn skal ha en sentral samfunnsfunksjon 
utover de kommersielle interessene som etableres. Prosjektet skaper 
synergieffekter der ny næring, ny kompetanse, ny teknologi, ny  
innovasjon, og ny forskning utvikles i samspill. 

Kildn bidrar til å skape nye arbeidsplasser, opplevelser og økt fokus på 
bærekraft i praksis. Kildn kan bli et sentralt sted for grønne arbeids- 
plasser med effektiv verdiskaping innenfor en økologisk bærekraftig 
ramme. I norsk arbeidsliv er blant annet YS17  opptatt av å prioritere 
en grønn satsning for sine medlemmer i Norge. 

Målet er å bidra til et velfungerende samarbeid med partene i arbeids- 
livet for å oppnå Klimarådets18  mål om  lavutslipp samfunnet i 2050. 
En slik satsning er også i tråd med FNs miljøprogram19  som skal gi et  
signifikant bidrag til å bevare eller gjenopprette et godt miljø. I  
praksis kan dette være arbeidsplasser som beskytter øko- 
systemene, et biologisk mangfold, reduserer material-, vann og  
energibruk, dekarboniserer økonomien20  og minimerer alle former 
for forurensning.
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Kildn som forskningsprosjekt
Kildn er i seg selv et egnet forskningsprosjekt. Konseptet Kildn kan bli unikt, og kombinerer 
seks hovedprinsipper (fornybar energi, grønn havnearkitektur, naturmangfold, datadreven 
havn, blå mobilitet og snu- og hjemmehavn) til et samlet økosystem. Dette er ikke uten 
utfordringer. Løsningene i visjonsstudien er realiserbare. Likevel vil prosjekteringsfasen 
kreve mye innovasjon og ny teknologi som enda ikke eksisterer for å optimalisere visjonen 
Kildn. Derfor vil det være naturlig å tidlig tilknytte seg forskningsmiljøer som kan bidra til  
en realisering av Kildn som nullutslippshavn. Kildn viser også frem en mulighet for å  
utfordre energi og kraftselskaper til å utvikle nye forretningsideer, og teste ut ny teknologi som  
knyttes til Kildns samspillsmodell mellom fornybare energikilder og digital arkitektur. 

En bred målgruppe:
Samarbeid er en nøkkelfaktor for å oppnå vår visjon Kildn, Det er mange som kan bidra til  
realiseringen og det er langt flere som drar nytte av prosjektet. Følgende målgrupper peker 
seg ut som de viktigste: 

1.  Kommunale, regionale og nasjonale myndigheter
2.  Innbyggerne på Askøy
3.  Internasjonale, nasjonale og regionale turister
4.  Internasjonale, nasjonale og regionale FoU-miljøer med tyngde innenfor    
 utviklings- og innovasjonsprosjekter, særlig knyttet til maritim teknologi og energi
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5.  Nasjonale og regionale destinasjonsoperatører
6.  Regionale og lokale energi- og kraftselskaper
7.  Internasjonale, nasjonale og lokale næringsdrivende tilknyttet særlig    
 servicesektoren som hotell- og restaurantbransjen
8.  Regionale fergeselskaper
9.  Internasjonale og nasjonale selskaper tilknyttet maritim sektor, energi sektoren,   
 offshore sektor (særlig rettet mot beredskap mot norsk sokkel)
10.  Nasjonale og regionale beredskapsenheter 

Samarbeid er avhengig av regulative forhold knyttet til planprosesser. Prosjektet gir gode 
investeringsmuligheter. 

Utforming og materialvalg
Kildn består av ca. 250.000m2 bebygd areal. Dette inkluderer hovedbygget formet i en halv-
sirkel med graderende takvinkel fra nord mot sør, terminal nord og sør, samt terminal for 
ferjer i sørlige del av kaien. Den bygde arkitekturen har en mer sentral rolle i Kildn enn hva 
som er vanlig i andre havner.



36 

4
BÆREKRAFT
MÅLENE



37 

BÆREKRAFTMÅLENE    4.0  

Hvordan treffer vi de 9 bærekraftmålene?
FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030. 

Agenda 203021 oppfordrer til tiltak for å blant annet bekjempe fattigdom og sult, sikre nok 
og trygg mat, gode arbeidsplasser, fremme likestilling, bidra til innovasjon, ivareta natur-
mangfold, gi tilgang til ren energi og stanse klimaendringene. Bærekraftmål14: Liv under 
vann oppfordrer verden til å iverksette tiltak for å bevare og bruke hav og marine ressurser 
på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Å bidra til å nå bærekraftmålene er sentralt 
i hav arbeidet på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. 

For Kildn, har vi valgt å inkludere ti av bærekraftmålene som grunnleggende forutsetning til 
realisering av visjonen.  Det er krevende og ambisiøse mål å realisere, og forutsetter bruk av 
bærekraftmål17: Samarbeid for å nå målene.

Kildn bidrar til at følgende bærekraftmål kan realiseres:

Bærekraftmål 7:  REN ENERGI FOR ALLE

Bærekraftmål 8:  ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

Bærekraftmål 9:  INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

Bærekraftmål 11:  BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN

Bærekraftmål 12:  ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Bærekraftmål 13:  STOPPE KLIMAENDRINGENE

Bærekraftmål 14:  LIV UNDER VANN

Bærekraftmål 15:  LIV PÅ LAND

Bærekraftmål 17:  SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

Kildn er et ambisiøst miljøprosjekt med høy innovasjonsgrad og bruk av teknologi som fort-
satt står uprøvd i slikt format. Det betyr at gjennomføring, og realisering, av Kildn avhenger 
av samarbeid på tvers av fag, politikk, næringer og land. Dette i betydning av at politiske 
partier må finne et felles eierskap til prosjektet fordi alle ønsker å nå nullutslippsvekst,  
næringer på tvers av interesser må søke sammen om muligheter som gagner felles interesse  
og land med tilsvarende utfordringer kan finne Kildn interessant som referanseprosjekt for  
egen utvikling.
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Kildn er et viktig samfunnsprosjekt
Det vil skape arbeidsplasser. Det vil skape arbeidsplasser for lokalsamfunnet og bidra til 
nye rekreasjonsområder, fornyet status og viktig bidrag mot å nå klimamålene. Det vil bidra 
til å forsterke Vestlandet som destinasjon fordi Vestlandet får en ny portal der blant annet 
Fjordturismen starter med Askøy som vertskommune og Bergensregionen som turistmål. 
Det vil skape synergier innenfor næringslivet, maritim sektor, energisektoren, forsknings- 
miljøer, bygg og anleggsbransjen, turist og cruisenæringen og fremstå som et globalt  
referanseprosjekt for hvordan politiske mål kan gjennomføres i praksis med tilgang til  
teknologi i verdensklasse.

Kildn bidrar til bevaring av naturmangfold og etablerer betydningen av sammenhengen  
mellom natur, arkitektur, sjø og teknologi på en ny måte.

Som snuhavn for cruiseskip er Kildn en komplementærhavn til Bergen Havn, blant annet  
fordi det er besluttet om å redusere anløp til Bergen sentrum. Sommeren 2020 setter  
koronapandemien dette i et økonomisk perspektiv. Alle anløp avvikles, noe som betyr  
anslagsvis 50 millioner kroner i tapte inntekter for Bergen Havn og 750 millioner kroner  
i tapte inntekter for næringslivet i sentrum.  En reduksjon av antall anløp til Bergen vil  
utvilsomt ramme næringslivet. En snuhavn på Askøy ville i et slikt tilfelle bidra til at inntekter 
opprettholdes for Bergen Havn, samtidig som forurensningen avtar som ønsket i Bergen 
sentrum. Man kan forhindre overturisme ved å styre turiststrømmen til mange flere og ulike 
destinasjoner, samtidig som næringslivet fortsatt vil nyte godt av fremtidige inntekter. 

Som hjemmehavn for den regionale blå bybanen, legger Kildn til rette for økt blå mobilitet, 
og utvikling av maritim vekst. 70 prosent av fergene på Vestlandet er hybridløsninger fordi  
kostnadene fortsatt er for høye for full elektrifisering. Kildn vil bidra til å fremskynde ut- 
viklingen, og dermed etterspørsel etter bedret teknologi. Det bidrar til å fremskynde  
elektrifiseringen og skaper nye regionale koblingspunkter som tidligere ikke har vært mulig 
gjennom landbasert infrastruktur. En slik blå bybane kan med riktig strategi og utvikling 
bidra til redusert trafikk på land som er i tråd med norsk politikk: Fra Vei til Sjø, og skape 
næringsvekst på mindre tettsteder som tidligere har tapt sin kamp mot innlandsferdsel  
og store samferdselsinvesteringer.

Kildn er et prosjekt som krever det beste av maritim teknologi, logistikkløsninger, terminal- 
funksjoner og samspillet fornybare energikilder med digital arkitektur. Den leverer på de 
ni valgte bærekrafsmålene, og kan bli et viktig tilskudd til nytt grønt industrieventyr på  
Vestlandet.
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