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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 per-
spektivene 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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1
INTRO



SAMMENDRAG

Kildn skal bli verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal 
og lokal passasjertrafikk og snuhavn for cruiseskip, hjemmehavn for 
fjordturisme, og for den regionale blå bybanen. Kildn er et samfunns-
prosjekt som vil bidra til å realisere de politiske mål Norge har satt seg 
for å klare et nullutslippsamfunn. Vi har utviklet visjonen om Kildn i tråd 
med dette. 

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 for fremtiden tilegnes Kildns innhold, og uttrykk. Selv om dette er en visjon, har 
vi gjennom hele prosessen testet våre forslag for sin realiserbarhet, og beskriver ved flere 
anledninger hvordan visjonen kan gjennomføres.

Kildns prosjektteam er satt sammen med unik tverrfaglig bredde. I tett samarbeid med 
initiativtaker Tertnes Holding AS og Rexir Holding AS, har COWI utviklet et konsept som kan 
bli et foregangsprosjekt. Det er et konsept forankret i solide faglige vurderinger der vi som 
team har utfordret oss selv til å se lenger frem, og utover det som er normen. For det er ikke 
bare den høye innovasjonsfaktoren, og teknologiske utviklingen som har diktert strek og 
innhold. De mange politiske føringer internasjonalt, nasjonalt og regionalt har ligget til grunn 
som kompass for hvilken retning Kildn skal ha, hvilken form den skulle få og hvor stort vi 
skulle tegne. Det ligger en fremtid Norge ønsker å utvikle seg mot. Det er et nullutslippssam-
funn. Et nasjonalt strategisk valg som blant annet vises til i Regjeringens handlingsplan for 
grønn skipsfart der alle norske havner skal være nullutslippshavner innen 2030. Det åpner 
opp for at slike prosjekter som Kildn kan utfordre normalen, og skala.

Samtidig pågår det flere viktige samfunnsprosesser i regionen. Bergen kommune har ved-
tatt at deler av havna skal flyttes ut av sentrum og blant annet etableres på Ågotnes innen 
2026. Bergen er i dag den største anløpshavnen for cruisebåter i Norge og er svært viktig for 
reiselivsnæringen. Ågotnes følger denne beslutningen med å investere i ny havn, og dette 
skjer samtidig som prosessen med å transformere Dokken til ny bærekraftig bydel i Bergen 
sentrum går i gang.  Sotrasambandet planlegges ferdigstilt i 2026. Disse prosjektene henger 
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sammen, og vil generere mange viktige synergier. Derfor blir Kildn også viktig fordi vi ser 
regionens behov for en komplementær havn som kan støtte opp under Bergen Havn sin 
viktige rolle for blant annet cruisenæringen.

Videre ønsker kommunen etablering av ny og grønn næring, samt grønne arbeidsplasser. 
Det er viktig for kommunen å ta vare på naturmangfoldet. Viktige mål som Kildn ønsker å 
ivareta i prosjektet. Men dette skjer ikke av seg selv, og krever en langsiktig satsning fra de 
ulike aktørene som involveres i dette utviklingsløpet. For å nå målsettingene lokalt, regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt, er man avhengig av at myndigheter, forskning, kommersielle og 
industrielle aktører samarbeider i felles realiserbare prosjekter. Derfor trenger samfunnet 
konkrete prosjekter som Kildn for å utvikle de praktiske svarene på dagens utfordringer.

COWI er kjent med, gjennom alle sine nasjonale og internasjonale havneprosjekter, at 
infrastruktur og drift av havner er kostnadskrevende. Vi ser at en konsekvens av dette er at 
havnestrukturen i Norge er fragmentert med lav regularitet. Dette antar vi utgjør en vesentlig 

SAMMENDRAG

KILDN PLANLEGGES 
LOKALISERT PÅ ASKØY 
KOMMUNE. ASKØY 
KOMMUNE  HAR ET 
UTTRYKT POLITISK MÅL 
OM Å STYRKE PERSON-
TRAFIKK TIL SJØS. 
KOMMUNEN VIL OGSÅ 
STIMULERER TIL BRUK 
AV FORNYBARE OG 
ALTERNATIVE ENERGI-
KILDER.



barriere for at havnene kan utvikle seg til effektive knutepunkt, og gi et enda mer attraktivt 
tilbud til havnebrukere. I Regjeringens havnestrategi fra 2015 er det vedtatt en satsning som 
skal legge til rette for blant annet forenkling av havnestrukturene i Norge. 

Nye effektive intermodale knutepunkter skal utvikles for å styrke stamnetthavregimet. 
Mer robuste havnesamarbeid og utvikling av nye regelverk for havnekapital til det beste 
for sjøtransporten, parallelt til høy teknologisk utvikling, krav om lavutslipp løsninger, tunge 
havneinvesteringer på landstrøm, blir mer krevende for mange havneaktører i årene som 
kommer mot 2026.

Derfor er det viktigere enn noensinne å satse på fornybar energi, koblet med digital arkitek-
tur, som del av nye utviklingsprosjekter. Det handler nemlig om data og digital arkitektur, 
koblet sammen, for å muliggjøre en teknologisk og smart utvikling.  

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 Vestlandsmeldingen 2020 peker på som globale megatrender. Det er trender 
som skaper store muligheter for Vestlandet, der for eksempel etterspørsel etter fornybar 
energi og industriprodukter basert på fornybare energikilder blir viktig. Dette knyttes også 
opp til hvordan byggene skal driftes, bygges og kobles sammen. Energiproduksjon er viktig 
for verdiskapning og sysselsetting, men har utvilsomt også store klimakonsekvenser. I et 
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slikt perspektiv er det nødvendig å se mot en av de største næringene i verden som trenger 
å agere raskere på omstillingen. Cruisenæringen er i rask endring, likevel må de særlig i tid-
en etter corona jobbe hardere for å imøtekomme det som vil bli krevende krav fra verdens 
havner. For selv om verdensarvfjordene har stengt sine porter for cruiseskipene, er cruise-
passasjeren viktig for reiselivsnæringen på Vestlandet. 

Det betyr bare at vi må tenke annerledes i forhold til hvordan de samme turistene reise rundt 
i regionen, og innover verdensarvfjordene på mindre elektriske hurtigbåter. Dette har Kildn 
en løsning til.

Fremtidsbildet handler om det viktige samspillet og hvordan man samarbeider. Neste 
generasjons havner vil høyst sannsynlig bli drevet med hundre prosent fornybar energi. 
Dette vil skje i et system hvor alle aktører må spille på lag. Dette vil sørge for en stabil, 
effektiv og trygg energihverdag. Allerede fra 2026 innføres det krav om nullutslipp fra turist-
cruise og ferger i verdensarvfjordene. Dette kravet vurderes også for andre norske fjorder. 
Da må planleggingen og tiltakene gjøres nå. 

Samfunnet er i rask endring. Maritim virksomhet er blant lederstjernene innen elektrifiser-
ing, digitalisering og bruk av ny teknologi. Det betyr at flere nye prosjekter må inneholde 
løsninger der energi forbrukes, produseres og distribueres mye smartere og mer effektivt. Vi 
har utformet et samspill der alle ting som bruker energi må kobles sammen i et stort system, 



der alle kan reagere og respondere på aktiviteter i resten av systemet.  Det handler kort sagt 
om at “alt” må samhandle som instrumentene i et orkester, og gjøre det uten sure toner. 
Hvert digitale instrument vil ha flere funksjoner. En av disse instrumentene er blå mobilitet.
Fremtidens mobilitet handler om adferdsendring, fordi en av de største endringene i 
mobilitetsrevolusjonen vi står ovenfor er adferdsendringen. Vi har i løpet av de siste 70 årene 
vent oss til bilen som det foretrukne fremkomstmiddelet. Bilen har mange positive egen-
skaper, og er en viktig kilde til fremkommelighet, men den forurenser og bruker enormt mye 
plass. Det siste gjør den til et krevende transportmiddel i byer der areal er et knapt gode. Vi 
må derfor se på andre muligheter, og mobilitet til sjøs er en slik mulighet. Det er i dag ikke 
utviklet til et godt transportalternativ. 

Det betyr at potensiale som erstatning for bruk av bilen ikke kan tas ut godt nok i dag.  Et 
fullverdig blått transportalternativ er en forutsetning for adferdsendring også til sjøs. Dette 
potensialet legger Kildn til grunn som en utviklingsmulighet, og bidrar til å fremskynde nød-
vendigheten av økt investering i sjøbaserte mobilitetsløsninger.

Kildn er tegnet med grunnlag i seks hovedgrep som skal bidra til ambisjonene om å bli en 
nullutslippshavn, men legger til rette 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 mari-
timnæring 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 nød-
vendig at Kildn også bidrar til at FNs bærekraftmål ivaretas. Vi har definert ni av målene som 
er relevante for å nå i 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 til-
svarende prosjekter på. Derfor er vi veldig tydelig på at Kildn har blitt tegnet i en skala som er 
kompakt, arealeffektiv med optimal utnyttelse av prosjektets lokalisering, men er skalerbar 
til det som blir behov når konsekvensutredningene er gjennomført. 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 Kildn til fremtiden svarer 
konkret på nasjonale politiske krav.

Håkon Iversen
COWI
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KILDEN ER EN 
VISJON FOR FREMTIDEN

Kildn skal bli verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal 
og lokal passasjertrafikk og snuhavn for cruiseskip, hjemmehavn for 
fjordturisme, og for den regionale blå bybanen.

Visjoner er alle store prosjekters grunnstein. Uten visjoner innoveres ikke samtiden, og frem-
tiden blir fattigere formet. 

Det er mer enn 15 år siden at eier av Tertnes Holding AS, Jan Olav Jørgensen, oppdaget 
tomten og dens potensial for ulike havnefunksjoner for regionen. Det er en vestvendt eien-
dom, med kupert terreng der nordsiden er forskanset av 60 meter loddrett fjell ned i sjøen, 
avbrutt av Eidsvika som en stille innlemmet lagune hvor bølgene ikke når helt inn til land-
siden. Sjølinjen er nesten uavbrutt rett. Havet senker seg ca. tretti meter fra land og deretter 
mer enn 150 meter ned i dypet. En ideell plass for den havnen Vestlandet trenger, og en havn 
der det kan skapes nytt industrieventyr.  
 
Kildn kan bli en havn Bergen trenger som avlastning for sin marine virksomhet, en støtte-
havn for Ågotnes, og landingsplass for Fleslands forlengede mobilitet til sjøs, og ikke minst 
en del en av en utvidet blå bybane for Bergensregionen. 
 
Gjennom disse årene ble det formet en visjon om fremtidens grønne havn. Som fjerde gen-
erasjons bedriftseier har han sett gjennom tidene hvordan Askøy og Bergen har endret form, 
og gått fra å være en region der mobiliteten var blå langs kystlinjen, til industrialiseringen 
førte til at byer, steder og grender snudde ryggen til sjøen og bygde sin infrastruktur inn-
lands. Der har den blitt utviklet siden. Kildn er en visjon der nullutslipp kan bidra til et kar-
bonfritt samfunn. Visjonens fundament, og prosjektets grunnlag, ligger i ambisjonene om å 
bygge havnen på fornybare energikilder, og der brukere av havnen, offentlig eller privat, i sin 
fulle kraft virkeliggjør nullutslippsambisjonen. Det krever investering, adferdsendring og ny 
kunnskap om foredling av eksisterende ressurser.
 
Først da blir dette en visjon som bidrar i det store bildet ved å endre spilleregler, påvirke sam-
tidens behov for bærekraftige løsninger, og ta sjøen tilbake som ressurs.
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KILDEN ER EN 
VISJON FOR FREMTIDEN



PROSESSEN OG 
VISJONSDOKUMENTETS 
STRUKTUR

Kildns havn er den overordnede visjonen. Formidlingen av visjonen er 
en kombinasjon av historiefortelling, fakta, konsepter, prinsipper og 
visjonære fremtidsbilder som bærer ideen bak Kildn. Likevel er visjo-
nen igjennom hele prosessen testet for sin realiserbarhet, det vil si at 
kjernen i visjonen er gjennomførbar. Visjonsstudien, i bokformat, har 
som hensikt å vise prosessen og det strukturelle grunnlaget for visjo-
nen “Kildn1“.

Visjonsdokumentet er strukturert i fire hovedseksjoner med egne underkapitler. Seksjonene 
kan hver for seg stå alene i kraft av sitt eget innhold2, men samlet forteller den historien 
om hvordan en visjon kan materialiseres til et konsept. Den visualiserer en sterk visjon for 
hvordan en nullutslippshavn kan bidra på veien mot et karbonfritt samfunn.  Dette er en vis-
jon som samtidig er basert på faglig kunnskap og fakta, og er mulig å oppnå fram mot 2030.

Visjonsstudiens inndeling er følgende:

Seksjon.1 
STATUS QUO
Status Quo henviser til nå-situasjonen som eksisterende havner skal løftes vekk fra. Her tas 
status på dagens situasjon, samt forutsetninger og rammer for trender og fremtidig utvikling. 
Her velges grunnlaget visjonsstudien skal ta utgangspunkt i for å synliggjøre mulighetene. 
Det er nettopp mulighetene som skal defineres og søkes realisert. Da er det viktig å forstå 
nå-situasjon, bygge på Vestlandets sine styrker og omforene disse med det fremtidsbildet 
som er i bevegelse, og definerer fremtiden prosjektet vil være del av når det er bygget ferdig.

Seksjon.2 
FREMTIDSBILDET
Fremtidsbildet viser veien inn mot fremtiden gjennom blant annet mobilitetsscenarier, 
hvordan by og havn vil oppleves sammen med teknologi, destinasjon, region, og politikk 
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PROSESSEN OG 
VISJONSDOKUMENTETS 
STRUKTUR

som vil påvirke grunnlaget for fremtidsbildet Kildn. Her legges de forutsetninger som skal 
definere grunnlaget for arbeidet, altså nullutslippsvekst.  Her legges det inn beskrivelser for 
det som benyttes som verktøy i arbeidet mot en realisering. Det siste er viktig, fordi, til tross 
for at oppgavens format er en visjonsstudie, er den ikke av verdi dersom den ikke lar seg 
gjennomføre. . Det vil med stor sannsynlighet ikke bli akkurat slik som illustrasjoner viser, 
men det er konseptet og grunnkjernen i visjonen som skal realiseres. 

Seksjon.3 
KILDN
Visjonsstudiet manifesterer seg visuelt i denne seksjonen. Her beskrives løsninger som 
COWI mener må gjennomføres for at Kildn til fremtiden kan realiseres som fullverdig nul-
lutslippshavn. Her kobles status quo og fremtidsbildet sammen med visjonene for hvordan 
den nye havnen i Vestlandet kan utvikles, og hvordan Askøy, Bergen og regionen vil påvirkes. 
Her indikeres svar på de fire enkle spørsmålene visjonsstudiet har stilt seg selv innlednings-
vis: hva er prosjektet, hvem er prosjektet for, hvorfor bygges prosjektet og hvordan realiseres 
Kildn.

Seksjon.4 
VEIEN MOT REALISERING
Dette er siste kapittel i rapporten viser hvordan visjonen kan realiseres. Det må begynne med 
en mental endringsreise, så vel politisk som i samfunnet. Dette forutsetter at planverktøy og 
juss holder tritt med teknologisk utvikling og utvikling av nye grønne løsninger. Hovedforut-
setningen om nullvekstmålet impliserer en radikal endring av begrepet havn som funksjon. 



COWIs
PROSJEKT TEAM

COWI har planlagt fremtiden siden 1930. I mer enn 90 år har sel-
skapet 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 lø-
pet 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, naturforvaltning, 
bygningsfysikk, miljø, sikkerhet- og beredskap, energi- og elektro, urban design, placemak-
ing, arkitektur, teknologi, 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 nødvendig for å ta 
kapasiteten tenkt, godt hjulpet av konstruksjonsrådgiver Erik Selliken. Ut ifra disse 
grunnlagstegningene og beskrivelsene 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-
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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 sammenhengen 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. 

Da Kildn forsterker og ivaretar 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 ad-
komst 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 hovedinngang 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 koordi-
nasjoner og geografiske punkter. I tillegg har hun bidratt med hjelp til å strukturere model-
lene 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 pro-
fesjonell kommunikasjon og formidling av Kildns målsettinger og løsninger mot ulike inter-
essentgrupper. Randi Jahnsen har sørget for at den administrative delen av prosjektet har 
blitt godt ivaretatt.

I tillegg har flere eksterne selskaper bidratt til at prosjektet har fått en unik innpakning som  
er digital, dynamisk og fremtidsrettet. Selskapene er Media Bergen Event AS som har vært 
ansvarlig for produksjon av digital lansering og filmpresentasjon, og Creato Design AS som 
har stått bak grafisk profil og nettside til Kildn. I tillegg har EY utarbeidet økonomiske mod-
eller for Kildn.

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



PROSJEKTETS 10 BÆREKRAFTSMÅL    1.0  

OLE EMIL JOHNSEN
SENIOR 
KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER

STRATEGY, PEOPLE AND 
COMM., LEGAL

KRISTOFFER JAKOBSEN
KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER

STRATEGY, PEOPLE AND 
COMM., LEGAL

HÅKON IVERSEN
MARKED- OG UTVIKLINGSSJEF
SMARTE BYER, BYGG & HAVNER
BYGNINGER SØR-VEST

DIVISJON BYGNINGER

RANDI JAHNSEN
PROSJEKTSJEF
BYGNINGER SØR-VEST

DIVISJON BYGNINGER





PROSJEKTETS 10 BÆREKRAFTSMÅL    1.0  

2
STATUS 
QUO
STATUS QUO ER ET LATINSK UTTRYKK SOM BETYR 

NÅVÆRENDE ELLER EKSISTERENDE TILSTAND. Å 

BEHOLDE STATUS QUO ER Å BEHOLDE TILSTANDEN 

SLIK DEN ER I ØYEBLIKKET. DET ER DENNE TIL-

STANDEN MAN SKAL BEVEGE SEG VEKK FRA.



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-
fart3  der alle norske havner skal være nullutslippshavner innen 20304.

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 cruisebåter 
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 re-
striksjoner knyttet til Covid-19 (korona) er fjernet og samfunnet har normalisert seg. Det er 
tegn som tyder på krav om nye og bærekraftige løsninger vil innføres. Cruiseskip vil sann-
synligvis 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 20305.  

Askøy kommune har som mål å styrke persontrafikk til sjøs. Kommunen vil stimulerer til 
bruk av fornybare og alternative energikilder6.  Videre ønsker kommunen etablering av ny og 
grønn næring, samt grønne arbeidsplasser. Det er viktig for kommunen å ta vare på natur-
mangfoldet. 

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. 

Man trenger derfor konkrete prosjekter som Kildn for å utvikle de praktiske svarene på da-
gens utfordringer.
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Foto: Mapio.net, Askøybroa.



HAVNER I GRØNN 
UTVIKLING

Infrastruktur og drift av havner er kostnadskrevende. En konsekvens av 
dette er at havnestrukturen i Norge er fragmentert med lav regularitet. 
Resultatet er at infrastruktur og drift er kostbart. Det antas at dette 
utgjør en vesentlig barriere for at havnene kan utvikle seg til effektive 
knutepunkt og gi et attraktivt tilbud til havnebrukere.

Regjeringen har i Nasjonale havnestrategi fra 20157 vedtatt en satsning der det skal legges 
til rette for blant annet forenkling av havnestrukturene i Norge, utvikle effektive intermodale 
knutepunkter gjennom styrking av stamnetthavregimet, mer robuste havnesamarbeid og 
utvikling av regelverk for havnekapital8 til det beste for sjøtransporten. Gods- og passasjer-
trafikk og havnedrift henger etter på det grønne skiftet. Regjeringens mål i Nasjonal Trans-
portplan 2017-2028 blir krevende for mange havneaktører å nå. 

Skipsfartsmarkedet påvirkes av omstillingene som skjer i verdensøkonomien, både nasjon-
alt og internasjonalt. Dette påvirker også hvordan frakten skjer, og hvordan de nasjonale 
havnene utvikler seg. Regjeringen vil at mer gods skal transporteres på sjø, av flere grunner. 
Med færre vogntog på veiene reduseres miljøskadelig utslipp fra transportsektoren. Penger 
blir spart på vedlikehold av norske veier da mye tyder på at det er tungtrafikken som sliter 
mest på veiene. Nasjonal Havnestrategi 2015 legger til grunn fire (4) strategiske satsninger:

1.  Forenkling av havnestrukturen
2.  Utvikling av effektive, intermodale9 knutepunkter gjennom styrking av    
 stamnetthavnregimet
3.  Legge til rette for sterkere og mer robuste havner
4.  Utvikle et regelverk for havnekapital som legger til rette for markedsorienterte   
 havner til det beste for sjøtransporten.

Strategien støtter nasjonale mål om å tilrettelegge for at mer gods transporteres til sjøs. 
Det vil gi både trafikksikkerhets –og miljøgevinst ved at færre tunge kjøretøy kjører på nor-
ske veier. I Nasjonal transportplan 2014-202310 er det uttrykt en ambisjon om at mer gods 
skal transporteres til sjøs. Dette fordrer at havnepolitikken skal legge til rette for at havnene 
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utvikles til effektive knutepunkter som fremstår attraktive, kostnadseffektive, moderne og 
næringsvennlig for vareeiere og transportører gjennom blant annet reduksjon i transport-
kostnader.

De ambisiøse miljømålene til regjeringen som er å lese i Meld. St. 13 (2014-2015) Ny ut-
slippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU som omhandler den maritime nærin-
gen er et prioritert satsningsområde i den norske klimapolitikken. 

Hvordan de globale megatrendene vil slå inn på norsk sjøfart er vanskelig å forutse, men 
norsk sjøfart vil ha en påvirkning på den globale trenden. Sundvolden-plattformen fra 201311  
markerer regjeringens satsning på den maritime næringen. I dag er den maritime næringen 
blant Norges mest globale, innovative og fremtidsorienterte næringer med sysselsetting, 
verdiskaping og ringvirkninger som gjør den til en viktig drivkraft for norsk næringsliv. 
Grunnlaget for Regjeringens maritime strategi Maritime muligheter – blå vekst for grønn 
fremtid  12 er forankret i et uutnyttet potensial for å gjøre skipsfarten grønnere. 
Det er et behov for videreutvikling av ny og anvendt teknologi. Maritim nærings betydning 
er klart størst på Vestlandet og Sørlandet. I Vestland fylke lå denne andelen på rundt 20 
prosent. Andelen av sysselsatte som jobber i maritim næring varierer mellom 10 og 20 
prosent i fylket. Ser man på andre fylker som Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder, finner 
man kommuner med langt høyere sysselsetting. Eksempelvis er 69 prosent av innbyggerne 
i Ulsteinvik sysselsatte innen næringen. 

MILJØSATSING OG NY TEKNOLOGI

Selvkjørende fartøy, blå-grønn13 vekst, og teknologisk utvikling innenfor miljø og energi, en-
drer forutsetningene for utviklingen av havner. Stor grad av automatisering i både sjøfart og 
global havnedrift fremmer nye behov og krav til endringer. 

Foto: 
Yara Birkeland 

Press Kit, Yara.com. 
Fra sjøsettelse i 

Romania februar 
2020.



Det skjer mange forandringer i det totale samfunnsbildet som påvirker de fremtidige valg og 
retninger innen maritim sektor. Elektriske selvdrevne skip er en realitet, i første omgang som 
forsyningsskip fra mindre havner og industrianlegg til en større intermodal havn i nærheten. 
På Herøya i Porsgrunn prosjekteres det en helautomatisert havn som klargjøres for piloter-
ing i 2020 for Yara Birkeland14. Regjeringens politikk Fra vei til sjø15 er i ferd med å bli realisert 
i dette området. Tall for 2019 viser at CO2-utslippene per tonn tonnasje per kilometer går ned 
med 70 prosent hvis transport går til sjøs framfor langs veien med trailere.

ENDRINGER I GODSTRAFIKKEN

I utarbeidelsen av Nasjonal transportplan 2018-2029 utarbeidet TØI16 en prognose for antatt 
utvikling i transportarbeidet og transportmiddelfordelingen. Sjøtransporten antas å øke med 
1,1 prosent i gjennomsnitt per år i perioden 2008-2043, og jernbanen med 1,4 prosent per 
år. Over en periode på ca. 30 år vil dette utgjøre omtrent 50 prosent økning for hver av disse 
transportformene. Større regionale omstruktureringer, som for eksempel i Bergen, kan gi 
enda større effekt. Dette kan særlig relateres til planlagt ferdigstillelse av Sotrasambandet 
2026, med samtidig flytting av containerhavnen Dokken i Bergen sentrum, til Ågotnes Havn 
i Øygarden kommune. Godsstrømmene globalt går i retning av økt containertransport, og 
skipene preges av dette. De blir stadig større, mer komplekse og tilsvarende dyre i innkjøp 
og drift. Et skifte til grønnere og mer effektive transportformer er nødvendig. Som eksempel 
nevnt på grønn politikk i praksis er piloten som gjennomføres i 2020 mellom Herøya Havn i 
Porsgrunn og Larvik Havn med Yara Birkeland17. Med plass til 150 containere blir dette den 
første helelektriske feederen i Norge der autonom teknologi testes til sjøs. Beregninger gjort 
av Kongsberg Gruppen sier at Yara Birkeland fjerner ca. 40 000 vogntogturer årlig i forhold til 
på samme strekning til lands. Dette innebærer en betydelig reduksjon i blant annet CO₂-ut-
slipp, men også reduksjon i vedlikeholdskostnader, landbasert trafikk m.m. 

Flere tilsvarende piloter ser vi også i fergesammenheng på Vestlandet, da først og fremst 
tilknyttet 100 prosent batteridrevne løsninger18. Samtidig velger rederiene selv hvilke havner 
de vil anløpe. Sammen med for eksempel detaljister er det rederiene som beslutter når det 
skal etableres nye linjer og havnedestinasjoner. Effektive havner som gir containerskipene 
kortest mulig liggetid i havn er en viktig faktor for rederienes prioriteringer. Dette gjelder for 
eksempel tilstrekkelige kailengder, god og moderne krankapasitet, utstyr for godshåndter-
ing, gode arealer for håndtering av gods og andre servicefasiliteter, samt tilgang på ulike 
tjenester og god kompetanse for håndtering av gods i havnene for øvrig. 

ENERGIEFFEKTIVT TRANSPORTALTERNATIV

Skipsfart er i hovedsak et energieffektivt transportalternativ for godstransport, men har fort-
satt en vei å gå når det blant annet gjelder cruisenæringen. Ny, og etterhvert utprøvd, 
teknologi med løsninger skip, gir mulighet for fremtidige utslippsreduksjoner fra sektoren. 
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Miljøvennlig drivstoff og energieffektive skip er en viktig nøkkelfaktor for å redusere utslip-
pene fra skipsfarten. Det er på grunnlag av disse målene viktig at havnene vurderer mulighe-
tene for å investere i “grønt” drivstopp for skip. De senere årene har skipsfarten blitt under-
lagt 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 det i økende grad 
søkes etter måter å bli mer energieffektive på. Havnene påvirker sjøtransportens kostnader 
og konkurranseevne også i denne sammenheng. En stadig mer internasjonal og global han-
del gjør at effektive logistikk-kjeder blir viktigere og mer krevende. Årsaken er at blant annet 
produksjon og lagerfunksjoner blir mer sentraliserte. Den eksplosive veksten og utviklingen, 
særlig i asiatiske land, gir helt nye utfordringer for transport av varer. Som et av første eller 
siste leddet i logistikk-kjeden påvirker dette også Vestlandet. Effektive intermodale omlast-
ingspunkter trengs for å få overført gods fra vei til sjø. Miljøfokuset og grønne løsninger 
er en klar trend i de fleste bransjer. Det etterspørres i økende grad miljøvennlige løsninger 
hos transportselskapene. Sjøtransport har i utgangspunktet klare miljømessige fortrinn, og 
bør kunne forsterke sin andel av den totale godstransporten. Samtidig stilles det krav til 
sjøtransporten om å bruke fartøy med redusert utslipp av klimagasser, for eksempel fartøyer 
med gass (LNG) som drivstoff. I tillegg vil utviklingen gå i retning av grønne løsninger også 
for havnefasiliteter og all aktivitet som drives i havnene. 

Det er en fordel for cruise- og fergenæringen som er i “grønn” omstillingsfase fra fossil 
energidrevne skip til elektrisk batteridrevne skip. Da er det behov for havner som tilbyr lavut-
slippsløsninger i en omstillingsfase. Slik Kildn vil kunne gjøre.

Foto: 
Kildn snu- og 
hjemmehavn, Askøy 
Kommune.
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VESTLANDET LEDER 
FORNYBAR ENERGI
SATSNINGEN

Dersom nullutslipp er målet, er det utvilsomt behov for en om-
organisering av dagens energikapasitet. Vestlandsmeldingen 202019 
peker på globale megatrender som skaper store muligheter for Vest-
landet. Økt etterspørsel etter fornybar energi og industriprodukter ba-
sert på fornybare energikilder er bare ett eksempel. Energiproduksjon 
er viktig for verdiskapning og sysselsetting, men har utvilsomt også 
store klimakonsekvenser. 

En fjerdedel av all norsk fornybar energi blir produsert i Vestland fylke.  Klimaplan for Hord-
aland  2014-203020er tydelig i satsingen.  Hordaland på vei mot lavutslipp samfunnet skal 
innen 2020 redusere klimagasser i fylket med 22 prosent og 40 prosent innen 2030, sett 
i forhold til 1991. Det utgjør en årlig reduksjon på 3,9 prosent fram til 2020, og deretter 
årlig reduksjon på 2,6 prosent fram til 2030. Målet for energibruken skal reduseres med 20 
prosent innen 2020 og 30 prosent innen 2030 i forhold til beregninger fra 2007. Det betyr en 
årlig reduksjon på 2.2 prosent fram til 2020, og deretter 1.3 prosent årlig reduksjon fram til 
2030. 

Energibehovet skal i størst mulig grad dekkes av fornybare energikilder uten at det går på 
bekostning av naturmangfold. Tilpassing til klimaendringer skal baseres på føre-var-prin-
sippet, stadig mer presise grunnlagsdata og kunnskap om lokal tilhørighet. Det er nok ikke 
mulig å nå målene i 2020, men målsettingen om å nå 2030-målet er realistisk med det 
digitale og teknologiske omstillingstempoet som nå finner sted. For å klare dette, er realiser-
ing av innovative og visjonære enkeltprosjekter viktige bidrag som tiltak mot en karbonfri 
verden.

MILJØTEKNOLOGI OG UTVIKLING PÅ VESTLANDET

Vestland fylke har blant verdens ledende bedrifter innen miljøteknologi i skipsfart. Fylket har 
verdens høyeste konsentrasjon av elektriske skip, og et flyplassnett som er skreddersydd de 
første elektriske ruteflyene. Samtidig finnes den største delen av elbiler i verden i Vestland 
fylke. Bergen har siden 2007 doblet andelen kollektivreiser. Mer enn 40 prosent av årsverk-
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ene innen fornybar energiproduksjon på Vestlandet ligger i Vestland fylke, med en sysselset-
ting av 2173 personer i 2017. Samtidig utgjør den fornybare næringen i fylket ca. 13 prosent 
av årsverkene i næringen på landsbasis. Næringen er i vekst og i endring, og havnene følger 
etter på Vestlandet. 

Stavanger Havn utvikler sitt Elnett2121 som vil utvikle fremtidens robuste løsninger for ut-
slippsfri, elektrisk transport. Dette vil bidra til at det blir nok strøm til å møte fremtidens 
strømbehov i Stavanger Havn. Karmsund Havn satser én milliard kroner for å bli Norges 
mest miljøvennlige havn hvor målet er å være så godt som klimanøytrale innen 2030. Det 
er et av de største havneprosjektene i norgeshistorien uavhengig hvilken funksjon havnene 
har. Hver 100 meter vil det ligge strømuttak slik at skipene som ligger til kai vil ha tilgang 
til landstrøm og batterilading. På samme måte vil alle havnekraner, maskiner og utstyr bli 
elektrifisert i tillegg til å tilby lavutslipp drivstoff som LNG, hydrogen og ammoniakk. Dette er 
et viktig tiltak for at Norge når utslippsmålene i Parisavtalen. 

Fornybar energiproduksjon er en næring med stor geografisk spredning i fylket, og en viktig 
bidragsyter til verdiskaping utenfor bergensregionen. Kildn har som hovedformål å skape og 
lagre egen energi for å dekke havnen sitt energibehov relatert til blant annet bygg, skip og 
ferger22.

VERDISKAPING OG EKSPORT 

Fornybar energinæringen utgjorde 1.3 prosent av sysselsatte årsverk i Vestland fylke i 2017. 
Overnattings- og serveringsnæringens hadde 3.8 prosent sysselsatte samme år. Selv om 
fornybar energiproduksjon hadde færre årsverk, utgjorde næringen 2.9 prosent av Vestland 
fylkes verdiskapning. Dette er betydelig høyere enn verdiskaping for overnatting og server-
ingsnæringen. Den synergien og verdiskapningen Kildn potensielt kan skape ved å kombi-
nere næringene på et sted, og koble dette igjen mot beredskap, er stor. 

Aktørene innenfor fornybar energi i fylket omsatte for 13.7 milliarder kroner i 201723. Pro-
duksjon og tjenesteleverandørene stod for den største delen av omsettingen. Verdiskapin-
gen i næringen skjer i hovedsak innenfor kraftproduksjon, noe som igjen henger sammen 
med lønnsomheten hos store aktører som BKK og Statkraft. 



CRUISENÆRINGEN I
ENDRING

På mindre enn 20 år er antallet cruiseturister i Norge firedoblet, fra ca. 
200 000 i 2000 til tett oppunder 800 000 i 2018. I samme tidsperi-
ode økte antall anløp fra ca. 1.200 i 2000 til ca. 2.150 i 2018. Årsaken 
til dette er at cruiseskipene har blitt større. TØI Rapport 1651/2018: 
Cruisetrafikk til norske havner24  beskriver et fremtidsbilde som anslår 
lavere vekstrater for antall cruiseskip i Norge fram til 2060. Antall crui-
seturister vil derimot øke fremover. 

Det var 22 millioner cruisepassasjerer på verdensbasis i 2013. Dette steg til ca. 26.7 millioner 
i 2017. Veksten i antall cruisepassasjerer kom hovedsakelig i asiatiske farvann. Hovedsce-
nario som presenteres nå er 2.5 prosent årlig vekst i perioden 2018 – 2028 og 1.5 prosent 
årlig vekst i perioden 2028 – 2060. Det kan gi ca. 2.600 anløp i norske cruisehavner i 2060 
forutsatt at det ikke bygges nyei havner. Dersom man legger et geografisk utviklingsmønster 
til grunn for etterspørselen av cruiseopplevelser siste 20 årene, vil hovedandelen av veksten 
i antall anløp i perioden 2018 – 2060 komme i byhavner på Vestlandet. 

Sørlandet og Trøndelag vil forventes en liten vekst, mens det er ventet en stagnasjon eller 
liten vekst i Nord-Norge, og vedvarende nedgang i Oslofjordområdet. Utviklingen i Nord-Eu-
ropa har delvis vært styrt av spesielle reisemål der St. Petersburg har vært høydepunkt for 
cruise i Baltikum, og Vestlandsfjordene, Nordkapp og arktiske strøk har vært høydepunkt for 
cruise i Norge. Dette er årsaken til at hovedtyngden av cruise i Norge omfatter Vestlandet 
og Nord-Norge. Oslo benyttes i mindre grad enn tidligere som tilleggsreisemål for Vestland-
scruise. 
Cruise i Norge er i større grad basert på naturopplevelser, til motsetning av for eksempel 
de baltiske cruisedestinasjonene som er sterkt basert på kulturopplevelser. Cruisetrafikken 
til Vestlandsfjordene møter fremover begrensninger med de nye miljøkravene knyttet til all 
cruisefart i verdenshavfjordene.  

En cruisereise til Vestlandsfjordene kan gjennomføres på en uke fra Europa. Når ca. 80 
prosent av cruisemarkedet er ukesreiser, er veksten i dette markedet betydelig. Dette merk-
es i Bergen og Stavanger som opplever økning i trafikken, både i antall skip, og passasjerer 
knyttet til nevnte marked. 
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CRUISENÆRINGEN I
ENDRING

VESTLANDET DOMINERER CRUISETRAFIKKEN

I norsk cruisesammenheng dominerer Vestlandet som reisemål. Nær halvparten av alle 
cruiseanløpshavner ligger i et av de tre vestlandsfylkene. Fylkene har økt sin andel av anløp 
fra 57.0 prosent i 1993 til 67.6 prosent i 2018. Tilveksten til vestlandshavnene har kommet i 
Ålesund, Stavanger, Haugesund og Molde hvor omstilling til bedret havnekapasitet både er 
under planlegging og i gang. Bergen har i alle år vært den viktigste cruisehavnen målt etter 
antall anløp og antall cruiseturister.

Denne posisjonen vil ikke vedvare dersom Bergen gjennomfører politisk vedtak om reduks-
jon av cruiseskipsanløp. I 2020 er situasjon allerede kritisk som følge av Korona-pandemien. 
Det tillates ingen cruiseanløp for 2020-sesongen, noe som fører til et tap på 50 millioner kro-
ner for Bergen Havn, og nærmere 750 millioner i tapte inntekter for næringslivet i sentrum25. 
Tap av fremtidige inntekter som følge av reduksjon på antall anløp kan utgjøre store tap for 
næringslivet. Det er ingen reduksjon av etterspørselen etter cruiseopplevelser i Norge. Dette 
følger global vekst hvor særlig USA og Asia går frem som viktigste destinasjonsmarkeder. 
Langsiktige prognoser for vekst i norske havner henger sammen med økonomi, turisme og 
cruiseturisme internasjonalt. Cruisereiser til Norge har historisk vært en sommeraktivitet. 
Utviklingen av stadig større, og teknisk bedre skip, gjør at det er mulig å seile i selv urolig 
vintervær uten særlig ubehag for passasjerene. Dette med økende andel pensjonister i Eu-
ropa, og kapasitetsproblemer i enkelte havner (for eksempel Bergen), åpner muligheten for 
at cruisetrafikken kan bidra til å forlenge sesongen i årene som kommer.

ANDRE RELEVANTE FORHOLD

Cruisevirksomhet er en del av reiselivet, men opererer til dels forskjellig fra annen virksom-
het innen reiselivet. Cruisevirksomheten kan betraktes som en egen bransje med naturlige 
forbindelseslinjer til øvrig reiseliv. Passasjerers hovedformål med et cruise er opplevelser i 
land og om bord. I land kan dette være relatert til kultur, historie, natur, fornøyelse, shopping 
og andre aktiviteter som bidrar til mangfold av opplevelser. Dette kan også inkludere en 
havn. 

Foto: 
Begge bilder tatt av 
Bergens Tidende.
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3
FREMTIDS
BILDET

Å UTVIKLE EN VISJON ER Å TEGNE ET FREMTIDS-

BILDE. DA ER NYE KONSEPTER, PRINSIPPER, 

METODER, FAKTA, LØSNINGER, TEKNOLOGI OG 

INNOVASJONSIDEER VIKTIGE ELEMENTER SOM 

SKAPER NYE BILDER AV FREMTIDEN. SÆRLIG 

VESENTLIG ER HVORDAN DISSE ELEMENTER 

KOMPONERES SAMMEN TIL EN VISJON
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DET VIKTIGE SAMSPILLET

Neste generasjons havner vil bli drevet med hundre prosent forny-
bar energi i et system hvor alle aktører spiller sammen, og sørger for 
en stabil, effektiv og trygg energihverdag. Allerede fra 2026 innføres 
det krav om nullutslipp fra turistcruise og ferger i verdensarvfjordene. 
Dette kravet vurderes også for andre norske fjorder. Regjeringen har 
som mål at det innen 2030 etableres utslippsfrie havner der det ligger 
til rette for det. Da må planleggingen og tiltakene gjøres nå.

Samfunnet er i endring, og maritim virksomhet er blant ledestjernene innen elektrifisering, 
digitalisering og bruk av ny teknologi. Fremtidens havner vil se annerledes ut enn i dag. 
De vil forbruke, produsere og distribuere energi på en smartere og effektiv måte. Samtidig 
vil endringene utfordre kompleksiteten ved en slik omstilling. Det vil bli behov for betydelig 
mer energi for å håndtere fremtidens behov. Det er derfor helt nødvendig at elektrifiseringen 
gjøres så kostnadseffektivt som mulig. I dag er det egentlig ingen teknologiske begrens-
ninger for full-elektrifisering. Det største hinderet er prislappen som hektes på omstillings-
prosessen. Derfor er digitalisering en nøkkelfaktor. 

Foto: 
Siemens
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DET VIKTIGE SAMSPILLET Gjennom fulldigitalisering av systemene som styrer energien vi lager og bruker, åpner vi 
opp for en effektivisering av samhandling, og utnyttelse av ressursene som var utenkelig 
for bare noen få år siden, men som generasjonen etter oss vil ta som en selvfølge. Hvordan 
ser så dette viktige samspillet ut? Den smarte havnen er datadreven. Den vil være knyttet til 
det kommende 5G-nettet fordi fremtidens havner vil være helt avhengig av sømløs kommu-
nikasjon og digital interaksjon, på lik linje med fremtidens byer og bygninger.

Det handler kort sagt om at “alt” må samhandle som instrumentene i et orkester, og gjøre 
det uten sure toner. Hvert digitale instrument vil ha flere funksjoner. Vi ser at fremtidens biler 
ikke bare vil fungere som et fremkomstmiddel, men også som et stort batteri, og som lokal 
energileverandør til kaffetrakteren om morgenen hvis det er behov for energi i andre deler 
av systemet. En smart havn vil ikke lenger bare forbruke energi, men bidra til å balansere 
hele systemet ved å bruke mindre energi når for eksempel et stort cruiseskip ligger til kai og 
bruker landstrømanlegget. Det samme gjelder for store næringsbygg. Ingen vil merke ves-
entlige forskjeller hvis man skrur av oppvarmingen i ti minutter, og strømmen som spares 
kan brukes til å fylle elbilbatterier rett før arbeidsdagen tar slutt.

Erfaringer med slike systemer er under utvikling, og vil bli stadig mer utbredt. I tillegg vil det 
i fremtidens havner være fornybare energiløsninger der blant annet solcellepaneler på tak, 
vindmøller i havgapet, og andre former for energiproduksjon ser sin naturlige plassering 
som del av energiarkitekturen. Det handler også om ny type lokalisering for etablering av 
havner i fremtiden. Cruisetrafikken øker og cruisebåtene blir større. Da gjelder tre ting: stort 
nok areal til disponering og videreutvikling, nærhet til landbasert infrastruktur for håndtering 
av logistikk og tilgang til fornybar energi. 

ALLE TING SOM BRUK-
ER ENERGI MÅ KOBLES 
SAMMEN I ET STORT 
SYSTEM DER ALLE KAN 
REAGERE OG RESPON-
DERE PÅ AKTIVITETER I 
RESTEN AV SYSTEMET.



OPP-NED-BYEN

Urbanisering, globalisering og digitalisering er blant viktige forklaringer 
til økt endringstakt og omveltninger i utviklingen av samfunn. Byut-
vikling øker i kompleksitet og omfang. Midt i dette krevende bildet skal 
planverk og lover støtte opp om og legge til rette for gode bo- og ar-
beidsområder. Samfunnsutvikling i skjæringspunktet mellom en ut-
vikling drevet av teknologi, samt behov og trivsel hos enkeltpersoner, 
er ingen enkel oppgave å løse.

Dagens planverk henger ikke med i utviklingen, og utfordres nå av utviklere som vil bygge 
og drive eiendomsutvikling på nye måter. Kommuner som ønsker å løse nye utfordringer og 
realisere nye møter motstand fordi lovverk ikke er rigget for dette. Den høye endringstakten 
påvirker områders komposisjon og struktur. 

Omstillingsevnen i planverket er ikke like rask, og energi som premissgiver for område- og 
byutvikling stanger borti en rekke momenter som utfordrer regelverket.

Byutvikling kan deles i tre fokusområder: Det som bygges under bakken, over bakken og 
konsekvensen av de to første som er det fysiske miljøet rundt oss. Opp-Ned-Byen er en til-
nærming for å strukturere koblingen mellom den digitale utviklingen i samfunnet, behov for 
å utøve en sterkere grad av tidligfaseutvikling og planlegge under bakken først. Kildn som 
visjon er en ide om kostnadseffektiv bygging av infrastruktur for energiløsninger som kobler 
prosjektet til et felles nettverk. Samtidig forebygger det blokkering av gode løsninger dersom 
disse kom på bordet i etterkant og byggene allerede er på plass.

Kompakt bygging av havnes fysiske struktur kan være en utfordring for klima og bærekraft 
hvis man fortsetter å bygge og transformere med gårsdagens kunnskap og gjeldende reg-
uleringsplaner. 

Bruk av ny teknologi og gjennomtenkte energi- og mobilitetsløsninger kan bidra positivt 
dersom dette i tydeligere grad får plass som integrert del av byutviklingen. 
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OPP-NED-BYEN er ingen etablert 
metode eller prinsipp. Det er en ide. 
En ide er at byer må bygges under-

fra og opp slik at byens infra-
struktur, som for eksempel 

elektrisitet, blir inkludert i by-
utviklingen og ikke undervurdert. 

Teknologien fremtvinger denne 
ideens aktualitet.

– Håkon Iversen
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FREMTIDENS MOBILITET 
HANDLER OM 
ADFERDSENDRING

En av de største endringene i mobilitetsrevolusjonen vi står ovenfor 
er adferdsendringen. Vi har i løpet av de siste 70 årene vent oss til 
bilen som det foretrukne fremkomstmiddelet. Bilen har mange posi-
tive egenskaper, men den forurenser og bruker enormt mye plass. Det 
siste gjør den til et krevende transportmiddel i byer der areal er et knapt 
gode. Bilbruk forverrer byen for andre brukere, og fortrenger viktige 
funksjoner og behov. 

Mobilitet til sjøs er i dag ikke utviklet til et godt transportalternativ. Det betyr at potensiale 
som erstatning for bruk av bilen ikke kan tas ut godt nok i dag.  Et fullverdig blått transpor-
talternativ er en forutsetning for adferdsendring også til sjøs. 

Kollektivtransport, sykkel, gange og mikrotransport kommer til å bli dominerende former for 
bytransport. Dette er positivt for miljøet, for folkehelsa og for byens arealbruk. På veien dit 
skal innbyggere kvitte seg med ideen om privatbilisme som den beste løsningen. I dag er 
det mye følelser knyttet til dette, spesielt blant godt voksne. Unge er i større grad åpne for å 
vurdere andre løsninger for personlig transport.

Slike endringer handler om vaner, erfaringer og manglende eksisterende alternativer i dag. 
Til å hjelpe oss med overgangen til mer bærekraftig mobilitet har vi:

1. Økt miljøbevissthet som presser seg frem. Konsekvensene av klimautslipp er   
 såpass store at behovet for radikale endringer blir åpenbare for de fleste.

2. Best practise: Noen byer går foran og viser hvor bra slike endringer er for byene. 

Amsterdam var en by med store trafikale utfordringer på 70-tallet. En politisk satsing på 
sykkel de siste 30 årene har endret byen fundamentalt. De fleste er enige i at det i dag er en 
triveligere by enn byer preget av bilkøer.

Denne bevisstgjøringen legger mer press på at havnebyer må vurdere grønne mobilitet-
sløsninger. I Bergen er den Blå Bybanen allerede etablert som fenomen, men enda ikke 
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FREMTIDENS MOBILITET 
HANDLER OM 
ADFERDSENDRING

utøvende som praksis, med unntak av pendlerruta mellom Kleppestø på Askøy og Nøstet i 
Bergen sentrum.  For å oppnå nasjonale krav om nullutslipp og reduksjon av bilbruk i bys-
entra, må alternative mobilitetsløsninger etableres. I en region der vann og fjorder med tung 
bebyggelse tett på sjøfronten er hovedbildet er det allerede godt tilrettelagt for de nye al-
ternative transportløsningene. Bergen kommune vurderer nå å etablere en blågrønn mob-
ilitetsløsning. Dette kan med fordel utvides til en større del av regionens mobilitetsløsning.  
Når nye mobilitetsløsninger etableres er det nødvendig å få til adferdsendringer. Det er godt 
forankret at bilen er det fremkomstmiddel som benyttes, med offentlig transport som al-
ternative løsninger. Dersom blå bybane blir etablert, og et alternativ til både bil og offentlig 
transport etableres, vil folks muligheter øke for grønn mobilitet.  I mange tilfeller er det et 
bedre transportalternativ enn både bil og buss. Det fordrer at “blå” muligheter etableres som 
naturlig del av samfunnets mobilitetsløsninger.

I 2050 vil selvkjørende teknologi med stor sannsynlighet være på plass i en stor del av bil-
parken. Vi nærmer oss en tid der all biltransport vil være selvkjørende. Dette kan redusere 
ulykker med om 1/1000-del av dagens ulykker, og kjøringen vil bli gjennomført mer effektivt 
fordi selvkjørende kjøretøy skal være bedre sjåfører enn mennesker. Med Selvkjørende biler 
vil høyst sannsynlig være behov for, og nødvendig, å legge til rette for bildeling i stor skala. 
Det vil si at man ikke lenger eier egen bil, men at man leier bilbruk av en felles bilpool. En 
rekke internasjonale studier viser at slik deling kan redusere antall biler med betydelig. 

En undersøkelse COWI har gjennomført viser at reduksjonen kan bli mellom 84 og 93 prosent 
26 Dette forutsetter samkjøring, det vil si at man kjører sammen med andre som skal til og fra 
samme område. Det vil frigjøre store arealer som i dag brukes til parkering, men vil kreve noe 
plass til av- og påstigningssoner. Men dersom selvkjørende biler brukes slik som vi bruker 
bilen i dag, med en person i hver bil, kan trafikken øke kraftig. I tillegg til å transportere men-
nesker, må bilene også kjøre tomme mellom “oppdrag”.

For den blå mobiliteten er allerede selvkjørende fartøy i testing for godshåndtering. For 
passasjerer vil nok utviklingen følge like lang tid som for kjøretøy, men med sjøen som blå 
motorvei, er plass en betydelig god grunn til å fremskynde utviklingen. Da særlig når autom-
atiseringen av trafikksystemer etter hvert innføres i maritim virksomhet, og kan hektes på 
tilsvarende systemfunksjoner som eksempelvis selvkjørende skip har i dag.



AUTOMATISERT 
TRAFIKKSYSTEM FOR 
SELVKJØRENDE LØSNINGER

Mye av dagens trafikksystem for overvåking, kontroll og styring av 
trafikk blir automatisert via IOT-funksjoner (Internet of Things) og 
kunstig intelligens.

Denne typen sikkerhet og automatisering går mer og mer over til å være en del av selve 
kjøretøyene/fartøyene da de i hovedsak er autonome. Men for å ha kontroll og overvåking 
på transportinfrastruktur som vedlikehold, feil og øvrige farer, vil det og være en helautom-
atisert systemprosess for dette. Det vil i hovedsak bestå av kameraovervåking med bildeg-
jenkjenning, sensorer og kunstig intelligens.   

Dette krever mer lokal prosessering av data og samhandling mellom mennesker, kjøretøy/
fartøy og destinasjon som igjen overfører informasjon til en felles lokal IT-plattform for å 
samhandle med ulike samfunnsfunksjoner.

IT-sikkerhet får dypere feste i samfunnet slik at ulike IT-system og -funksjoner kan foregå 
i en felles plattform. Persontransporten er i hovedsak kollektivt utformet hvor ruter og tilg-
jengelighet endrer seg etter mennesket/innbyggernes adferd. Det er hard konkurranse kny-
ttet til automatiseringen av persontransport til sjøs. Kongsberg Maritime og Rolls-Royce 
Marine er begge store aktører som henholdsvis har landet avtaler for etablering av automa-
tisk fjordkryssing på Vestlandet og Østlandet. Eksempler som Bastøfergen mellom Moss og 
Horten bidrar til god pilotering for Kongseberg Gruppen når det gjelder å undersøke verdien 
av automatisering. Med så mange som 100 ankomster og avganger på denne strekningen, 
øynes gode muligheter for store besparelser. I første fase utstyres fergene med lasere, ra-
darer og andre sensorer som gjør at fergene kan legges til kai automatisk, uavhengig av vær 
og vind. Systemet navigerer fergene over fjorden, og mannskapet overvåker seilasen. I andre 
fase vil fergene kobles opp mot hverandre slik at de kan kommunisere digitalt, utveksle in-
formasjon om vær- og sjøforhold og andre data. 

Det er slik fergeflåten vil lære av hverandre for å kunne velge de optimale seilingsrutene. 

I prinsippet er dette samme modell som Kildn skal bygge sin samspillsmetode på der forny-
bar energikildene kobles sammen med digital arkitektur for å optimalisere energiforbruket 
til havnen.
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AUTOMATISERT 
TRAFIKKSYSTEM FOR 
SELVKJØRENDE LØSNINGER

Illustrasjonsbilde: Kongsberg Gruppens navigasjonssimulator. 
Foto av Kongsberg Gruppen



DET HANDLER OM 
DATA OG DIGITAL 
ARKITEKTUR

Datadrevne “smarte” bygg har vært et buzz-ord og således en del av en 
teknologi-hype i lengre tid. Denne hypen er hovedsakelig leverandør-
drevet hvor hver enkelt aktør i stor grad har fremmet sine egne propri-
etære løsninger

Dette har ført til at tekniske systemer opererer i siloer uten nødvendig interoperabilitet og 
datautveksling med andre systemer. Dette er nå i ferd med å endre seg raskt. Nå som 
bærekraft topper prioriteringslisten til både offentlige og private aktører vil dette bidra til 
å øke fremveksten av datadrevne bygg. Verdibuskapet kan fordeles i 3 kategorier som alle 
henger sammen og påvirker hverandre: 

1 Økt lønnsomhet 
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 data-drevet 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 interopera-
bilitet27 vil være en viktig driver for å få på plass fordelaktige “grønne” lån fremover. 
 
2 Bærekraft 
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 bærekrafsprinsipper.I et lei-
etakerperspektiv er også bærekraft et viktig incentiv for å tiltrekke seg de beste talentene. 
 
3 Brukeropplevelse 
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 bidireksjonal28 lading av elbil, effektivisering av arbeidshverdag, samt lavere friks-
jon i logistikken mellom jobb og hjem. 
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Foto: Ivar Kvaal, Powerhouse Brattørkaia, Trondheim. 
Tegnet av Snøhetta
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KILDN 

KILDN HAR OPPNÅDD NULLVEKSTMÅLET, OG 

ETABLERT SEG SOM VERDENS GRØNNESTE 

INDUSTRIHAVN. EN NY MODERNE HAVN MED 

GRØNN ARKITEKTUR OG FORNYBARE ENERGI

KILDER I NY KOMBINASJON.



PROSJEKT KILDN DATA: 
PRINSIPPER

Kildn er tegnet som en visjon. Prosjektet er tilpasset terreng og 
landskap,  ivaretar grunnleggende bygningsfysikk til tross for at pro-
sjektet utfordrer teknologi, materialvalg, konstruksjonsprinsipper, kon-
vensjonell arkitektur, samt bryter med hva en forbinder med en havn. I 
tillegg er Kildn basert på  prinsipper for fornybare energikilder og digital 
arkitektur kobles sammen på en ny smart og unik måte.

De prinsippielle prosjektdata viser det optimale av hva som kan forventes bygget på denne 
konkrete eiendommen. Det er tatt hensyn til at Kildn er en visjon basert på politiske føringer 
om nullutslippsmålet, og er utformet som en skalerbar visjon. Det har vært en føring  at 
Kildn skal kunne ha kai til opptil fire av de aller største cruiseskipene samtidig, i tillegg til et 
tilstrekkelig antall hurtigbåter til å betjene fjordturisme og blå bybane med minst fem båter 
inne for av- og påstigning samtidig. Disse forutsetninger  er tegnet og beregnet, og redegjort 
for i et eget tilleggsdokument utarbeidet av COWIs havneekspert. Kailengdene  er formet 
etter behovene som er nevnt ovenfor. Hovedbygget er også tilpasset det gitte behovet, dvs 
at opp til 20 000 cruisepassasjerer kan kunne håndteres på få timer i løpet av en dag. I tillegg 
til dette kommer alle brukere, leietakere, arbeidende, besøkende med mer, som skal benytte 
seg av Kildn. Dette krever mye areal. Likevel skal et ferdig bygg reflektere reelt behov, lønn-
somhet, samt alle regulative føringer. Det endelige anlegget blir skalert i henhold til dette.

Det vises til fem punkter prosjektdata som indikerer prosjektets omfang og kompleksitet:

1. Hovedfunksjoner
 Kaier, terminaler, ISPS, logistikk m.m

2. Arealer
 Kaier, anlegg i fjell, terminaler, offentlige områder, romprogram prinsipp m.m 

3. Romprogram prinsipp for oppdeling av Kildn i funksjoner
 Prinsippiell fordeling av funksjoner på Kildn m.m
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4. Tilgjengelighet ved inn og ut
 Adkomst til Kildn fra land og sjø, andre tilgjengelighetspunkter m.m

5. Mobilitet og logistikk
 Overordnet logistikk varer, busser, sykkel, gange, mennesker m.m

Det presiseres at fakta knyttet til disse punktene er estimater relatert til en optimal utnyttelse 
av eiendommens valgte område, og reflekterer oppgavens besvarelse som visjonsstudie.

OVERORDNET FAKTAOVERSIKT

De første kapitlene Status Quo og Fremtidsbildet har bygd opp ett grunnlag for de valgene 
som gjøres i kapittel Kildn. Visjonen er strukturert rundt de seks hovedgrepene (side 00 ). 
Hvert av hovedgrepene blir beskrevet i egne kapitler, og tar for seg de overordnede føringene 
med tilhørende illustrasjoner. Dette kapitellet beskriver visuellt de seks punktene prosjektda-
ta med supplerende tekst. Under er “snap shot” fakta om Kildn:

11
ETG

HOVEDBYGG
11. etg 

høyeste/ 4. 
etg laveste

CRUISESKIP
TERMINAL
inkl. lager +

logistikk

3
ETG

HURTIGBÅT
TERMINAL
inkl. lager +

logistikk

2
ETG

HØYDE
HOVEDBYGG

på det 
høyeste pkt.

62
M

HOVEDBYGG
(yttermål 
Eidsvika)

370
RADIUS

3
ETG

INTERN 
LOGISTIKK 

HOVEDBYGG
vareleveranse, 
parkering, syk-
kel og gange

FORNYBAR 
ENERGI 
KILDER

4

ØSTVENDT 
HOVED

INNGANG 
ALLE
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1

HOVED 
INN OG UT 
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TERMINAL 
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1

KAI
inkl. cruisekai 
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hurtigbåt kai
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PUNKT 

TERRENG
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1
PROSJEKTETS UNIKE
LOKALISERING
Tresmarka er kupert. Det er lite utarbeidet stisystem i området som gjør det relativt dårlig 
tilgjengelig for allmenheten. Det er et område med gode kvaliteter selv med noe ensformig 
naturlandskap. Området møter sjøen med stupbratte og loddrette vegger som skyter rett 
ned i sjøen. Fremkommeligheten til Eidsvika er vanskelig, noe som gjør at eiendommen 

1

2

FILMING AV “KILDN TIL FREMTIDEN” 
PÅ TOPPEN AV PUNKTET HER.

KOTE CA +55

KOTE CA +65/70

EIDSVIKA

+77
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1
PROSJEKTETS UNIKE
LOKALISERING

EIDSVIKA

oppfattes som stort. Eidsvika er enorm på nært hold. Det er vanskelig å etablere et forhold 
til skala bare ved å se på kart og bilder fra avstand. Det er nødvendig med befaring og tråkk i 
området. Da oppleves dimensjonene så store, og relevansen til skala endrer seg raskt. 

Eiendommens sjølinje er ca. 1.3km lang med loddrette vegger rett opp. Utgangspunktet til 
Kildn sin arkitektur og form ligger i Eidsvika, et formidabelt område med diamter ca. 400 
meter. Landskapet og fjellmassene i gneis danner en loddrett vegg 2/3 av Eidsvika, avbrutt 
av en dyp ravine mot nord. 

Kildn er er tegnet med optimal utnyttelse av Eidsvika som ramme, men er likevel dempet i 
sin form og skala. Bygget ligger godt skjermet inne i Eidsvika og lavere på sitt høyeste punkt 
enn Tresmarka sitt høyeste punkt på 77meter. Terminalvingene nord og sør ligger tett opp 
til fjellveggene. 
Kildn som ny havnearkitektur og visjon er formet og tilpasset godt til Eidsvika i en skala som 
som er naturlig tilpasset omgivelsene og forutsettingene. 



2
HOVEDFUNKSJONER 
OVERORDNET
Kildn er bygget på to hovedfunksjoner. Den ene er kai og havnestruktur som er blitt rede-
gjort for i egen rapport av COWI sine havne eksperter, den andre er byggene som er koblet 
på kai og havnestruktur. Førstnevnte er gitt som følge av spesifikke krav til antall cruiseskip 
og hurtigbåter som er tiltenkt. Sistnevnte er skalerbart, og avhengig av investeringsstrategi.

1

3

2

1

1

1. ISPS HAVNEOMRÅDE

2. HURTIGBÅT KAIOMRÅDE

1+2. SAMLET CA. 1.3KM
1.3 km

1. ISPS CRUISETERMINAL

2. HURTIGBÅT TERMINAL

3. KILDN HOVEDBYGG
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2
HOVEDFUNKSJONER 
OVERORDNET

3
AREALER: ESTIMAT 
OVERORDNET
Kildn er et sammensatt kompleks, og kombinerer mange funksjoner. Arealer har blitt delt 
opp og beregnet som estimater utfra det prinsippielle romprogrammet. Foruten kai og 
havnefunksjoner som er gitt i forhold til antall cruiseskip og hurtigbåter, er resterende arealer 
estimater som støtter de hovedkonsepter som er tilegnet prosjektet.



FIG. 1

FIG. 2

61
,3
17

402,543

1
TN

KAI FUNDAMENT BETONG (ISPS) + HURTIGBÅT AREAL

1. Kai nord og sør cruiseskip (ISPS) 70000m2

 Inkl. 2 som intern logistikk/mobilitet -

Tabell: Presiseres at dette er estimater.

3. Batteri lagring i fjell, inkl. tunneller og lager på kai 10000m2

4. Kai sør for hurtigbåter, regional blå bybane* 15000m2

1

2
3

4

TOTAL FUNDAMENT MAKSIMALT OPP TIL: 95000m2

TERMINALER NORD OG SØR CRUISE + HURTIGBÅT AREAL

1. Terminaler nord og sør cruiseskip (ISPS) 1- 2. etg. 30000m2

 Inkl. 2 som intern logistikk/mobilitet -

Tabell: Dette er estimat på bygd areale BRA 1 - 2. etasjer inkl. lager, snu- og hente buss + taxi + annen mobilitet.

 Inkl. 2 som buss/taxi/vareleveranse etc -

3. Terminal sør hurtigbåter 1 - 2. etg + stor lagerterm. 5000m2

1

2

3

TOTALT TERMINALER CRUISE OG HURTIGBÅT
MAKSIMALT OPP TIL:

35000m2
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FIG. 3

FIG. 4

61
,3
17

402,543

2
TS

3
TSF

OFFENTLIG TILGJENGELIG PLASSER AREAL

1. Tak som kobler seg på eksisterende terreng 25000m2

2. Grunnplan Eidsvika (inne i hovedbygget) 15000m2

Tabell: Presiserer at dette er parkdrag, rekreasjon, inngangspartier, sjøfront, badeplasser, torg og de plasser som alle har 
tilgang til. Dette er ikke inkludert de arealer som er tilknyttet kommersiell virksomhet, som også er offentlig tilgjengelig.

 Tillegg: parkering/vareleveranse samme plan 5000m2

3. Terminal sør hurtigbåter 10000m2

1

2

3

TOTAL OFFENTLIG TILGJENGELIGE PLASSER
MAKSIMALT OPP TIL:

55000m2

KOMMERSIELL VIRKSOMHET AREAL

1-3. Butikker/kafeer/restauranter/trening (akvarium) 36000m2

 Inkl. lager/teknisk/ansatterom med wc/dusj 10000m2

Tabell: Presiserer dette er prinsippielle konsepter for romprogram uten at det er definert direkte innehold.

 Inkl. parkering/vareleveranse 5000m2

4. Visningssenter akvariet + havregionen 10000m2

1-3
ETG

TOTAL KOMMERSIELL MAKSIMALT OPP TIL: 46000m2

4
ETG



FIG. 5

FIG. 6

FORSKNING OG AKADEMIA + KONFERANSE AREAL

1. Primær etasje er 5etg., fordelt over 3. og 4. etg 31000m2

 Inkl. to konferansesaler a 1000 plasser -

Tabell: Presiseres at dette er estimater.

 Inkl. møte og seminar rom -

 Inkl. kontorer og ansatterom + wc/dusj -

1

TOTAL FORSKNING OG AKADEMAI + KONFERANSE
MAKSIMALT OPP TIL:

31000m2

HOTELL 600 ROM + KONFERANSE OG TRENING AREAL

1. Hotell primært i byggets seksjon vest - 7. etasjer 28000m2

 Inkl. treningssenter og klatrevegg 6. etasjer -

Tabell: Presiseres at dette er estimater da det ikke er utarbeidet behovsanalyse eller konsept.

 Inkl. spa og velvære nordic style -

2. Konferanse/møte/restauranter/ansatterom + 5000m2

1

TOTALT HOTELL MAKSIMALT OPP TIL: 33000m2
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FIG. 7

FIG. 8

KONTOR OG ANNEN FORRETNINGSDRIFT AREAL

1. Kontor og næring fordelt på fem plan 45000m2

 Inkl. felles kantine(2), møte/konferanse etc -

Tabell: Presiseres at dette er estimater da det ikke er utarbeidet behovsanalyse eller konsept.

1
2

TOTAL KONTOR OG ANNEN NÆRING 
MAKSIMALT OPP TIL:

45000m2

OPPSUMMERING AREAL 
Grunnflate*

1. KAI FUNDAMENT INKL. INTERN LOGISTIKK BYGG 95000m2

2.TERMINALER NORD OG SØR CRUISE + HURTIGBÅT 35000m2

Tabell: Presiseres at offentlig tilgjengelige plasser er inkludert 25000m2 takflate til dette formålet. Kai fundament er arealer 
nødvendig for å håndtere fire store cruiseskip og maks fem hurtigbåter. Tilsvarer totalt ca. 1.3 km kailengde.

3. OFFENTLIG TILGJENGELIGE PLASSER inkl. TAK 55000m2*

4. KOMMERSIELL VIRKSOMHET   46000m2

TOTALT FORDELT PÅ GRUNNFLATE* OG BYGG
MAKSIMALT OPP TIL:

150000m2

5. FORSKNING OG AKADEMIA + KONFERANSE 31000m2

6. HOTELL 600 ROM + KONFERANSE OG TRENING 33000m2

7. KONTOR OG ANNEN FORRETNINGSDRIFT 45000m2

AREAL 
Bygg

190000m2



4
ROMPROGRAM: PRINSIPP 
OVERORDNET
Romprogrammet er prinsippiellt og viser en overordnet struktur som sammenfaller med 
Kildn sitt konsept. Som referert til i 1. Hovedfunksjoner, er den bygde delen av hovedkom-
plekset skalerbart. Denne delen av havnen avgjøres av behov, investering, lønnsomhet og 
regulative forhold. Derfor er romprogrammet å anse som et overordnet prinsipp.

ROMPROGRAM

KAI FUNDAMENT: inkl. logistikk internt som kobler nord og sør

TERMINALER NORD OG SØR: inkl. inngang øst passasjerer (se fig. 2)

OFFENTLIG TILGJENGELIG: tak ikke inkl. i oversikt her (se fig. 3)

KOMMERSIELL VIRKSOMHET: butikker, visningssenter, kafeer, restauranter m.m 

FORSKNING OG AKADEMIA: inkl. to store konferansesaler, møte og seminar rom 

HOTELL 600 ROM: inkl. konferansesaler, møterom, spa og helse, trening m.m

KONTOR OG ANNEN FORRETNINGSDRIFT: inkl. konferansesaler, møterom m.m

TILLEGG: på hver terminalvinge er kontorer tegnet for toll, politi, beredskap, logi-
stikk, ambulanse og andre viktige samfunnsfunksjoner dersom dette skulle være 
et behov. De vil være tilknyttet sikkerhetsforholdene tilknyttet ISPS og adgang.
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4
ROMPROGRAM: PRINSIPP 
OVERORDNET

5
TILGJENGELIGHET: 
PRINSIPP OVERORDNET
Diagrammene viser prinsippielle tilkomstpunkter, vertikalt og horisontalt, samt hoved-
punkter som er viktige i Kildn.

3 319,934 m2

546,885 m2

14 818,325 m2

1 053,670 m2

76 109,334 m2

16 756,696 m2

37 971,824 m2

19 144,745 m2

874,489 m2 44 079,841 m2
29 358,565 m2

14 535,574 m2 37 493,561 m2 29 784,366 m2

28 812,190 m2
27 120,226 m2 24 681,236 m2 19 861,570 m2 18 521,096 m2 48 183,462 m2

1etasje

7 etasje

2 etasje

8 etasje

3 etasje

9 etasje

4 etasje

10 etasje

5 etasje

11 etasje

6 etasje

12 etasje 

Hovedinngang 

Innkjørng til 
beredskap 
Sjøside tilgang

Toll, politi, 
beredskap etc
Inngang sikker-
het (ISPS)
Landgang cruise

Hovedinngang 
Eidsvika og 
opp til nivå fire 
hovedinngang

Hovedinngang 
Terminal Sør 
passasjerer, og 
inngang ned til 
Eidsvika

Vertikal kobling Vertikal kobling

Vertikal kobling Vertikal kobling Vertikal kobling Vertikal kobling Inn og utgang 
fra felles kan-
tine til tak.

Inn og utgang 
tak fra eksister-
ende terreng



6
MOBILITET OG LOGISTIKK: 
PRINSIPP OVERORDNET
Diagrammene viser prinsippielle mobilitetsløsninger, og overordnet hvordan Kildn er koblet 
sammen med sykkel, gange, selvkjørende busser, micro mobilitet og annet.

3 319,934 m2

546,885 m2

14 818,325 m2

1 053,670 m2

76 109,334 m2

16 756,696 m2

37 971,824 m2

19 144,745 m2

874,489 m2 44 079,841 m2
29 358,565 m2

14 535,574 m2 37 493,561 m2 29 784,366 m2

28 812,190 m2
27 120,226 m2 24 681,236 m2 19 861,570 m2 18 521,096 m2 48 183,462 m2

1etasje

7 etasje

2 etasje

8 etasje

3 etasje

9 etasje

4 etasje

10 etasje

5 etasje

11 etasje

6 etasje

12 etasje 

Varelogistikk 
terminaler 
Ut og inn 
mobilitet

Vertikal kobling Vertikal kobling

Vertikal kobling Vertikal kobling Vertikal kobling Vertikal kobling Inn og utgang 
fra felles kan-
tine til tak.

Inn og utgang 
tak fra eksister-
ende terreng

Selvkjørende 
busslogistikk
Selvkjørende 
busslogistikk 
mellom bygg

Selvkjørende 
busslogistikk 
mellom bygg 
og internt

Sykkel og 
gange mellom 
bygg og internt
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6
MOBILITET OG LOGISTIKK: 
PRINSIPP OVERORDNET
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SEKS HOVEDGREP 
MOT EN NULLUTSLIPPS 
HAVN

Vi stiller krav til brukere av havnen og bidrar til nasjonal tilrettelegge for 
fullelektrisk blå mobilitet. Vår tilnærming har endret måten havner skal 
bygges på i fremtiden. Løsningene er et resultat av en sammen-
hengende politikk for mobilitet, areal og maritimnæring som er skapt i 
et samarbeid mellom kommunen, næringslivet og innbyggerne.

Å skape visjoner for en fremtid vi enda ikke vet hvordan blir, er et kinderegg av muligheter.  
Samtidig krever det stor grad av realitetsorientering som bidrar til fleksibilitet og skalerbar-
het. Askøy kommune har en unik mulighet til å ta rollen som Norges fornybare energi-
kommune, samtidig som Kildn utvikles og transformeres til en internasjonal snuhavn for 
cruisetrafikk og hjemmehavn for Fjordturisme og den blå regionale bybanen. Visjonens seks 
hovedgrep er innovasjon i praksis. 

For at Kildn kan realiseres, må utvikling tenkes på ny måte. Tradisjonell planlegging tar ikke 
helt høyde for den elektriske fremtiden som kommer. I den anledning foreslås seks hoved-
grep i sekvensiell rekkefølge som mulig løsningen. 

Her kan rammene for Kildn til fremtiden skapes, og realiseres:

Hovedgrep 1: 
FORNYBAR ENERGI

Hovedgrep 2: 
NY GRØNN HAVNEARKITEKTUR

Hovedgrep 3: 
KILDN TAR VARE PÅ NATURMANGFOLDET

Hovedgrep 4:  
DEN DATADREVNE HAVNEN
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SEKS HOVEDGREP 
MOT EN NULLUTSLIPPS 
HAVN

Hovedgrep 5: 
BLÅ MOBILITET

Hovedgrep 6: 
SNU –OG HJEMMEHAVN SKAPER SAMSPILL

I diagrammet på neste side setter vi disse hovedgrepene inn i en 360 graders sirkel. Den 
representerer ideen om at de seks hovedgrepene dekker metodisk alt det som må til for at 
Kildn som ny havn klarer nullutslippsmålet til 2030.

VISJONENS OPPBYGGING

De første kapitlene Status Quo og Fremtidsbildet har bygd opp ett grunnlag for de valgene 
som gjøres i kapittelet Kildn. Visjonen er strukturert rundt de seks hovedgrepene. Hvert av 
hovedgrepene blir beskrevet i egne kapitler i de neste sidene, og tar for seg de overordnede 
føringene med tilhørende illustrasjoner. I likhet med foregående kapitel der Kildn sine fem 
punkter prosjektdata ble beskrevet overordnet, er tilsvarende gjeldene for dette kapitellet. 
Som visjon har Kildn noen unike koblinger som hver for seg er gjennomførbare og med 
mange tilsvarende referanser i dagens marked. 

De unike koblingene er hvordan Kildn for eksempel kominberer fire fornybar energikilder for 
å optimalt balansere forbruk, produksjon og distribusjon. Dette gjøres gjennom en digital 
arkitektur, som igjen er koblet på hele komplekset og dermed definerer Kildn som et smart 
bygg og havn. Det andre unike er kombinasjonen cruisehavn og hurtigbåt terminal for en 
regional blå bybane. 

De seks hovedgrepene som redegjøres for er konsepter bygget på solid faglig grunnlag, og 
en overordnet forståelse for hvordan by, bygg, menneske og teknologi henger sammen. Og 
en forståelse for hvordan disse hovedgrepene sammen kan skape noe nytt og innovativt der 
Kildn drister seg til å redefinere funksjonen havn.

Derfor er det viktig å lese hovedgrepene med åpent sinn.



I 2026 ER KILDN EN 
NULLUTSLIPPS HAVN
Visjonen dekker 360 grader av de viktigste seks hovedgrepene 
og overordnede strategier som ivaretar forholdet by, bygg, 
mennesket og teknologi. Disse grepene forankrer muligheten til 
å utvikle Kildn til verdens første nullutslipp havn.

SNU- OG HJEMMEHAVN 
SKAPER SAMSPILL

Hovedgrep 6: 

KILDN er unik i sin måte å koble snuhavn for 
cruiseskip sammen med hjemmehavn for 

Fjordturisme, og den regionale blå bybanen. Det 
skaper rom for mange nye og viktige synergier.

BLÅ MOBILITET

Hovedgrep 6: 

KILDN blir base for den blå  regionale bybanen. Den 
kobler regionen sammen, bidrar til å revitalisere 

“glemte” kyststeder, små havner og kaier som taper 
kampen mot innlandstrafikken. Kildn vil bidra til å 

fremskynde norsk politikk fra Vei til Sjø.

VISJON
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VISJON
KILDN TAR VARE PÅ
NATURMANGFOLDET

Hovedgrep 3: 

KILDN tar vare på naturmangfoldet ved 
å bygge ny grønn havnearkitektur. Form 
og funksjon er tilrettelagt for minst mulig 
inngrep i eksisterende terreng, og taket blir 
den viktigste koblingen mellom natur, bygg, 
menneske og sjø gjennom foredling av 
Eidsvika til unik møteplass.

DEN DATADREVNE HAVNEN

Hovedgrep 4:

KILDN blir den første havnen som kobler fornybare 
energikilder og digital arkitektur til et felles økosystem 
der intensjon er å optimalisere energibruk, produksjon, 
distribusjon, og tilrettelegge for elektrifisering. Norges 
første reelle smarte havn bygges på Askøy.

NY GRØNN 
HAVNEARKITEKTUR

Hovedgrep 2: 

KILDN skal bygges som en ny grønn 
havnearkitektur, som det første i verden, der 
bærekraft etableres som del av prosessen 
fra ide til ferdig bygg. Ved f.eks  bruk av 
resirkulære materialer i kombinasjon med 
nye materialtyper som utvikles for prosjektet, 
smart byggfysikk og ny teknologi, lokal 
produserte materialer, kortreist stein, for så å 
sertifiseres som Breeam-Nor, vil Kildn fremstå 
som noe helt nytt arketektonisk.

FORNYBAR ENERGI

Hovedgrep 1: 

KILDN skal bygges som første nullutslipp havn i verden. Det gjøres ved å 
kombinere batterilagring i fjell, termisk energi fra sjøen, solcellepaneler på 
taket og saltvannpumpekraftverk. Dette kobles sammen i et system gjennom 
Kildn sin digitale arkitektur.



1
FORNYBAR ENERGI

Kildn utvikles som et unikt havneprosjekt. Ett referanseprosjekt med 
prinsipper for hvordan havner i et globalt samfunn bør planlegges, 
bygges og tilpasses en verden uten utslipp. Det er ambisiøst. Det er 
samtidig avgjørende for å bremse den negative klimautviklingen. En-
dringene vi opplever i forhold til klima påvirker økonomi, levekår og 
velferd. Det å redusere klimagassutslipp og tilpasse samfunn globalt 
til et endret klima er utfordrende. Det koster økonomisk og teknologisk.

Kildn har en unik profil som nullutslipp havneprosjekt. Snu- og hjemmehavnen som her er 
konseptualisert opp til et samlet bygd areal på ca. 190.000m2 (maksimalt mulig utnyttelse 
av tomtens beskaffenthet) som inkluderer hovedbygget, kaier, fjellhall og terminalene nord 
og sør, samt ferjeterminalen som er adskilt fra ISPS-kaien29. Ambisjonen er å bygge den 
første nullutslippshavnen som både lagrer, produserer og bruker egen energi. Dette er tenkt 
gjennomført ved å balansere optimal utnyttelse fra fire forskjellige fornybare energikilder: 

1)  BATTERI LAGRING i fjell som sørger for supplerende effekt til landstrøm. Det kan   
 bidra til å redusere behovet for strøm fra kraftnettet på Askøy.

2)  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.

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

4)  TERMISK ENERGI hentet fra 100 meters dyp i sjøen kan dekke kjølebehovet ved å   
 varmeveksle sjøvannet med ferskvann som kjøles ned og distribueres rundt på   
 anlegget*.
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1
FORNYBAR ENERGI

KILDN SOM UNIK ENERGIINNOVASJON

Det å kombinere og balansere fire fornybare energikilder koblet til digital arkitektur som sty-
ringssystem er et innovativt samspill. Dette hovedgrepet nummer en er basert på prinsip-
pielle vurderinger for fornybar energi og lagringsteknologier for Kildn havneområde. Resul-
tatene er på ingen måte ment å være ferdig prosjekterte løsninger. Det tas forbehold om 
feil i beregninger og tekst. Det er sammenstilt et forbruksmønster for en tenkt situasjon i 
havneområdet. Dette for å vise hva et utgangspunkt i årlig og daglig effekt- og energitrender 
kan være: 

1 Bygg
I den tenkte situasjonen er det tatt utgangspunkt i lavenergi bygg, med varmepumpe som 
oppvarming. Videre er det tatt utgangspunkt i årlige forbrukstrender fra tertiærnæring, da 
spesielt med tanke på hotell og reiseliv. 

2 Fartøy
Det er tatt utgangspunkt i en situasjon hvor en har behov for både landstrøm og ladestrøm.
Cruise vil i hovedsak ha behov for landstrøm, mens mindre fartøy (som ferger), vil ha behov 
for både landstrøm og ladestrøm. Når det gjelder trender for forbruket, så er det tatt utgang-
spunkt i cruise anløpslisten for 2019 til Bergen havn. For ferger og mindre fartøy er det tatt 
utgangspunkt i en rutetabell som har avganger hvert kvarter i rushtider, hver halvtime ved 
normal dagtid, og en avgang hver time om natt. 

3 Kjøretøy
Det er tatt utgangspunkt i en situasjon hvor en har behov for ladestrøm til bil og buss.
Biler har en tenkt normal lading ved morgenen og natt, samt noe lading ved på dagtid.
For busser er det tenkt en rutetabell tilsvarende mindre fartøy og ferger. 

Type fartøy Kapasitet terminal (antall)

Landstrøm cruise 100 000+GT 4

Landstrøm hurtigbåt ca. 200GT 5

Ladestrøm bil (Tesla normal) 50

Ladestrøm fartøy (ampere) 5

Tabell: Fartøy som er tatt utgangspunkt i for en gitt situasjon

Type transport Kapasitet terminal (antall)

Ladestrøm bil (Tesla normal) 50

Ladestrøm buss(hurtiglading) 8

Tabell: Kjøretøy som er tatt utgangspunkt i for en gitt situasjon



ELEKTRISK ENERGILAGRING

Her er både batterisystemer og vannpumpekraftverk studert for peak shaving (topp utgje-
vning), dette kan være aktuelt for å redusere investeringskostnader for utbyggingen av det 
offentlige nett til område, samt bidra til å redusere driftskostnader med tanke på de nye 
effekt tariffer. 

Det er antatt En profil for et døgnforbruker til området, basert på de forutsetningene som er 
gitt for beskrivelsen av årlig forbruk. 

Figur: Estimert energilagringsbehov for en tenkt situasjon i løpet av et døgn. 

En måte for å estimere energilagringsbehovet, er å ta utgangspunkt i den største peaken 
med lengst varighet ut ifra forbruksprofilen. I dette tilfelle blir det en peak på 3,7MWt/t ved kl 
08.00. Energibehovet ligger på ca 9 MWt fordelt på 4 timer.

1 Batteri
Batterier dimensjoneres i ut ifra de overnevnte estimater. Det kan være aktuelt med kontain-
erløsninger i størrelsesorden 40 fot. Grovt regnet i det overnevnte tilfelle, vil en ha behov for 
kraftelektronikk (Invertere) på ca 4 MW og batteripakke i overkant av 9MWt. I tillegg vil en 
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ha behov for trafoer, for det aktuelle spenningsområdet. Figuren under viser eksempel på 
kontainerløsning for batterier30  og eksempel på hvordan stabling ute ser ut.

Figurer over: Estimert energilagringsbehov for en tenkt situasjon i løpet av et døgn. 

2 Installasjon
Et batterianlegg av denne størrelsen kan i utgangspunktet være i en fjellhall, det vil imidlertid 
kreve en del areal som følge av øvrige komponenter som kraftelektronikk og transforma-
torer. Et typisk utvendig anlegg på ca 16MW kan ha behov for ca 2000-1500m^2 avhengig 
av nødvendige sikkerhetsavstander og stabling31. I forbindelse med fjellhall kan det være 
behov for en høyde mellom 8-12 meter avhengig av hvordan en skal transportere inn og ut 
komponenter. Arealbehovet kan ligge i størrelsesorden 1000-500m^2.

BL

BLFJELLHALL
4900M2



3 Saltvannpumpekraftverk
Prinsippet for pumpekraftverk blir det samme som for batterer, hvor en bruker energi på 
å pumpe vannet opp i store høyder når en kan bruker energi/effekt, og en slipper vannet 
ut gjennom en turbin når en har behov for effekt/energi. De siste årene er saltvannspum-
pekraftverk blir vurdert som aktuelle energilagringsenhet, spesielt med tanke på fornybar 
produksjon og dens behov for energilagring32. 

4 Installasjon
Bassenget for saltvannskraftverket plasseres på det høyeste punktet i området (Fig.00). Ut 
ifra den gitte situasjon er det estimert med et basseng med ca 10m høyde og radius på ca 50 
meter. Høyden på det aktuelle bassengområdet er ca 70moh. Hvis en tenker en fallhøyden 
på ca 65m, kan en grave ned 5 meter av bassenget, så en kun får et 5 meters oppstikk i 
terreng. Bassenget kan eventuelt utformes anndeledes så lenge volumet forblir ca 3100m^3 
med samme fallhøyde. Selve rørføringen kan foregå i selve fjellet eller nedover skråningen.
Det samme gjelder turbinanlegget32 (Fig. 00). 

5 Foss fra vannpumpekraftverkbasseng
Forslag til fremføring av vann til fossefall foreslås som en egen renne/elv som krysser  under 
taket i rør, og videre i rørganger langs yttersiden av taket. Dette ender ut i eget system som 
imiterer ett fossefall ut fra nordsiden av taket. Dette renner ned igjen i bassenget (Fig.00).
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6 Batteri vs vannpumpekraftverk
Når det gjelder investeringskostnader, vil en batteriinstallasjon normalt sett være billigere 
enn en pumpekraftinstallasjon. Batterier vil etterhvert ha behov for en utskiftning av bat-
tericeller og kraftelektronikk i løpet av 20+ driftsår. Pumpekraftverk kan typisk ha en lengre 
driftstid, før en må utføre større vedlikehold og utskiftninger. Når det gjelder driftsfunksjoner, 
vil pumpekraftverk typisk ha en responstid på noen minutter før den kan levere ønsket effekt, 
mens batterier operer innenfor sekundet. Det er og mulig med en kombinasjon av begge, 
for å utfylle hverandre. Dette spesielt med tanke på raske effekttopper som gjerne oppstår 
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i løpet av sekunder. For å avklare hvilke av energilagringsteknologiene næremere, bør en 
utføre en teknoøkonomisk vurdering på begge teknologiene, samt ha mer informasjon om 
konkrete effektprofiler som vil være aktuellt for området. 

OFFENTLIG ELNETT

Bkk har i dag konsesjon på en sjøkabel med tilhørende overføringskabler som forsynes inn 
til Askøy fra Lillesotra. Sjøkabelen er en 400mm^2 CU kabel, med spenning på 132kV og 
går i land ca 350 meter fra havneterminalen. Det vil være aktuelt å vurdere muligheten for å 
etablere ny nettstasjon i området hvor sjøkablene kommer i land på Askøy. Dette må sees 
i sammenheng med eksisterende belastning på kabelen og N+1 kriterier. Behovet fra nett 
ut ifra den tenkte lastsituasjonen her, vil grovt regnet ligge på ca 10MVA. Forbruket kan bli 
ytterligere redusert hvis en skulle ta høyde for elektrisk energilagring og solcelle energi. 

ALTERNATIVE DRIVSTOFF

Da denne havneterminalen skal kunne tjene fartøy fra ulike verdensdeler og teknologier, for å 
tilfredsstille klimamilepæler mot år 2050, bør en ha tilgang på en fleksibilitet innenfor drivst-
off. Elektrisitet alene vil derfor ikke være tilstrekkelig, og en bør ha tilgang på alternative 
forbrenningsdrivstoff som LNG, Hydrogen, biodrivstoff osv. Det er ikke vurdert noe produks-
jon av alternative drivstoff i området for denne fasen, men heller lagring og bunkring. Selve 
tankene kan kreve et arealbehov på området da LNG og hydrogen i hovedsak ikke anbefalt 
å lagre innendørs (fjell) av sikkerhetsmessige hensyn. Selve arealbehovet for tanker vil være 
avhengig av markedsområde, behov og teknologiske fremskritt i forhold til type drivstoff en 
ønsker å tilby. Det kan og være en mulighet å ha mobile tanker for bunkring, enten via trailer 
eller egne fartøy.

Figu: Oversikt over elnettet i området, kilder: NVE atlas
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SOLCELLER

Ut ifra kartunderlag og historisk data fra NASA, vil område kunne produsere en relevant 
mengde elektrisk energi fra solceller i løpet av sommermånene.

Det er utført noen enkle solcellekalkulasjoner for havneområdet med bruk av historisk 
værdata, og standard høyeffektive solcelle paneler (320Kwp). Areal for solceller utgjør ca 
halvparten av takoverflaten til terminalbygget (ca 23750m^2).

Når en sammenligner produksjonen fra solceller med det antatte energiforbruket, ser en 
at solceller vil kunne dekke et betydelig energibehov i høysesongen for spesielt turisme og 

Figu: Solinnstråling i løpet av et år, hentet ut fra NASA’s power kart for et punkt i havneterminal området.



cruise. En kan se ut ifra figuren at bidraget fra nettselskapet vil oppleve en utflating gjennom 
det årlige forbruket.  

1 Installasjon
Måter å installere solceller på taket kan være ved å bruke tradisjonelle paneler boltet fast i 
stålrammeverkt for maritime forhold33. En forholdsvis ny type solceller kan fås som fliser 
montert direkte på bakken/tak og være en del av underlag som er tilegnet gangtrafikk34.

FIG. 11: tradsisjonel montering av solcelleri 
en solcellepark. 
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TERMISK ENERGI

Den siste fornybar energikilden hentes på 100 meter i sjøen. Kjølebehovet er tenkt løst ved 
frikjøling. Det tenkes da at sjøvann hentes på ca. 100 m dyp og varmeveksler sjøvannet med 
ferskvann som kjøles ned, og distribueres rundt på anlegget (Fig. 12). Det er mulig å dis-
tribuere dette videre slik at det kan bygges ut til å bli et fjernkjøleanlegg35 som fremtidig kan 
forsyne Askøy med fjernkjøling. Et anlegg som skissert her basert på frikjøling er helt uten 
kjølemaskiner og miljøskadelig kuldemedium36, og er en mye mer energieffektiv løsning enn 
et anlegg basert på kjølemaskiner. Systemløsningen  krever også svært lite vedlikehold. Et 
kjøleanlegg basert på frikjøling vil også kunne være skalerbart til å kunne dekke Askøy med 
fremtidig fjernkjøling.

Alternativ 1: 
FORBRENNINGSANLEGG I FJELL

Det vurderes også et alternativ med forbrenningsanlegg lokalisert i fjell fordi det er behov for 
primært to former for energi; varme og kjøling utover strøm. Varmebehovet kan løses ved 
å bygge et resirkuleringsanlegg for avfall. Anlegg vil resirkulere mest mulig av den resirkul-
erbare delen av avfallet, hvorpå resten brennes. Forbrenningsanlegget brenner avfallet som 
ikke er resirkulerbart, utnytter energien og omformer den til elektrisk strøm og varmt vann. 
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alternativ 2:
KILDN SOM VERDENS RENESTE FORBRENNINGSANLEGG

Som alternativt scenario ønskes det å bygges det reneste forbrenningsanlegget i verden på 
Askøy. Det vil passe sammen med miljøambisjonene, og anlegget vil kunne fremstå som et 
utstillingsanlegg for nye teknologiske løsninger hvor vi videreutvikler prosjektet Copenhill.

Forbrenningsprosessene i et slikt anlegg går kontinuerlig og da produseres også strøm kon-
tinuerlig. Den strømmen anlegget produserer kan brukes lokalt på havneanlegget som for 
eksempel til landstrøm for skip. 
Når det lokale forbruket av strøm er lavere enn det som produseres i forbrenningsanlegget 
kan enten strøm lagres i batteribanker eller selges tilbake til nettet. I dette tilfellet vil der-
for batterilagring og forbrenningsanlegg være en interessant kombinasjon for blant annet 
egenproduksjon av strøm.

Synergi for begge alternative anleggene
Varmt vann fra forbrenningsanlegget kan brukes til oppvarmingsformål lokalt til byggene i 
havneanlegget, og det er også muligheter for å distribuere varmen videre i et fremtidig fjern-
varmenett på Askøy. Oppvarmingsformålene i et fjernvarmenett kan være oppvarming av 
bygninger eller for eksempel oppvarming av prosesser.
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KOTE +2 TURBIN (TU)

Brakedalsvika

Kildn lager en visjon med fire fornybare energi 
kilder som hovedgrep, likevel vises det til to al-
ternative løsninger som har mye større poten-
siale enn bare å forsyne havnen med varme og 
kjøling. Det er verdt å vurdere slike alternativer 
da dette prosjektet er tenkt som et miljøpros-
jekt som blir blant de aller fremste anlegg i 
verden. Derfor er det det et vesentlig poeng å 
vise referanser til andre innovasjonsprosjekter 
som viser grønn arkitektur i ny drakt, og med 
unike muligheter som aktiviserer mennesker 
også. 

Askøy vil da ta et langt skritt på vei til å bli et 
karbonfritt samfunn gjennom Kildn, og med 
det nå bærekraftmålene.
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2
NY GRØNN 
HAVNEARKITEKTUR

Hovedbygget er formet i en halvsirkel med graderende takvinkel fra 
nord mot sør, terminal nord og sør, samt terminal hurtigrutebåter i 
sørlige del av Brakedalsvika. Den bygde arkitekturen har en mer sentral 
rolle i Kildn enn hva som er vanlig i andre havner. Til tross for det er inn-
holdet lett gjenkjennelig sammenlignet med andre havner som ikke 
kun operer med gods. De består av kaier, terminaler med tilhørende 
kontorfasiliteter, lagerområder og logistikksentraler for inn- og uthånd-
tering av gods og varer. Snuhavner for cruiseskip er likevel kjent for å 
være spartanske opplevelser fordi det primært skal fungere som tran-
sittområder. Det er sjeldent at hotell, med tilhørende næringer som res-
tauranter og andre attraksjoner, er tilknyttet havneanlegg. 

Kildn bryter eksisterende normer i sin havneutforming selv om kailinjer og skala er tilpas-
set angitt antall skip spesifisert for dette prosjektet36. Form og innhold er definert ut fra 
ambisjonen om en nullutslippshavn. Det krever innovasjon og nytenkning. Hva er en havn? 
Hvordan er fremtidens snuhavn? Hvordan tilpasses den veksten i global cruisenæring, tu-
risme og krav til lav- og nullutslippssamfunnet? I Kildn følger derfor arkitekturens form, op-
plevelse, funksjon bærekraftige løsninger og valgte fornybare energikilder. Grønn arkitektur 
kan beskrives som en teknikk for praktisk å bygge bærekraftig. Designprinsippene er eta-
blert med tanke på miljøet, og inkluderer større fokus på konstruksjonsmessige føringer 
som bidrar til en mer bærekraftig utnyttelse av materialer. Bærekraftige designprinsipper 
benyttes gjennom hele byggets livsløp fra ide til ferdig bygg. 
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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 naturøkologi der byggets profil, form 
og lokalisering spiller på omgivelsene, og til dels også inkluderer naturen som del av arkitek-
turens form og overordnet funksjon. Et bærende mål med grønn arkitektur er hvordan livslø-
pet fra ide til ferdig bygg gjennomføres som prosess. Hvis målet er nullutslipp, må inn-
ledende konsultasjoner, kartlegging, utforming, planmodifikasjoner, materialkomposisjon, 
harmoni med eksisterende økosystem, garantere en fullverdig integrert miljøprofil. I slike 
tilfeller planlegges ofte dette som BREEAM-NOR37  prosjekter.

GRØNN ER SMART

For perioden 2018-2024 er det estimert en omsetning på nærmere 3.5 trillioner kroner kun 
relatert til investeringer i smarte byer og bygg.  Det ligger enorme planlagte investeringer på 
dette området. Det er utvilsomhet at dette knytter seg til digitaliseringen som gjennomsyrer 
alle bransjer og endrer alle kjente strukturer på både partnerskap, profesjoner, økonomi og 
juss. I tillegg kommer prioritert satsning, i nærmest alle private og offentlige sektorer, og 
tiltak som baseres på FNs 17 bærekraftmål. Klima og miljø er satt på kartet. Det interes-
sante er hvor viktig teknologisk utvikling og nyvinning er for å klare å nå bærekraftmålene. 
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Nullutslippsvisjonen de fleste land deler er helt avhengig av teknologi og digital utvikling for 
realisering. Dette henger sammen. I de etablerte fagprofesjonene som historisk har hatt 
samfunn og byutvikling som fagfelt, møter man nå større faglige utfordringer dersom den 
digitale og teknologiske utviklingen ikke blir inkludert som del av tidligfaseprosessen.  Smart 
byutvikling er grønn byutvikling, og arkitektur er limet som binder gater og tun sammen. 
Kildn har som visjon å bli den første nullutslippshavnen i Norge. Det betyr at havnen ikke kan 
tegnes som en vanlig havn. Dersom regjeringens handlingsplan38 om at alle norske havner 
fra 2026 skal starte prosessen med omstillingen til nullutslippshavn fram til 2030 legges til 
grunn, vil det kreves enorme investeringer. Samtidig krever det større og bredere forståelse 
for hvordan den omstillingen kan gjennomføres faglig. Prosess, tidligfaseplanlegging og in-
vesteringsmodeller blir tre viktige nøkkelord. 

BREEAM-NOR SOM KVALITETSSTEMPEL

For prosjekter med ambisiøse mål for miljø og bærekraft er det naturlig å benytte serti-
fiseringsordninger som strekker seg lengre enn myndighetskrav. Blant de mest anerkjente 
ordningene internasjonalt finner vi Building Research Establishment Environmental Assess-
ment Method (BREEAM). Dette har siden etableringen i 1990 blitt benyttet som sertifisering-
smetodikk i over 80 land og i flere tusen prosjekter.
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Under begrepet BREEAM ligger det flere ulike sertifiseringsordninger. Blant de som er høyst 
relevante for Kildn finner vi BREEAM-NOR og BREEAM Communities. Et sertifiseringsverk-
tøy for bygninger, tilpasset det norske markedet fra BREs BREEAM Homes & Commercial 
Buildings. BREEAM-NOR har som hovedmål å redusere miljøpåvirkning fra ni identifiserte 
miljøområder relatert til bygninger:

1.  Ledelse og administrasjon
2.  Helse og innemiljø
3.  Energibruk
4.  Transport
5.  Vann
6.  Materialer
7.  Avfall
8.  Arealbruk og økologi
9.  Forurensning

Hvert område har egne sett med kriterier og ytelsesnivå som representerer god eller beste 
praksis for bærekraftig design og innkjøp. I tillegg til de ni områdene tar BREEAM-NOR også 
for seg innovasjon.

BREEAM Communities
Et sertifiseringsverktøy som tar for seg områdeutvikling på et mer holistisk nivå, med formål 
om å integrere bærekraftig design og sosioøkonomisk betraktning i masterplanleggingen. 
Sertifiseringen er fordelt i tre steg:

1.  Establishing the principle of development
2.  Determining the layout of the development
3.  Designing the details

I hvert trinn må man dokumentere hvordan prosjektet har ivaretatt styresett, sosioøkonomi-
ske aspekter, ressurser og energibruk, arealbruk og økologi, transport, og til slutt innovasjon.

CEEQUAL
I tillegg til BREEAM-programmene har BRE sertifiseringsordningen CEEQUAL, som tar for 
seg prosjekter innen anlegg, infrastruktur, landskap og offentlige rom. Ordningen ansees 
som høyst relevant for Kildn, og det kan blant annet vises til Alcoa Mosjøen Havn som nylig 
ble sertifisert på høyeste nivå, Excellent.
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CEEQUAL har følgende hovedmål:

- Bevisstgjørelse av bærekraft og kontinuerlig forbedring i prosjekter
- Promotere viktigheten av å sette og levere en strategi drevet av bærekraft
- Sette bærekraft i fokus i kontrakter, kravspesifikasjoner, design og utførelse
- Anerkjenne og promotere oppnåelse av høy miljømessig og sosioøkonomisk ytelse

For mer informasjon, se:

byggalliansen.no
breeam.com
ceequal.com
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3
KILDN TAR VARE PÅ 
NATURMANGFOLDET

Gjennomføring av Kildn vil føre til inngrep i naturen. Naturmangfold er 
derfor innlemmet som et av tre viktige tiltak som underbygger pros-
jektets 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 Arts-
kart, Naturbase og Norges geologiske undersøkelser. Verdisetting av 
naturtyper er gjort etter Dn-håndbok 13 og 19.

Det er naturverdier tilknyttet prosjektområdet. Likevel er området preget av en berggrunn 
som er av den typen sur og hard bergart gneis, og løsmassedekket er stort sett fraværende 
39. Den lokale geologien gir liten sannsynlighet for sjeldne og verdifulle naturtyper og arter. 
Berggrunnskartene kan være litt unøyaktige, men det er hovedsakelig en granittisk til gran-
odiorittisk gneis i området. Nærmeste bergartsgrense er ca. 500 meter mot nord. 

Gneis er typisk en hard bergart med god kvalitet og det blir drevet pukkverk flere steder i 
landet av den typen bergart. Gneis er typisk benyttet til veier, betong og utfyllingsmasser. 
Erfaringstall fra boring og sprenging i gneis tilsier at den har dårlig til god egnethet. Dette 
er avhengig av blant annet den lokale kvaliteten på gneis, hvilken type gneis det er, sprek-
kefrekvens og svakhetssoner som kan finnes. Det blir bygget både fjellhaller og tunneler i 
gneis så det antas at det skal være mulig her også. Hvor komplekst det blir akkurat i dette 
prosjektet må kartlegges mer i detalj som ledd i konsekvensanalyser.

Prosjektområdet er svært kupert, ligger i overgangen mellom land og hav og er naturlig mye 
brukt av sjøfugl (Artskart). På Hjelteskjæret hekker flere arter, herunder svartbak og ærfugl. 
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3
KILDN TAR VARE PÅ 
NATURMANGFOLDET

Svartbak er ansvarsart for Norge, og ærfugl er rødlistet som nær truet (NT). Hjelteskjæret 
bør skjermes for inngrep, slik at det kan fortsette som hekkelokalitet for sjøfugl. Skipstrafik-
ken bør holde en minimumsavstand på 50 m i hekkeperioden til fugl (mars-juni), om mulig.
Det er ingen viktige terrestriske naturtyper truet at utbyggingen. På motsatt side av sundet 
er det registrert en svært viktig (A-verdi) sammenhengende kamskjell-forekomst.

Figur 1: Viktige marine naturtyper, her vist med en svært stor kamskjell-forekomst på mot-
satt side av sundet for prosjektet.

Land delen av prosjektområdet er svært kupert og trolig lite egnet som beite. Ut ifra histor-
iske flyfoto ser det ikke ut som om dette området har blitt brukt som kulturmark, for eksem-
pel til lyngbrenning (kystlynghei) og beite som er svært vanlig ellers i regionen. Prosjektet er 
åpenbart stort nok til å utløse krav om konsekvensutredning, og det må fokuseres både på 
å utrede konsekvensene planene vil ha for naturmiljø på land og marint. Det bør undersøkes 
om endring i skipstrafikken vil kunne påvirke de svært verdifulle kamskjellforekomstene 
(Figur 1).
Den store halvsirklede takflaten kan fungere som hekkeplass for sjøfugl. Blant annet 
fiskemåke er kjent for å kunne hekke på store flate tak, industritomter mm. For at dette skal 
fungere må det settes av et større areal hvor fuglene ikke blir forstyrret i hekkeperioden 
(mars-juni). Dette inkluderer å begrense menneskelig ferdsel på deler av taket, samt sette 
opp installasjoner fuglene kan finne skjulested bak40.
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4
DEN DATADREVNE 
HAVNEN

For å kunne håndtere elektrifiseringen og det som kommer av auto-
nome fartøy, er den datadrevne havnen en nødvendighet. Da det som-
meren 2014 startet et kraftig fall i oljeprisen ble bransjen sendt ut i dyp 
krise hvor investeringene stoppet opp, og titalls tusen mistet jobbene 
sine. Nedturen ble paradoksalt nok starten på en digital reise som satte 
fart på digitaliseringen i oljebransjen. Den spredde seg raskere enn 
noen forutså. Digitaliseringen av det globale samfunnet er i ferd med å 
endre alle tradisjonelle måter å tenke, innovere, bygge, handle og agere 
på. Fagprofesjoner brytes ned, nye etableres og sterke tradisjonelle 
siloer legges i horisontal stilling for å kunne klare taktskiftet. 5G som 
rulles ut for fullt i 2023 vil bidra sterkt til at Kildn håndterer taktskiftet.

Det skjer en omstillingstakt i næringslivet som for mange oppleves som utfordrende. Den 
største utfordringen til digitaliseringen er lovverket som ikke klarer temposkiftet. Det gjør 
at, nesten uten unntak, mange av de teknologiske nyvinningene blir vanskelig å realisere til 
tross for ferdig utprøvd teknologi. 
Det skaper også store utfordringer for de aktørene i markedet som har høye kostnader 
tilknyttet utviklingen av ny teknologi, men som ikke får benyttet det kommersielt grunnet 
juridiske og etiske forutsetninger som enda ikke er avklart. Den maritime teknologien har 
stor betydning for alle havnæringene, og er særlig viktig for Norge som havnasjon. For at 
havnæringen i Norge skal kunne levere de mest innovative, bærekraftige og miljøvennlige 
løsningene for fremtiden, må det satses på norsk teknologiutvikling. Og det må synliggjøres 
i prosjekter med tilsvarende skala som Kildn.
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4
DEN DATADREVNE 
HAVNEN

Teknologi som premissgiver for en 
datadrevet havn er godt på vei til å 
stadfeste seg som en forutsetning.

– Håkon Iversen



Regjeringens ambisiøse miljøstrategi for den maritime sektoren krever strakstiltak hvis 
særlig havnene skal klare å etterleve ambisjonene om nullvekst. Flere økonomiske incen-
tiver er etablert siste årene, hvor Enova, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd har 
viktige virkemidler for å klare det teknologiske kappløpet mot en miljøvennlig omlegging av 
energibruk og energiproduksjon. Det bidrar til utvikling av energi- og klimateknologi. 

For å nå disse ambisjonene er det blant annet nødvendig med forskning og implementering 
av ny teknologi som øker kompetanse og innovasjoner innenfor de prioriterte områdene:

- muligheter i havnæringen
- selvkjørende og fjernstyrte fartøy
- digitalisering av maritim næring
- klima –og miljøvennlig maritim virksomhet
- sikkerhet og beredskap til havs
- nordområdene

Omstilling av norsk økonomi og den teknologiske utviklingen betyr nye forskningsmål som 
angitt, og det vil kreve økt forskningsinnsats. I den sammenheng vil det være behov for 
forskningsinfrastruktur i form av blant annet testarenaer for fullskala havlaboratorium. Her 
spiller havner en sentral rolle som tilretteleggere. Havner muliggjør utøvende teknologi som 
vil bli avgjørende for fremtidig utvikling.

TILSKUDDSORDNINGER FOR SÆRSKILTE PROSJEKTER

Forskningsrådet forvalter store summer bevilget av staten til særstilte programmer og pros-
jekter i maritim sektor. Særlig interessante er de testfasiliteter og katapulter Regjeringen 
har gjennom Selskapet for industrivekst (Siva SF). For at bedrifter lettere skal utvikle pro-
totyper, teste, simulere og visualisere - slik at ideer utvikles raskere - bedre og med mindre 
risiko er det tre havkatapulter som tilbyr testfasiliteter. Her tilbys også utstyr, kompetanse og 
nettverk til bedrifter og forskningsmiljøer. I tillegg dekkes fagområder og teknologi innenfor 
henholdsvis digitalisering, virtuell virkelighet og prototyping, grønn energi, energisystemer 
og energiteknologi, miljø og materialteknologi. 

Poenget er at prosjekter som Kildn med unike havnefunksjoner ville kunne muliggjøre høyere 
innovasjonstakt knyttet til havnens teknologiske, fornybare energiløsninger og digitale øko-
system fordi det kombinerer de nevnte områder som havkatapultene tilbyr. Samtidig er Kildn 
en havn som støtter full elektrifisering. Det stiller krav til at de skip og ferger som legger til er 
elektriske. Det gjør at Kildn kan bidra på områder innenfor digitalisering og autonomi i den 
grad deler av havnen kan tilrettelegges for selvkjørende testfartøy.

Vi vet ikke helt hvordan digitaliseringen til sjøs vil påvirke maritim sektor, men Norge har 
all forutsetning til å bli en digital maritim stormakt. I Næringsdepartementet ble rappor-
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ten Maritim kompetanse i en digital fremtid vedtatt i 2019. Frykten er å havne bakerst i 
teknologikøen. Det handler ikke om hvorvidt den maritime næringen innfører selvkjørende 
skip eller ikke, men å kartlegge hvilke endringer næringen må være forberedt på, og hvor 
prioriteringen skal ligge for å fortsatt være ledende sjøfartsnasjon. Tar man høyde for de 
store miljøambisjonene til Regjeringen, er det en økende erkjennelse at energieffektive og 
miljøvennlige skip vil klare seg bedre i fremtidsmarkedet. 

DET HANDLER OM TILRETTELEGGING

Veksten i antall skip som benytter batterier, drivstoff med lavere utslipp og landstrøm har 
gjort at det nasjonalt sees en betydelig økning i miljøinvesteringer i skipsfarten. Disse in-
vesteringene må også ses i sammenheng med investeringer som gjøres i havner. For Kildn 
er det behov for å fremskynde en raskere omlegging til batteridrevne fartøy. En viktig årsak 
er at Kildn kun vil tillate skip og ferger som er elektrisk drevet får legge til kai. I tillegg skal 
Kildn, gjennom samspillsmodellen, produsere ladekapasitet uavhengig av lokalt kraftnett. 
Da vil Kildn bli en påvirkningskraft på maritim omstilling mot nullutslippsmålet, og maritim 
kompetanse i en digital fremtid blir i praksis gjennomført. Kildn kan som unikt nullutslipps-
prosjekt for havn etablere seg som et internasjonalt referanseprosjekt. 



5
BLÅ MOBILITET

En moderne og effektiv transportsektor handler om konkurransekraft 
og verdiskaping for å betjene et veldrevet samfunn i Norge. Da kreves 
moderne og effektive transportsystemer, og særlig i god kombinasjon 
mellom vei og sjø. God mobilitet skal sørge for bedre fremkommelighet 
for personer og gods i hele landet, mellom by og grend, kyst og øy, 
regioner, nasjonalt og internasjonalt. Det er en forutsetning for et mod-
erne samfunn som effektivt og forutsigbart kan transportere verdier 
mellom havner i alle størrelser.

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 samferd-
sel med tog, motorisert kjøretøy, og ikke minst evnen til å grave tunneler, snudde tettstedene 
og byene ryggen til sjøen som hovedferdselsåre. 

Likevel, jo mer digital og teknologisk utviklet samfunnet ble, jo mer sårbar har klima og miljø 
blitt. Dette har ført til et behov om å redusere landbasert ferdsel til fordel for ferdsel til sjø. 
Man er i ferd med å ta tilbake sjøen som viktig ferdselsåre. Det åpner opp for nye mål-
grupper, og at nye steder kan kobles sammen. Prosjekter som Kildn ser muligheter for at 
havner ikke må være lokalisert i et bysentrum. Etablering av blå mobilitet bidrar til dette 
synet. Dette kan også påvirke lokaliseringsspørsmål for tilsvarende prosjekter i framtiden. 

Kildns lokalisering er strategisk for utviklingen av en regional blå bybane (fig.18). Plassert 
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BLÅ MOBILITET

sørvest på Askøy, før innseiling til Bergen sentrum under Askøy broa, er Kildn sentralt plas-
sert (fig. 14) i skipsleias naturlige “rundkjøring” (fig.15). I hovedtrekk kommer cruiseskipene 
fra sør og Raunefjorden, videre under Sotrabroen og svinger mot Byfjorden i øst og inn mot 
Bergen sentrum (fig.16). I tillegg er det høy maritim ferdsel i vestgående korridor gjennom 
Hjeltaskjervika og videre mot eksempelvis Ågotnes Havn (fig. 17). Det er sprengt kapasitet 
på fergedriften i sentrum, og diskusjoner om utvidet fjordturisme stiller krav til økt kapasitet. 
Visjonsstudiet har ikke vurdert alternative ruter for en potensiell regional blå bybane, men 
skisserer en ide om at Kildn kan bli et sentrum for en kobling mellom Flesland i sør, Ågotnes 
Havn i vest, Bergen sentrum i øst og Solund i nord. Innenfor disse fire stedene er det stort 
potensial for vitalisering av nye destinasjoner som del av dagsberammet fjordturisme og 
by- og stedsutvikling.

De samme fire stedene har i dag vitale regionale funksjoner (neste side). Flesland har en 
rekke pendlere til Øygarden, og særlig Ågotnes Havn/CCB med sine mer enn 300 nærings-
virksomheter. Bergen sentrum har allerede en godt etablert pendlerrute mellom Nøstet 
og Kleppestø, som fint kan kobles på en Kildn-Fleslandrute, eller Bergen sentrum- Kildn-
Ågotnes Havnrute. Alternativene er mange for å øke mobiliteten til sjø, og samtidig redusere 
biltrafikk til land. Det vil bidra til å fremskynde satsningen på en elektrisk fremtid.

FIG. 14 FIG. 15

FIG. 16 FIG. 17
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6
SNU OG HJEMMEHAVN 
SKAPER SAMSPILL

De fem forgående hovedgrepene: fornybar energi, ny grønn 
havnearkitektur, ta vare på naturmangfoldet, den datadrevne havnen 
og blå mobilitet, bygger opp under hovedgrep nummer seks. Kildn til 
fremtiden handler om det viktige samspillet.

Kildn er et samspillsprosjekt der elementer man kjenner til fra før settes sammen i en ny, 
organisert struktur. De som har reist på cruise har et forhold til hva en snuhavn er, og hva de 
fleste snuhavner tilbyr, avhengig av hvilket land man befinner seg i, eller hvilket cruiseskip 
man reiser med. Det er mange variabler på denne definisjonen. En hjemmehavn (base) for 
ferger for en ny regional blå bybane, er et nytt begrep etablert av prosjektets initiativtakere. 
Diskusjonen knyttet til den blå bybanen har stort sett vært tilknyttet Bergen sentrum, og ble 
i en rapport skrevet i mars 2020  definert som ulønnsom, og lite hensiktsmessig innenfor de 
alternative rutetraseene som var analysert i Bergen. Diskusjonen har kun berørt alternative 
baser for en blå bybane i Bergen sentrum. 

Kildn kan også bli hjemmehavn for fjordturisme, og rent økonomisk driftsmessig vil det 
være hensiktsmessig med direkte tilgang til 15000 – 20000 cruisepassasjerer daglig i 
høysesongen. Det eneste som skiller cruisepassasjerene mellom cruiseskipet og fergene 
til Vestlandet er en terminalgang, noen dører og en turoperatør som organiserer daglige ut-
flukter for cruiserederiene. Det blir en nærmest sømløs måte å oppleve Bergensområdet på. 
Samtidig skaper Kildn en arbeidsplass med næring, forskning, servicebransjen, destinasjon, 
og opplevelser.  
Kildn er plassert sentralt for en blå bybane med direkte tilgang til Øygarden, Bergen, Flesland 
og til og med Fedje i nord som ikke tar mer enn ca. 3 timer til sjøs. Det er en egen unik opp-
levelse med havgapet rett inn i fyrtårnet og utsikt til England på stille dager.
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Askøys strategiske plassering langs kysten gjør dette til en inngang til vestlandets attraktive 
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 null-
utslipp for norske fjorder på alvor. Kildn kan bidra til et konstruktivt samspill med myndig-
hetene, reiselivsnæringen, cruisenæringen og alle havneaktørene langs kysten. Det er 
mange synergier i dette samspillet, og det er synergier som forsterkes gjennom Kildns null-
utslippskonsept med fornybare energikilder, og krav til at alle skip og ferger som legger til 
skal være elektriske. 

Det er en samspillsfaktor som fremmer samfunnsnytte og miljøpolitikk i praksis. Samtidig er 
det et samspill som ivaretar cruiseturister på best mulig måte ved å være Vestlandets base 
for blå mobilitet. Sist, men ikke minst, er det et samspill som fremmer ny teknologi, innovas-
jon, og en alternativ måte å utvikle en internasjonal havn cruisetrafikk. 

Kildn er en havn for fremtiden.

KILDNS LOKALISERING 
OG KONSEPTET 
KNYTTET TIL FORNY-
BAR ENERGI OG DIGITAL 
TEKNOLOGI GJØR EN 
REGIONAL BLÅ BYBANE 
MER REALISTISK, OG 
KAN BIDRA TIL Å FREM-
SKYNDE EN MÅLSETT-
ING OM Å BRINGE
FLERE FOLK MED SJØ-
GÅENDE TRANSPORT. 
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5
VEIEN 
TIL 
REAL
ISERING 



BÆREKRAFTMÅLENE 
ER EN FORUTSETNING

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattig-
dom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Agenda 
2030  oppfordrer til tiltak for å blant annet bekjempe fattigdom og sult, 
sikre nok og trygg mat, gode arbeidsplasser, fremme likestilling, bidra 
til innovasjon, ivareta naturmangfold, gi tilgang til ren energi og stanse 
klimaendringene. Bærekraftmål 14: 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 arbeidet på internasjonalt, nasjonalt og lokalt 
nivå. For Kildn har vi valgt å inkludere ti av bærekraftmålene som grunnleggende forutset-
ning til realisering av visjonen. Det er krevende og ambisiøse mål å realisere, og forutsetter 
bruk av bærekraftmål 17:Samarbeid for å nå målene.

Kildn bidrar til  å oppnå følgende bærekraftmål:

Bærekraftmål 7: 
REN ENERGI 
FOR ALLE

Kildn blir den første nullutslipp havnen som bygges i Norge på fornybare energikilder med 
muligheter for at overskuddsenergi distribueres videre til boligfelt på Askøy.  Kildns amb-
isjon er at all adkomst skal komme via sjø, og at alle skip og ferger som legger til kai skal 
være elektriske. Likevel er dette et fremtidsbilde som muligens ikke vil la seg realisere in-
nenfor cruise- og fergenæringen i nær fremtid. Investering i skipsfart går mot mer bruk av 
lavutslippdrivstoff som LNG, hydrogen, ammoniakk m.m som en naturlig overgangsfase 
til mulig 100 prosent batteridrift. Samtidig må alle skip kunne være utslippsfrie i, og rundt 
verdensarvhavneområder fra 2026. Det vil si at skipene må kunne kobles til landstrøm, og/
eller benytte utslippsfrie energikilder. 
Det vil Kildn tilby.
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Bærekraftmål 8: 
ANSTENDIG ARBEID OG 
ØKONOMISK VEKST

Kildns mål er å etablere grønne arbeidsplasser, og jobber mot et grønt samfunn som frem-
mer anstendighet, gode holdninger og bærekraft gjennom de valg og standpunkt som tas for 
Kildn sin fremtid. Dette gjelder både i utviklingsfasen, utbyggingen og i driftsfase. BREEAM-
NOR er et av de sentrale metodene som ligger til grunn i konseptet. Grønn finansiering er en 
ambisjon for utviklingen og realiseringen av Kildn. 

Bærekraftmål 9: 
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

Kildn blir den første nullutslippshavnen som bygges i Norge, og det krever innovasjon i alle 
ledd av utviklingen. Intensjonen er å etablere et presist samspill mellom fornybare energikil-
der (batterilagring i fjell, solceller på tak, termisk energi fra sjøen, saltvannpumpekraftverk) 
og den digitale arkitekturen (smart bygg og havn) for å best mulig optimalisere forbruk, pro-
duksjon, lagring og distribusjon. Infrastruktur kobles til tre områder: 1) fornybare energikilder 
og digital arkitektur 2) tilrettelegging for at all adkomst kan skje via sjøen 3) tilrettelegge for 
tilgang til lavutslipp drivstoff som kan bidra til at skip som enda ikke er elektriske kan legge 
til kai i en overgangsperiode.

Bærekraftmål 11: 
BÆREKRAFTIGE BYER 
OG SAMFUNN

Det forventes en økning på 70% mer mennesker i byer innen 2050. Det betyr økt press på 
arealer og fortettingspolitikk vil være betydelig mer krevende enn nå. Havner utgjør i dag en 
stor del av byers areal, og potensielt byers beste tilgang til sjøen. Kildn er et konsept som 
redefinerer funksjonen til en havn. Ved å være selvforsynt på energi, nok til å dekke behovene 
for de skip og ferger som skal legge til, samtidig tilby utvidede funksjoner med næring, ser-
vice og rekreasjon, er ikke Kildn som konsept avhengig av å være lokalisert i et bysentrum. 
Det gjør at diskusjonene rundt lokalisering for fremtidens havner kan gjøres utenfor bys-
entrum, noe som i realiteten kan frigjøre nødvendig areal for den kommende urbaniseringen 
verden har behov for.



Bærekraftmål 12: 
ANSVARLIG FORBRUK 
OG PRODUKSJON

Kildn vil i sitt samspill mellom fornybare energikilder og digital arkitektur skape innovasjon 
som utøver ansvarlig forbruk av energi, nok produksjon og balansert lagring, og til distri-
busjon i lokalsamfunnet. Hvis alternativet med forbrenningsanlegg velges, kan denne en-
ergiløsningen tilby avfallshåndtering for lokalsamfunnet. Det gjør at dagens situasjon der 
Askøyværingen må transportere avfall til Rådalen forsvinner, trafikken reduseres til lands, 
CO₂ avtrykket blir mindre og avfallet bidrar til at forbrenningsanlegget produserer energi som 
kommer Askøy til gode.

Bærekraftmål 13: 
STOPPE KLIMAENDRINGENE

Ved å bli den første nullutslippshavnen som bygges vil Kildn være en bidragsyter til å nå 1.5 
målet i Parisavtalen. Kildn kan bli en referanse globalt for hvordan nye havner skal tegnes og 
bygges, og ved å ta standpunktet om at all adkomst skal skje til sjø, bidrar Kilden til reduks-
jon av CO₂ og samtidig påvirke tilknyttede selskaper til å gjøre det samme.

Bærekraftmål 14: 
LIV UNDER VANN

Kildn blir den første nullutslippshavnen som bygges i Norge, og tilrettelegger for at all ad-
komst kan skje via sjøen. I tillegg legges det til rette for god tilgang til lavutslippsdrivstoff som 
bidrar til at skip, som enda ikke er elektriske, kan legge til kai og bidra til nullutslippsambisjo-
nen. Dette vil få stor betydning for livet under vann. I tillegg vil Kildn tilknytte seg FoU-miljøer 
og næringsklynger med ekspertise innen marin og maritim utvikling. I den anledning blir 
Kildn også en testbase for ny teknologi for utvikling av grønn havn og rent vann.

Bærekraftmål 15: 
LIV PÅ LAND

Kildn som prosjekt har et begrenset inngrep i eksisterende terreng, og bruker lokal gneis 
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(fjellmasse etter utgraving for batterilagring) som del i betongutfylling for kaifront og 
grunnstruktur til bygd kompleks. Det bidrar til redusert CO₂-avtrykk. I tillegg bidrar byggets 
grønne arkitektur og fornybare energikilder til at eksisterende naturmangfold kan utvikle seg 
som del av blant annet byggets store takflate, og i en overordnet sammenheng, til et renere 
miljø for alle som bruker Kildn. 

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. I den betydning 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 ut-
vikling.



VEIEN TIL 
REALISERING

Kildn er et viktig samfunnsprosjekt. Det vil skape arbeidsplasser. Det vil 
skape arbeidsplasser for lokalsamfunnet og bidra til nye rekreasjons-
områder, 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 vertskom-
mune og Bergensregionen som turistmål. Det vil skape synergier innen-
for næringslivet, maritim sektor, energisektoren, forskningsmiljøer, bygg 
og anleggsbransjenturist 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 
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VEIEN TIL 
REALISERING

næringsvekst på mindre tettsteder som tidligere har tapt sin kamp mot innlandsferdsel og 
store samferdselsinvesteringer (Fig. 19). Den blå regionale bybanen kan få en sentral og 
viktig samfunnsfunksjon med å binde regionen bedre, og mer bærekraftig, sammen.

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.

FLESLAND

DOKKEN

ÅGOTNES

EIDSVÅG

KNARVIK

ARNA

FIG. 19
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PROSESSEN MED Å 
ERVERVE TRESMARKA 
STARTET.

Det ble inngått intensjon-
savtale med Adolf Jahnsen 
AS om at andelene som 
Adolf Jahnsen AS eide, 
skulle inngå i et nyopprettet 
felles selskap, Tresmarka 
AS. 

Tertnes Holding engasjerte 
seg i årsmøtene i årene 
etterpå mht å få utnyttet 
eiendommen, men uten å 
få særlig gehør i starten og 
det sittende styre jobbet vi-
dere med mulig regulering.

TERTNES HOLDING 
FORESLO FOR FØRSTE 
GANG Å ERVERVE YT-
TERLIGERE ANDELER 
GJENNOM OPSJONS-
AVTALER, MEN DET 
SITTENDE STYRET 
MOTSATTE SEG DETTE. 
ARBEIDET BLE SATT PÅ 
VENT.

TRESMARKA AS BLIR 
OPPRETTET SOM 
FELLES SELSKAP, OG 
OVERTAR EIERAN-
DELENE I FOLLESE 
FELLESSKAP.

Tertnes Holding overtar 
alle aksjene i Tresmarka. 
Arbeidet med å gi innspill 
til kommuneplanen om vi-
dere utvikling av området 
fortsetter. 

NYE DISKUSJONER OM 
KJØP AV YTTERLIGERE 
ANDELER STARTER 
MED STYRET, OG 
INTENSJONSAVTALEN 
OM DETTE DISKUTERES

EN OPSJONSAVTALE 
OM Å OVERTA HELE 
EIENDOMMEN UT-
FORMES OG ARBEIDET 
MED UTREDNING AV 
HAVN FORSERES.

Den syvende desember be-
slutter Havnedirektoratet at 
kontainerhavnen på 
Dokken flyttes til Ågotnes,  
samtidig besluttes ny havn 
tegnet på Ågotnes. (COWI)

2. juni lanseres ny strategi 
fra Bergen Havn (COWI) 
for utvikling av Dokken og 
Bontelabo

22. juni lanseres ny strate-
gi for Akvariet (COWI) med 
plassering på Dokken

ÅGOTNES
2026

KILDN
2026

SOTRA.S
2026
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OPSJONSAVTALEN 
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BLE ENGASJERT TIL 
Å LAGE EN VISJONS-
STUDIE

KILDN LANSERES 
19. MAI

20. januar lanseres paral-
lelloppdraget med trans-
formasjon av Dokken til ny 
bærekraftig bydel.

30. april er tre internasjon-
ale entreprenørfellesskap 
kvalifisert til neste fase i 
konkurransen om storkon-
trakt på Sotrasambandet.

EN REKKE KONSE-
KVENSUTREDNINGER 
OG FOR-PROSJEKT 
IGANGSETTES 1. 
AUGUST

Planprosessen til Kildn 
igangsettes høsten i tillegg 
til en rekke konseptutred-
ninger.

ARKITEKTUR OG EN-
DELIG KILDN PROS-
JEKT ETABLERES I 
HENHOLD TIL ERNST & 
YOUNG SIN INVESTER-
INGSSTRATEGI

Kildn skaleres i sin helhet 
som følge av invester-
ingsstrategi og de føringer 
som ligger regulativt, og 
som konsekvens av de 
utredninger som er gjort.

REGULERINGSARBEI-
DET GODKJENNES 
OG KILDN LEGGES 
INN SOM EN VIKTIG 
STRATEGISK RETNING I 
ASKØY KOMMUNE-
DELPLAN

FØRSTE SPADETAKE TAS 
I BAKKEN HØSTEN 2022.

KILDN STÅR FERDIG

ÅGOTNES STÅR FERDIG

SOTRASAMBANDET STÅR 
FERDIG

TRANSFORMASJON 
DOKKEN ER IGANG

SOTRA.S
2026

DOKKEN
2026
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40  Ref: Artskart. Artskart.artsdatabanken.no
 Dn-håndbok 13. Kartlegging av naturtyper, verdisetting av biologisk mangfold.
 Dn-håndbok 19. Kartlegging av marint biologisk mangfold.
 Naturbase. Naturbase.no
 Norges geologiske undersøkelser. NGU.no

8  HAVNEKAPITAL 
Lov 21. juni 2019 nr 70 om havner og farvann trådte i kraft 1. januar 2020. Loven erstatter 
tidligere lov om havner og farvann av 2009 og lov av 2014 om losordningen. 
Formålet med den nye havne- og farvannsloven er å fremme sjøtransport som transport-
form, og å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann. 
Loven skal også ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser. Dette formålet vil 
være førende for hvordan loven skal forstås. Den nye loven omstrukturer og forenkler tidlig-
ere lovgivning, i tillegg til å innføre en rekke materielle endringer. Kristin Bjella (partner i Hjort) 
ledet lovutvalget som la frem forslaget til loven (NOU 2018:4 Sjøveien videre – Forslag til ny 
havne- og farvannslov).
Samferdselsdepartementet har nylig utgitt rundskriv om iverksetting av loven, se Iverkset-
tingsrundskriv N-2/2020.

Hovedelementene relatert til havnekapialt i den nye loven nevnes kort under.

Enklere tilgang på havnekapital
Liberaliseringen av havnekapitalen er en viktig endring i ny lov. Kommunene gis adgang til 
å foreta utdeling fra havnekapitalen for bruk til andre formål enn havn, forutsatt at det er 
satt av tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som 
er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering. Kom-
munene gis anledning til å finansiere de offentlige oppgavene etter loven, herunder myn-
dighetsutøvelse, med farvannsavgift, som er den nye betegnelsen på anløpsavgiften.

Kilde: Hjort.no
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9 INTERMODAL
Intermodal transport vil si at det benyttes minst to typer transportmidler i en integrert dør-
til-dør transportkjede. Integrering mellom transportmidler skjer på terminalene. Derfor må 
all intermodal logistikk baseres på en effektiv terminaldrift.

10 BLÅ GRØNN VEKST
Sjø – og kystlinjen er drivere i de store økonomiene i verden, og også i norsk økonomi.  Det 
er ingen tvil om at Norges rikdom er knyttet til vann og hav. På grunn av sin geografiske 
plassering mot verden har havner og kystsamfunn tradisjonelt vært sentra for nye ideer 
og innovasjon. Disse ressursene bidrar til bærekraftig utvikling av det grønne skiftet og en 
sterk sirkulær økonomi. Kultivering og høsting av bioressurser fra havet har sterkt økende 
oppmerksomhet. Regionen har spesielt store muligheter for en videre utvikling av akvakul-
tur og annen industriell virksomhet, næringer som også danner grunnlag for en sterk of-
fentlig sektor. Havets ressursgrunnlag, kombinert med universitets lokalisering, åpner for 
internasjonalt samarbeid, både innen forskning og utdanning. Veksten innenfor blå og grønn 
sektor baseres på relevante forskningsresultater støttet av kompetanse i innovasjon og en-
treprenørskap, og bidrar til en økning i velferd og gode oppvekstforhold, som er et grunnlag 
for god helse.

Kilde: Nord Universitetet ved Reid Hole, Prorektor

16 TØI
TØI er et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme forsk-
ning til nytte for norsk samfunns- og næringsliv. TØI skal også formidle informasjon om for-
skningsresultater og bidra til at forskningsresultatene blir nyttiggjort i samfunnet gjennom 
samarbeid med brukerne. TØI ble opprettet i 1958, og ble en fristilt privat stiftelse i 1986. 
Instituttet mottar basisbevilgning fra Norges forskningsråd.

Kilde: Toi.no

27 INTEROPERABILITET
Interoperabilitet er evnen til ett produkt eller system, for hvilkets alle grensesnitt er fullsten-
dig oppgitt, å samhandle og fungere med andre produkter eller systemer, uten noen tilgang- 
og implementasjonsrestriksjoner.

28 BIDIREKSJONAL
Betydning og bruk: som virker i to (motsatte) retninger.

Kilde: naob.no

29 ISPS
ISPS-koden er et tillegg til ”The international Convention for the Safety of Life at Sea” (SO-



LAS-konvensjonen) kapittel XI-2, som fastlegger et minimum av tiltak for å forbedre sikker-
heten for skip i internasjonal fart og havneanlegg som betjener slike skip.

35 FJERNKJØLING
Fjernkjøling bygger på samme prinsipp som fjernvarme, med den forskjellen at det leverer 
kjøling og gir en svalere temperatur til bygget. SSB-definerer fjernkjøling slik: Et kjøleanlegg 
som via et rørsystem leverer kjøling til eksterne kunder fra en kjølesentral med dimensjoner-
ende effekt på minst 1 MW.

36 KULDEMEDIUM
Kuldemedium eller kjølemedium er et begrep innenfor kjøle- og varmeteknologi og er felles-
betegnelsen for væske og gass som finnes i enheter som leverer kjøling eller varme. Det 
finnes to hovedtyper av kuldemedier:

-Syntetiske kuldemedier: Kjemikalier som ikke finnes naturlig, men som er  menneskeskapt. 
Disse kalles KFK - klorfluorkarbon, HKFK – hydroklorfluorkarbon og HFK - hydrofluorkar-
boner. F-gasser
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