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Sammendrag av rapporten

En nullutslipps snuhavn for 
internasjonal passasjertrafikk

Et knutepunkt for lokal 
passasjertrafikk i bergens-
regionen og til fjordene på 
Vestlandet

En arena for utvikling av 
kunnskap og næring, spesielt 
knyttet til nullutslippsteknologi 
og de «blå» næringene

Et handelssentrum og en 
attraksjon for lokalbefolkning 
og gjennomreisende

Politikere og samfunn krever at næringslivet satser stadig mer på grønn 
næringsutvikling. Kildn er et prosjekt som satser på å svare ut den bestillingen blant 

annet med mer bærekraftige konsepter for reiseliv på Vestlandet, et nytt 
kollektivnett til sjøs samt et havne- og næringsområde der nullutslippsløsninger og 

bærekraft er bygget inn helt fra planleggingsfasen.

Et nærings- og infrastrukturprosjekt som Kildn vil føre med seg en rekke direkte og 
indirekte virkninger. I denne rapporten estimeres omfang av arbeidsplasser og 
skatteinntekter for det offentlige basert på hvilke aktiviteter som er planlagt på 

Kildn. I tillegg er en rekke øvrige indirekte effekter beskrevet og drøftet. Disse er 
mange og varierte, men det gjøres ikke et forsøk på å tallfeste dem.

Basert på en initiell
kartlegging av hvilke 

aktiviteter som er 
planlagt på Kildn 

estimerer vi omsetning 
og antall direkte
arbeidsplasser

Basert på tallene i 
forrige steg estimeres 

antall indirekte
arbeidsplasser samt 

forventet skattebidrag 
(selskaps- og 
personskatt)

Til sist kartlegges andre 
ringvirkninger, og vi 

drøfter hvordan Kildn vil 
ha en påvirkning lokalt 

på Askøy samt i regionen 
rundt Bergen og 

Vestland for øvrig

Utvalgte interessenter intervjues løpende for å kvalitetssikre hypoteser og vurderinger

Skattemessige 
effekter

Kunnskap, innovasjon 
og næringsutvikling

Arbeidsmarked

Natur og lokalmiljø

Klima og reiseliv

Distrikts-, by- og 
arealutvikling

Kildn vil knyttes til om lag 3 400 arbeidsplasser årlig, noen direkte på Kildn mens 
andre vil være indirekte og spredt utover hele Vestlandet. Sistnevnte kan for 

eksempel være hos leverandører eller butikkene der de ansatte handler. Vi anslår 
også om lag 700 MNOK årlig i skattevirkninger fra bedrifter og ansatte. Vi forventer 

en rekke positive virkninger blant annet knyttet til mer klima- og miljøvennlige 
konsepter for reiseliv og økt konkurransekraft i fremtidsrettede verdikjeder. I tillegg 
ser vi potensial for et mer sammenkoblet bo- og arbeidsmarked på Vestlandet, som 

vil kunne bidra til at flere mennesker bosetter seg og forblir i distriktet. Kildn 
planlegger tiltak som gjør det lokale fotavtrykket på natur og miljø begrenset, men 

det må likevel regnes med at man får et inngrep i urørt natur.

For at Kildn skal realiseres og bli en suksess er det flere elementer som må være på 
plass, og de fem punktene under vurderes som spesielt viktige. Kildn blir et stort og 

viktig prosjekt, men det eksisterer ikke i et vakuum. Mange av suksessfaktorene 
handler derfor i stor grad om at ulike aktører må finne sammen og trekke lasset i 

samme retning. Samarbeid kommer til å bli avgjørende for Kildns suksess, på samme 
måte som det blir avgjørende for at Vestlandet skal komme gjennom det grønne 

skiftet som en ledende region.

Nettverket av havner og båt-
ruter må på plass

Man må lykkes med nye 
byggemåter og ny teknologi

Kommunene i bergensområdet 
må være på linje

Arbeidskraften må være 
tilgjengelig

Bakgrunn Metode

Kildns ringvirkninger Suksessfaktorer

Partnere og investorer må 
forplikte seg til prosjektet
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Ringvirkningsanalysen skal bidra til 
forståelse for hva Kildn vil omfatte, og 

slik legge til rette for bedre beslutninger

Like utenfor Bergen sikter Kildn seg inn mot å etablere 
verdens første nullutslippshavn. Kildn sikter mot å være en 
snuhavn for internasjonal passasjertrafikk og et nav for lokal 
og regional «kollektivtransport til sjøs». Samtidig vil Kildn 
huse et stort antall arbeidsplasser knyttet til nærings-
virksomhet, forskning og utdanning, i tillegg til en rekke tilbud 
til befolkningen ellers.

For å bedre forstå hvor stor påvirkning Kildn kan ha på 
Vestlandet ønsket Kildn en uavhengig vurdering av hvilke 
direkte og indirekte ringvirkninger en slik etablering på Askøy 
vil ha lokalt og i regionen for øvrig. Relevante virkninger kan 
være effekten Kildn har på arbeidsmarkedet, både i form av 
økt tilgang på arbeidskraft og økt grad av spesialisering og 
kompetanse. Analysen skal altså presentere et bredt bilde av 
hvilke effekter som kan forventes av å etablere verdens første 
nullutslippshavn, uavhengig av om disse er positive eller 
negative. 

Ambisjonen med denne rapporten er ikke å gi et fasitsvar på 
akkurat hvor store de ulike effektene er, eller hvorvidt de 
positive effektene er større eller mindre enn de negative. 
Snarere er formålet å peke på variasjonen av virkninger, og til 
en viss grad drøfte disse mot hverandre, og med det legge 
rette for at politikere og samfunnet for øvrig kan gjøre sine 
egne vurderinger og beslutninger. 

Side 3

«Askøy ønsker å være med på det grønne skiftet, og Kildn kan både 
bidra til dette og være en attraksjon for Askøy»
Sitat fra ett av våre intervjuer med interessenter på Vestlandet
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Fra regjeringskontor til rådhus er det bred enighet om at det er behov for grønn 
omstilling av transport og infrastruktur, og at sjøveien er en nøkkelfaktor

Side 5

• Alle norske havner skal være 
nullutslippshavner innen 2030

• Utslipp fra innenriks skipsfart skal 
halveres innen 2030 sammenliknet 
med 2005, og regjeringen vil 
stimulere til lav- og nullutslipps-
løsninger

• Allerede fra 2026 innføres det krav 
om nullutslipp fra turistcruise og 
ferger i verdensarvfjordene, og det 
vurderes også om tiltaket skal gjelde 
for andre norske fjorder

• Passasjerbåtforbindelser må 
forbedre mobilitetstilbudet, men 
også bidra til byutvikling, bedre 
fremkommelighet, utvikling av 
region og distrikt samt innovasjon 
og næringsutvikling.

• Bergen kommune har et ønske om å 
redusere antall cruiseskip i Bergen 
sentrum

• De kommende årene er det ønskelig 
å flytte trafikk fra vei til sjø, noe som 
blir spesielt viktig på Vestlandet 
siden geografien her i stor grad gjør 
at jernbane ikke er et reelt alternativ

• Det globale fremtidsbildet viser en 
utvikling der blant annet selvdrevne 
fartøy, blå-grønn vekst, teknologisk 
innovasjon innenfor miljø og energi 
endrer forutsetningene for hvordan 
havner vil bygges

• Det skal utvikles effektive, 
intermodale knutepunkter gjennom 
styrking av stamnetthavnregimet



Byer i Norge og internasjonalt blir i økende grad forbeholdt menneskene som 
bor og oppholder seg der, og cruisenæringen er spesielt utsatt for nye krav

Side 6

«Ambisjoner for Dokken
Målet er å utvikle Dokken 
til en innholdsrik og 
inspirerende bydel med 
variasjon og mangfold 
innen bolig, næring, 
service, kultur og 
rekreasjon.»

1) Bergen kommune: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/dokken/fra-godshavn-til-fremtidsrettet-bydel
2) Wall Street Journal: https://www.wsj.com/articles/venice-is-open-for-tourists-but-not-cruise-ships-11629550801 
3) Bergens Tidende: https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/nWG4aa/baerekraftig-reiseliv-maa-bety-mindre-cruiseturisme

Det er besluttet å flytte godshavnen på 
Dokken til Ågotnes. Dette vil frigjøre 
store arealer, og kommunen har satt i 
gang et større prosjekt for å sette 
rammer og forutsetninger for den nye 
bydelen. Prosjektet skal prioritere «den 
allment tilgjengelige sjøfronten» mens 
«arealkrevende havneaktivitet […] er 
flyttet vekk fra Dokken».1

Venezia har iverksatt forbud mot at 
cruiseskip kan komme helt inn til byen. 
Dette følger mange år med debatt og 
advarsler om cruiseskipenes påvirkning 
på det lokale økosystemet. Beslutningen 
har fått stor oppmerksomhet, og andre 
byer vil nå kunne se til Venezia når de 
tar sine beslutninger om hvordan cruise-
turismen skal behandles.2

Cruiseturismen i Bergen har lenge vært 
dekket og debattert på Vestlandet. Store 
cruiseskip og plutselige turistmengder i 
sentrum er omdiskutert, og det stilles 
stadig strengere krav om at turistene må 
legge igjen mer på turistdestinasjonene 
samtidig som de reiser mer klimavennlig. 
Dette stiller nye krav til både infra-
struktur og forretningsmodeller.3

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/dokken/fra-godshavn-til-fremtidsrettet-bydel
https://www.wsj.com/articles/venice-is-open-for-tourists-but-not-cruise-ships-11629550801
https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/nWG4aa/baerekraftig-reiseliv-maa-bety-mindre-cruiseturisme


Kildn ønsker å svare ut samfunnets «bestilling» om bærekraftig reiseliv, 
reduserte klimautslipp og fremtidsrettet næringsutvikling

Side 7

Kildn er ikke én ting, men ønsker å spille en bred rolle i næringslivet både lokalt på Askøy og i Bergen, og på Vestlandet for øvrig

Kildn vil være verdens første nullutslippshavn. Dette skal de oppnå ved å kombinere batterilagring i fjell, termisk energi 
fra sjøen, solcellepaneler på taket og andre alternative, fornybare energikilder som settes i et samlet system. 
Bærekraft og sirkulærøkonomi skal bygges inn i prosessene fra idé til ferdige bygg, noe som kan omfatte for eksempel 
gjenbruk og «up-cycling» av materialer, nye tanker rundt byggfysikk, lokal produksjon, kortreist stein og bygg som blir 
Breeam-Nor-sertifisert. At de ønsker å ta en større rolle som snuhavn for turistskip i internasjonal trafikk skal bidra til 
at hver turist legger igjen mer penger enn de gjør i dag.

En nullutslipps snuhavn for 
internasjonal passasjertrafikk

Som snuhavn for internasjonal passasjertrafikk vil Kildn bli et knutepunkt for fjordturisme og regional passasjertrafikk 
til sjøs. Mindre, miljøvennlige båter som kan gå på elektrisitet og/eller hydrogen vil spre turistene rundt til en rekke 
ulike destinasjoner i regionen, og kan dermed bidra til å løse «overbefolkningen» cruiseturister noen ganger medfører 
der skipene legger til kai i dag. I tillegg reduseres behovet for å bringe store skip i de trange fjordene på Vestlandet. 
Transportkonsepter som «den blå bybanen» vil kunne knytte regionen tettere sammen i hverdagen, og blant annet 
koble sammen det som i dag er flere arbeidsmarkeder til et mye større marked. Dette vil også bidra til å fremme de 
politiske målene om å flytte transport «fra vei til sjø». 

Et knutepunkt for lokal turist- og 
passasjertrafikk i bergens-
regionen og til fjordene på 

Vestlandet

En lang rekke involverte aktører vil jobbe med å utvikle Kildn som et fremtidsrettet næringsområde og 
nullutslippshavn. På dette området er det fortsatt mye å lære, og både entreprenører og spesialister vil måtte tenke 
kreativt og løse problemer knyttet til en datadrevet, smart havn med digital arkitektur, fornybare energikilder og et 
felles økosystem med intensjon om å optimalisere energibruk. Dette er kunnskap som vil komme dem selv og 
samfunnet ellers til gode i nye prosjekter i fremtiden. I driftsfasen vil man også nyte godt av at forsknings- og 
næringsaktører blir knyttet sammen som prosjektdeltakere og leietakere, noe som kan føre til synergieffekter og 
kreative løsninger. Sammen betyr dette at Kildn vil kunne bidra til økt konkurransekraft for næringsaktører på 
Vestlandet innen teknologi og næringer som forventes å vokse sterkt gjennom det grønne skiftet.

En arena for utvikling av 
kunnskap og næring, spesielt 

knyttet til nullutslippsteknologi 
og de «blå» næringene

Kildn planlegger også at det skal etableres publikumsrettede aktiviteter som treningssenter, restauranter, butikker, 
attraksjoner og utstillinger. Dessuten er det et mål at anlegget blir en attraksjon i seg selv, med banebrytende 
arkitektur og et «grønt tak» som knytter natur og nærområde sammen med bygg og sjø nedenfor. Et viktig formål med 
dette er å begrense inngrepene i eksisterende terreng, å gjøre havneområdet minst mulig dominerende i landskapet 
samt å unngå negative bieffekter for de nærmeste naboene. 

Et handelssentrum og en 
attraksjon for lokalbefolkning 

og gjennomreisende



I tillegg til å være verdens første nullutslippshavn planlegger Kildn å etablere et 
bredt tilbud til både lokalbefolkning, næringsliv og turister

Side 8

35 000 m2 næring og kontor

5 000 m2 blå bybane terminal

1 300 m kailengde

30 000 m2 butikker, restauranter og visningsareal

550 hotellrom

22 500 m2 ISPS-terminal

7-10 mrd. i investeringskostnad

150 000 m2 byggmasse

Nøkkelinformasjon

Kontor og næring Hotell Konferanse

Kontor og næring

Terminal, politi og toll

Beredskap

Restaurant, kafe og butikker

Terminal, informasjon og kiosk

Logistikk, havnedrift, service

Kultur, attraksjoner og utstilling

Restaurant, kafe, butikker, 
servicefunksjoner

Trening, helse, velvære

Forskning, utvikling og undervisning
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Investeringene i Kildn vil føre til en lang rekke ringvirkninger lokalt og regionalt, 
og vil også muliggjøre nye beslutninger for næringslivsledere og politikere

Side 10

Skattemessige effekter
Både bedriftene og de ansatte på Kildn vil 
betale skatt, og totalsummen fordeles så til 
stat, fylkeskommune og kommune. Ytterligere 
effekter som stammer fra det skatten brukes 
til kan være en ytterligere effekt, men er ikke 
medregnet i denne rapporten.

Kunnskap, innovasjon og 
næringsutvikling

Kildn har potensiale til å bli en sentral aktør 
når Vestlandet skal skifte sin tyngde mot 
fremtidens verdikjeder, blant annet knyttet til 
sirkulære forretningsmodeller og hydrogen-
verdikjeden. Samling av kompetansebedrifter i 
en klynge vil også utløse synergieffekter.

Arbeidsmarked
Et prosjekt som Kildn ansette folk både i 
bygge- og driftsperioden. De som jobber 
direkte med Kildn vil så tjene penger de kan 
bruke i andre næringer, mens bedriftene på 
Kildn vil handle med andre. Det er altså både 
direkte og indirekte arbeidsplasser.

Distrikts-, by- og arealutvikling
Dersom Kildn blir den «fordelingssentralen» 
for turister som de ønsker, og en hub for 
regional kollektivtrafikk til sjøs, vil man kunne 
knytte sammen ulike bo- og arbeidsmarkeder, 
frigjøre arealer til annen bruk og tiltrekke seg 
attraktive arbeidsgivere og –takere på Askøy.

Klima og reiseliv
Kildn søker å løse flere av dagens utfordringer 
reiseliv kan føre til. Eksempler på virkninger er 
utvikling av/tilrettelegging for nullutslipps-
teknologi, bedre fordeling av turister, samt økt 
omsetning og bedret omdømme gjennom å 
unngå «overbefolkning» av turister.

Natur og lokalmiljø
Bygging av Kildn vil føre til inngrep i urørt 
natur, og mange fastboende vil få en stor, ny 
nabo. Dersom alt annet holdes likt vil også 
trafikkmengden økes. På den annen side har 
Kildn planlagt en rekke tiltak for å heller bli  
opplevd som en en positiv tilvekst til området.
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Det vil jobbe over 2 500 mennesker på 
Kildn, med en tydelig hovedvekt innen 

kontor og næring

Side 12

2 667

296

1 800

116
55 400

Kontor og 
næring

Totalt antall 
ansatte på 

Kildn

Hotell Kai/cruise/ 
terminal/blå 

bybane

Forskning 
og akademia

Andre 
kommersielle 

aktører på 
Kildn

Basert på planer for havn og næringsområde estimerer EY at 
over 2 500 arbeidsplasser vil være lokalisert på Kildn

I tillegg til havn og terminal vil Kildn huse næringslokaler, hotell, butikker, 
treningssenter og andre kommersielle lokaler som til sammen vil være 
arbeidsplass for over 2500 ansatte. Samspillet mellom forskning og 
næringsliv anses som en kritisk faktor for å nå regjeringens ambisiøse 
miljøstrategi og tilegne seg kritisk kunnskap, og forskning og utvikling vil 
stå sentralt for prosjektet. Mange arbeidsplasser vil også finnes hos aktører 
som vil leie kontorer på de 35 000m2 som er satt av til kontor og næring, 
for eksempel faglig, rådgivende og teknisk tjenesteyting.



Byggearbeidet gir en midlertidig effekt på arbeids-
markedet som anslås til 472 arbeidsplasser hvert år 
arbeidet varer, hvorav rundt 300 vil jobbe i Vestland

Side 13

Etablering av Kildn vil ikke bare bety et omfattende byggearbeid, men ambisjoner om å benytte en rekke nye 
og fremtidsrettede teknologier knyttet til for eksempel energiproduksjon, -bruk og –lagring gjør at 
kompleksitet og arbeidsomfang øker. Dette gjør at vi forventer at utbyggingen på Kildn vil knyttes til et høyt 
antall arbeidsplasser i tillegg til økt kompetanse og innovasjonskapasitet knyttet til moderne byggemåter. 
Byggene vil ha et areal på om lag 150 000m2 og det forventes et investeringsbeløp på 7-10 milliarder kroner 
med en byggeperiode på tre år. Deler av investeringskostnaden vil tilfalle aktører utenfor regionen, men vi 
estimerer at om lag 65 % av investeringsbehovet vil knyttes til Vestland.

Merk at tilgjengelige data på omsetning per ansatt varierer kraftig med hensyn til type prosjekter, geografisk 
plassering m.m. Dette er et tall med stor betydning for estimert antall arbeidsplasser, og vi har i våre 
estimater valgt å være konservative. 

1) Vil være inntekt for aktører i kommunen, fylket, landet, men også utenlands.
2) «Oppføring av bygninger» fra SSB tabell 08228 viser ca. 3,5millioner i omsetning per ansatt. Men tallet er oppjustert basert på bakgrunn av prosjektets kompleksitet og etter 
intervju med en bransjeekspert.

Byggefasefase Lavt estimat Snitt estimat Høyt estimat

Capex for hele Kildn1 7 000 000 000 8 500 000 000 10 000 000 000

Omsetning per ansatt i næringen: Oppføring av bygninger2 7 000 000 6 000 000 5 000 000

Totalt antall årsverk under hele byggeprosessen 1 000 1 417 2 000

Lengde på byggefasen år 3 3 3 

Totalt antall ansatte per år 333 472 667 

Andel som jobber i regionen 58,5 % 65,0 % 71,5 %

Andel som jobber utenfor Vestland eller utenlands 41,5 % 35,0 % 28,5 %

Totalt antall ansatte i regionen per år 195 307 477 

472

165
307

Totalt antall 
arbeidsplasser i 

byggefasen

Arbeidsplasser i 
Vestland i byggefasen

Arbeidsplasser skapt 
utenfor Vestland i 

byggefasen

«Vi former våre bygninger, deretter 
former de oss»
Winston Churchill



Analyser utført i analyseverktøyet Panda anslår at Kildn årlig vil skape over 100 
indirekte arbeidsplasser under byggefasen, og over 700 årlig i driftsfasen

Side 14

131

1

43

27

21

18

10
9

2

Byggefase (2023-2025)
Indirekte arbeidsplasser

713

9

195

179

171

99

26
21 13

Bygge- og anleggsvirksomhet

Varehandel, hotell- og         
……...restaurantvirksomhet

Offentlig forvaltning og annen    
………tjenesteyting

Finans og forretningsmessig 
………tjenesteyting

Industri og bergverksdrift

Transport og kommunikasjon

Kraft- og vannforsyning

Jordbruk, skogbruk og fiske

Total indirekte arbeidsplasser

Bygge- og anleggsvirksomhet

Varehandel, hotell- og         
……...restaurantvirksomhet

Offentlig forvaltning og annen    
………tjenesteyting

Finans og forretningsmessig 
………tjenesteyting

Industri og bergverksdrift

Transport og kommunikasjon

Kraft- og vannforsyning

Jordbruk, skogbruk og fiske

Total indirekte arbeidsplasser

Driftsfase (fra 2026)
Indirekte arbeidsplasser

Ved å benytte de direkte anslåtte 307 arbeidsplassene i bygg- og 
anleggsnæringen i Vestland som utgangspunkt for analysen, kan Panda-modellen 
estimere kjøp og salg av varer og tjenester som bygge- og anleggsvirksomhet gjør 
fra andre næringer. Modellen beregner så hvilken produksjons- og arbeidskrafts-
effekt dette har for ulike næringer i Vestland. Sagt med andre ord, modellen 
beregner hvor mange indirekte arbeidsplasser som blir skapt i fylket.

Samlet estimeres det at byggefasen vil skape 131 indirekte arbeidsplasser fordelt 
primært på annen bygge- og anleggsvirksomhet (43), varehandel, hotell- og 
restaurantvirksomhet (27), offentlig forvaltning og annen tjenesteyting (21), 
samt finans og forretningsmessig tjenesteyting (18). Denne effekten er 
midlertidig, og gjelder for hvert år gjennom byggeperiodens varighet.

Når Kildn er i drift på Askøy vil de direkte virkningene, anslått til 2 667 arbeids-
plasser, utgjøre grunnlaget for beregning av indirekte arbeidsplasser. Panda-
modellen beregner kjøp og salg av varer og tjenester fra andre næringer, og 
hvilken produksjons- og arbeidskrafseffekt dette har for ulike næringer i Vestland.

En stor andel av produksjonsøkningen finner sted i næringer som tradisjonelt er 
kjent for å ha over gjennomsnittlig høy verdiskapning. Samlet vil driftsfasen 
skape 713 indirekte arbeidsplasser fordelt primært på finans og 
forretningsmessig tjenesteyting (195), offentlig forvaltning og annen 
tjenesteyting (179), varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet (171), samt 
transport og kommunikasjon (99). 
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Skattemessige effekter 



Aktivitetene ved Kildn anslås å gi årlige 
skattevirkninger på mer enn 

700 millioner kroner
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Det totale skattebidraget Kildn vil generere gjennom driftsperioden 
fordeles mellom kommunene, fylkeskommunen og stat

Skattebidraget fra Kildn omfatter både selskapsskatt og lønnsinntekter, 
inkludert arbeidsgiveravgift. Hvor stor andel av de kommunale skattene 
som tilfaller Askøy kommune vil avhenge av hvor mange av de ansatte på 
Kildn som har folkeregistrert adresse på øyen. Basert på dagens tall for 
nettopendling1 til Askøy kommune anslår vi at omtrent 70 % av de 
sysselsatte på Kildn vil ha Askøy som skattekommune. De resterende 30% 
vil tilhøre omkringliggende kommuner og skatte dertil. Askøy kommune 
fjernet eiendomsskatten i 2019, og Kildn vil dermed ikke generere 
eiendomsskatt til kommunen med dagens regelverk. 

728

43

550

32
103

Fylkeskommunal 
skatt til 
Vestland

Totalt 
skattebidrag 

fra Kildn

Statlig 
skattebidrag

Kommunal 
skatt til Askøy

Kommunal skatt 
til omkring-

liggende 
kommuner

1) SSB: https://www.ssb.no/kommunefakta/askoy

https://www.ssb.no/kommunefakta/askoy
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Klima og reiseliv



Dagens modell for cruiseturisme er ikke 
bærekraftig, selv om den gir noen 

åpenbare gevinster for Bergen og Vestland
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Verdiskapning og kjennskap

I 2019 besøkte om lag 600 000 cruiseturister 
Bergen, og det anslås at disse la igjen mer enn 
400 millioner kroner1,2. I tillegg bidrar en 
cruiseturist til økt internasjonal kjennskap om 
Bergen, og dermed muligheten for forbedret 
omdømme og økt turisme i årene som kommer.

+

Klimautslipp og redusert luftkvalitet

Cruiseskip i Norge slipper ut over 300 000 tonn 
CO2 årlig, i tillegg til at skipene fører til kraftig 
lokal forurensning der de ligger til kai. Om 
sommeren kan utslipp fra cruiseskip stå for så 
mye som 75 % av konsentrasjonen av NO₂ i luften 
i Bergen.

÷

Lokal «overbefolkning» av turister

Cruiseturister samles ofte tett på de samme 
plassene, som i «triangelet» mellom Fisketorget, 
Fløibanen og Bryggen. Dette er uheldig for 
menneskene som oppholder seg her, men i tillegg 
gjør det at turister bruker mye tid i kø i stedet for 
å utnytte seg av andre tilbud i byen.

÷

1) Bergen Havn: https://bergenhavn.no/cruise/
2) TØI: https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=50618

Dersom man forutsetter at turisme i seg selv er ønskelig betyr 
dette at politikere og næringsliv bør ha som mål å løse de 
konkrete utfordringene dagens cruiseturisme medfører

«Cruiseturisme vil ikke forsvinne. Vi bør ta eierskap til næringen og sørge 
for at den blir implementert og håndtert på en bærekraftig måte.»

Sitat fra ett av våre intervjuer med interessenter på Vestlandet

Ved å flytte 
store skip ut av 
by og fjord, og 

legge om til 
nullutslipps-
teknologi, 
reduseres 

luftforurensning 
og klimautslipp

+
Ved å spre 

turistene utover 
Vestlandet 

unngås over-
befolkning 

samtidig som 
den totale verdi-
skapningen øker

+
Ved å styrke 
omdømme og 

øke antall 
snuhavnanløp 

kan den samlede 
verdien turistene 
legger igjen øke

+

Kildn kan bidra til å løse flere av de utfordringene 
dagens turistkonsepter fører med seg, og reiseliv 

kan på sikt være svært positivt for Vestlandet

https://bergenhavn.no/cruise/
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=50618


Fremtidens reiselivskonsepter er både klima-
vennlige og lønnsomme, og vil i langt større grad 

enn i dag spre turistene utover Vestlandet
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Bergen / Kildn

Haugesund

Stavanger

Odda

Eidfjord

Nordhordland
Flåm

Sogndal Årdal

Norheimsund

Bekkjarvik

Rosendal

Høyanger

Førde

Florø

Selje / Måløy

Loen / Olden

Geiranger

Redusert problem med
«turistoverbefolkning»

+Kildn ønsker å bidra til å endre hvordan turistene skal oppleve 
Vestlandet i fremtiden. I dag kommer turistene direkte inn i sentrum 
med cruiseskip, eller de tar raskeste rute til byen fra Bergen Lufthavn 
Flesland. Mange aktører jobber for å snu denne trenden slik at 
turistene som kommer til regionen vil ha langt mer varierte reisemål. Blant annet har Ocean Hyway
Cluster, sammen med medlemmer og andre næringsaktører, gått sammen for å vurdere potensialet 
for et grønt, maritimt reiseliv i Vestland fylkeskommune i prosjektet «Green Destination Vestland»1.

I dette fremtidsbildet fungerer Kildn som en «hub» for et nettverk med mindre nullutslippsfartøy for 
passasjerer. Dette nettverket skal bidra til at turistene, som i dag går samlet i land på samme plass til 
samme tid, i fremtiden kan spres utover en rekke destinasjoner på Vestlandet. Hurtigbåter kan hente 
turister på Flesland eller Kildn og distribuere dem til den fjorden, øyen eller byen de ønsker, og når de 
skal reise videre kan de bruke det samme nettverket av båter for å flytte seg mellom destinasjoner. 
På lik linje som kollektivtrafikk på land vil turister også kunne utnytte kollektivnett til sjøs som 
primært er utviklet med hensyn til pendlere. I tilknytning til Kildn er konseptet den blå bybanen i en 
tidlig utviklingsfase, og et endelig konsept vil ta innover seg trender som elektrifisering, selvkjørende 
egenskaper og fartøy som er koblet sammen via intelligente transportsystemer. Tanken om kollektiv-
transport til sjøs har fått stadig mer oppmerksomhet de siste årene, og det finnes utredninger som 
drøfter kollektivområder fra Stavanger og Haugesund til Trondheim og Kristiansund2,3.

Mange vil fortsatt ønske å se de mest populære destinasjonene, herunder Bergen. Samtidig vil flere 
nettverk av lokale kollektivsystemer til sjøs, kombinert med hurtiggående turistbåter som går mellom 
disse kollektivsystemene, gjøre det langt enklere å etablere varierte opplevelser. Reiselivsaktørene 
kan for eksempel etablere ulike konsepter der noen starter i Bergen mens andre avslutter, eller man 
kan planlegge slik at turistgruppene ankommer byen på ulike tidspunkter. Alt dette vil medføre store 
endringer for både turister og reiselivsnæring, men av hensyn til både klima og lokalbefolkning vil 
endringer tvinge seg frem uansett. Både innbyggere og politikere stiller krav om at man tenker nytt, 
og Vestlandet kan nå satse mot å bli en pionér innen bærekraftig reiseliv.

Google Earth

1) Ocean Hyway Cluster: https://www.oceanhywaycluster.no/projectlist/green-destination-vestland
2) Asplan Viak: «Verknadar av teknologiske endringar i samferdselssektoren – for Vestland fylke»
3) Vestland fylkeskommune og Asplan Viak: «Utgreiing av kollektivtransport til sjøs»

https://www.oceanhywaycluster.no/projectlist/green-destination-vestland


En snuhavn kombinert med infrastruktur 
for å spre turistene kan gi økt omsetning 

og redusere «overbefolkning»
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Kildn som snuhavn sørger for at turistene bruker mer tid og penger i 
regionen og de vil i større grad spres utover hele Vestland1, 2

Noen få havner i Norge er såkalte «snuhavner», det vil si at turistskipene 
starter og/eller avslutter sine ruter fra disse havnene i stedet for at de kun 
er et stoppested. Snuhavnpassasjerer bruker i gjennomsnitt mer penger 
enn dagsbesøkende passasjerer, blant annet fordi de etterspør overnatting 
og transport i forkant og/eller i etterkant av reisen.

Kildn har ambisjoner om å ta en langt større rolle som snuhavn enn Bergen 
i dag. Dersom de lykkes med dette kan man forvente et reiseliv der 
turistene i større grad blir lengre i regionen enn det som er tilfelle nå, noe 
som forventes å medføre økt omsetning per turist. Samtidig vil trolig 
opplevelsen til den enkelte turist være bedre 
ettersom de i større grad enn i dag vil oppleve
Vestlandet i mindre grupper og mindre kø.

Forbruk per turist Dagens fordeling Ønsket fordeling på Kildn

Dagsbesøk 602 90% 50%

Snuhavn 1 812 10% 50%

Verdi lagt igjen i Bergen fra 
600 000 cruisepassasjerer  
(2019-tall fra Bergen Havn)

600 000 x 
(602 x 90% + 1 812 x 10%)

= 433 800 000

600 000 x 
(602 x 50% x 1 812 x 50%)

= 724 200 000

Å spre turistene gir dobbel gevinst
Når turistene fra et cruiseskip spres utover Vestlandet, i stedet for at alle befinner seg 
samme plass på samme tid, frigjøres tid og kapasitet for både turist og handelsstand, 
samtidig som lokalbefolkningen slipper å brøyte seg vei gjennom horder av 
mennesker. Turistene som står i kø for å komme inn på Fløibanen bruker ikke en krone 
mens de står der, og et lokalt ciderutsalg i Hardanger har bare kapasitet til å behandle 
et visst antall kunder i timen. Et jevnere tilsig av turister kan dermed bidra til økt 
handel og mindre trengsel, noe som i så fall vil være gunstig for alle parter. Turistene 
tar med seg hjem en langt hyggeligere opplevelse, belastningen på lokalbefolkning og 
ansatte reduseres, økt lokal handel betyr økt eksport og verken by eller bygd vil 
trenge fasiliteter for å ta unna et enormt midlertidig trykk av turister og busser. 

Økt omsetning og 
forbedret omdømme

+

1) TØI: https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=50618
2) Bergen Havn: https://bergenhavn.no/cruise/

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=50618
https://bergenhavn.no/cruise/


En havn selvforsynt med energi og med 
null utslipp setter den nye standarden for 
hvordan reiseliv og skipsfart kan løses i 

fremtiden, både globalt og nasjonalt
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På Kildn skal det etableres en havn og et næringsområde som ikke påvirker miljø 
og klima negativt, samtidig som man skal satse på fremtidsrettet teknologi 
(virkning på natur er drøftet separat). Om Kildn lykkes kan prosjektet bidra til å 
spre klimavennlige løsninger til andre havner og byggeprosjekter. Sirkulærøkonomi 
får stadig større oppmerksomhet i Norge og internasjonalt. Nasjonalt har mye av 
oppmerksomheten blitt rettet mot forbrukermarkedet, og man har en vei å gå i 
Norge for å tenke sirkulært i de tyngre industriene1. Sånn sett kan Kildn gå foran 
og bygge kunnskap for eksempel ved å «designe for gjenbruk» slik at stål og 
betong på Kildn kan gjenbrukes i fremtiden, ved å etablere samarbeid med lokale 
aktører for å sikre gjenbruk av avfall fra Kildn eller ved å stille krav til 
entreprenørene om en minimumsandel gjenbrukte byggematerialer. 

Kildn vurderer allerede aktivt flere tiltak for å redusere sitt fotavtrykk. Blant annet 
ønsker de å bruke lokal gneis (fjellmasse etter utgraving av fjellhall) som del av 
betongutfyllingene på Kildn. I tillegg ser de 
på muligheten for å benytte slam fra septik-
tanker, som kan omdannes til LNG2 gjennom 
samarbeid med eksterne parter.

1) Circle Economy: https://www.circularity-gap.world/norway
2) LNG er en flytende naturgass som, med ny teknologi, kan fremstilles ved bruk av avfallsstoffer

Fremtidens turist vil sette et vesentlig lavere fotavtrykk enn i dag

I fremtiden vil man stille langt strengere krav til passasjerskip, for eksempel knyttet til 
drivstofftype eller krav om landstrøm når de ligger til kai. Kanskje vil ikke større skip 
få lov til å seile like langt inn i fjordene som i dag, men turistene må spres utover 
regionen i mindre, miljøvennlige båter. Uansett vil flere tiltak bli iverksatt for å 
redusere lokal forurensning og klimautslipp sammenlignet med dagens cruiseturisme. 

I denne rapporten forutsetter vi at reiseliv i seg selv er ønskelig, gitt at man håndterer 
de negative virkningene av turisme som vi har drøftet her. Blant årsaker til dette er at 
turistene genererer omsetning og arbeidsplasser, bidrar til kulturell utveksling og økt 
forståelse, markedsfører Norge til potensielle eksportland og mye mer. På den annen 
side er det uomtvistelig mer klimavennlig om mennesket unnlater å reise på kryss og 
tvers av verden av rekreasjonshensyn. Dette er imidlertid en debatt som faller utenfor 
denne rapportens omfang.

Reduserte klima- og 
lokale utslipp

+

Foto: Vidar Nordli-Mathisen (Unsplash)

Kildns visjon er å planlegge, bygge og drifte på en bærekraftig 
måte, i overensstemmelse med FNs bærekraftsmål

https://www.circularity-gap.world/norway


Kildn vil etableres som et miljøfyrtårn, og helt fra startfasen tenkes det nytt 
rundt innovative energiløsninger for å nå nullutslippsmålet
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Idéen bak Kildn er å bygge en havn og et 
næringsområde uten klimautslipp

En viktig potensiell virkning fra Kildn er den nye 
kunnskapen man kan generere ved å tenke helhetlig 
rundt energikretsløpet og samspillet mellom 
energikilder og –forbruk. Konseptet legger opp til at 
Kildn selv produserer strøm, at de forbruker så lite 
energi som mulig samt at Kildn fungerer i et samspill 
med andre aktører i kraftnettet i regionen. All den tid 
kraftnettet på Vestlandet er nær sin kapasitetsgrense 
kan dette være avgjørende for at Kildn lar seg 
gjennomføre, i tillegg til at andre kan lære av denne 
måten å planlegge store nærings- og 
industriprosjekter1.

Landstrøm og tilrettelegging for bunkring av hydrogen 
og ammoniakk vil også kunne bidra til lavere utslipp fra 
selve skipsfarten. Disse verdikjedene er helt i startfasen 
i Norge, og tilgjengelig infrastruktur er en nøkkelfaktor 
for at å lykkes i skiftet til mer bærekraftige drivstoff.

Om Kildn lykkes kan prosjektet bidra til å spre 
klimavennlige løsninger og konsepter til andre havner 
og byggeprosjekter. Dette vil være et felles gode for 
samfunnet samtidig som næringsaktører på Vestlandet 
kan bygge opp en svært ettertraktet kompetanse.

COWI: «Energisamspill på Kildn»2

1): Tafjord, SFE, BKK, SKL og Statnett: «Strømnettet på Vestlandet mot 2025»
2: COWI: https://kildn.com/wp/wp-content/uploads/2020/12/KILDN-Skisseprosjekt-Energisamspill-COWI-18112020.pdf

https://kildn.com/wp/wp-content/uploads/2020/12/KILDN-Skisseprosjekt-Energisamspill-COWI-18112020.pdf
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Distrikts-, by- og arealutvikling 



Kildns rolle som et nav i kollektivnettet 
til sjøs kan bidra til å knytte sammen 

flere områder på Vestlandet

Fjorden mellom Askøy og Sotra utgjør et naturlig «kollektivfelt» 
som kan sammenkoble bo- og arbeidsmarkedet i området
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Bergensregionen og Vestlandet for øvrig har en rekke områder der 
boligområder og næringssentre ligger i «klynger» på hver sin side av fjordene. 
Et godt eksempel på en slik region er nettopp fjorden der Kildn vil ligge. I tillegg 
til Kildn finner vi på askøysiden både Horsøy og Hanøytangen, som er 
tilholdssteder for en rekke store arbeidsgivere. På vestsiden av fjorden ligger 
Ågotnes som allerede i dag er en av de største industriklyngene på Vestlandet. 
Hit er det også vedtatt at godshavnen i Bergen skal flytte i løpet av få år. Dette 
vil bidra til nye arbeidsplasser i regionen, men vil samtidig føre til økt behov for 
persontransport på et veinett som er sterkt belastet. Sotrasambandet er 
riktignok planlagt ferdigstilt i 2027, men fylkesveien til Askøy over Askøybroen 
er allerede på sin kapasitetsgrense.

Den blå bybanen, som vil ha Kildn som «hjemmehavn», vil kunne være et svar 
på den økte trafikkmengden til Ågotnes samtidig som den kan koble sammen 
næringsklyngene med de mange boligområdene som ligger i nærheten langs 
fjorden. Et slikt kollektivnett kan dermed bidra til å knytte sammen bolig- og 
næringsområder som ligger overfor hverandre i fjorden. 

Samtidig som kollektivløsninger som den blå bybanen kan knytte sammen 
nærliggende bo- og arbeidsmarkeder kan de enkelte regionale «sentrene» også 
knyttes sammen i et større perspektiv. For eksempel vil hurtiggående passasjer-
båter med nullutslippsteknologi som tillater lengre rekkevidde kunne bidra til et 
langt større felles bo- og arbeidsmarked i de vestlandske fjordene.

Kildn

Horsøy

Hanøytangen

Ågotnes

Google Earth

Google Earth Leirvik

Bergen

Arna

Os

Mongstad, Sløvåg og Skipavika

Bekkjarvik

Fedje

Kildn / Askøy / 
Ågotnes

Rubbestadneset

«Tilbake i tid var det fjordene som var 
Vestlandets motorveier. Vi ser de 
utfordringene biltrafikken medfører 
med kø, naturinngrep og klimautslipp. 
Kanskje løsningen er å flytte mer av 
trafikken tilbake til sjøs.»
Sitat fra ett av våre intervjuer med 
interessenter på Vestlandet



Sammenkobling til sjøs har et stort 
gevinstpotensial for distriktet og 

samfunnet som helhet
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Dersom man lykkes med å etablere et effektivt, miljøvennlig kollektivnett til sjøs 
kan man i enda større grad enn i dag knytte arbeidsmarkedet i bergensregionen 
tett sammen, i tillegg til å dra nye kommuner og tettsteder inn i «nettverket». 
Kildn ønsker å være en hub som sluser pendlere, flypassasjerer fra Flesland og 
turister fra internasjonale passasjerskip videre til små og store steder på 
Vestlandet i stedet for at all denne trafikken skal gå via Bergen sentrum. I tillegg 
til nevnte fordeler knyttet til overbefolkning av turister kan man oppnå flere 
gevinster om dette lykkes:

Effektivisering av arbeidsmarkedet

Jo flere arbeidstakere og arbeidsgivere som opererer i et 
arbeidsmarked, jo større er sannsynligheten for en god match 
mellom bedrift og jobbsøker. Å knytte sammen 
arbeidsmarkeder vil derfor trolig føre til mer effektiv 
utnyttelse av samfunnets ressurser.

Økt bosetting i distriktet

Stadig flere flytter til de store byene, men det er grunn til å 
tro at flere vil se det som attraktivt å bli boende i distriktet 
dersom det opprettes et kollektivnett som knytter mindre 
tettsteder nærmere bergensregionen med kortere reisetid. 

Redusert avhengighet av rasfarlige vestlandsveier

Veiene på Vestlandet er spesielt utsatt for ras, og mange 
pendler daglig på strekninger med høy risiko. Tunneler og 
rassikring er trolig de mest ønskelige alternativene, men 
fjorden kan uansett være en rassikker transportrute mellom 
vestnorske tettsteder.



Kildn vil ha en sterk påvirkning på utviklingen i sitt eget lokalområde, men vil 
også føre til endringer og nye muligheter i Bergen og regionen ellers

Attraktivt næringsområde

På Askøy vil Kildn kunne bli et nytt sentrum 
både for næringsliv og privatpersoner. For 
næringslivet vil Kildn være en stor 
lokaliseringsfaktor. Som vertskap for både 
bedrifter, turister og lokalbefolkning vil Kildn 
kunne fungere som et trekkplaster for nye 
bedrifter som er på flyttefot. Bedrifter vil 
blant annet kunne vurdere Kildn som 
attraktivt grunnet de moderne lokalene, 
attraktive omgivelser, god og tilpasset 
infrastruktur samt tilgang til erfaren 
arbeidskraft i eget nabolag1. Den sterke 
miljøprofilen og nettverkseffektene som ligger 
i å samle sterke bedrifter i en klynge vil også 
bidra til å øke områdets attraktivitet.

Side 26
1: Store Norske Leksikon: https://snl.no/lokaliseringsteori

2: Bergen kommune: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/forslag-til-arealstrategi-for-dokken-er-sendt-til-politisk-behandling

Boligutbygging og tilflytting

Kildn vil også påvirke beslutningene til 
privatpersoner som kan vurdere å flytte til 
nabolaget. Kildn kan skilte med en rekke 
planlagte tilbud som vil kunne telle positivt for 
boligutbyggere og privatpersoner på flyttefot. 
I tillegg til nærhet til arbeidsplasser gjelder 
dette blant annet treningssenter, butikker, 
restauranter, park og mye mer. En viktig 
forutsetning er at man lykkes med å etablere 
et anlegg som ligger nedsenket og diskret til i 
terrenget, og at naboer skjermes for støy, 
biltrafikk og andre negative eksternaliteter. 
Lykkes Kildn med dette vil de fremstå som en 
attraktiv nabo. 

Frigjøring av areal og utsikt

Et Kildn som tar imot passasjerskip og 
deretter sprer turistene utover hele 
Vestlandet, i stedet for direkte inn til Bergen, 
vil bidra til å frigjøre areal som i dag låses til å 
serve store cruiseskip. Områder som blant 
annet Dokken og Skolten i Bergen vil 
potensielt kunne frigjøres til andre formål, og 
for førstnevnte er arbeidet med å utvikle en 
ny bydel allerede godt i gang2. Dessuten er 
det mange naboer, både i Bergen og i 
reiselivsdestinasjoner i de vestlandske 
fjordene, som vil slippe store skip som 
blokkerer utsikten fra stuevinduet store deler 
av sommerhalvåret, noe som vil øke både 
livskvalitet og verdien på eiendommene.

https://snl.no/lokaliseringsteori
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/forslag-til-arealstrategi-for-dokken-er-sendt-til-politisk-behandling
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Natur og lokalmiljø



Kildn med tilhørende infrastruktur 
krever en inngripen i uberørt natur
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Også en nullutslippshavn vil sette preg på omgivelsene

Kildn vil kreve inngrep i naturen på et område som ligger i overgangen mellom 
land og hav. Eidsvika er i dag klassifisert som et LNF-område1 med tilnærmet 
uberørt natur. Mye av Eidsvika og tilstøtende stier er til dels gjengrodde i dag, 
men deler av området benyttes av lokalmiljøet til rekreasjon. Nullutslippshavnen, 
med tilhørende bygninger og infrastruktur, vil legge beslag på ikke ubetydelige 
arealer uberørt natur, og i både bygge- og driftsperioden kan mulig økt 
trafikkrisiko, støy og forurensning være negative eksternaliteter. Om disse 
risikoene ikke håndteres vil nærmiljøet, med både folk og natur, kunne bli 
negativt påvirket av prosjektet. 

1) LNF-område er forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsområder. I områder som bli lagt ut til LNF-område i kommuneplanen, 
er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring 
(tradisjonell landbruksvirksomhet). Området må dermed omreguleres før bygging kan startes.

For å minimere de negative virkningene knyttet til nærområdet i Eidsvika har 
Kildn fra starten av jobbet for å finne alternative løsninger til «konvensjonelle» 
byggemetoder. Blant annet vil det benyttes lokal gneis som del av kai- og 
grunnstruktur, og i byggeperioden er det ønskelig å benytte lektere i stedet for 
tungtransport slik at man begrenser belastningen på veinettet og reduserer 
behovet for anleggsvei(er). Dersom dette blir et vellykket konsept kan man se for 
seg en høy andel sjøtransport til Kildn også i driftsfasen. Kildn skal bygges lavt i 
terrenget og delvis «inn» i fjellet, slik at det blir minst mulig dominerende i 
landskapet og støyen som kan spre seg ut fra området minimeres. Byggets 
takflate vil etableres som et tilgjengelig grøntareal, og i størst mulig grad ivareta 
og «gli over» i det eksisterende naturlandskapet.

Oppsummert vil et hvert større infrastrukturprosjekt til en viss grad sette preg på 
sitt nabolag, men Kildn planlegger å benytte fremtidsrettede og gode metoder 
for å minimere sin påvirkning på lokal natur og nærmiljø.

Samtidig har Kildn planer for hvordan de vil minimere fotavtrykket «Det er et flott område, men vi kan ikke ta vare på hver eneste vik 
i hele landet vårt. Man må knuse noen egg for å lage omelett.»
Sitat fra ett av våre intervjuer med interessenter på Vestlandet

Foto: EY/Sebastian Nyvoll

Google



Trafikksituasjonen Askøy-Sotra-Bergen er 
anstrengt, og en løsning for Kildn vil også 

være gunstig for nabokommunene
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Trafikken over Askøybroen har vokst kraftig1

Både arbeidsplasser og gjennomreisende turister vil generere ekstra trafikk. I 
byggeperioden vil dette primært være tungtransport, mens i driftsperioden vil 
man både ha folk på vei til arbeid, gjennomreisende turister og vareleveranser 
til bedriftene på Kildn. Spesielt vegstrekningen mellom Askøybroen og 
Loddefjord er sterkt belastet på utsatte tidspunkt. For ansatte som bor på 
Askøy er det naturlig å se for seg en at mange kommer via bil, med mindre det 
skulle etableres nye kollektivordninger med høy frekvens og kort reisetid. 

For vareleveranser, turister og ansatte fra andre kommuner er ambisjonen til 
Kildn derimot at en høyest mulig andel reiser sjøveien. For at dette skal lykkes 
må Kildn bli en del av et «transportnett til sjøs», noe som avhenger av mer enn 
god infrastruktur på Kildn. Et element som gjør det ekstra viktig at dette blir 
vellykket er den nye godshavnen på Ågotnes, som vil «sluse» sin trafikk inn i 
det samme veinettet. Kildn har et klart mål om å ikke føre til økt trafikk, men 
snarere bli en del av løsningen. Samtidig vil man være kritisk avhengig av at 
kommunene i regionen blir med og bidrar til et effektivt transportnett til sjøs 
med stoppesteder på de rette plassene, samt at fylkeskommunen fungerer som 
en viktig tilrettelegger og brobygger for å realisere disse planene.

100%

150%

200%

250%

Trafikkmengder Befolkningsutvikling

«Det er uheldig om utbyggingen av Kildn belaster Askøybroen 
ytterligere. En god løsning på denne utfordringen er en av 
nøkkelfaktorene for å sikre at Kildn blir en suksess.»
Sitat fra ett av våre intervjuer med interessenter på Vestlandet

1) Askøy kommune – Handlingsplan trafikksikring 2019 – 2022



En aktør som Kildn vil kunne bli en 
betydningsfull aktør på Askøy både for 
kommune, næringsliv og innbyggere
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Foto: Askøy Helsesportlag

Rådgiveren: Kunnskap og erfaring

Kildn og selskapene som vil kunne holde til der vil ha bred og 
ledende kompetanse innen ulike fagfelt, forskning, industri, 
logistikk og mange andre områder. Dette er kunnskap og 
erfaring som kommunen potensielt kan dra nytte av for 
eksempel gjennom samarbeidsprosjekter.

Brobyggeren: Nettverk og forståelse

Kildn ønsker å huse en lang rekke selskaper med ulike 
bakgrunner og kompetanser. Dette kan man dra nytte av både i 
prosjekter i kommunen og for å løse konkrete utfordringer. I en 
slik kunnskaps- og næringsklynge er sannsynligheten stor for å 
finne «en som kjenner en som kjenner en», og som kan bidra til 
akkurat det som trengs.

Støttespilleren: Finansiell og praktisk støtte 

Kildn vil kunne innta sponsorrolle overfor lokal kultur og idrett 
på Askøy, enten de bidrar med penger, utstyr, lokaler eller 
andre ressurser. 

Foto: Annie Spratt (Unsplash)

Hvilken rolle Kildn får på Askøy, om prosjektet skulle bli realisert, avhenger av 
deres egne ambisjoner samt kommunens og innbyggernes ønsker og krav. 
Erfaringsmessig ser man ofte at aktører av denne størrelsen blir en slags 
«hjørnestensbedrift» for lokalsamfunnet, enten de bidrar med kompetanse, 
nettverksbygging eller direkte bistand.

«Man kunne for eksempel sett for seg at Kildn og Askøy kommune i 
planleggingsfasen samarbeidet for å bidra til at innbyggerne på øyen 
kan bli tryggere på sin tilgang til rent drikkevann i springen.»
Sitat fra ett av våre intervjuer med interessenter på Vestlandet



Consulting

Strategy & Transactions

Tax & Law

Assurance

Foto: Robert Bye (Unsplash)

Kunnskap, innovasjon og 
næringsutvikling 



Å samle mange ulike bedrifter på ett 
sted kan utløse synergieffekter for 

både Askøy og regionen ellers
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Selskapene lærer av hverandre

Kildn som næringspark vil gi aktørene som lokaliserer seg der en 
nærhet til hverandre som kan bidra til mer formell og uformell 
kontakt. Dette har vist å føre til såkalt «knowledge spillover», der 
kunnskap flyter fra selskap til selskap mer eller mindre ubevisst. 
Dette legger til rette for innovasjon og forbedring, og bidrar til et 
mer konkurransedyktig næringsliv i regionen.

Selskapene deler på de «faste utgiftene»

I klynger vil selskapene ofte ha overlappende behov som kan dekkes 
mer effektivt i fellesskap enn alene. Dette kan være så konkret som 
møtefasiliteter og parkering, eller det kan gjelde for eksempel 
tilgang til spesialistkompetanse og andre innsatsfaktorer som flere 
av selskapene ønsker å benytte.

Selskapene utfordrer hverandre til å innovere

Når det kan eksistere flere leverandør- og kundebedrifter i eller nær 
en klynge vil det oppstå et naturlig «press» på at leverandørene 
leverer stadig bedre og mer innovative løsninger. Kombinert med 
læringseffekten gir dette potensial for økt konkurransekraft 
sammenliknet med utlandet eller resten av Norge.

Kildn ønsker å være en næringsklynge som legger til rette for samspill mellom 
næringsliv og forskning. Det å samle flere kunnskapsbedrifter på samme plass 
kan man erfaringsmessig forvente at fører til synergieffekter1,2.

1) Store Norske Leksikon: https://snl.no/regional_n%C3%A6ringsklynge
2) Vista Analyse: Netto ringvirkninger i vegprosjekter - Teori og utenlandske erfaringer

https://snl.no/regional_n%C3%A6ringsklynge


Vestlandet vil kunne være et sentrum for fremtidens verdikjeder, og Kildn sin 
posisjon og innovasjonsgrad muliggjør en sentral posisjon i flere verdikjeder

Side 33

Grønn skipsfart

HydrogenSjømat og havbruk Energisystemer

1) EY: Vestlandsscenarioene 2020, https://www.vestlandfylke.no/globalassets/innovasjon-og-naringsutvikling/vestlandsscenarioene-2020---executive-summaryv1.pdf
2) Vestland fylkeskommune, https://www.vestlandfylke.no/narings--og-samfunnsutvikling/gron-vekst/gron-region-vestland/
3) NHO, https://www.nho.no/siteassets/prosjekter-og-samarbeid/gronne-elektriske-verdikjeder.pdf

Sirkulære 
forretningsmodeller

Bærekraftig 
reiseliv

Kildn, med sine investeringer i innovative 
teknologier og løsninger, vil kunne få en 
viktig rolle i utviklingen av flere av det 
som regnes som fremtidens verdi-
kjeder1,2,3. Et utvalg av disse verdikjedene 
er vist over, næringer Vestlandet har 
gode forutsetninger for å bli ledende 
innen. Da trengs det både forskning og 
utvikling på den ene siden, og testing og 
skalering på den andre. Med aktørene og 
investeringene som vil finne sted på Kildn 
er de godt posisjonert for å kunne utvikle 
løsninger og kompetanse som kan få stor 
verdi i norske og internasjonale markeder. 

«De teknologiske løsningene vil kunne 
kommersialiseres og selges til havner 
eller kraftkrevende industrier som 
stålproduksjon og smelteverk.»
Sitat fra ett av våre intervjuer 
med interessenter på Vestlandet

«Om man lykkes med nullutslipps-
løsningene vil Kildn bli et fyrtårn som 
gjør at folk nasjonalt og internasjonalt 
ser mot Askøy og Bergen.»
Sitat fra ett av våre intervjuer 
med interessenter på Vestlandet

Utklipp fra «Norske muligheter i grønne elektriske verdikjeder», en rapport 
utarbeidet gjennom et samarbeidsprosjekt mellom 16 partnere3

Utklipp fra «Vestlandsscenarioene 2020», en rapport bestilt av Vestland fylkeskommune og utarbeidet av EY1

https://www.vestlandfylke.no/globalassets/innovasjon-og-naringsutvikling/vestlandsscenarioene-2020---executive-summaryv1.pdf
https://www.vestlandfylke.no/narings--og-samfunnsutvikling/gron-vekst/gron-region-vestland/
https://www.nho.no/siteassets/prosjekter-og-samarbeid/gronne-elektriske-verdikjeder.pdf
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Kildn kan bli et knutepunkt og en verdiskaper for bergensregionen, med flere 
positive ringvirkninger
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De mulige positive virkningene som Kildn kan føre til er mange

Samtidig er det noen få negative virkninger som må tas hensyn 
til, der Kildn allerede har planer for å avhjelpe enkelte

Klima og reiseliv (2/2)

Turisme i storskala er i seg selv ikke 
klimavennlig, selv om Kildn kan 
tilrettelegge for mer klimavennlig 
turisme enn den som finnes i dag.

÷
Natur og lokalmiljø (2/2)

Prosjektet vil legge beslag på det 
som i dag er uberørt natur, og det 
er en risiko for økt trafikk og andre 
negative eksternaliteter.

÷

Arbeidsmarked

Det vil være et stort antall 
arbeidsplasser på Kildn, både 
direkte og indirekte, og både i 
bygge- og driftsfasen.

+

Klima og reiseliv (1/2)

Nullutslippsløsninger vil utvikles, 
testes og potensielt videreselges, 
samt at Kildn tilrettelegger for en 
mer bærekraftig turisme.

+

Skattemessige 
effekter

Skattemidler fra person- og 
selskapsbeskatning vil tilfalle 
fylkeskommune, kommune og stat.

+

Natur og lokalmiljø (1/2)

Kildn kan bli en bidragsyter i lokal-
miljøet, vil flytte trafikk fra vei til sjø 
og legger opp til å ta vare på mest 
mulig av naturen i Eidsvika.

+

Kunnskap, innovasjon 
og næringsutvikling

Det forventes over tid økt 
kompetanse, innovasjonsevne og 
konkurransekraft i viktige, fremtids-
rettede (eksport)næringer.

+

Distrikts-, by- og 
arealutvikling

Kildn vil frigjøre kaiareal andre 
steder som kan brukes til ny 
byutvikling, og muliggjøre et mer 
sammenkoblet Vestland.

+

«Kildn kan bli et slags 
demonstrasjonsprosjekt som 
viser hva norsk industri er 
kapabel til, og konseptet vil 
kunne bidra til etterspørsel 
etter norsk kompetanse.»
Sitat fra ett av våre intervjuer med 
interessenter på Vestlandet



Kildn er et ambisiøst prosjekt som avhenger av at private og offentlige aktører 
lykkes og trekker i samme retning

Side 36

Nettverket må på plass

Kildn vil være et nav i midten av et «kollektivnett til sjøs». Dette avhenger ikke bare av Kildn, men at det etableres et 
nettverk av stoppesteder på Vestlandet med båter som går hyppig nok til å tilby et reelt transportalternativ til 
fastboende og turister. Da må både fylkeskommunen og de enkelte kommunene være effektive tilretteleggere, og 
prosjekter som «Den blå bybanen», «Bybåten», «Nytt kollektivsystem Kvinnherad – Bergen» m.fl. må koordineres1.

Teknologien må spille på lag

En del av teknologiene som Kildn legger opp til for å redusere sitt klimaavtrykk er relativt umodne, og Kildn er svært 
nytenkende i arkitektur og byggeteknikk. Det vil si at gevinsten fra å lykkes blir enda større, fordi aktører på Vestlandet 
vil ta ledertrøyen i et marked i sterk vekst. Samtidig betyr det økt risiko for forsinkelser, og mangel på erfaring gjør det 
vanskeligere å lage treffsikre planer og budsjetter.

Kommunene i bergensområdet må være på linje

Kildn blir en havn for både Bergen og omegnskommunene, og disse må dermed ha strategier og planer som trekker i 
samme retning. Det vil si at det trengs omforente beslutninger om at internasjonale turistanløp primært legges til Kildn, 
og kommune og fylke må legge til rette for at Kildn kan bli den fremtidsrettede nullutslippshavnen de ønsker å være.

En lang rekke suksessfaktorer vil avgjøre om Kildn lykkes med sine ambisjoner

Arbeidskraften må være tilgjengelig

Spesielt i byggeperioden er det en risiko at det ikke er tilstrekkelig kompetent arbeidskraft2. Importert arbeidskraft har 
lenge vært avgjørende for at norsk byggebransje skal kunne levere i henhold til etterspørselen. Med covid-19 har denne 
arbeidskraftimporten bremset opp, men selv om importen skulle ta seg opp igjen vil et prosjekt av Kildns størrelse kunne 
møte utfordringer med å finne tilstrekkelig arbeidskraft til å gjennomføre i henhold til plan.

1) Asplan Viak: «Utgreiing av kollektivtransport til sjøs»
2) NorskByggebransje.no: https://www.norskbyggebransje.no/nyheter/fortsatt-hoy-mangel-pa-arbeidskraft

«Kildn er et veldig ambisiøst 
prosjekt, og skissene minner 
nærmest om noe fra Dubai. 
Samtidig må det nesten 
være slik om Kildn skal bli 
det fyrtårnet av en  
nullutslippshavn som de 
ønsker å være.»
Sitat fra ett av våre intervjuer med 
interessenter på Vestlandet

Partnere og investorer må forplikte seg

Kildn skal være et fullfinansiert prosjekt med en rekke partnerbedrifter. Et viktig steg på veien vil være å sikre at man får
finansiering på plass, for eksempel via en kombinasjon av private investorer, norsk virkemiddelapparat og europeiske 
støtteordninger. I tillegg trengs forpliktende partneravtaler med bedrifter som enten skal bidra til å utvikle teknologi, 
byggteknikk, nye konsepter for reiseliv på Vestlandet eller andre elementer.

https://www.norskbyggebransje.no/nyheter/fortsatt-hoy-mangel-pa-arbeidskraft
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Gjennom anerkjente metoder og 
prognoseverktøy har EY estimert 

ringvirkninger som kan forventes av et 
prosjekt som Kildn

Rapporten har blitt utarbeidet steg for steg

Estimere indirekte arbeidsplasser
Siden alle virksomheter handler med andre fører arbeidsplasser på Kildn til 
ytterligere arbeidsplasser andre steder. Disse estimeres ved bruk av 
kryssløpmodellen PANDA1, med utgangspunkt i antall direkte arbeidsplasser.

Kartlegge og drøfte ikke-tallfestede virkninger
Et tiltak av Kildns størrelse fører med seg en lang rekke virkninger som lar 
seg tallfeste i varierende grad. I denne rapporten har vi valgt å drøfte disse 
virkningene heller enn å forsøke å tallfeste dem, ettersom man ellers måtte 
tatt så mange forutsetninger at det nøyaktige resultatet ville gitt begrenset 
verdi. Virkningene er drøftet med utgangspunkt i tidligere rapporter, 
forskning, teoretiske modeller og intervjuer med en rekke interessenter.

Kartlegge og estimere direkte virkninger
I første omgang benyttes de planlagte aktivitetene ved Kildn for å estimere 
antall «direkte» arbeidsplasser som vil jobbe her. Antall arbeidsplasser er 
bruttotall, og ikke en beregning av nye arbeidsplasser. Dette estimatet utgjør 
grunnlaget for beregning av hvilket skattebidrag som kan forventes fra 
ansatte og selskaper på Kildn. Den andre typen direkte virkning er om Kildn 
bidrar med sponsormidler for eksempel til lokale idrettslag.

1) Plan- og Analyseverktøy for Næring, Demografi og Arbeidsmarked 

Det er viktig å merke seg at denne ringvirkningsanalysen ikke gir noe fasitsvar på 
hvordan fremtiden vil se ut. Vi har estimert størrelser på direkte og indirekte 
arbeidsplasser, og har drøftet en lang rekke potensielle sidevirkninger et prosjekt som 
Kildn kan medføre. Denne rapporten er ikke uttømmende på noen enkeltområder, og 
det er ikke utenkelig at det vil utarbeides en like omfattende rapport om kun ett av de 
omtalte virkningsområdene. Vi mener likevel at denne rapporten vil utgjøre et 
verdifullt kunnskapsunderlag når Kildn skal utredes og prosjekteres videre.


