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Kildn skal bli verdens første reelle nullutslippshavn for 
passasjertrafikk, og en arena for forskning og grønn 

havneutvikling

Et konkret og 

gjennomførbart prosjekt, 

som bidrar til ønsket omstilling

• Etablere en felles havn for lokale, nasjonale 
og internasjonale passasjerbåter

• Støtte bærekraftig vekst innen maritim 
transport, turisme og forskning

• Flytte landbasert persontransport til sjø
• Støtte regional vekst innen maritim 

transport, turisme og forskning
• Etablere prosjektsamarbeid mellom ulike 

bransjer og myndighetene

• Skape arbeidsplasser på Askøy og i 
regionen

• Bidra til utvikling av en større regional 
maritim energiklynge

Felles 
grønn havn

Bidra til 
omstilling og 
utvikling

Bidrag til 
regionale 
målsetninger





Eiendommen hvor Kildn planlegges har riktige 
egenskaper for å etablere havn…

• Areal på eiendommen er 430 daa, men under 10% 
skal nyttes til havneformål – over 90% forblir 
urørt.

• 1,3 km kai lengde tilgjengelig for brukere av 
havnen 

• Dybder på 60 – 100 m langs sjølinjen, ideell for alle 
typer fartøyer

• Sentral plassering i knutepunktet mellom tre 
hovedleder for sjøgående trafikk 

• Ingen høydebegrensninger på innseiling
• Gunstige strøm- og bølgeforhold 

Midt i «veikrysset»
Riktige 
egenskaper

Strategisk 
og viktig 
plassering



Planprogram

Regional transportplan,

kap 4.2.2

KOLLEKTIVTRANSPORT PÅ SJØ:

Sjøen eignar seg godt for kollektivtransport. 

Ein stor fordel med sjøtransport er at ein slepp vedlikehalds- og køproblematikk. Det er likevel utfordringar knytt til å nytte 

sjøen til å drive kollektivtransport. Det er langt større kostnadar til drift, samanlikna med transport på veg, det krev 

investeringar i å legge til rette for kaianlegg, samt at dagens teknologi gjev store klimagassutslepp samanlikna med buss.

UTFORDRINGER:

I distrikta er det relativt få som nyttar seg av kollektivtilbodet, det heng saman med både busetnadsmønster, 

kollektivtilbodet, god tilgang på parkeringsplassar og lågare kostnader knytt til bruken av privatbilar. Lågt 

marknadsgrunnlag betyr at det ikkje er økonomisk berekraftig å tilby eit kapasitetssterkt kollektivtilbod i distrikta, og ein 

må tenke alternativt om korleis tilbodet i distrikt og mindre byar skal utformast.

Kildn som en «hub» for regional rutetrafikk kombinert med 
turisme

• Tilrettelegge for økt frekvens, komfort, 
tidsbesparelse og rett pris for brukerne av havnen

• Kombinere regional rutetrafikk med fjordturisme 
for å øke passasjergrunnlaget på årsbasis

• Knytte sammen regionalt rutenett med 
sesongbaserte turistruter eller skreddersydde 
reisetilbud til sjøs

• Fordele turister til hele Vestlandet og bidra til å 
utvide turistsesongen

• Øke behovet for fartøyer, standardisere og 
redusere kostnader

Høyere 
aktivitet

Ruter for 
lokale og 
besøkende

Tilgjengelig-
gjøre 
fjordene



Et praktisk, konkret og gjennomførbart prosjekt

Kildn sitt hovedmål er at nullutsleppsfartøy skal frakte flere 
menneske – i et heilårs kollektivsystem for heile fylket, basert på 

nullutslipp og økonomisk bærekraft, og med god kopling til etablert 
infrastruktur på land.

• Kildn blir en felles nullutslippshamn (hub) med omstigning mellom internasjonale, 
nasjonale og lokale passasjerbåter

• Kildn kombinerer lokal og regional rutetrafikk med fjordturisme for å øke 
passasjergrunnlaget på årsbasis

• Kildn ønsker å samhandle med både offentlige og private aktører, i ei gradvis, men 
rask utbygging av en heilårs utsleppsfri fjordmetro i fylket. Denne vil ha mindre, 
hurtiggående fartøy som tilrettelegger for økt frekvens, komfort og regularitet

• Kildn etablerer servicefunksjoner der reisemåla  og opplevelser innen ulike tema i 
fylket blir synliggjort og markedsført

• Kildn bidrar til ansvarlig besøksforvaltning gjennom å spre gjestene i moderne, 
utsleppsfrie fartøy til heile fylket, og dermed unngå belastninga fra masseturisme

• Kildn sin målsetting er også å bidra til ny næringsutvikling i kystnære lokalsamfunn 
som i dag er kommet i bakleksen i vegnettet på land

• Kildn legger til rette for spissede reiser mot behovet lokalt, alt etter om det er 
kommersielle besøkende, frilufts-reisende, korte eller lange besøk etc.

Effektiv omstigning mellom fartøyer



Kildn tar fjorden tilbake som 
samferdselsåre

Ny teknologi gir nye muligheter

• Det blir utvikla nye utslippsfrie energibærere som 
batterielektrisk, hydrogen og ammoniakk

• Det blir utvikla nye skrogtyper og autonome løsninger

• Det kommer nye systemer for effektiv lading og batteribytter

• Det blir utvikla nye kailøsninger med universelle system for 
rask ombordstigning

• Apper for reiseplanlegging og billettbestilling gjør reisa mer 
effektiv og sømløs

• Transportmidler blir integrert i stadig større grad som en 
tjeneste – i samme app bestiller man reise fra A til B som f.eks
kan bestå av sparkesykkel, båt og buss



Hvordan kan et kollektivsystem se ut?



«Fjordmetro»

Legger opp til 5-6 materuter, f.eks
• Nordover i Øygarden og over til nordsiden 

av Askøy
• Frå Ågotnes over til Hanøytangen/Askøy 

vest og ned til Kildn.
• Sør i Øygarden, over på «Fanasiden»



Derfor gir Kildn grunnlaget for å re-introdusere 
«fjordabåtene» på den blå (og grønne) motorveien

• Nullutslippsfartøyer – med standardisering av 
ulike fartøysklasser

• Forbedret kundeopplevelse (komfort, støy, 
tidsbruk, fleksibilitet)

• Estimert økt arbeidsliv og tilgjengelig utdanning

• Bedre tilgang på fritidsreiser

• Kobler permanent stamnett med lokale ruter sjø 
og land

• Bedret fremkommelighet

• Helårs-effekter gamle og nye fjord-destinasjoner

• Pakkereiser Fjordhopping via internasjonale 
ferger, Bergen lufthavn eller Bergensbanen

Bedret mobilitet 
og faste ruter

Positive effekter 
miljø

Effekter reiseliv
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