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FORORD
Dette dokumentet oppsummerer og dokumenterer første verksted i arbeidet med KVU for
logistikknutepunkt i Bergensregionen. Tema for verkstedet var behov og mål.
Verkstedet fant sted 16.06. 2014 på Terminus Hall i Bergen. Innspillene og ideene fra verkstedet vil
tas med videre i arbeidet med konseptvalgutredningen og danner et av grunnlagene for
behovsanalysen.

Bergen, 20/08/2014
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1 INNLEDNING

«Kvalitetssikring i tidlig fase» (KS1) er en prosess som skal gjennomføres for statlige. investeringer
over 750 millioner kroner. KS1 innebærer at tiltakshaver, i dette tilfellet Jernbaneverket (JBV),
utarbeider en konseptvalgutredning (KVU), som gjennomgås og kvalitetssikres av eksterne
konsulenter med rammeavtale med Finansdepartementet.
Samferdselsdepartementet ga 7.3.2014 Jernbaneverket i oppdrag å utarbeide en
konseptvalgutredning for logistikknutepunkt i Bergensregionen. KVUen omfatter konsepter for gods
på vei, bane og sjø.
Utdrag fra oppdragsbrevet:
•

Gjennom KVU-arbeidet skal man «…finne en langsiktig arealmessig planavklaring for
håndteringen av gods i Bergensregionen.»

•

KVUen skal omfatte en vurdering av mulig lokalisering av ny terminal, samt ulike konsepter
for ny terminal.

•

Det er … et sentralt poeng å legge til rette for et logistikknutepunkt som er fleksibelt både
med tanke på godsmengder og varetyper.

•

I forbindelse med lokaliseringsspørsmålet vil … ulike alternativer i Bergensregionen måtte bli
vurdert, og analyseområdet må således ikke være begrenset til Bergen kommune.

•

Gjennom KVU-arbeidet skal det bl.a. analyseres …om og når det er nødvendig med ny
terminal, om en evt. delt løsning med eksisterende terminal er aktuell og om det finnes andre
alternativer som kan tilfredsstille samfunnets behov.
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Konseptvalgutredningen vil bestå av behovsanalyse, strategikapittel, overordnete krav,
mulighetsstudie, alternativanalyse og føringer for forprosjektfasen. Verkstedene som arrangeres er
et viktig grunnlag for konseptvalgutredningen.
Første fase i arbeidet med KVU er kartlegging av behov og mål.

1.1 Kort om KVU:
En KVU er en utredning som skal gjennomføres før planlegging etter plan- og bygningsloven for
prosjekt som fyller visse betingelser. En KVU skal fokusere på interessenter og behov.
Hovedelementene er å vurdere de behov som ligger bak og utløser tiltaket, hvilke mål dette skal
underbygge og hvilke krav som skal settes til tiltaket og som tiltaket skal evalueres etter. Videre skal
det sees på hvilke konseptuelle løsningsforslag som er aktuelle. Disse skal evalueres i en
konseptanalyse med anbefaling av prinsipper og retningslinjer for videre formell planlegging etter
plan- og bygningsloven. Figuren under viser en skjematisk fremstilling av de ulike fasene i en KVU

KVU skal til høring og kvalitetetssikring (KS1). Utredningen og etterfølgende kvalitetssikring (KS1) skal
gi et beslutningsgrunnlag for valg av konseptuell løsning før eventuell utarbeidelse av
kommunedelplan/reguleringsplan.

1.2 KVU logistikknutepunkt Bergensregionen – bakgrunn
Det er opprinnelig to utredningsbehov som ligger til grunn for oppstarten av KVU for
logistikknutepunkt i Bergensregionen:
-

Godsterminal for jernbane
Godshavn for Bergensområdet

Om godsterminal for jernbane skriver Samferdselsdepartementet følgende i oppdragsbrevet om KVU
07.03.2014: «Godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen har i dag ikke kapasitet til å møte den
forventede og ønskede veksten i godstransport på jernbanen. En videre vekst i godsvolumene krever
at det enten gjøres tiltak på eksisterende terminal, eller at det etableres en eller flere nye terminaler
i Bergensområdet i tillegg til eller til erstatning for dagens terminal. Dagens terminal er videre
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sentralt plassert i Bergen sentrum, og ligger i et område hvor det er stor etterspørsel etter arealer til
byutviklingsformål og nærheten til de mest sentrale knutepunktene for kollektivtrafikken i Bergen
gjør området godt egnet for utvikling av boliger og arbeidsplasser.»
Når det gjelder godshavnen, skriver Samferdselsdepartementet videre at «Det er viktig at dette
arbeidet samordnes med KVU-arbeidet på en hensiktsmessig måte». Det henvises her til Hordaland
fylkeskommunes «Regional plan for framtidig lokalisering av godshamn i Bergensområdet», en
planprosess som har pågått siden 13. mars 2008. Fylkesutvalget vedtok da oppstart av fylkesdelplan
for Ny godshamn i Bergensområdet – Logistikknutepunkt for framtida.
Hovedargumentene for oppstart av arbeidet var arealbegrensinger i Bergen indre havn, kombinert
med ønske om å ta i bruk havnearealet i sentrale deler av Bergen til andre formål. Revidert
planprogram for Regional plan var ute til høring frem til 23.12.2013. Det kom mange innspill, men
det mangler tydelige svar på sentrale spørsmål knyttet til selve lokaliseringen, hvorvidt det er
grunnlag for en eventuell samlokalisering med godsterminal for jernbane, eller hvordan man skal løse
finansieringen i forhold til realisering av tiltaket.
I KVU som nå er startet opp ønsker man å utrede behov og konsept for logistikknutepunkt i regionen
som helhet og ikke som to parallelle prosesser. Den regionale planprosessen er derfor lagt på vent i
påvente av denne utredningen (Fylkesutvalget 20. mai 2014).
Den overordnede problemstillingen for KVU’en er derfor «å finne en langsiktig arealmessig
planavklaring for håndteringen av gods i Bergensregionen», slik Samferdselsdepartementet
formulerer det i sitt oppdragsbrev til Jernbaneverket.

1.3 Verksted/ medvirkning
Interessentene til en KVU skal sikres medvirkning i prosessen. Dette innebærer blant annet at det
skal gis informasjon om arbeidet og det skal være åpent for innspill underveis i prosessen. En egnet
måte å nå de ulike interessegruppene er å invitere til verksted. I forbindelse med KVU for
Bergensregionen vil det bli arrangert 2 verksteder for å innhente innspill fra ulike interessegrupper.
Det første ble avholdt 16.6.2014 og hadde behov og mål som hovedtema. Verksted nr 2 vil finne sted
i september. Her vil det være fokus på krav, konsepter og lokalisering.

Jernbaneverket

Asplan Viak AS

Rapport verksted 1 Behov og mål

8

2 VERKSTED 1
2.1 Program for dagen
Sted: Terminus Hall
08:30 Registrering og kaffe
09:00 Velkommen v/ Lars Christian Stendal, Jernbaneverket
Informasjon om KVU-arbeidet Hanne Dybwik-Rafto, JBV
Utviklingstrender i godstransporten Stein Erik Grønland, SITMA
Hva er en KVU? Asplan Viak v/ Randi Svånå
10:20 Pause
10:35 Presentasjon av deltakerne
10:45 BEHOV – arbeid i grupper og presentasjon i plenum
12:00 Lunsj
12:45 MÅL – arbeid i grupper
14:00 Pause
14:15 MÅL – presentasjon av gruppearbeid i plenum

2.2 Deltakere
Jernbaneverket sendte ut invitasjon til verksted etter å ha tatt en vurdering av hvilke grupper som
har interesser i prosjektet. Det ble lagt vekt på å invitere deltakere med ulike interesser for å sikre et
bredt spekter av innspill. Både primærinteressenter (direkte brukere av tiltaket) og
sekundærinteressenter (sporadiske brukere av tiltaket, eiere av tiltaket, eller guruer som har andre
interesser i prosjektet) ble invitert. Dette inkluderte blant annet kommuner, offentlige etater,
transportører, interesseorganisasjoner, vareeiere, næringsliv, utdanningsinstitusjoner, havne- og
jernbaneaktører. Det ble presisert at det var ønske om å høre deltakernes innspill og ideer og ikke
nødvendigvis arbeidsgiverens eller organisasjonens offisielle holdning. Deltakerne stilte med sin egen
innsikt, interesse og fagkompetanse.
61 deltakere stilte på verksted 1.

Jernbaneverket

Asplan Viak AS

Rapport verksted 1 Behov og mål

9

Gruppene vareeiere og utdanningsinstitusjoner var ikke representert på verkstedet. De vil bli invitert
på nytt til verksted 2. En vil i tillegg søke å innhente innspill fra vareeiere gjennom
markedsundersøkelse som blir utført som en del av behovsanalysen.
Fullstendig deltakerliste ligger vedlagt.

2.3 Innleggene:
Lars Christian Stendal, regional strategi direktør, JBV: Velkommen
Lars Christian Stendal ønsket alle velkommen til den første verkstedsdagen. Det ble presisert at en i
dag var opptatt av å få kartlagt behov og mål for arbeidet. Lokaliseringsspørsmål vil bli tatt opp på
neste verksted. Det er viktig at man løfter blikket og at en planlegger for fremtiden.
Hanne Dybwik-Rafto, prosjektleder, JBV: Informasjon KVU-arbeidet
Dybwik-Rafto informerte om bakgrunn og framdrift for arbeidet med KVU for logistikknutepunkt i
Bergensregionen. JBV har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide en KVU for nytt
logistikknutepunkt. Utredningen skal omfatte løsninger for bane, vei og havn. Det er utarbeidet en
rekke rapporter som omhandler temaet de senere årene og Dybwik -Rafto presiserte at disse vil være
med videre som et kunnskapsgrunnlag. Det er likevel slik at man stiller med blanke ark i denne
prosessen. Prosjektet vil ha en egen hjemmeside: www.jernbaneverket.no/KVUGodsBergen
Stein Erik Grønland, SITMA: Trender i næringslivets logistikksystemer
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Grønland ga en innføring i trender i næringslivets logistikksystemer. Over tid er det stort sett vekst i
transportene, selv om man så en nedgang i 2008 i forbindelse med finanskrisen. Sverige er den
største innfallsporten for varer som går inn til Norge.
Bil dominerer som framkomstmiddel og det er også her den relative transportutviklingen har vært
størst. Trenden for logistikksystemene er kraftig sentralisering, det transporteres lengre. Det har
vært en økonomisk nødvendighet å sentralisere, har tatt bort mellomleddet. Drivkreftene i denne
utviklingen har vært: Bedre infrastruktur, bedre biler (økt kapasitet) – derfor har skjæringspunktet
mellom lager- og transportkostnader forskjøvet seg.
Det er konkurranse mellom transportformer, og mellom logistikknutepunkter i en region. Forskjellige
ting etterspørres av markedet: Transport-pris, Transport-service, Transport-kvalitet. Utviklingen i Ehandel har i begrenset grad påvirket transportmønsteret i Norge. I all hovedsak betyr det en
forsterkning av eksisterende logistikksystemer
Faktorer som muligens kan gi trendbrudd, er:
- Digitalisering av produksjon (færre fysiske varer som trenger å bli fraktet)
- Produktene blir mindre (stadig flere «mini-utgaver» / kompaktifisering)
Innlegget i sin helhet er vedlagt rapporten.

Randi Svånå, Asplan Viak: Hva er en KVU?
Svånå forklarte om metoden som ligger til grunn i KVU-prosessene. Sentrale begrep for dagens
verksted, som behov, prosjektutløsende behov, mål, samfunnsmål og effektmål, ble definert og
gjennomgått med eksempler.
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3 GRUPPEOPPGAVER
Deltakerne var på forhånd delt inn i homogene grupper. Gruppene bestod i hovedsak av:
Gruppe 1: Kommuner
Gruppe 2: Kommune+ offentlige interesser
Gruppe 3: Terminaleiere og -operatører
Gruppe 4: Transport/speditør
Gruppe 5: Næringsinteresser
Gruppe 6: Sammensatt
Gruppe 7: Transportetater
Gruppe 8: Jernbaneverket

Prosessleder var May Britt Hernes fra Asplan Viak
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3.1 Gruppeoppgave 1
Status, situasjon og analyse av behov er det første det blir arbeidet med i en KVU. Dette handler om
begrunnelsen for tiltaket og er nært knyttet opp til de ulike interessene. Det skilles mellom
prosjektutløsende behov og andre behov.
Prosjektutløsende behov defineres som samfunnsbehovet som utløser planlegging av tiltaket («need
to have»)
Andre viktige behov kan være ønskede sideeffekter og behov for å minimalisere negative
konsekvenser («nice to have»)
Gruppene jobbet med disse problemstillingene:
Del 1:
Hvordan vil du beskrive dagens terminalfunksjoner i Bergensregionen?
Hvilket behov ser du for terminalløsninger i Bergensregionen de neste 30 årene?
Del 2:
Hvilke av behovene er prosjektutløsende og hvilke kan defineres som andre behov?

3.1.1 Oppsummering av innspill:
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Gruppe 1:
Dagens situasjon:











Henger ikke sammen
Ukoordinert
Lite effektivt
Lite utvikling over lang tid
Begrensa mulighet (økning) på eksisterende
Manglende ambisjon
Langvarig krangel om plassering
Stort potensial (i omegn)
Veldig stabil situasjon
Byareal utnyttes på ny måte

Behov:
Prosjektutløsende










Behov Risavika-Ny E39
Bane-sjø-E16-E39 Arna-Samnangerområdet
Samlokalisering båt/bane/bil
Bruke potensialet på Fjell, Askøy og
Lindås – behov for infrastruktur
utenom Bergen – vei, bro, ferge
Utgåtte eks. terminaler / endra
behov
Banen bør oppgraderes ift reisetid og
rasfare
Ut av sentrum
Store endringer globalt:
Nordvestpassasjen, sentralisering,
krav om fleksibilitet etc.

Jernbaneverket

Andre behov
 Behov avhengig av ambisjon
 30 år frem i tid og vi stryker premisset
om forurensning, hva da?
 Utvikle knutepunkt for industri (de blå)
 Beredskap (redusere risiko /
samordne)
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Gruppe 2:
Dagens situasjon:













To terminaler i sentrum
Beslaglegger verdifullt areal
Ikke ekspansjonsareal
Sentralt plassert i forhold til transportetterspørsel
Oppleves tilnærmet samlokalisert (?)
Køproblemer i bytrafikk
Påfører byen tungtransport, støy og forurensning
Omlasting båt-bane liten
Stor andel på bane Oslo-Bergen
Retningsbalanse –
Sårbarhet mht framføring
Kapasitetsutfordringer på veg

Behov:
Prosjektutløsende behov












Tilgjengelighet ved overordna
vegnett
Bysentrum for folk og trivsel. Areal.
Sikre attraktivitet for bane og sjø
(unngå at bil får uønsket fordel)
Mer effektiv godshåndtering –
raskere tempo
+100 000 innbyggere +2 % konsum.
Tilfredsstille økt behov for
varetransport av konsumvarer, eks
nybiler
Synergi mtp næringsutvikling ved
terminalområdet
Betjene næringslivets behov for å
fremme verdiskaping
Mindre miljøbelastning enn dagens
terminal (mindre utslipp spes lokalt i
sentrum)
Høy alternativverdi på dagens
terminalarealer og økende

Jernbaneverket

Andre behov
(De i kursiv er midt mellom need to have og
nice to have)











Terminalfunksjon ut av sentrum
trenger større areal
Behov for samlokalisering av bane og
bil (mer effektivt)
Sikre robuste løsninger med fleksibilitet
og evne til omstilling ved
markedsforandringer
Tilpassing til klimaendring – usikkerhet
Klimanøytralt – klimakostnadene
tvinger fram nye alternativer?
Nasjonale mål
Nærhet til godsstrømmene – markedet
Regionale perspektiver må ivaretas
(kommuneuavhengig lokalisering)
Økt behov for elektronisk transport
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Gruppe 3:
Dagens situasjon:








Jernbane – Minde/Nygårdstangen
Havn- Dokken/Jekteviken
Bil- Arna/Minde
Spredt
Trangt, begrensede utviklingsmuligheter, arealknapphet
Distribusjonsutfordringer
Manglende infrastruktur mellom terminaler i trafikkerte områder

Behov:
Prosjektutløsende behov








Arealbehov / utvidelsesmuligheter
Økonomi
Samlokalisering av
terminalfunksjoner (økonomi, miljø,
effektivitet)
Fleksibilitet (bærekraftig løsning,
nærhet infrastruktur, beredskap,
konflikter, skal takle skiftende
trender)
Tilstrekkelig med areal for vekst

Jernbaneverket

Andre behov
 Attraktive løsninger for næringslivet
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Gruppe 4:
Dagens situasjon:






God beliggenhet
Underdimensjonert
Dårlige muligheter for utvidelse
Spredt beliggenhet – lite stordriftsfordeler
Usikre framtidsutsikter

Behov:
Prosjektutløsende behov













Større intermodalitet
Lange lastegater for gods – eks
Ganddal
Nok plass til alle på en plass
Størrelse som tilfredsstiller framtidig
behov
Effektive vegløsninger
Jernbane plassert sentralt ift vegnett
Integrert knutepunkt med sjø
behøver ikke være fysisk integrert,
fokus på samhandlingen
Jernbaneterminal lokalisert i område
med plass for andre terminaler/
transportører
Samordning av lokasjoner
Økonomisk gevinst ved
stordriftsfordeler

Jernbaneverket

Andre behov
 Muligheter for byutvikling
 Store nok arealer til å håndtere
kombinasjonen av passasjerer og cargo
(oppstillingsplasser, tollsone osv.,
passasjerterminal)
 Terminalløsning med likt
konkurranseforhold
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Gruppe 5:
Dagens situasjon:







Hindrer byutvikling (sentrum), beslaglegger stort areal
For stor avstand, for stor interntransport mellom terminaler
Ingen vekstmuligheter. Kapasitetsproblemer allerede i dag, ineffektiv drift
Miljøutfordringer. Luft, støy, utslipp
Trafikale utfordringer. Arealbegrensning, samt spredt lokalisering skaper stor interntransport
Bergensbanen en suksesshistorie

Behov:
Prosjektutløsende behov























Legge terminalløsning v/hovedinnfartsårene
Tilknytning til nye E39
25m billengde
Farled og bergensbane må være
dimensjonert for større skip og 600m
toglengde
God tilgjengelighet til bane/havn for
distribusjon
Godsknutepunkt plasseres der det er fysisk
mulig å samlokalisere
Tilknytning til «ny» Bergensbane
«Samkjøring» av interessene (bil, bane og
skip)
Havn- og JB. Terminal må være dimensjonert
for en forsterket sjøkorridor fra
Europahavner i stedet for biltransport via
Svinesund i dag
Areal for bane og havn må dekke et behov
for 100 % økning av godsvolum i 2030 og
150 % økning i 2050
Godsknutepunkt med kapasitet for 100 år
Bergensregionen må ha et eget
godsknutepunkt
Må planlegge samlokalisering med stort nok
areal til å kunne møte stor vekst i både
godstransport og befolkningsvekst
Må ha en offentlig tilrettelagt havne – og
terminalstruktur
Tilnærmet 0-utslipp (internasjonale krav)
Veksten tas på utslippsfri transportformer
Samle i ett logistikknutepunkt – distribusjon i
byen må være elektrisk
Kommunegrensene er uvesentlige

Jernbaneverket

Andre behov
(alle punkt i «need to have»
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Gruppe 6:
Dagens situasjon:












Terminalene er spredt over flere ulike lokasjoner
Både havnefunksjoner og jernbaneterminal sentralt i sentrum – blokkerer for annen bruk av tomtene
Sprengt kapasitet
Tungvint, ineffektivt, lite miljøvennlig
Konkurransevridende avgiftssystem
Samlokalisering av gods og passasjerer – dårlig sikkerhetsmessig løsning
Begrensete utvidelsesmuligheter
Kødannelser på vegsystemet
Dårlig tilrettelagt for intermodalitet, både teknisk og geografisk
Lokal luftforurensning og unødig store drivhusgassutslipp
Naturinngrepene er allerede tatt

Behov:
Prosjektutløsende behov












Transportløsningene skal dekke en
ny næringsstruktur. Marine
næringer?
Minst mulig transportarbeidsamlokalisering, intermodalitet.
Separate lokasjoner for gods og
passasjerer om mulig
Tilrettelagt infrastrukturgodskorridorer
Overføring fra veg til sjø og bane, økt
banekapasitet
Servicefunksjoner
Frigi arealer for bebyggelse som bør
lokaliseres i sentrum
Hensyn til lokalbefolkning og
naturmangfold
Riktig dimensjonering –
utvidelsesmuligheter
Redusert arealbruk vha. smarte
løsninger

Jernbaneverket

Andre behov
 Ny teknologi, el, IT, automatisering
 Lokal distribusjon med el-bil
 Nullutslipp / lavutslippsamfunnet.
Tilgang på nødv infrastruktur – el
 Landstrøm
 Framtidig lading av skip (landstrøm)
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Gruppe 7:
Dagens situasjon:













Begrenset utviklingspotensial / -mulighet
Begrenset areal Nygårdstangen
Attraktivt areal for byutvikling
Liten intermodalitet i) fly – bil/bane/båt, ii) båt- bil/bane
Dagens terminaler ligger perfekt ift marked
Skaper mye tungtrafikk i Bergen sentrum
Luftforurensning i sentrum
Kronglete system for terminalene i sentrum
Tett/nært dagens overordnede vegsystem
Dagens system fanger kun 2/3 av godstransport knyttet til terminaler
Samlastere har kapasitetsutfordringer
Samhandling mellom offentlige myndigheter vanskelig m samhandling

Jernbaneverket
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Behov:
Prosjektutløsende behov






Økt kapasitetsbehov pga vekst
Må ikke bli bygget inn
Redusere terminal- og
distribusjonskostnader
Effektiv omlasting Bane-veg
Bane – sjø/fly

Andre behov




























Jernbaneverket

Nok kapasitet i 100 år. Kapasitet på spor må
matche terminal.
Avklare omlastingsbehov bane – sjø
Økt sjø containertransport?
Frigi kapasitet på base/oljerelatert pga
nedgang om 30 år.
Økt behov for intermodalitet ved gods via
Vestlandet
Nasjonalt konkurransefortrinn
Fleksibilitet /utvidelsesmulighet
Areal for å samlokalisere med vareeiere IKEA,
Rema, COOP etc.
Fleksibel ift kommunegrenser
Samordne areal for samlaster og
baneterminal
Gode funksjoner for samlastere
Samordne båt, bane, veg, fly
God samlokalisering bane-bil
Raskere logistikk
Retningsbalansen
Robusthet / redundans
Jernbaneterminal dryport for havna
Konkurransekraft / næringsliv
Nær overordnet veg
Sentralt på lokalt marked
Framtidig 3d-produksjon – behov for økt
lokalisering av produksjon nær terminaler
Terminaler må tilpasses fremtidig
infrastruktur (e39, øst/vest, bane).
Samfunnssikkerhet
Behov for avlasting sentrumsområder
Separere godsfunksjon fra folkeliv person
Behov for avlasting av sentrum
Forbindelse terminal – havn jernbanespor
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Gruppe 8:
Dagens situasjon:








Arealknapphet (Nygårdstangen)
Marginalt med omlasting mellom havn og jernbane
Spredt
Kapasitet på Nygårdstangen sprengt
Både lokalisering av havn og jernbaneterminal er konfliktfull – byutviklingsarealer
Sentral lokalisering
Støyproblematikk(Natt)

Behov:
Prosjektutløsende behov




Store nok arealer til å ta
ønsket/forventet i et 30årsperspektiv + mulighet for videre
utvikling
3-dobling av jernbanegods

Andre behov










Jernbaneverket

Økt behov for tog /containertransport
som fraktes miljøvennlig
Plassert slik at transportarbeidet blir
minst mulig
Samlokalisert bil, bane, sjø
Fleksibel ift varetype og transportform
Effektiv utforming
Ut av sentrum
Gode vegforbindelser og tilknyttet
bergensbanen (tog)
Fornøyde naboer / lavt konfliktnivå
At terminalen om 30 år kan feire 20årsjubileum
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3.2 Gruppeoppgave 2
Med utgangspunkt i gruppeoppgave 1 der gruppene hadde kartlagt og diskutert behov, ble det
arbeidet videre med mål. Det ble skilt mellom samfunnsmål og effektmål.
•

Samfunnsmål – beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under
og er knyttet til tiltakets virkninger for samfunnet.

•

Effektmål – beskriver hvilke virkninger som søkes oppnådd for brukerne av tiltaket.

Gruppene skulle jobbe med å besvare disse spørsmålene:
Hvordan ønsker dere at terminalløsningen(e) skal være i Bergensregionen i 2050?
Definer 1 samfunnsmål og 3-4 effektmål for nytt logistikknutepunkt.

3.2.1 Oppsummering av innspill

Jernbaneverket

Asplan Viak AS

Rapport verksted 1 Behov og mål

24

Gruppe 1:
Samfunnsmål:
Eit berekraftig logistikknutepunkt for gods tufta på samfunnsøkonomiske og robuste løysingar.
Effektmål:

-

Økonomisk
Effektivitet
Miljø
Areal
Ressurs( teknisk, fysisk,

Gruppe 2:
Samfunnsmål:
Bergensregionen må få et logistikknutepunkt med lavest mulig samfunnskostnader innenfor rammen
av bærekraftig vekst
Effektmål:
-

Miljøeffektivitet (CO2, mm)
Arealeffektivt (KR, Konkurranse)
Kostnadseffektivt (byutvikling, tonn/m²)

Gruppe 3:
Samfunnsmål:
Terminalløsningene skal sikre/tilrettelegge for bærekraftig utvikling og dekke regionens
transportbehov de neste 50 årene, samt gi effektiv og fleksibel samhandling mellom de ulike
transportformene
Effektmål:
-

Et nytt logistikknutepunkt skal bidra til større overføring av gods fra bil til sjø og bane
Et nytt logistikknutepunkt skal bidra til redusert lokal forurensning
Et nytt logistikknutepunkt skal bidra til lavere enhetskostnader for brukerne

Jernbaneverket
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Gruppe 4:
Samfunnsmål:
Å skape et intermodalt logistikknutepunkt for å gjøre regionen til et attraktivt logistikkmål som kan
bidra til kostnadseffekt og miljøvennlig drift
Effektmål:
-

Lavere kostnader for bedriftene i regionen
Et større areal som gir mulighet for effektiv drift og langsiktig utvikling
Mer miljøvennlige løsninger
Hensiktsmessig byutvikling

Gruppe 5:
Samfunnsmål:
Et moderne intermodalt logistikknutepunkt som håndterer distribusjon bærekraftig og effektivt
uavhengig av transportmiddel
Effektmål:
-

Mer miljøvennlig og effektiv drift
God betjening av alle brukere fra havn, jernbane og veg
Overføre godstrafikk fra vei til bane og sjø
Teknologiledende og samfunnsøkonomisk lønnsomt

Gruppe 6:
Samfunnsmål:
Et bærekraftig, samfunnsøkonomisk lønnsomt og robust logistikknutepunkt som dekker regionens
framtidige transportbehov
Effektmål:
-

0 utslipp til luft og vann
80 % fra vei til sjø og bane
Redusert distribusjon m / 40 %
Økt andel intermodal transport m/ 50 % (inkl. Ro-Ro)

Jernbaneverket
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Gruppe 7:
Samfunnsmål:
Et nytt logistikknutepunkt skal gi økt utviklingskraft i Bergensregionen gjennom effektiv og
bærekraftig godstransport
Effektmål:
-

Kostnadene knyttet til omlasting og distribusjon i bergensregionen skal reduseres med 30 %
pr tonn eller tonn km
90 % av varetransportene til bergensregionen skal foretas med bane og skip
Økt gjennomsnittlig distribusjonsavstand med 50 %
Det skal være areal til transportkrevende virksomheter
Skal være plass til å omlaste 500 000 containere i nytt LKP, skip bane

Gruppe 8:
Samfunnsmål:
Et effektivt og miljøvennlig logistikknutepunkt med areal- og servicefunksjoner som ivaretar (dagens
og) fremtidens kapasitetsbehov
Effektmål:
-

Det relative transportarbeidet reduseres
Oppetid tilnærmet 100 %
Måltall for håndtert gods pr time
Målsetting av kapasitet (TEU)

Jernbaneverket
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