2019-08-15

Ny tømmerhavn
Ramme for dialogkonferanse
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Mål – hva vil vi oppnå?
Få opp, eller få bekreftet, forståelse av:
• Hvorfor planlegges ny tømmerhavn?
Overordnet:
• Hva er behovet?
• Hvordan kan behovet dekkes?

• Hele verdikjeden fra skog til «bruk», eller fra selger
til kjøper
Sjekk av:
• Premissene for planleggingen
• Grunnlaget for valg av ny tømmerhavn
• Forutsetningene for realisering
Utfordre sentrale aktører:
• Gjennomføringsevne og -vilje
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Deltakere – inviterte og ønskete
Skog- og tømmernæringen – leverandørene:
Kommuner:
•

Berørte kommuner, kommuner med saklig interesse i
saken

•

Viken skog, AT skog, Mjøsen skog, Norskog

Industrien – virkesbrukerne:

Fylkeskommuner:

•

•

Infrastruktureierne:

Buskerud/Oslo og Viken, Vestfold og Telemark

Fylkesmenn:
•

Oslo og Viken, Vestfold og Telemark

Direktorater/departementer:
•

Landbruksdirektoratet

•

Norske skog, Elkem

Drammen havn, DVT, Statens vegvesen, Bane
NOR, Kystverket

Sentrale organisasjoner:
•

NHO, Skogeierforbundet, Virke, LO, Bellona

Lokale organisasjoner:
•

Natur- og friluftsorganisasjoner, velforeninger
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Havnekonsept – aktuelle problemstillinger
Overordnet:
• Er framtidig industri på Tofte viktig eller styrende for havnelokalisering?
• Hvilken rolle spiller strukturen med tømmerterminaler i innlandet?
• Økonomiske rammebetingelser: Er et spleiselag nødvendig forutsetning?
Ny havn, eksklusiv for tømmer:
• Kun Storsand aktuell? Ingen samfinansiering. Fleksibel mht. lagerkapasitet
Ny havn i sambruk med annet gods:
• Kun Svelvik aktuell? Flere kostnadsbærere. Fleksibel mht. lagerkapasitet
Kjøpe seg inn i eksisterende havn:
• Kun Drammen havn Holmen aktuell? Sannsynligvis lite lagerkapasitet; krever terminal for omlasting i
rimelig nærhet
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Hvordan jobbe
• Forberedte innlegg fra sentrale aktører
• Gruppearbeid, med spørsmål og problemstillinger som er sendt ut på forhånd
• Plenumsdiskusjoner basert på gruppearbeidene
• Sjekke ut alternativenes robusthet, ut fra de aktuelle brukergruppenes interesser og framtidsperspektiver i
næringen
• Identifisere og beskrive «profiler»; typiske aktører [er det mulig, eller er selger og kjøper i denne næringa
så tett integrert at rollene ikke kan skilles?]
• Drøfte organisering og gjennomføring
• Dokumentasjon ved vår oppsummering (ikke referat!)
• Målrettet oppfølging med viktige aktører avtales på slutten av møtet
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Skisse til program
09.00 – 09.30

Kaffe

09.30 – 10.00

Velkommen, orientering om opplegg, oppstart

10.00 -10.30

Inspirasjonsforedrag

10.30 – 11.00

Gruppearbeid: Behov og hva må til for å dekke behovet

11.00 – 11.30

Kunnskapsdeling

11.30 – 12.00

Lunsj

12.00 – 12.15

Mentimeter - overblikk prioriteringer

12.15 – 13.30

Gruppearbeid: Fremtidsbilder og alternativ

13.30 – 13.45

Benstrekk

13.45 – 14.45

Kunnskapsdeling

14.45 – 1500

Erfaringer – etablering av tømmerhavn

15.00 – 15.45

Drøfting av praktiske løsninger for gjennomføring

15.45 – 16.00

Takk for dagen og veien videre

Se regneark for nærmere info
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Kjøreplan for heldagssamling
HVA
Morgenkaffe
Velkommen

Innsjekk øvelse
Bakgrunnsinformasjon

Inspirasjonsforedrag

Gruppearbeid 1 (behov)
Plenum
Lunch

Mentimeter

2019-08-15
HVORFOR
Uformell prat
Føle seg velkommen

HVORDAN

MATERIELL

Innledende presentasjon og opplegget for dagen

Olav Skinnes

Bli kjent og trygg, ha det hyggelig og røre 1. Stå på gulvet i hht hvem du representerer
litt på seg
2. Hvilke forventninger har du til dagen? plukk ut en fra hver gruppe
Grunnlag for dagen
Hovedelementer fra planprogrammet og status for øvrig
Stein Lier Hansen? Hilde Finstad? Fremtidens behov for
Inspirere, engasjere, se andre/helhet, se tømmerhavn? Si noe makrotrender
fremover, innovasjon

Anette Olshausen

Industrien v Stein Lier Hansen eller Hilde Finstad, andre?

Kunnskapsdeling fra gruppene

Individuelt: Hver bruker 2 min til å tenke over spørsmålet i
invitasjonen. Alle snur seg til høyre og fortelle hverandres hva dere
tenkte.
Gruppeoppgave: Spm 1: Hvilke behov skal ny tømmerhavn dekke?
Spm 2: Hva skal til for å dekke behovene fra skog til havn?
Gruppene presenterer sine innspill + henger opp kart/gule
lapper/flipover

Frisk oppstart etter lunch, og kobling av
tema fra før lunch

Foil med Mentimeter-info og spørsmålene: Spørsmå 1: Hvilke behov
vil ny tømmerhavn først og fremst dekke? Spørsmål 2: Hva er det
viktigste kriterie for å velge stedet for ny havn?
Alle må ha mobil

Spørsmål i invitasjonen, bli kjent,
innledende tankeøvelser om behov

ANSVAR

Formulere spørsmål i invitasjonen
som de bes tenke over og som gjentas
her. 5-8 pers i hver gruppe
Skrive stikkord fra gruppene på flip
over

Bruke makrotrender innen trelast/samferdsel/produktutvikling fra
inspirasjonsforedraget som bakgrunnsmomenter/rød tråd. Vi lager 4
profiler av skogeierne, transportørene, infrastruktureier og
mottakerne (knyttet til trendene?) og spør hvordan de ulike aktører
De samme gruppene som diskuterte
jobber, transporterer, produserer i fremtiden om 10-30-50 år i ett
behov skal nå se på hvordan behovene
kan løses i et gitt fremtidsbilde og til slutt gitt fremtidsbilde. Gruppeoppgave 1; Hvordan vil disse 4 profilene
lokalisere tømmerhavnen til det stedet de kunne jobbe, transportere og produserer gitt følgende
mener er best. Bruke planprogrammets fremtidsbilde; (ett fremtidsbilde pr gruppe). Gruppeoppgave 2:
Hver gruppe får utdelt profilene og
Formulere fremtidsbilder (se
fremtidsbilder og lokasjoner men åpne for Hvordan får vi det til, hvilket havnealternativ er mest robust for
gruppeoppgaven med fremtidsbilde planprogrammet - JMS/BFK
ny lokasjon.?
vårt framtidsbilde? (begrunnes!)
samt stedslokasjoene for ny havn/kart Lage profiler - Håkon Haanes

Gruppearbeid 2 (fremtidsbilder og
alternativ)
Benstrekk
Plenum
Kunnskapsdeling fra gruppene
Plenum - alterntiver for gjennomføring Innledning - Erfaring fra gjennomføring

Plenum
Avslutning-oppsummering

Utfordre forsamlingen til å tenke
gjennomføring
Takk for dagen og videre arbeid

4 grupper presenterer a 10 min - diskusjon, oppsummering
Henge opp flip over på vegg
Stig Hellerud presenterer etablering av en ny havn
Utfordre ressurspersoner til å legge fram mulige løsninger for
Jobbe mer med enkle og tydelige
gjennomføring . Drøfte praktiske, økonomiske, juridiske og
spørsmål, og de ulike grupper kan få
planmessige forhold.
ulike spørsmål.
Skogeierforeningen ? Kort oppsummering, leder for styringsgruppen? Veien videre

