Møtereferat
REGIONAL PLAN FOR LOKALISERING AV TØMMERHAVN I DRAMMENS/OSLOFJORDEN
Fra styringsgruppen
Lier kommune v/ Gunn Cecilie Ringdal, ordfører
Drammen kommune v/ Fredrik A. Haaning, leder bystyrekomite
Ringerike kommune v/ Dag E. Henaug, varaordfører
Fylkesmannen i Buskerud v/ Otto Galleberg, fung. avdelingsdirektør
NHO v/ Grete Karin Berg, regiondirektør
Buskerud fylkeskommune v/ Olav Skinnes, fylkesvaraordfører, leder for styringsgruppen
Fra administrasjonen
Lier kommune v/ Bente Gravdal, rådmann
Buskerud fylkeskommune v/ Hilde Reine, fylkesplansjef
Buskerud fylkeskommune v/Anette Olshausen prosjektleder
Drammen kommune Frode Graff
Kopi (*=forfall)
LO v/ Jan Petter Gundersen, distriktssekretær
Drammen kommune v/ Bertil Horvli, byutviklingsdirektør
Ringerike kommune v/ rådmannen

Vår referanse
Formål med møtet
Møtested
Møtetid / dato

2018/9424 - xx
Møte i styringsgruppen for Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i
Drammens/ Oslofjorden
Buskerud fylkeskommune
9. oktober 2018 kl. 9:00-15.00

Referat fra styringsgruppen for Regional plan for
lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden 9. oktober 2018
NR.

SAK

1

Velkommen og godkjenning av referat fra forrige møte
Skinnes ønsket velkommen til møte og det ble gjennomført en rask
presentasjonsrunde.
Referat fra stryingsgruppemøte 27 juni ble godkjent uten
kommentarer

ANSVAR/FRIST
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Om framdrift i planarbeidet v/prosjektleder
Prosjektleder Anette Olshausen presenterte seg selv, i tillegg er IngerAnne Gether Riise på plass som prosjektmedarbeider.
For å rekke den formelle planprosessen foreslås det å utarbeide et
planprogram så raskt som mulig uten å gjennomføre ekstra
utredninger. Målet er å få sendt forslag til planprogram ut på høring
før årsskifte.
Det ble foreslått å gjennomføre et dialogseminar med sentrale
statlige aktøere litt ut i prosessen. Det vil bli viktig å presentere det
som er gjort så langt, men også å stille spørsmål
Det sendes et brev til Landbruks-, Samfersels og Kommunal- og
moderniserings-departement for å informere om arbeidet som er
startet opp og at for at oppgaven skal kunne løses på en god møte må
staten være med. Utkast sendes til hele styringsgruppen

AneOls

Det er foreslått at styringsgruppen skal dra på studietur for å se
hvordan en havn kan rigges og organiseres. Tidspunkt for studieturen
er satt til 15-17 januar og det planlegges med to dager innenfor disse
datoene.
Forslag til opplegg legges fram på neste styringsgruppemøte

AneOls/8. nov

Representasjon i arbeidsgruppe
•
•
•
•
•
•

Lier kommune – Kjartan Askim
Drammen kommune – Frode Graff
Ringerike kommune - ?
Fylkesmannen i Buskerud – Helge Nordby
LO - ?
NHO - ?

LO og NHO vurderer om det finnes ressurspersoner sentralt i deres
organisasjon som kan sitte i arbeidsgruppen

Gundersen
Berg

Ringerike kommune har ny næringssjef som er aktuell. Kontakt Terje
Dahlen om kontaktinformasjon

AneOls

Se også vedlegg 1 med PP som ble brukt i forbindelse med
gjennomgang
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Dialogmøte med skognæringen kl. 10:00-14:00
Det vises til vedlagte presentasjoner som ble gjennomgått på møtet:
1. Viken Skog, styreleder Olav Breivik
2. Norskog, næringspolitisk sjef Benthe Løvenskiold
3. Bergene Holm, virkesdirektør Terje Brende
4. Silva Green Fuel, adm. Dir. Rune Gjessing
5. DVT, styreleder Stig Hellerud
6. Norges skogeierforbun, rådgiver Dag Skjølaas
Noen av momentene som kom opp eller ble diskutert på møtet var:

ANSVAR/FRIST

Det er behov for å etablere en havn som kan ligge på lang sikt og som
har god infrastruktur på land. Ved etablering av havn må den være
moderne med både ny teknologi (landstrøm) og organisasjonsmessig.
Den må også etableres der det samfunnsmessig er mest gunstig.
Dette er en kompleks oppgave.
Tømmer har en lav råvarpris i kr/kg. Dette betyr at lønnsomheten er
svært sensitiv og at transport og logistikk må være kostnadseffektivt.
Dette betry f.eks. at tømmerhavn bør ha lager direkte på kai for å
redusere antall bevegelser og antall ganger tømmeret må lastes om.
En båt ligger til kai så kort som mulig. Dette betyr i praksis 16-18
timer. Dette betyr at hvis lageret er lite må det kjøres inn mange
billaster på kort tid for å kunne fylle opp båten. Dette er uheldig for
trasnportørmarkedet da andre kunder ikke får levert/hentet sine
varer.
Vurdere om havnen kan brukes til annet enn tømmer for å kunne
forsvare investeringer både til selve kai og i infrastruktur som trengs
for å sikre en effektiv transport på land.
For å sikre at havnen kan brukes over tid vil det også være viktig at
den både kan brukes til import og eksport.
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Oppsummering fra dialogmøtet – videre arbeid
Det vil bli viktig å løfte blikket og finne den beste løsningen for både
næringen og samfunnet.

ANSVAR/FRIST

Tømmer og den biomassen som produseres i forbindelse med dette
kan være en del av det grønne skiftet. Kan det være aktuelt å tenke
samlokalisering både på havn/kai og på arealet bak som kan brukes til
lager og kanskje også til produksjon som videreforedler biomasse
knyttet til tømmer?
Det skal være et oppstartsmøte knyttet til neste NTP 15. oktober.
NHO og fylkeskommunen ved Samferdselssjefen stiller.
Fylkeskommunen vil også si litt om denne regionale planen på NTPmøtet.

5

AneOls

Møteplan
8. november kl. 09:00-15:00
Neste år avtales på neste møte når de politiske kalenderne er fastlagt

AneOls/8. nov

Møtet hevet
Olav Skinnes, fylkesvaraordfører
leder av styringsgruppen

Vedlegg:
1 Framdrift i planarbeidet
2 1. Viken Skog, styreleder Olav Breivik
2. Norskog, næringspolitisk sjef Benthe Løvenskiold
3. Bergene Holm, virkesdirektør Terje Brende
4. Silva Green Fuel, adm. Dir. Rune Gjessing
5. DVT, styreleder Stig Hellerud
6. Norges skogeierforbun, rådgiver Dag Skjølaas
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