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Farsund har mange hundreårs erfaring som havneby 
og har gjennom en årrekke utviklet innovative logistikk-
løsninger sammen med krevende kunder. Vårt primære 
fokus er kundens behov.

Idag er Farsund havn verdens største seismikkbase og 
leverer havnetjenester til Asco, Seadrill, PGS, Shearwater 
og Alcoa.

Dagens havnetrafi kk i Farsund er variert og omfatter;
• Seismikk, supply og spesialfartøy for oljeindustrien
• Store offshoreprosjekter med langtidslagring
• Mobiliseringer og ombygginger av fartøyer
• Tørr og våtbulk
• Ukentlig linjetrafi kk til Rotterdam, Polen og Finland
• Vindmøllemottak og lagring
• Cruise
• Fiskeri

Tekniske fakta:
• 250 000 m2 utvendig lagringsplass
• 25 000 m2 innendørs lagringsplass
• 550 meter med dypvannskaier
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FARSUND KOMMUNE
Port of Farsund  | Tlf: +47 38 38 20 00  | Mobil: +47 94 53 21 88
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Port of Farsund
        The Norwegian hub for off shore technology

PMS 7693 Fargekoder: C 100
M 69
Y 29
K 15

Sort

FG-godkjent Container 

JØLI SAFE AS 

    Jøli’s sortement omfatter videre:  
 
   ● Arkivskap ● Verdiskap ● Sikkerhetskap ● Nøkkelskap 
  ● NSM Godkjent Serversafer for Konfidensielt, Hemmelig, Tempest 

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt   

Jøli Safe AS   

Grini Næringspark 12 Tel. 66 84 21 00  Org.nr.:. 922070261  

1361 ØSTERÅS jolisafe@joli.no www.joli.no 

For sikker frakt og oppbevaring 
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Terberg terminaltraktor
til logistikkoppgaver som krever hurtighet og kjempekrefter

Terberg terminaltraktorer klarer alle former for heavy duty-håndtering. RT- og TT-modellene er topp-trimmet ut 
fra årtiers erfaring med intens tilhenger- og containerhåndtering på bl.a. havneområder og terminaler. 
Også vindmølle-industrien, offshorebransjen og andre tunge industrier har for lengst fått opp øynene for Terberg 
som en effektiv løsning på interne transportoppgaver. Terbergs førerhus, som naturligvis kan leveres med vendbar 
førerplass, er en av verdens beste innenfor komfort, sikkerhet og støy.

ncnielsen

Kontakt oss allerede i dag på

952 55 382
– og avtal et personlig møte. nielsen
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TEKST: ANDRÉ HAGEN

J eg er glad for at vi nå får bedre beredskap for denne sterkt trafik-kerte kyststrekningen. Regjeringen 
har vist at de tar våre innspill på alvor, og 
vi har kjørt prosessen i rekordtempo, sier 
kystdirektør Kirsti Slotsvik.
rekordrask prosessArbeidet med å få på plass slepebered-skapen har gått raskt etter at Regjeringen 

i sommer bestemte seg for å framskynde saken. Kystverket fikk inn tilbud fra ni tilbydere, og det er altså Buksér og Berging 
som nå har fått kontrakten. Selskapet hadde den beste kombinasjon 

av pris og kvalitet i henhold til de krav som 
ble fastsatt av Kystverket.– Kontrakten er viktig for Buksér og Berging AS. som har lang erfaring innenfor 

slepeberedskap og bergingsoppdrag, sier operasjonsleder Vetle Sverdrup i Buksér og 
Berging til Knutepunkt. – Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid 

med Kystverket for å bedre beredskapen på 
Sørlandet.

Fra egersund til risørFartøyets operasjonsområde skal være mellom Egersund og Risør. Det er ikke bestemt fra hvilken dato slepeberedskapen 
iverksettes.

Kontrakten er tildelt under forutsetning 
av en formell godkjenning i Stortinget. I henhold til forskrift om offentlige anskaf-felser er det gitt klagefrist til 12. oktober 2009.
Slepebåten som skal gå i beredskapen er BB «Connector», en moderne slepebåt 

fra 2007
37 rederier meldte sin interesse for å drifte slepebåt mellom Egersund og Risør, 

og flere sørlandshavner har kjempet om å 
bli fast basehavn for den nye beredskapen. 
«Connector» vil også ta andre kommer-sielle oppdrag i regionen, men må likevel være beredt til å gjøre tjeneste for staten på 

kort varsel.  

BB fikk  
sørlandskontraktSlepebåtselskapet Buksér og Berging AS er tildelt  

kontrakt på slepeberedskapen for sørlandskysten.

BB «Connector» skal utgjøre statens slepebåt-
beredskap mellom egersund og risør.

– Jeg er glad for at vi nå får bedre beredskap 
for denne sterkt trafikkerte kyststrekningen.

Bygget 2007 
Norsk besetning  Trekkraft 65 tonn, to maskiner - totalt 

5.100 bhp 
1000 m slepewire ombord Brannkanoner 2.400 m3/hr Maks fart 14 knop

bb «connector»:  

LEDER
Dropp Nordnorge-banen
Når dette skrives er valgkampen på topp, og 
når dette leses er det hele avgjort. Kommune- og 
fylkesvalget 2019 er historie og resultatene klare. 
Årets valgkamp har vært nokså lik tidligere 
versjoner, bortsett fra at bompengesaken stjal 
mye av fokuset.  
Ikke minst har klima vært i fokus. Det er i tiden 
og ikke minst er det lagt vekt på at dette er veldig 
viktig for de unge og kommende velgere.
Som et ledd i dette har også Nord-Norgebanen 
blitt løftet frem.
Tidligere kystdirektør, nå jernbanedirektør, 
Kirsti Slotsvik høstet kraftig kritikk fra noen av 
de politiske partiene da hun gikk ut og sa at en 
slik utbygging ville gi liten nytte for pengene.
Hun sa egentlig ikke noe annet enn det Jernba-
nedirektoratet, som har utredet saken, allerede 
hadde gått ut med; med en prislapp på mer enn 130 
milliarder kroner, ville ikke den nye jernbanen bli 
samfunnsøkonomisk lønnsom.
Vi har vanskelig med å forstå reaksjonene på 
jernbanedirektørens kommentar. Dette er på 
ingen måte å drive aktiv valgkamp eller å konklu-
dere saken. Det Slotsvik sier er ikke annet enn å 
gjenta konklusjonen i utredningen som er gjort.
Vi mener på vår side at man burde konkludere 
denne saken ene og alene basert på direktoratets 
utredning. Det er høyst vanskelig å få jernbane 
lønnsomt i Norge; med unntak av Gardermobanen 
og Ofotbanen.
I stedet for å øse ut milliarder av kroner på 
høyst et høyst usikkert prosjekt, (skal det være 
driftsmessig fornuftig bør det uansett bygges med 
dobbeltspor på store deler av strekningen, og med 
det nær doble investeringskostnadene), må man 
heller utnytte sjøveien som allerede ligger der, og 
hvor behovet for investeringer er minimale. For 
godstransport vil en Nord-Norgebane ha svært 
beskjeden effekt. Å ta i bruk kysten langt mer vil 
være riktig vei å gå.
En forlengelse av Nordlandsbanen, til sjøs, er i så 
måte en god start.

Buksér og Berging fikk 
midtveis i 2009 kontrakt 
på slepebåtberedskap på 

Sørlandet.

På sjøen reiser godset klimavennlig, 
kollektivt og køfritt

Tlf: +47 32 20 86 50
post@drammenhavn.no

drammenhavn.no

Drammen havn – et effektivt og miljøvennlig knutepunkt

Sjøtransport  
er miljøvennlig
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Karmsund Havn har akseptert et bud på sin 16.000 kvadratme-
ter store eiendom, Kopervik Havn. Budet er akseptert under for-
utsetning av Havnerådets godkjenning. 

AV ANDRÉ HAGEN

Kjøper av tomten er selskapet Karm-
sund Maritime Group AS. Selskapet 
har sitt utspring fra mekanisk industri/
skipsbygging, og har hovedkontor på 
Eide i Kopervik. 

- Vil bygge et senter
Gruppens hovedaktivitet er produktut-
vikling og produksjon av tid-, kost- og 
sikkerhetsbesparende produkter til olje 
og gassindustrien, verden rundt. 

Daglig leder i Karmsund Maritime 
Group AS, Ann Helen Hystad forteller 
at Karmsund Maritime Group AS ser 
potensial i bygningsmassen og et stort 
utviklingspotensial i Kopervik Havn. 

- Vi mener at vi med små modifika-
sjoner, og innen kort tid, kan starte opp 
vår produksjon og samle vår virksomhet 
slik bygningsmassen fremstår i dag. 
Samtidig vil vi se på muligheten for 
utvikling av eiendommen som et «Senter 
for Maritim Teknologiutvikling» med 
innslag av kultur og bolig, sier Hystad.

- Stort potensial
Eiendomssjef i Karmsund Havn, Erik 
Enersen er enig med Hystad i at områ-
det har stort potensial, og mener det 
er hensiktsmessig at kommunen har 
regulert området til sentrumsformål. 

- Salget av Kopervik Havn er i tråd 
med vår langtidsplan, hvor havneak-
tiviteten i Kopervik flyttes til Husøy 

og havneiendommen konverteres til 
sentrumsformål. Området har et stort 
potensial og er en unik havneeiendom 
plassert i kommunesenteret på Karmøy. 
At det kommer inn en lokal aktør med 
langsiktig perspektiv og et ønske om å 
utvikle området, mener vi er positivt for 
eiendommen og for Kopervik sentrum 
og jeg har stor tro på kjøpers tanker 
rundt den videre utviklingen, forteller 
Enersen. 

Reinvesterer på Husøy
Havnedirektør Tore Gautesen sier på 
sin side at Karmsund Havn er glade 
for at Karmsund Maritime Group AS 
kjøper havnetomten. 

- Vi mener dette er en kjøper med gode 
tanker om videre utvikling av havne-
området og som ønsker god byutvikling 
i Kopervik. Overskuddet fra salget vil 
reinvesteres i havneområdet på Husøy, 
forteller Gautesen. n

Selger Kopervik Havn - 
bruker pengene på Husøy

Ann Helen Hystad og Karmsund Maritime Group AS kjøper Kopervik Havn fra Karmsund havn og havnedirektør Tore Gautesen. 
FOTO: KARMSUND HAVN.
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Sjømattransport 
fra vei til sjø?
Havnemagasinets artikler tidligere i år, om overflytting av transporten av laks fra vei til sjø har blitt møtt 
med stor interesse fra flere hold. Så også i vårt naboland, Danmark. I Hirtshals Havn har man arbeidet 
mye med overflytting av laksetransport fra vei til sjø, og med utgangspunkt i deres arbeid har vi bedt 
Hirtshals Havn å komme med relevante innspill til debatten. På de neste sidene gir Jens Kirketerp 
Jensen, direktør i Hirtshals Havn oss noen interessante innsyn i hvordan de har tenkt. Han 
mangler det handler om valg av korridor.

Stig Nerdal i selskapet Transportutvikling AS mener imidlertid på sin side at mye av 
sjømattransporten allerede går sjøveien. 
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AV JENS KIRKETERP JENSEN,  

ADMINISTRERENDE DIREKTØR HIRTSHALS HAVN

“If it ain’t broken – don’t fix it” pleier 
vi å si, hvis noen vil endre noe som vi 
mener fungerer problemfritt og som 
har fungert upåklagelig i mange år. Det 
oppleves som at så lenge vi gjør som 
vi pleier, så går alt fortsatt godt. Alt er 
ved det gamle og vi er trygge. Saken er 
imidlertid at verden konstant forandrer 
seg og det som fungerer godt, det blir 
også slitt. Derfor er det alltid fornuf-
tig å se fremover i tid og arbeide med 
alternativer og nye modeller som kan 
supplere den måten vi utfører tingene 
på i dag – selv om det fungerer godt. 

Må tenke nytt
Nytenkning gjelder også for transport 
av laks fra Midt-Norge og annet gods til 
Midt- og Nord-Norge. Der er ingen tvil 
om at veitransporten fungerer godt, men 
alternativene blir flere og mer effektive, 
og derfor er det nødvendig å tenke nytt 
og utfordre egne tradisjonelle tanker og 
transportstandarder. 

Hvis vi skjærer vareeiernes grunn-
leggende, velbegrunnede og helt 

berettigede krav inn til beinet, så hand-
ler transport av gods og varer om: 

�� Regularitet
�� Konkurransedyktige priser
�� Frekvens
�� Sikkerhet

Disse punktene gjelder uansett hvil-
ken transportform eller korridor, varene 
transporteres med. 

Fisken seiler
I debatten om endring av korridor – 
overflytning fra vei til sjø – blir det 
gitt uttrykk for mange bekymringer i 
forhold til sjøtransport, kanskje fordi 
kjennskapen er begrenset og fordi det 
er ukjent terreng. Det kan også være 
bekymringer knyttet til dagens trans-
port, som primært gjøres på vei. 

Der finnes mange bekymringer/ usik-
kerhetsmomenter i vurderingene av 
veitransport versus sjøtransport, og 
spørsmålet er om bekymringene er i 
overensstemmelse med virkeligheten. 

Vi lever i dag i en verden, hvor sjøtran-
sport er det samme som veitransport. I 
dag kjører laksen langt og seiler kort, 
og med en rute mellom Midt-Norge og 
Hirtshals vil det – med det som blir kalt 
sjøtransport –, reelt være snakk om å 
kjøre kort og seile lengre. Det er viktig 
at vi forholder oss til at det ikke er mulig 
å transportere laks fra Norge til det 
europeiske kontinent uten å seile, med 
mindre laksen kjøres over Øresunds-
bron. Laksen som eksporteres fra Norge 
til Europa i dag, seiler også. Laksen 
seiler fra Syd-Norge til Danmark eller 
fra Syd-Sverige til Polen – medmindre 
den kjører over Øresundsbron fra Sve-
rige til Danmark.

Valg av korridor
Hva er begrunnelsen for å benytte vei-
transport (og kort seilas)? Det er vel 
egentlig, at det er eneste mulighet og at 
det ikke eksisterer reelle alternativer i 
dag. Det kan være alternativer til å kjøre 
E6 fra Trondheim til Oslo, men det vil 
være veitransport og fergeseilas med 
en sjåfør i bilen hele veien.   

Det virkelige alternativ er en mul-
timodal transportløsning – vanligvis 
kalt for sjøtransport. Den såkalte sjø-
transporten er egentlig bare å bruke 

en annen korridor, som er et alternativ 
til de korridorer som brukes i dag. 
Altså en kombinerte veitransport og 
fergetransport, hvor det brukes last-
biler som i dag, men kun med sjåfø-
rer på strekningen fra Hirtshals til 
kontinentet. Alt annet er stort sett 
som i dag. Lakseindustrien og andre 
vareeiere, som transportører av frukt 
og grønt og andre forbruksvarer, kan 
bruke transportørene som blir brukt 
i dag. Det handler om at en gjennom 
avtaler initiere transportørene til å 
bruke den korridor som innebærer en 
multimodal transport, og som er med 
på å redusere karbonfotavtrykket og 
øker trafikksikkerheten. 

De virkelige bekymringer 
Behøver lakseindustrien å bekymre 
seg for størrelsen på skipet, som seiler 
på en godsrute mellom Midt-Norge og 
Hirtshals? –  Nei. På samme måte som 
lakseindustrien i dag ikke har bekym-
ringer for regularitet, skipsstørrelse og 
forsinkelser. Det er lite sannsynlig at det 
oppstår tilsvarende bekymringer for 
størrelsen på fergerederiene sine skip 
på rutene mellom Norge og Danmark 
eller Sverige og Polen. 

Det som er essensielt er hvorvidt en 
korridor leverer den vare som kjøper, 
lakseprodusenten og andre vareeiere, 
ønsker. Kravene og forventningene er 
de samme om lastbilen kjører fra lak-
seprodusenten og herfra kjører på E6 
til Trelleborg og seiler over Østersjøen 
til Swinoujscie i Polen og kjører videre 
på det europeiske kontinent. Eller om 
traileren trekkes til terminalen på Hitra 
Kysthavn, derfra seiler til Hirtshals og 
kjører videre på motorveien nedover det 
europeiske kontinent. 

En bekymring som også registreres, 
er at lakseindustrien ikke vil bindes opp 
til sjøtransport – den vestlige korridor 
– men fortsatt vil ha friheten til å velge 
transporten for den enkelte forsendelse 
av laks. Slik skal det naturligvis også 
være. Dette er tilfelle for alle andre for-
sendelser av varer i Europa. Ingen vil 
være bundet til én løsning, om det er 
transport, finansiering, investeringer 
eller annet. 

Når det åpnes en hurtig og effek-
tiv godsrute mellom Midt-Norge og 

Det handler om valg av korridor

Jens Kirketerp Jensen, administrerende 
direktør i Hirtshals Havn, deler her sine 
synspunkter på hvordan man bedre skal 
lykkes med å flytte frakt av sjømat fra vei 
til sjø. Foto: Hirtshals Havn. 
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Hirtshals, vil det kun være en del av 
trafikken som vil bruke denne vestlige 
korridor, kanskje 30 – 40 %. Resten av 
trafikken blir på veien som før. På sikt 
– når den vestlige korridor blir naturlig – 
vil mer trafikk naturlig flyttes over. Det 
skal først skapes trygghet, og rederiet 
skal bevise at ruten har regularitet og 
at den er konkurransedyktig. 

Valg av transportprodukt – 
Multimodale transportløsninger 
Skal lakseindustrien benytte det trans-
portalternativet som alle snakker om, 
så handler det om å ta ett oppgjør med 
gjeldende normer og ha viljen til å bruke 
en vestlig korridor direkte til kontinen-
tet. I dag brukes lastbiler med trailere, 
og samme transportløsning vil brukes 
på en vestlig korridor, hvor det vil være 
en løstrailertrafikk med ro/ro-skip fra 
Midt-Norge til Hirtshals og derfra las-
tebiltransport på motorvei. Laksen eller 

andre varer blir i traileren – slik at det 
ikke vil være noen forskjell. I den totale 
transport vil forskjellene være begren-
set. Den vesentligste forskjellen mellom 
den østlige og den vestlige korridor er, 
at noen trailere på den vestlige korridor 
skal vente på terminalen på Hitra Kyst-
havn frem til avgang. Dette vil reelt gi 
en litt lengere total transporttid for noen 
trailere. Transport av trailere med ro/
ro-skip er et standardprodukt i Europa 
i dag. På et veldig stort antall ruter i 
Østersjøen, Nordsjøen, den Engelske 
Kanal og i Middelhavet transporteres 
det et tusentalls av trailere med skip 
hver dag.  I tillegg har det i en årrekke 
blitt sendt laks hver uke fra Færøyene 
og Island til Hirtshals i ro/ro-trafikk. 
Denne trafikken fungerer og fremviser 
en regularitet til tross for at været i 
Nordatlanteren kan være utfordrende.

Seilingsplan

Opplegget er en tradisjonell ro/ro-
godsrute, som seiler etter en seilings-
plan, som er innrettet etter lakseindus-
triens behov, slik at laksen kommer 
hurtig fra produksjonen i Norge til 
markedene i Frankrike, Tyskland, 
Spania og Italia. På den nordgående 
seilas er det imidlertid bedre tid, slik 
at Trondheim Havn og en ytterligere 
havn kan anløpes. Dermed vil det 
skape en mulighet for å få økonomi i 
godstransporten og frekvens i forsy-
ningene. På grunn av at skjemalagte 
seilaser er mest kundevennlige og mest 
effektive, er en seilas etter tidspunkter 
i en seilingsplan en forutsetning. Ro/
ro-skipene seiler etter faste seilings-
planer, da alle kunder forventer presi-
sjon og regularitet. 

Det er ikke noe spesielt ved en rute 
mellom Hitra og Hirtshals. Dette er en 
alminnelig godsrute, hvor alle typer 
gods i trailere transporteres – altså 

Det handler om valg av korridor

www.marinas.no

Vi har over 30 års erfaring som 

produsent av flytende betong-

konstruksjoner.

www.ulsteinbetong.no

KOMPLETT LEVERANDØR AV FLYTENDE HAVNEANLEGG
Solide flytekaier og flytemoloer i betong gir uante muligheter for mer praktiske og moderne 
havner. Stort disponibelt areal under dekk kan brukes til lagerrom, tankanlegg for bunkring 
eller lagring av batterier og andre tekniske installasjoner. Med høy nyttelastkapasitet kan 
man på kaidekket bygge terminalbygg, havnekontor, hus, hytte, sanitæranlegg eller det 
man har behov for. Marina Solutions bidrar gjerne fra prosjektets idéfase til installasjon og 
forankring. Kontakt oss på post@marinas.no // + 47 70 30 08 90
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en standard multimodal transportløs-
ning. Det er en transport som er effektiv 
og konkurransedyktig.

Den samlede transportløsningen 
på en vestlig korridor er beregnet og 
beskrevet, slik at den oppfyller lakse-
industriens og andre vareeieres krav 
og ønsker, som også er beskrevet i tid-
ligere artikler og fremlagt i møter med 
industrien. Med ett skip kan denne rute 
seiles to ganger i uken, og oppfyller der-
med lakseindustriens minimumskrav 
til frekvens. Hvis det på sikt settes inn 
ytterligere et skip på ruten, vil det kunne 
være anløp omtrent annenhver dag. 

Ved å velge en vestlig korridor, med-
fører det en forandring nesten uten 
merkbare endringer i forhold til den 
transportløsning på vei og sjø som bru-
kes i dag. 

Beslutningsparameter 
Lakseindustrien og andre vareeiere 
oppstiller en rekke beslutningspara-
metere for produksjon, distribusjon og 
transport. I dag er det ingen som har 
hatt muligheten til å bevise at en vest-
lig korridor er en transportløsning som 
oppfyller kravene til: 

�� Samlet pris
�� Den samlede transporttid
�� Regularitet
�� Frekvens
�� Karbonfotavtrykk

samt samfunnets ønske om at trafikk-
sikkerheten på veiene i Norge forbedres. 

På denne bakgrunn kan det enda ikke 
avsies noen dom. 

Som et eksempel på sammenligningen 
mellom den tradisjonelle transport og 

transport via en vestlig korridor, har vi 
opplysninger om at transport fra Hitra 
via Oslo og det sydlige Sverige til det 
vestlige Frankrike tar 57,0 timer, og 
transporten fra Hitra via ruten Hitra 
Kysthavn - Hirtshals og til det vestlige 
Frankrike tar 58,4 timer. Forskjellene i 
varigheten på de to transportmåtene er 
derfor svært begrenset. Enkelte trans-
porter blir tillagt ventetid på terminalen 
på Hitra Kysthavn.

Pris
En fremtidig innførelse av nye pakke- og 
kjølemetoder vil eliminere betydningen 
av den lille tidsforskjellen mellom kor-
ridorene, og dermed vil kombinasjonen 
av den teknologiske utviklingen og den 
vestlige korridor kunne utnyttes for å 
øke verdien av det produkt som leveres 
på det europeiske kontinent.

Sammenligningen av totale transport-
priser er det knyttet større usikkerhet til, 
da lakseprodusenter og andre vareeiere 
har forhandlet frem fordelaktige priser. 

Det har vært mulig å få en viss infor-
masjon om prisnivået på en transport 
mellom Hitra og destinasjoner på det 
europeiske kontinent. I forhold til kost-
nader for en transport via den vestlig 
korridor er dør-dør-prisen til de samme 
destinasjoner beregnet på basis av blant 
annet omkostninger og trafikkvolum. 
Beregningene her forutsetter, at det også 
er nordgående godstrafikk med ruten til 
Trondheim og ytterligere en havn, med 
et realistisk stort antall enheter. Det er 
beregnet en begrenset prisforskjell, og 
transporten via den vestlige korridor 
kan være konkurransedyktig.

På Aalborg Universitet er det foretatt 

en større analyse av karbonfotavtrykk 
belastningen ved å bruke forskjellige 
korridorer mellom Hitra og destina-
sjoner på det europeiske kontinent. 
Analysene viser, at karbonfotavtryk-
ket ved transport, som primært bruker 
veitransport mellom Hitra og det vest-
lige Frankrike er på 244,56 CO2-eq pr. 
tonn gods. Mens karbonfotavtrykket 
mellom Hitra og det vestlige Frankrike 
er på 196,25 kg CO2-eq pr. tonn gods 
ved å benytte den vestlig korridor med 
å seile mellom Hitra og Hirtshals. For-
skjellen tilsvarer en reduksjon på 24,6 
%, noe som bør ha betydning i dagens 
klimadebatt.

Sjøtransportens lavere karbonfotav-
trykk vil i fremtiden bli enda mer tydelig 
når skip, som seiler på eksempelvis LBG 
(liquid bio gas), settes inn i trafikken. 

Det handler om å velge korridor og 
dermed ta konsekvensene i form av 
de fordeler og ulemper dette valget av 
korridor innebærer.

Game changer 
Transporten av laks på en vestlig kor-
ridor, som bruker sjøveien på en større 
del av ruten enn det som er tilfellet med 
dagens transporter, vil skape forand-
ringer. Det er det ingen tvil om. For-
andringene med en ny rute kan bli mer 
gjennomgripende enn det som umid-
delbart synes.

En fremtidig utvikling kan være at 
distribusjonen til store deler av Norge 
foretas ut fra Hirtshals, ved å bruke 
rutene som allerede eksisterer sammen 
med nye ruter. Dermed vil Midt-Norge 
bli sidestilt med Osloområdet, da varer 
fra Spania, Italia og Tyskland vil komme 
nesten like raskt til eksempelvis Trond-
heim som til Oslo. Dette er mulig til fem 
destinasjoner allerede i dag.

Denne nye måten å tenke på innebæ-
rer delvis disrupsjon av den nåværende 
tenkning omkring godstransport, og 
delvis brudd med det tradisjonelle tan-
kesettet. Denne måten å tenke på kan 
sammenlignes med at kjeden Lidl, igjen-
nom en årrekke, har foretatt all distribu-
sjon i hele Storbritannia ut fra havnen 
i Zeebrugge i Belgia. Det er en effektiv 
transport, som optimerer godslogistik-
ken og som minimerer veitransporten. 
Det er dette som også blir etterspurt i 

Skal lakseindustrien benytte det transportalternativet som alle snakker om, så handler 
det om å ta ett oppgjør med gjeldende normer og ha viljen til å bruke en vestlig korridor 
direkte til kontinentet, påpeker Jens Kirketerp Jensen. 
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Norge, og det innebærer at det skjer 
en reell overflytning av godstransport 
fra vei til sjø. 

Et tankeeksperiment 
Se helt objektivt på transporten av gods 
fra A til B – det handler om å velge mel-
lom transportløsning X eller Y. De to 
transportløsningene er like raske, slik at 
godset kommer like hurtig fra A til B. De 
to transportløsningene koster omtrent 
det samme. Den ene transportløsningen 
er dokumentert mer klimavennlig enn 
den andre. Den ene transportløsningen 
krever for noen enheter ventetid før vide-
retransport. Prioriteringer av sikkerhet 
og risiko ved forskjellige transport-
løsningene, avhengig av eksempelvis 
ved skifte av årstider, vil bero på den 
enkelte lakseprodusentenes politikk og 
holdninger. Regularitet og frekvens vil 
for begge transportløsninger være som 
lovet. Det brukes samme transportør 

som i dag, uansett om det er transport-
løsning A eller B som velges. Hvilken 
transportløsning vil det da være opplagt 
å velge? 

Det handler om at en objektivt set-
ter opp sine parameter, og deretter tar 
sitt valg.   Det finnes rederier, som har 
vilje til at åpne ruten og bevise at det 
fungerer til alle sin tilfredshet, men det 

mangler en form for gjensidige inten-
sjon før oppstart er mulig. Det å oppnå 
en gjensidig intensjon er en vanskelig 
øvelse, men la oss komme i gang! n

- Det som er essensielt er hvorvidt en korridor leverer den vare som kjøper, lakseprodu-
senten og andre vareeiere, ønsker.
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Sjøtransport, i form av usubsidiert nærskipsfart, er et av områ-
dene det er «forsket» og synset mye rundt de siste årene. 
Hvordan skal en få markedsaktørene til å være med på politiske 
postulater om å overføre mer gods fra vei til sjø?  Og hvorfor 
skal man overføre gods fra vei til sjø, hvis det ikke er nok kunder 
som er villig til å kjøpe slike transporter?

AV STIG NERDAL, TRANSPORTUTVIKLING AS

I en interessant artikkel av Rolf Aar-
land i Havnemagasinet 02-19 beskrives 
empiriske funn med utgangspunkt i 
Midt-Norge, laksenæringen og mulighe-
tene for spesialiserte laksetransporter 
med «skip». Konklusjonen finner man 
vel egentlig i artikkelens overskrift; 
«Bil vil fortsatt dominere transportene 
– drømmescenariene om store lakseskip 
er urealistisk.»

En artikkeloppfølger fra samme for-
fatter der aktører innen dagligvare og 
frukt/grønt har uttalt seg, konkluderer 
med «Dagligvare og frukt/grønt ikke 
klare for å sende nordvendt last med 
lakseskip».

Det er vel ikke slike konklusjoner man 
ønsker å høre, - så lenge man anser de 
politiske målsettinger som legger til 
grunn prioritering om mer transport 
på sjø som viktige. 

Med utgangspunkt i artikkelen som 
gjelder laksetransport, er jeg imidlertid 
usikker på om det er en stor nasjonal 
utfordring at en del av sjømatnæringens 

totaltransporter, - utgående fersk laks 
-, transporteres med bil. Bil kan både 
være praktisk og lønnsomt, og en grei 
løsning, så lenge det ikke er åpenbare 
eksterne samfunnsmessige kostnader 
forbundet med biltransporten. Nye biler 
slipper stadig ut mindre forurensing til 
luft. Det er vel neppe der den største 
samfunnsmessige utfordringen ligger, 
- men heller problematikken i forhold 
til ulykker på veiene, fremkommelig-
hetsproblemer, støy o.l.

Fokus for Aarlands artikkel er Midt-
Norge. Mine referanser er stort sett fra 
Nord-Norge. Transportprioriteringene 
og holdningene er imidlertid stort sett 
de samme, - selv om utgangspunktet for 
Aarlands artikkel er laksetransporter 
med fartøy fra Norge til Kontinentet.

I Nord-Norge har det så langt vært 
mer snakk om å få sjømat over på tog 
(Bodø eller Narvik) via kortere sjø-
transporter, - og ikke lange transporter 
ned til Kontinentet. Flere av problemstil-
lingene er imidlertid de samme, - bl.a. 
manglende retningsbalanse, aktørenes 
lokalisering, høye omlastingskostnader, 

lav frekvens osv.

Biltransporten vil øke - men mye 
går sjøveien
De store aktørene i Midt-Norge mener 
at biltransporten av fersk laks vil øke. 
Dette er i mange tilfeller de samme 
aktørene som eier lakseslakterier (og 
dagligvarelager) i Nord-Norge, - så det 
er ikke urimelig at de samme aktører 
mener det samme både i Midt-Norge og 
i Nord-Norge. 

Sjømatnæringens transporter består 
imidlertid av mer enn utgående fersk 
laks. 

Store volum innenfor sjømatnæringen 
går i dag med båt. Dette gjelder bl.a. 
frosne produkter fra fangstnæringen, 
ensilasje og diverse innsatsfaktorer. For 
sjømatnæringen som helhet gikk 60% av 
de utgående produktene fra Nord-Norge 
med båt (Transportutvikling AS, 2018).

Det er store transportvolum innen 
fangstnæringen. Villfisken (fangst) 
utgjør et utgående transportvolum 
som nærmer seg det dobbelte av 
laksetransportene.

Det er ikke riktig å si at havbruksnæ-
ringen er en næring som kun bruker bil. 
Majoriteten av næringens totaltranspor-
ter går faktisk sjøveien, bl.a. fôr, ensila-
sje, transport av smolt og slakteklar fisk.  

Stort skip – lite marked?
I Aarlands artikkel omtales fartøy med 
en volumkapasitet på 150-200 TEU som 
et stort skip. Det er vel egentlig mer å 

Det meste av sjømaten transporteres med båt

Skjervøy havn, -med både en fôrbåt 
(Rubin), brønnbåt (ser litt av masta bak 
bilen), oppdrettskatamaran, kai og en bil 
som venter på en annen båt.
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betrakte som en liten båt. Med en fre-
kvens på tre rotasjoner i uken, vil en 
slik båt, 100% utnyttet en vei (noe som 
er lite realistisk) kanskje transportere 
ut 200.000-300.000 tonn fersk fisk pr. år. 

Dette er naturligvis mye fisk og store 
verdier, men relaterer man disse fiske-
transportene til enkelte andre næringer/
transporter blir ikke transportvolumene 
så høye.

Den norske sjømatnæringen produ-
serer i overkant av 4 millioner tonn 
rund fisk. Noe av volumet forsvinner 
i prosessene (f.eks. tørking) slik at de 
utgående volumene blir mindre. Hele 
den norske sjømatnæringens utgående 
fisketransporter utgjør f.eks. mindre 
enn 15% av det som årlig skipes ut av 
malm over en enkelt havn som Narvik.  

Aarlands artikkel refererer til et 
transportarbeid på et par hundre trai-
lere pr døgn til/fra Hitra/Frøya. Dette 
er naturligvis store transportvolum, og 
en utfordring, når transportene konsen-
treres over en eller få strekninger med 
utilfredsstillende veistandard. 

Nye ruter og tilskuddsordninger
Artikkelen nevner også at aktørene i 
Midt-Norge mener at eventuelle trans-
porter av fersk laks vil skje med eksis-
terende rederier/ruter, og ikke med nye 
dedikerte transporter. Dette er en rime-
lig konklusjon når forutsetningen er 
basert på fersk laks. Dette eliminerer 
imidlertid ikke mulighetene for nye 
ruter/rederier som baserer sin base-
frakt på annet gods enn fersk laks (og 
dagligvarer). 

Når slike nye sjøruter er bygget opp, 
må man kunne forvente at det også 
oppstår noe gods man i utgangspunktet 
fraskrev seg.  Hvis det er slik at deler av 
sjømatnæringen ser store utfordringer 
i å bruke sjøveien, burde man kanskje 
ikke basere nye sjøtransportkonsept 
på denne næringen. Man kan fokusere 
på andre næringer som basefrakt, og 
håpe på at de som i utgangspunktet ikke 
prioriteter sjøtransport vil komme med 
som «added value» når rutene er i drift.

Basert på Aarlands artikkel synes ikke 
aktørene i Midt-Norge å være helt avvi-
sende til sjøtransport, siden det nevnes 
at man bør begynne i det små og ikke 
satse på store enkeltlaster. Aktørene er 

også positive til tilskuddsordninger som 
bidrar til å overføre gods fra vei til sjø, 
bl.a. fordi oppstartskostnadene er høye 
og markedet må bygges opp suksessivt.

Som et eksempel nevnes det at det er 
dette man prøver å få til i Narvik havn 
og jernbaneterminalen i Narvik. Man 
ønsker å begynne i det små, med et 
mindre fartøy tilknyttet havnen og jern-
baneterminalen. For å komme i gang er 
man imidlertid avhengig av Kystverkets 
tilskuddsordninger for godsoverføring. 
Dessverre må dette prosjektet avventes 
fordi Staten har lagt tilskuddsordningen 
i bero – en ordning vi ser at mange av 
de intervjuede aktørene i Midt-Norge 
ser på som viktig.

Pris og infrastruktur
Aarlands artikkel og intervjuer gir gode 
innspill mht til hva som er viktig for å 
få mere gods over fra vei til sjø. Viktige 
parameter som pris, frekvens, bilens 
fleksibilitet osv kommenteres. Bruk 
av større containere nevnes også (45 
fot eller større), noe som i stor grad har 
med pris å gjøre.

Prisproblematikken er imidlertid sam-
mensatt, og for korte sjøfrakter (noe som 
er relevant i Nord-Norge for å tilknytte 
sjøtransport til jernbane) er det også 
en utfordring knyttet til hvordan man 
praktiserer vederlagsystemet i havnene. 
Selv om det er mulig å forhandle om det 
meste, har mange havner nærmest stan-
dardisert sine varevederlag for lasting/
lossing av containere. Et par hundre 
kroner for å ta inn, eller ut, en container 
over havn er vanlig. Dette er en fast sats, 
uavhengig av om sjøtransportstreknin-
gen er kort eller lang. 

Når man f.eks. tar 200 kroner i 
varevederlag for å laste en container 
i avgangshavnen og 200 kroner for å 
losse den samme containeren i mot-
takshavnen, kan varevederlaget utgjøre 
samme kostnad som hele sjøfrakten for 
en kort sjødistanse. Hvis containeren 
skal fraktes over Atlanterhavet er ikke 
dette noe problem. Men hvis den skal 
fra Lødingen til Narvik eller Bodø, er 
dette en begrensing for økt sjøtransport. 
Hadde det vært mulig å sone deler av 
havnevederlagene, slik at korte distan-
ser får en mindre belastning enn lange, 
kunne dette vært ett av bidragene for å 

øke sjøtransporten. 
Manglende infrastruktur (havner, 

veitilknytninger osv.) omtales ofte som 
en sentral utfordring for å få økt sjøtran-
sport. Infrastruktur er naturligvis vik-
tig, men vi har mye infrastruktur som 
ikke benyttes. Ikke fordi infrastruktu-
ren er ubrukelig, men fordi en mangler 
sjøtransporttilbud, at markedet er for 
lite, oppstartskostnader er høye e.l.

Fremfor å i hovedsak fokusere res-
sursbruken på utelukkende ny infra-
struktur, burde man kanskje fokusere 
på hva man kan få ut av det som fin-
nes. Kystverkets tilskuddsordning for 
å overføre gods fra vei til sjø var i så 
måte et godt tiltak. 

Det er enkeltaktører som legger 
premissene og skaper endringer

I Aarlands artikkel nevnes det at hav-
ner kan ha en ugunstig lokalisering i 
forhold til brukernes fasiliteter. Dette 
medfører bl.a. at tilknytningskostna-
dene blir for høye.

Hvordan transportsystemene og 
bedrifts-/havnelokaliseringene kom-
mer til å se ut i fremtiden er påvirket 
av rammebetingelser, politiske beslut-
ninger mv.

Men, det er i mange tilfeller engasjerte 
enkeltpersoner og enkeltbedrifter som 
skaper de reelle endringene. Strate-
giene endres av mennesker, og det er 
ingen naturlover som styrer de valg 
som gjøres. Vil man, så kan man, - i 
mange tilfeller.

En kan neppe gjøre så mye med de 
aktørene som allerede har valgt sin loka-
lisering. Men når f.eks. enkelte dagligva-
reaktører i Nord-Norge etablerer seg på 
fjellknauser eller langt fra de etablerte 
havneanleggene, har de et annet fokus 
enn å satse på sjøtransport. Da man eta-
blerte seg visste man at f.eks. omlasting 
og transport til havn koster, eller at det 
ikke fantes et havneanlegg i nærheten.

Hvis det er vilje til mer sjøtransport, 
må også bedriftsaktørene bidra til dette 
ved sine etableringer, valg/prioriteringer 
og sitt engasjement.  Det er ikke politi-
kerne, sjøtransportørene eller havnene 
alene som har ansvaret for å få mere 
transport på sjø. Ser man verdien i sjø-
transport, må også brukerne bidra i 
dette arbeidet. n

Det meste av sjømaten transporteres med båt
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Andreas Larsen og Børge Olsen har etablert selskapet Digital 
Havn AS og tar mål av seg å drifte flere havner fra kontoret på 
Sandtorg like ved Harstad. 

AV ANDRÉ HAGEN

Selskapet jobber primært med råd-
givning- og konsulenttjenester for hav-
ner, men tar også mål av seg å tilby mer 
enn bare dette. De vil sågar også kunne 
fungere som ekstern havnesjef for de 
som ikke har dette pr. i dag. 

Digitalt
- Det er også andre som tilbyr kommu-
nene sin hjelp med å håndtere regelverk, 
lovverk og forskrifter, men forskjellen er 
at vi satser på at alt dette gjøres digitalt. 
Vi anser tiden da man gikk ned på kaia 
med notisbok for å være over, sier daglig 
leder Andreas Larsen i Digital Havn AS. 

Både han og kollega Børge Olsen har 
lang maritim erfaring, både fra sjøsiden 
og fra havn, og de ønsker nå å hjelpe 
de mange kommuner i Norge som går 
glipp av inntekter fra sin havn, grunnet 
mangel på tid, ressurser, kompetanse og/
eller erfaring med havnedrift. Foreløpig 
gjennomføres arbeidet i Digital Havn 

som en bigeskjeft for de to, som har 
andre jobber ved siden av. 

- Hadde vi skullet levd av dette på 
nåværende tidspunkt ville det vært 
problematisk, men slik er det i en opp-
startsfase, understreker Larsen. 

Sikrer inntjening
Havne- og farvannsloven kan være et 
komplisert regelverk som stiller krav 
til flere lokale forskrifter og et havnere-
gulativ som igjen danner grunnlag for 
å kunne ta betalt for tjenester og bruk. 
Det kan kreves betaling for anløp av 
sjøområder, bruk av kaier, salg av tjenes-
ter og for varer som losses eller lastes. 

- Når havna ikke tar betalt for dette, 
betyr det at kommunen mister inntekter 

Via nettet og mobile løsninger ønsker selskapet Digital Havn å drifte flere havner fra kontoret på Sandtorg like ved Harstad. 

- Vi anser tiden da man gikk ned på kaia med notisbok for å være over og ønsker nå å 
hjelpe kommuner som ikke har noe apparat for å håndtere havnedriften, sier Børge Olsen 
(til venstre) og Andreas Larsen.  

Vil hjelpe kystkommuner å sikre 
betaling for havnetjenester
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de har krav på. Digital Havn AS er opp-
tatt av at kommunens infrastruktur blir 
vedlikeholdt og driftet på en god måte. 
Dette gjøres ved at næringen betaler 
for bruk av havnas infrastruktur, og at 
overskudd fra drift tilbakeføres til hav-
neformål. For noen kommuner blir det 
oppfattet som for dyrt å iverksette dette, 
eller at inntektspotensialet tilsynelatende 
ikke forsvarer nødvendig kompetanse-
heving og systeminvesteringer. Digi-
tal Havn er etablert for å kunne hjelpe 
mindre kommuner og havner til å følge 
regelverket og få fakturert for bruk ved 
hjelp av digitale verktøy som styres av 
oss, reklameres det fra Digital Havn AS.

Over 100 potensielle 
kystkommuner
Overfor Havnemagasinet utdyper And-
reas Larsen.

- En kartlegging vi har gjennomført 
viser at det i alle fall er 100 kommuner 

som har havneoperasjoner, men som 
ikke har noe eget havneselskap eller 
annen håndtering av havnetjenestene 
enn for eksempel gjennom teknisk sjef 
eller brannsjef. Det er hovedsakelig 
disse vi forsøker å sikte oss inn på og 
bistå med virksomheten i Digital Havn 
AS, sier Andreas Larsen.   

Responsen så langt har vært god. 
Gjennom en markedsundersøkelse har 

omlag 20 kommuner svart at de ønsker 
hjelp i en eller annen form. 

- Dette tallet synes vi er bra, særlig 
med tanke på at det var omlag 50 kom-
muner som svarte på undersøkelsen vi 
gjennomførte. Det er selvfølgelig mange 
som har utelatt å svare, men slik er det 
ofte med denne typen undersøkelser og 
kartlegginger. Nå gjenstår det å finne 
de riktige plattformene for å treffe 

- Kommuner som har havneaktivitet trenger ofte hjelp med markedsføring, samt registre-
ring og overvåking av trafikk i havn. De har alle ei kai, med tilsynelatende lite trafikk selv 
om de vet at det er trafikk der. Mange trenger også hjelp med å få gjennomført en digitali-
sering av havnevirksomheten, forteller Andreas Larsen. 

IKKE ABONNENT? BLI DET I DAG

Havnemagasinet har en ambisjon om å være det 
billigste seminaret alle de som jobber opp mot 
havnesektoren sender sine medarbeidere på.

For å bestille abonnement er det bare å sende en e-post til:

abonnement@havnemagasinet.no

+47 469 41 000
 eller ringe 
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disse aktørene. Det er begrenset hva 
små kommuner deltar på av fellessam-
linger så denne jobben er det vi nå har 
igangsatt og vi tror vi har funnet løs-
ningen på hvordan vi skal kunne knytte 
tettere kontakt med aktuelle kommuner 
å samarbeide med, forteller Larsen.

Mange formaliteter
- Hva er det så disse kommunene trenger 
hjelp med?

- De trenger ofte hjelp med markeds-
føring, samt registrering og overvåking 
av trafikk i havn. De har alle ei kai, med 
tilsynelatende lite trafikk selv om de 
vet at det er trafikk der. Mange trenger 
hjelp med å få gjennomført en digitali-
sering av havnevirksomheten, forteller 
Andreas Larsen. 

Dataverktøyene som Digital Havn 
AS bruker overfor sine nye kunder er 
dataløsninger som allerede er eksiste-
rende i markedet og som ofte benyttes 
av større trafikkhavner. 

- Er det mye arbeid for de aktuelle 
kystkommunene å iverksette denne 
virksomheten?

- Vi påtar oss denne jobben for kom-
munen. Det er ofte en tungrodd mate-
rie å sette seg inn i og har man aldri 
drevet med havnevirksomhet så er det 
både lokale forskrifter og regulativ som 
skal på plass før man kan iverksette 
betalingskrav for bruk av den lokale 
kaia. Det er en del formaliteter som må 
på plass, blant annet høringer, men vi 
bistår i denne prosessen fra a til å, hvis 
ønskelig. Hver kunde har ulike behov. 
Noen har kanskje allerede fått på plass 
et regulativ, men har ikke kontroll på 
trafikken, mens andre igjen ikke har 
noe på plass og følgelig har behov for 
mer hjelp. Vi ser begge ender av skalaen, 
forteller Larsen.

Kan tjene millioner
- Hvor mye penger kan så kommunene 
gå glipp av ved ikke å ha dette på plass?

- Det varierer fra havn til havn. Kom-
munene blir ikke rik på havnedrift, 
men Digital Havn skal hjelpe til slik 
at kommunen utfører sin lovpålagte 
plikt og at overskudd fra havnedrift 
tilbakeføres havneformål.

Vi gjennomfører ofte en kartlegging 
hvor vi finner ut hvor mange offentlige 
kaier de har og hvilken type trafikk. 
Deretter kan vi overvåke trafikken i 
en måneds tid og vi vil da se trafikk-
grunnlaget og ut fra det sette oss ned for 
å bli enige om hva kommunen ønsker å 
gjøre videre og hva trafikkgrunnlaget 
danner grunnlag for.

Økonomisk kan det variere fra et par 
hundre tusen til flere millioner kroner 
i året, avhengig av størrelsen på kom-
munen og hvor mye registrert trafikk de 
går glipp av. Hvis man ikke har iverk-
satt noen tiltak som gjør at man kan 
forsvare å ta seg betalt for anløp, så 
blir det fort problematisk. Det samme 
gjelder dersom man har mange private 
havnelokasjoner i sin kommune, for 
eksempel oppdrettslanlegg og private 
kaier rundt om kring, og har grunnlag 
for å kreve inn anløpsavgft. Da kan det 
fort bli store beløp, påpeker Andreas 
Larsen.   n

En kartlegging eierne av Digital Havn AS har gjennomført viser at det er mer enn 100 
kommuner som har havneoperasjoner, men som ikke har noe eget havneselskap eller 
annen håndtering av havnetjenestene enn for eksempel gjennom teknisk sjef eller 
brannsjef.
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Fra 1. juli overtok undertegnede utgiveransvaret for 
Havnemagasinet, og dermed er bladet over i enda en ny epoke.  

Jeg har jobbet med bladet siden 2001, under ulike eierkonstellasjoner,  og jeg 
har opparbeidet meg en solid kunnnskapsbase om et svært spennende fagfelt.

Når muligheten bydde seg slik at jeg kunne ta hovedansvaret for bladet, også 
som eier, var dette en sjanse jeg ikke kunne la gå fra meg.  

Med på laget vil jeg fortsatt ha med meg et av Norges største fagbladforlag som 
deleier, og derigjennom sikre gode rutiner for blant annet distribusjon. 

Hilde Holtekjølen blir med meg på laget som annonseansvarlig. Ta henne vel i 
mot. Hun er allerede godt i gang og har i startfasen flere gode spesialtilbud på lur. 

Hovedårsaken til at jeg nå vil ta fatt på dette selv er at jeg mener havnenærin-
gen fortsatt fortjener et fagblad av denne typen og jeg ønsker dessuten å gjøre 
bladet enda mer faglig. Forhåpentligvis ser du som leser endring til det bedre 
allerede i denne utgaven.

Havnemagasinet skal være et tykt og godt fagblad som kommer i trykket utgave. 
Vår nettsatsing vil begrense seg til bruk av Facebook.
Jeg har stor tro på at fagstoff nytes best i printet utgave, hvor man tross alt får 

en bedre leseropplevelse og kan bruke god tid på bladet. 
Havnemagasinet skal være faglitteratur og jeg har fortsatt en ambisjon om at 

bladet skal være det biilligste «seminaret» havnene og de som jobber opp mot 
denne sektoren, sender sine medarbeidere på. Hjelp til å fylle det skal jeg få av 
både faste og mer sporadiske skribenter.

Jeg håper og tror at du, som leser eller annonsør, i likhet med meg har sans 
for at havnesektoren har sitt eget fagblad, og jeg håper du er med meg også i 
fortsettelsen.  

Har du tips til hva vi bør skrive om er jeg bare en e-post eller en telefonsamtale 
unna. 

ANDRÉ HAGEN

REDAKTØR/DAGLIG LEDER

HAVNEMAGASINET AS

Kjære leser og annonsør 

Bindeledd 
mellom sjø 

og land

Ålesundregionens havnevesen 
er gods - og logistikknutepunktet på 
Nordvestlandet og hvor beliggenhet, 

allsidighet og profesjonalitet har gjort 
Ålesund til en av landsdelens viktigste 

havner.  

Med 4000 meter offentlig kai, container 
- og stykkgodshavn, ro-ro ramper, bul-
klaster, frysehotell, fiskeri, skipsrepara-
sjoner, servicekontor og havnevakt 24/7 
kan vi betjene alle typer last og fartøy. 

#aalesundhavn
post@alesund.havn.no www.alesund.havn.no +47 70 16 34 00Foto: Kjell Marø
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Møt Norske Havner på  
Transport & Logistikk 2019

www.vikorsta.no

Flytekaier og marinaanlegg
Vik Ørsta er totalleverandør av flytekaier og marinaanlegg

Vi tilbyr: 
- Markedets beste kompetanse
- Høykvalitets produkter 
- Størst utvalg i standardprodukter
- Fleksibilitet i spesialløsninger

De norske havnene vil også i år rigge til 
stand og være sentrale under Transport & 
logistikk. 

ILLUSTRASJONSFOTO: NORSK INDUSTRI

Havnenes viktige posisjon i transportsystemet og en bærekraf-
tig samfunnsutvikling er utgangspunkt for Norske Havners del-
takelse på konferansen Transport & Logistikk 2019.

AV FAGDIREKTØR ARNT-EINAR LITSHEIM,   

NORSKE HAVNER

Som arbeidsgiver- og bransjeorgani-
sasjon er det naturlig for Norske Havner 
å være tungt tilstede på den store kon-
feransen Transport & Logistikk 2019 
som arrangeres på Norges Varemesse 
på Lillestrøm 26. – 28. september. 

Det er forventet over 1.000 konfe-
ransedeltakere på mer enn 100 ulike 
foredrag. I tillegg regner man med at 
det kommer 14.000 besøkende på selve 
utstillingen.

Norske Havner har i lang tid vært 
en av arrangørene av Transport & 
Logistikk, og er derfor en sentral aktør 
sammen med sine medlemshavner. I år 

er konferansen slått sammen med utstil-
lingen som Norges Lastebileierforbund 
arrangerer hvert tredje år. Dette er en 
prøveordning, men gjør samtidig at vi 
får samlet en hel transportnæring for 
første gang i historien. 

Havnene vil ha den største utstillin-
gen vi noen gang har hatt, og her vil vi 
presentere hvilken rolle havnene har i 
transportsystemet, som næringsaktør 
og som en sentral aktør for å sikre det 
grønne skiftet.

Transport & Logistikk vil ha en rekke 
utstillere som er viktige for havnene 
og deres kunder. I tillegg vil konferan-
sedelen bestå av en rekke fagspor for 
havnene. Her er det naturlig å trekke 
fram «fremtidens havn 2030 og havnen 

som energihub». Norske Havner vil 
sikre at norske havners interesser blir 
godt ivaretatt under konferansen.

Transport og logistikk 2019 er en vik-
tig arena for hele transportnæringen. 
De siste årene har det vært stort fokus 
på temaer som digitalisering, bærekraft 
og miljø. Dette er temaer som også blir 
sterkt belyst på årets konferanse. n



22    HAVNEMAGASINET 

Godsoverføring –  
tiltakene som forsvant?

Gods som transporteres over lange avstander overføres fra 
sjø- og banetransport til veitransport i betydelig omfang. Siden 
2012 har andelen stykkgods i containere med skip og tog over 
300 km blitt redusert fra ca. en tredjedel av dette langreiste 
godset til ca. en fjerdedel. 

AV GEIR BERG, FLOWCHANGE AS

Sjøtransporten er marginalisert. 
Det trengs tiltak for å snu den negative 
trenden for innenriks containertrafikk 
med skip. 

På dagsorden i mange år
I Nasjonal transportplan 2018-2029 
er ett av tre hovedmål i godskapitlet å 
overføre gods fra vei til sjø og bane over 
lange avstander. Det er i første rekke 
containertrafikken over 300 km som er 
målgruppen, selv om det også kan være 
en direkte konkurranseflate mellom 
transportmidlene på kortere avstan-
der og for andre lastbærere. Temaet 
har vært på dagsordenen i mange år. 
I praksis er det mest et spørsmål om å 
dempe veksten i lastebiltrafikken over 
lange avstander. I 2014 beregnet TØI at 
maksimalt 10 % av lastebiltrafikken kan 
overføres til sjø- eller banetransport, 

tilsvarende ca. 35 % av veitranspor-
tene over 300 km. Analysen ble gjort 
med utgangspunkt i trafikkdata for 
2012/2013. Denne konklusjonen var en 
kalddusj for mange. Etterpå har priori-
teringene gått mer i retning av å legge 
til rette for at alle transportformer blir 
mer effektive, sikre og miljøvennlige. 
Innfasingen av modulvogntog på bred 
front gjør ikke tilværelsen enklere for 
rederiene og baneoperatørene.

Ikke bare et spørsmål om Co2
I alle analyser siden 2014 i regi av aka-
demia har konklusjonen vært at det er 
begrensede klimagevinster å hente ved 
økt sjø- og banetransport sammenlignet 
med innfasing av nye energibærere. 
Spørsmålet er imidlertid hvor fort ener-
gikonverteringen går og om alle eggene 
skal legges i teknologikurven. Det er lite 
oppmerksomhet rundt at mer sjø- og 
banetransport gir samfunnsnytte ut 

over reduserte Co2 utslipp. Bidrag til 
næringsutvikling, reduserte trengselsef-
fekter på veiene og demping av andre 
ubehagelige faktorer rundt de lange 
veitransportene må også tas i betrakt-
ning. Siden 2012 har tungtrafikken på 
euroveiene økt med mer enn 20 %. I 
Nordland er stedvis økningen over 30 
%. Spesielt i det sentrale Osloområdet 
vil veksten i tungtrafikken i veinet-
tet merkes i økende omfang. Dersom 
tungtrafikkutviklingen fortsetter som 
nå i E6 korridoren mellom Moss og 
Gardermoen vil personbiltrafikken 
i 2030 måtte reduseres med henimot 
en tredjedel for å opprettholde samme 
trafikkbilde som i dag. 

Sjøtransporten taper 
markedsandeler innenriks
Det finner sted en gradvis containeri-
sering av godset i vårt råvarebaserte 
næringsliv. Denne utviklingen vil fort-
sette i årene som kommer. Samtidig 
har produksjonsbedrifter blitt lagt ned 
i betydelig omfang. Sjøtransporten 
har en gledelig utvikling i importen 
av gods fra europeiske destinasjoner. 
Den samme positive trenden er ikke 
synlig i containertrafikken innenriks. 
Her meldes det om at gods overføres 
til vei i betydelig skala, noe havnesta-
tistikken viser:

Også rederiene overfører gods til vei-
transport for å opprettholde lønnsomhet 
og kundeforhold. Ifølge en speditør i 
Bergen er det ikke lenger lønnsomt å 
frakte stykkgods mellom Bergen og 
Trondheim med skip i konkurranse 
med lastebil og tog, selv om skipet har 
en avstandsfordel. Avstanden må være 
enda lenger for at det skal lønne seg. 
En antatt halvering av Hurtigrutens 
godskapasitet i 2021 vil heller ikke bidra 
til at de små og mellomstore kundene 
langs kysten velger sjøveien.

Markedsandelen  
er på et kritisk nivå
Containertrafikken innenriks er under 
10 % av containertrafikken utenriks 
med skip. Ingen av detaljhandelskje-
dene bruke sjøtransport i vesent-
lig omfang. Tidligere ble gods 
fraktet fra Osloområdet til 
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Geir Berg

Ålesund, Trondheim eller Bodø med bil 
eller bane, for videre transport med skip. 
Vareeierne skylder på at sjøtransporten 
ikke er rask nok eller presis nok. Mest 
overføringspotensial synes det å være 
for byggevarer av ymse slag dersom 
aktørene blir mer konkurransedyktige 
dør til dør. Når det nordgående godset 
faller bort blir det også dyrere transpor-
ter for det sørvendte godset. I et prosjekt 
for Osloregionen har jeg beregnet at det 
i 2018 ble fraktet ca. 1,9 mill. container-
enheter (TEU) på avstander over 300 km 
innenriks i Norge, basert på statistikk 
fra SSB og TØI. Utgangspunktet er en 
antatt tonnasjevekst på 1,8 % per år 

siden 2012. Sjøtransportens andel er 
henimot ubetydelig:

Tiltak for godsoverføring
Det trengs en dypere, markedsbasert 
analyse av hva som kan gjøres for å 
få mer innenriks, ensartet stykkgods 
på kjøl. Det er behov for flere tiltak 
enn økonomiske støtteordninger til 
rederiene. Man kan begynne med så 
enkle grep som å markedsføre rutetil-
budet innenriks i en felles database, 
f.eks. i regi av Shortsea Promotion 
Center, som havnene og rederiene 
linkes til. De fleste vareeierne har et 
bil- og banebasert transportnettverk 

som hovedleverandør for distribusjon 
i hele landet, uavhengig av geografi. 
Sjøtransporten får ikke tak i godset. 
Kort leveringstid er et mantra. Ideelt sett 
burde det være regionale strategier for 
samordnet gods- og næringsutvikling 
da ingen regioner er like. Norge har 
en mye høyere sjøtransportandel enn 
landene rundt Østersjøen som det er 

naturlig å sammenligne med. De største 
varevolumene i Norge er tørrbulk som 
fraktes med skip. Dersom mer av dette 
godset containeriseres vil det ytterligere 
forsterke veksten i lastebiltrafikken. 

Tiltak for å bremse veksten i lastebil-
trafikken over lange avstander dreier 
seg like mye om vilje som om evne. Det 
dreier seg også om å spre de positive 
historiene der gods overføres fra vei 
til sjø, samt å vise at gevinsten er mer 
enn reduserte Co2 utslipp. Her kan alle 
være mer synlige enn i dag.  n

Geir Berg er prosjektleder for utarbeidelse 
av et kunnskapsgrunnlag om gods og logis-
tikk for Osloregionen (5 fylker og 83 kom-
muner). Blant arbeidspakkene er utarbei-
delse av forslag til tiltak for godsoverføring 
til skip og godstog. Geir er partner i 
Flowchange som bistår offentlige og private 
bedrifter med utvikling av grønne og effek-
tive varekjeder. Han kan kontaktes på epost 
gb@flowchange.no for ytterligere dialog. 
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Havnekonferansen i Kristiansand befester sin posisjon som lan-
dets ledende konferanse for alle med interesse for havn. I år 
var det 190 som hadde funnet veien til Kilden, og spennende 
fokus på havneutvikling, sett fra flere synsvinkler. 

AV ANDRÉ HAGEN

Gjennom dagen ble det holdt 12 
innlegg, hvor den røde tråden var 
havneutvikling. 

Digitalisering
Blant annet deltok Kartverkets sjødi-
visjon, Norges sjøkartmyndighet, og 
budskapet herfra var et ønske om at 
havnene aktivt bidrar til den omfattende 
digitaliseringen og standardiseringen 
som etaten har iverksatt. 

Direktør Birte Noer Borrevik kunne 
fortelle at man så langt bare har fått 
kartlagt 35 prosent av områdene langs 
kysten ned mot ti meters havdyp, med 
moderne heldekkende målinger. 

- På Svalbard er det faktisk bare 23 
prosent så vi har mye jobb igjen å gjøre, 
sa Borrevik. 

Dybdedata
- Det er veldig viktig for oss med digi-
talisering og verdiskapning gjennom 
digitale prosesser og bygging av infra-
struktur på datagrunnlag. Fremover 
ser vi for oss at det vil være mye større 
mengder data, mye større variasjon 
i innsamlede data, krav til effektivi-
sering og automatisering. Vi har pr. i 
dag et graderingsregime som gjør at 
dybdedata er graderte og hemmelige. 
Det er kommet en ny lov og vi venter 
på en ny forskrift. Når den kommer 
forventer vi at data ned til 30 meter vil 
bli frigitt og derigjennom gi oss mange 
nye muligheter. Det er også ny teknologi 
som bistår i vår produksjon, men også 
i bruken av denne. Vi ønsker at flest 
mulig i samfunnet skal kunne gjøre seg 
nytte av våre data, sa Borrevik.

Tilgjengelighet
- Vi ønsker å gjøre flere data raskere 
tilgjengelig for flere brukere ved at vi 
automatiserer prosessene. Vi vil tilpasse 
moderne metoder innen fagområdet 
og når vi tenker oss fremover med nye 
sensorer, referansenivå og dynamiske 
data. Da tenker jeg på havner og kla-
rering under kjøl online. Automatisk, 
øyeblikksbilder. Det vil kunne effektivi-
sere skipsfarten og driften av havnene, 
sa Borrevik. 

Hun kunne også fortelle at «Den nor-
ske los», en syvbinds beskrivelse av 
farvannet langs norskekysten, Sval-
bard og Jan Mayen, og et supplement 
til sjøkartene, vil bli gratis tilgjengelig i 
digitalt format for alle som måtte ønske 
å bruke oppslagsverket. 

Stor andel av GDP
Victor Schoenmakers, Head of Cor-

porate Strategy Port of Rotterdam Aut-
hority, fortalte om den nederlandske 
storhavnas betydning for den neder-
landske økonomien. 

6,2 prosent av den nederlandske brut-
tonasjonalprodukt (GDP) stammer fra 
driften av Rotterdam havn. 

Schoenmakers fortalte også om de 
store utfordringene man stor overfor, 
ikke minst sett ut fra et miljøperspektiv. 

190 deltok under årets utgave av Havnekonferansen i Kristiansand.
 FOTO: KRISTIANSAND HAVN. 

190 deltok på 
havnekonferanse 
med fokus på utvikling 
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Han poengterte at bare 30,5 prosent 
av godsomslaget i havna er containere. 
Resten består stort sett av fossilt brenn-
stoff og logistikk rundet dette.

- Det er to store utfordringer i Rot-
terdam havn. Det ene er overføring 
til utslippsrfri energi og det andre er 
digitalisering. Vi føler vi ligger godt 
an i arbeidet med begge disse enorme 
utfordringene, sa Shoenmakers.

- Har fått troen på sjøtransport
Logistikksjef i Bama, Arve Aspli, hadde 
frem til 2015 liten eller ingen tro på dis-
tribusjon av frukt sjøveien. Under Hav-
nekonferansen kunne han imidlertid 
formidle at dette hadde endret seg og 
man i inneværende år ville bruke omlag 
1500 containere i sin distribusjon. Aspli 
medga også at utviklingen gikk dithen 
at dette tallet høyst sannsynlig vil være 
økende, og at fleksible havner var en 
nøkkel i denne utviklingen. 

- Vil øke med en  
havn og ett skip i året
Knut Solund er styreleder i rederiet 
Viasea som ble etablert høsten 2016 
med hovedfokus på shortsea mellom 
Europa, Baltikum og Norge.

Han fortalte om selskapets ambisjoner 
som er å øke med et skip og en havn 
hvert år. Selskapet har nå tre skip i drift 
og anløper Oslo, Moss og Kristiansand 
i Norge. 

- Jeg tror på menneskers evne til 
å endre seg, sa Knut Solund under 
Havnekonferansen. 

- Hvert år ruller det én million trailere 
over Svinesund, og den årlige veksten 
er mellom tre og fire prosent. Det høres 
kanskje ikke så mye ut, men det er 30 
000 - 40 000 flere vogntog hvert år. Jeg 
tror det er mulig å endre på dette. Gjen-
nom et godt samarbeid med de norske 
havne og god dialog med kundene våre. 
Å få ned den enorme miljøbelastningen 
som alle disse tunge kjøretøyene med-
fører, sa Solund.  

Han berømmet også Kystverkets 
incentivordninger for å flytte gods over 
fra vei til sjø, en ordning også Viasea 
har benyttet seg av. 

Ordningen rederiet benyttet seg av var 
en ordning hvor Kystverket premierte 
de som beviselig hadde flyttet gods fra 
vei til sjø.  

Samlet havne-Agder?
Vidar Karlsen i DFDS Logistikk benyttet 
visitten i Kristiansand til å oppmuntre til 
at man, siden man nå skal slå sammen 
Agder-fylkene, igjen også burde tenke 
nærmere på også én Agder havn.

Han kunne videre fortelle at DFDS 
har som ambisjon at North Sea Ter-
minal i Brevik skal bli den første auto-
nome godsterminalen i Norge. Karlsen 
fortalte også at man satser på å ha den 
ene av fergene mellom København og 
Oslo, «Pearl Seaways», over på biofuel 
neste år.    n

Forsyningsbasene i Kristiansund (bildet), Tananger, Dusavik og Hammerfest er med i 
prosjektet.  

FOTO: KRISTIANSAND HAVN.

LEDENDE 

 
MOBILKRANOPERATØR

www.cranenorway.com

Løft og transport i 
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Tungløft og spesialtransport
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190 deltok på 
havnekonferanse 
med fokus på utvikling 
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Etter en lang seilas fra Karibia til reparasjoner i Stavanger, kom 
Mo i Rana havns nye taubåt  TB «Edison» endelig inn 
Ranfjorden.

AV ANDRÉ HAGEN

Planen var opprinnelig at «Edison» 
skulle seile over Atlanterhavet for egen 
maskin, sammen med en søsterbåt som 
skulle fra samme sted og til Finland, 
men ulike omstendigheter gjorde at 
man endte opp med å sette begge 
båtene på et større skip. Og nødvendige 
operasjoner måtte gjøres i Stavanger 
før man kunne kjøre båten opp langs 
norskekysten 

Gode egenskaper
– Det har vært en flott tur, sa daværende 
havnefogd, Svein Tore Nordhagen, da 
man ankom Mo i Rana. Det var han, 
sammen med kollega Frode Forsmo som 
skal ha det daglige ansvaret for båten, 
som tok den nordover fra Stavanger.

På vei inn i havnebassenget demon-
strerte de den nye slepebåten sine manø-
veregenskaper, med alskens piruetter 
og vannkanonene var konstant i bruk 
den siste delen inn mot Toraneskaia. 

- Båtens egenskaper er veldig bra, sa 
Svein Tore Nordhagen. 

Vedlikehold
Nå på sensommeren har man hatt ved-
likeholdspersonell fra Venezuela som 
har gått over båten. 

- Båten skal nå være tipp topp og 
klar for mange oppdrag, sier Øystein 
Lorentzen, fungerende havnesjef i Mo 
i Rana Havn. 

Han kan også fortelle at 43 år gamle 
TB «Luna», som «Edison» har erstat-
tet er solgt videre. Denne skal nå gjøre 
tjeneste hos Kristiansund Taubåtservice.

Oppkalt
Mo i Rana Havns nye taubåt er oppkalt 
etter den første taubåten til Dunderland 
Iron Ore Company som kom til Mo for 
snart 120 år siden. Den var oppkalt etter 
Thomas Alva Edison som oppfant opp-
redningsmetoden som DIOC brukte.

Båten er opprinneleg bygd som «Smit 
Missouri» ved B.V. Scheepswerf Damen 
som bygg nr. 7936 for Smit International 
BV, og ble overlevert 1. november 1999 
og i april 2015 skiftet den namn til «Sl 
Missouri», mens det nå altså stolt bærer 
navnet «Edison».  n

«Edison» klar til tjeneste 
i Mo i Rana havn

TB «Edison» på tur inn havnebassenget i Mo i Rana.

Svein Tore Nordhagen (til venstre) og 
Frode Forsmo var de som seilte «Edison» 
fra Stavanger og til Mo i Rana. Opprinnelig 
var planen også å seile den over 
Atlanterhavet. 

Ved ankomst Mo i Rana kunne mannskapet 
vise manøvreringsegenskapene til den nye 
båten. 

Her sammen med TB «Luna» som den 
erstatter.
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Nytt fra ESPO - European Sea Ports Organisation

ESPO-sekretariatet har mottatt åtte bidrag til den 11. utgaven 
av ESPO Award.

AV ANDRÉ HAGEN

Temaet i årets utgaver er «Transparency and the role of social media in reaching 
out to the local community». 

Sosiale medier
Bruk av sosiale medier som en ny måte å kommunisere og demonstrere høy grad 
av åpenhet om operasjonelle resultater, fremtidige strategier og miljøutfordrin-
ger og ytelse blir stadig viktigere for europeiske havner som bare kan fungere 
og videreutvikles hvis de får lisensen til å operere fra lokale borgere. ESPO 
Award 2019 vil derfor tildeles en havnemyndighet som har utviklet en vellykket 
strategi for å nå ut til lokalsamfunnet, og lykkes i å kommunisere direkte med 
havnebyens innbyggere.

To svenske
ESPO-medlemmer kunne sende søknadene innen fredag   28. juni og ved fristen 
var følgende åtte kandidater kommet inn:

�� De franske havnene som er medlemmer av Union des Ports de France 
(Frankrike),

�� Italianske havnesystemer representert av Assoporti (Italia),
�� Moerdijk havn (Nederland),
�� Port Authority of Huelva (Spania),
�� Port Authority of Vigo (Spania),
�� Stockholms havner (Sverige),
�� Göteborgs havn (Sverige),
�� Port of Dover (Storbritannia).

Den ESPO-prisvinnende havna blir valgt av en uavhengig jury av internasjonale 
eksperter, under ledelse av Pat Cox, tidligere president for Europaparlamentet 
og TEN-T-koordinator. Vinneren blir annonsert på ESPO Award Ceremony den 
13. november i Albert Hall i Brussel.

Tidligere vinnere er Port of Gijón (2009), Port of Helsinki (2010), the Ports of 
Stockholm (2011), Port og Genoa (2012), Port of Antwerp (2013), Port of Koper 
(2014), Port of Dublin (2015), BremenPorts (2016), Guadeloupe Ports Caralbes 
(2017) og Port of Rotterdam (2018). n

Åtte havneprosjekter  
kjemper om ESPO Award 2019

Det er åtte kandidater til ESPO Award 2019. 
I fjor var det Port of Rotterdam som vant. 

FOTO: ESPO.
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Det blir ingenting av en ny stor havn på Langstein nord for 
Trondheim. Det er rett og slett ikke realiserbart. 

AV ANDRÉ HAGEN

Havnemagasinet har tidligere omtalt 
at blant annet Stjørdal kommune, som 
er en av eierne i Trondheim Havn, 
hadde spilt inn etablering av en ny 
relokalisering av havneaktivieteten 
i Stjørdal havn til et nytt område litt 
lengre nord.

Planla 300 mål næringsareal
Ny veibygging i regionen var det som 
skulle danne basis for etablering av nye 
havneområder. Stjørdal  kommune så 
for seg å bruke overskuddsmassene fra 

den kommende Forbordstunellen som 
er planlagt i forbindelse med ny E6 mel-
lom Åsen og Kvithammar til etablere en 

næringspark med havn på Langstein.
Når arbeidet med ny E6 mellom Åsen 

og Kvithammar starter i 2020 regner 
Nye Veier med å få over tre millioner 
kubikk overskuddsmasse og bare fra 
tverrslaget som skal sprenges ut ved 
Langstein i den 7,6 kilometer lange 
tunellen som skal strekke seg fra Åsen 
til Vuddudalen, regnes det med at det 
vil bli én million kubikk masse som 
utbyggeren må bli kvitt. Tverrslaget er 
en ekstra tunellåpning som skal kunne 
brukes som nødutgang.

Geotekniske undersøkelser
Eieren av havna på Langstein så for seg 
å benytte overskuddsmassen og lanserte 
allerede for et par år siden idéen om å 

fylle ut i sjøen utenfor Langstein. Etter 
at stjørdalsordfører Ivar Vigdenes ble 
involvert i planene ble det skutt i fart 
prosjektet og kommunen sammen med 
Nye Veier og Stjørdal Næringsforening 
presenterte planene for ett 300 mål stort 
industriområde på Langstein. Slik blir 
det imidlertid ikke. Geotekniske under-
søkelser viser at det er umulig å få til 
et havne- og industriområde basert på 
steinmasser fra Forbordsfjelltunnelen, 
i Langstein.

- Resultatene fra de geotekniske 
undersøkelsene viser at løsmassene 
i området er mer omfattende enn en 
hadde håp om. Disse løsmassene består i 
all hovedsak av bløte leirmasser. Videre 
vurderinger av ulike aktuelle utfyl-
lingsalternativer tilsier voldsomme sta-
biliseringstiltak for at disse skal kunne 
realiseres, forklarer prosjektleder Lars 
Erik Moe i Nye Veier.
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Brukes i veglinja
For å vurdere gjennomførbarhet har Nye 
Veier fått utført en grundig scanning av 
sjøbunnen og gjort grunnboringer samt 
prøvetakinger fra borebåt. Nå viser altså 
undersøkelsene med all tydelighet at 
planene om en utfylling må skrinlegges.

 - Vi jakter fortløpende etter mulig-
heter for å skape økt samfunnsnytte i 
prosjektet, og i den forbindelse har det 
vært viktig for oss å få undersøkt denne 
muligheten. Når tiltaket i Langstein 
ikke er gjennomførbart, vil videre fokus 
være å bruke disse ressursene i veglinja, 
samt i ulike samfunnsnyttige formål i 
nærheten av veglinja, sier prosjektleder 
Lars Erik Moe.

Avventende
Selv om deleiere i Trondheim Havn var 
svært optimistiske til en havneetable-
ring på Langstein var administrasjonen 

i havneselskapet noe mer avventene. 
Arealtilgangen i Trondheim vil ventelig 
etterhvert bli en utfordring og havna 
ser stadig etter nye utviklingsmulig-
heter, men disse inngår i en helhetlig 
virksomhetsplan, som har vært under 
utarbeidelse den siste tiden.   

Derfor har også havnedirektør Tho-
mas Kusslid og hans mannskaper vært 
mer nøkterne i tilnærmingen til en even-
tuell utbygging i det tidligere nordfylket.

Da Stjørdal kommune løftet frem 
planene sa Kusslid at man måtte ha i 
bakhodet at en relokalisering av havne-
aktivitet krever grundige utredninger 
og sterk forankring i havnestyret, de 13 
eierkommunene i det interkommunale 
selskapet, samt avklaringer med Kyst-
verket og Samferdselsdepartementet. 

- Ikke minst krever dette også en 
involvering av berørte kunder og kart-
legging av øvrig markedspotensial. 

Kompleksiteten i slike prosjekt gjør at 
vi må ta et skritt om gangen, og innhente 
et godt kunnskapsgrunnlag før vi kan 
ta stilling til eventuell relokalisering, sa 
havnedirektør Thomas Kusslid i Trond-
heim Havn. 

Nå kan man imidlertid med sikkerhet 
fastslå at en større havneutbygging på 
Langstein ikke blir noe av.  n

Skrinlegger  
mulighetene for ny 
stor havn nord for 

Trondheim
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Selv med rekord i antall arrangementer var det ingen fare for at 
sjøtransporten skulle drukne i havet av temaer som var oppe til 
debatt under årets Arendalsuka. 

AV BERNT CHRISTOFFER AABY

Da store deler av det politiske Norge 
hadde samlet seg i Arendal rett over 
sommeren, vendte mange blikket mot 
havet. Interessen var stor for tema som 
grønn transport, elektrifisering, cruise 
og fremtidens havner. 

Grønn transport i det blå
Sammen med Kystverket inviterte Nor-
ske Havner til debatt om trafikkveksten 
og krav til reduserte utslipp. Lederne for 
transportetatene drøftet hvordan man 
skulle få en mer hensiktsmessig fordeling 
av gods mellom transportformene. Det 
var enighet om at den nye NTP-prosessen 
og økt dialog i planlegging ville bidra 
til dette. Kystdirektøren var klar på at 
målet om å overføre gods til sjø kan nås 
om man legger til rette for det. 

Under debatten påpekte samferdsels-
ministeren at både sittende og foregå-
ende regjeringen har ønsket godsover-
føring, men at ingen har klart det. For 
å realisere overføring «må man tåle å 
tenke nytt», og legge et større ansvar 
på markedet, mente han. 

Rederiforbundets Lasse Kristoffersen 
var uenig, og understreket at man ikke 
kan gi markedet alene ansvaret for å 
løse et samfunnsproblem som klimaend-
ringer. Klimaløsningene ligger i å kom-
binere marked- og myndighetsstyring 
gjennom å gi intensiver til bedriftene, 
mente han.

Hvorfor skal laksen over Dombås?
Godsalliansen, som består av en rekke 
aktører både på sjø- og banesiden, stilte 
spørsmål ved om miljøregnskapet vekt-
legges nok når vi planlegger fremtidens 
transport. Zeros Marius Holm under-
streket at det finnes mange løsninger 
som kan få ned klimautslippene innen 
transportsektoren, og at myndighetene 
derfor må stille krav.

Geir A. Mo fra Lastebileierforbun-
det var tydelig på at det er viktig å få til 
godsoverføring der det er mulig. I den 

store sammenhengen er det likevel min-
dre volumer som kan overflyttes til båt 
og bane, mente han. Derfor kommer en 
ikke utenom lastebilen. Svaret var å stille 
tøffe krav til seriøsitet i næringen slik at 
samfunnskostnadene blir minst mulig. 

Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i 
Norske Havner, var opptatt av at den 
store godsveksten som kommer vil stille 
samfunnet på store utfordringer med 
hensyn til slitasje på infrastruktur, 
miljø- og klima og trafikksikkerhet. 
Det er ikke konkurranse mellom trans-
portformene som er Norske Havners 
bekymring, men bærekraften. En bedre 
utnyttelse av båten – som også er inne i 
en rivende utvikling med klimavennlige 
drivstoff – vil kunne avlaste samfunnet 
betydelig, mente han. Gammelsæter 
understreket også at an må fornye flåten 
tidsnok for å unngå enda mer lastebil-
transport. Her er NTP-prosessen viktig. 
Bedre samordning mellom bil og båt, 
nye teknologier som fryse/kjøletekno-
logi og autonome skip var noe av det 
Gammelsæter pekte på som løsninger. 
- For det kan jo ikke være en naturlov at 

laksen skal kjøre over Dombås og Rin-
gebu, som Gammelsæter uttrykte det. 

Fremtidens havner er smarte
Sweco, som er assosiert medlem av 
Norske Havner, hadde invitert sen-
trale aktører til en debatt om «smarte 
havner». Bakgrunnen for debatten var 
Sweco-rapporten Smarte Havner som 
utarbeidet i 2018. Hovedbudskapet var 
at innføring av ny teknologi, regulato-
riske krav, marked og politisk vilje gjør 
havnene smartere.

I debatten, mellom samferdselsmi-
nisteren, sentrale aktører i markedet, 
akademia og fagdirektør Arnt-Einar 
Litsheim i Norske Havner, fremhevet 
Litsheim viktigheten av at en ikke bare 
må tro at teknologi og marked vil fikse 
alle utfordringer i transportsektoren.

Litsheim viste til ENOVAs støtte-
ordning for utbygging av landstrøm 
som eksempel på hvor viktig politisk 
handlekraft er om en skal nå samfun-
nets målsetninger. Utbyggingstøtten 
viser at ting skjer når man kombine-
rer marked med politisk vilje. Videre 
var Litsheim opptatt av at havnene må 
ha økonomiske muskler for å kunne 
legge til rette og investere i morgenda-
gens løsninger og pekte på herunder 
autonom transport og infrastruktur til 
alternative drivstoff.  n

Sjøtransport på agendaen 
under Arendalsuka

Sjøtransport stod sentralt på agendaen under Arendalsuka. Havnene møtte blant annet 
samferdselsminister Jon Georg Dale under Arendalsuka. 

FOTO: NORSKE HAVNER.
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I august hadde Alta Havn besøk av 
samferdselsminister Jon Georg Dale. 
På de 45 minuttene som var satt av i 
havna fikk statsråden en orientering av 
havnesjef Hans Roar Christiansen (til 
venstre), om ny cruisehavn for turistnæ-
ringen og informasjon om utviklingen 
i cruiseanløp. 

Alta Havn har blant annet slått seg 
veldig opp på vintercruise og får besøk 
av cruiseturister stort sett hele året. 

I oktober har havna meldt inn fire 
anløp, mens MV «Aurora» kommer med 
omlag 2000 passasjerer i november. I 
perioden januar-mars neste år er det 
ventet omlag 20 skip på vintercruise. 
Det største er AIDAcara med 1300 pax.

Det ble også tid til befaring i hav-
neområdet før ferden gikk videre, og 
ministeren fikk høre mer fra andre 
aktører i Finnmarksbyen, blant annet 
om hvilken flaskehals Alta bru er på 
E6. Foto Ketil Iki/Alta Havn.  n

«Goggen» i Alta havn

Ledende nordisk totalentreprenør innen samferdselsrelatert infrastruktur

www.nrcgroup.no
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Den såkalte «Havnearbeiderkonflikten» er for lengst et tilbake-
lagt kapittel, men skal likevel behandles i Strasbourg.  

AV THOR CHR. HANSTEEN,   

ADVOKAT, NHO LOGISTIKK OG TRANSPORT

Helt kort handlet Holshipsaken fra 
2016 – som gikk som plenumssak i Høy-
esterett om havnearbeiderne (orga-
nisert i Transportarbeiderforbundet) 
skulle ha fortrinnsrett til laste- og los-
searbeid. Etter de gamle tariffavtalene 
hadde medlemmer i Norsk Transportar-
beiderforbund fortrinnsrett til arbeidet, 
men det danske rederiet Holship ville 
heller bruke sine egne ansatte. Norsk 
Transportarbeiderforbund varslet boi-
kott/blokade av selskapet, for å tvinge 
Holship til å inngå tariffavtale med 
deres medlemmer, men Høyesterett 
kom til at en slik boikott ville være ulov-
lig. Dette fordi den etter flertallets syn 
hadde et rettsstridig formål, ved at den 
la en uakseptabel restriksjon på etable-
ringsretten etter EØS-avtalen artikkel 
31. I dommen la førstvoterende blant 
annet vekt på at dersom Holship selv 
fikk utføre havnearbeidet, så ville det 
skape arbeidsplasser i Holship. Flertal-
let skrev: «Det er vanskelig å se at disse 
arbeidsplassene i et menneskerettsper-
spektiv skal veie mindre enn arbeids-
plassene ved Administrasjonskontoret.

Med forlik i tvistesaken mellom 
havnearbeidere i Mosjøen og Mosjøen 
Industriterminal AS i mai er siste tvis-
tesak mellom tariffparter løst, og det er 
satt et endelig punktum for de menge 
tvister og rettssaker som løste opp i den 
tariffavtalte fortrinnsretten til losse- og 
lastearbeid.

Det har gått over ett år siden den nye 
tariffavtalen for havnearbeid, «Havne- 
og terminaloverenskomsten» ble imple-
mentert hos norske havneoperatører. 
Erfaringene med den nye tariffavtalen 
er positive, arbeidet går effektivt, de 
ansatte er fornøyde og det har ikke vært 
tvistesaker.

NHO Logistikk og Transport og Fel-
lesforbundet (tidl. Norsk Transportar-
beiderforbund) har kunnet fokusere på 

samarbeid i stedet for tvister, og Havne-
Norge er blant vinnerne!

Kun en problemstilling gjenstår, men 
den vil ikke få noen direkte betyd-
ning for tariffavtalen som regulerer 
havnearbeidet: 

Plenumsdommen i Holship-saken er 
tatt til behandling i Den europeiske 
menneskerettsdomstolen i Strasbourg. 
Havnearbeiderne i Drammen mener 
Norge har krenket organisasjonsfrihe-
ten i Den europeiske menneskerettskon-
vensjonen (EMK) artikkel 11. Nåløyet 
for å slippe inn til behandling i Menne-
skerettsdomstolen er svært trangt, men 
nå har Holship-saken fra 2016 kommet 
seg gjennom. Det skjedde da saken ble 
såkalt «kommunisert» til norske myn-
digheter den 30. april.

EMK artikkel 11 stiller krav om at 
inngrepet i organisasjonsretten er «nød-
vendig i et demokratisk samfunn». Hav-
nearbeiderne ( og LO) mener at Høyes-
terett ikke hadde noen reell vurdering 
av dette vilkåret. Et hovedspørsmål i 
saken for EMD er derfor om inngrepet 
i forhandlings- og aksjonsretten er for-
enelig med EMK artikkel 11. 

I den kommende avgjørelsen i Men-
neskerettsdomstolen er det den norske 
stat og havnearbeiderne i Drammen som 
er parter. Saken vil ikke få noen direkte 
konsekvens for tariffpartene. Uansett 
resultat i Menneskerettsdomstolens 
behandling, så er de gamle tariffavta-
lene med fortrinnsrett brakt til endelig 
opphør gjennom avtale mellom tariff-
partene. Selv om den norske stat skulle 
bli dømt i Menneskerettsdomstolen, så 
får det ingen direkte konsekvens for 
Havne- og terminaloverenskomsten. n

ILLUSTRASJONSFOTO: ANDRÉ HAGEN

Får etterspill i Den europeiske 
menneskerettsdomstolen
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I hvilken havn stod 
Havnemagasinets fotograf 
da bildet ble tatt?

Vet du det kan du vinne vårt flotte og 
sjeldne kaffekrus.

KONKURRANSE

Hvor har vi havna?

wee-marine.no 
Tlf.: 982 18 155  |  E-post: aage@wee.no

– det trygge bryggevalget

Sikre og 

redningsstiger
Vi leverer markedsledende 
redningsstiger i kompositt eller 
metall – samt redningsbøyer, 
utriggere og annet havneutstyr 
til båtfolk i hele Norge!

praktiske 
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Wee_Annonse_Redningsstige_Havnemagasinet_168x126mm_0819_Trykk.pdf   1   26-Aug-19   14:07:46

Send inn ditt forslag på e-post til konkurranse@havnemagasinet.no. 
Oppgi ditt forslag samt ditt navn og adresse. Svarfrist 15. oktober
Vi offentliggjør vinneren i neste nummer. Da bringer vi også et nytt foto fra 
en norsk havn. 

Riktig svar i forrige nummer: Sortland
Vinner ble Trude Jenssen

Anløp av 
Hurtigruten to ganger daglig
Smal renne
8484

3 HINT: 
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Avgjørende for et godt og effektivt tilsyn er at den som utfører 
tilsynet har god oversikt over de faktiske forholdene. 

For å få dette finnes i gjeldende havne- 
og farvannslov § 53 regler som gir til-
synsmyndighetene rett til opplysninger 
og gransking. 

§ 53, første ledd.
Bestemmelsen suppleres med § 14 i 
forvaltningsloven, som gjelder saks-
forberedelsen ved pålegg om å gi opplys-
ninger, og samme lovs § 15 som gjelder 
fremgangsmåten ved granskning. Etter 
§ 53, første ledd gis “myndigheten som 
utfører tilsyn i henhold til § 52” rett til 
uhindret adgang til havner, farvann og 
tiltak i farvannet. Med “tiltak i farvan-
net” menes slike tiltak og innretnin-
ger mv. som er søknadspliktige etter 
bestemmelsene i lovens kapittel 3 og 4. 
Ordet “farvannet” dekker sjøområdet 
som faller inn under lovens geografiske 
virkeområde, se § 2. 

Uhindret adgang.
Retten til uhindret adgang gjelder “så 
lagt det er nødvendig for gjennomførin-
gen av tilsynet”. Hva som er nødvendig 
er opp til tilsynsorganet selv å vurdere. I 
Ot.prp. nr. 75 (2007-2008) side 187 h. sp. 
understrekes at tilsynsorganet, ved sin 
bruk av bestemmelsen må ta et rimelig 
hensyn til eieren og dennes behov.

Begrepet “uhindret adgang” er omfat-
tende. At det gjelder de operative delene 
av et havneanlegg er sikkert, men 
etter forholdene vil det også kunne 
omfatte kontorlokaler etc. knyttet til 
anlegget. Ordet “uhindret” forutset-
ter eiers og drivers medvirkning, da 
det kreves at man blant annet sørger 
for å låse opp dører og porter samt 
gi opplysning om hvor ulike deler av 
tiltaket befinner er plassert. Eiers og 
drivers medvirkning kan kreves i den 
utstrekning dette er nødvendig for et 

fullstendig faktagrunnlag, slik at til-
synet får mulighet til å vurdere pålegg 
og endrede vilkår mv. 

Dersom eier eller den som driver et 
tiltak nekter adgang eller nødvendig 
medvirkning, kan det utferdiges fore-
legg etter lovens § 58. I noen tilfeller kan 
det bli tale om bistand fra politiet for å 
få gjennomført et tilfredsstillende tilsyn.

Tredjeparts eiendom.
I forarbeidene til gjeldende lov er det 
forutsatt at § 53, første ledd også gir 
adgang til andre eiendommer enn den 
der tiltaket er, dersom dette er nødven-
dig for å komme frem til det man ønsker 
å granske. Dette er sikkert greit dersom 
det bare er tale om en enkel gjennomfart 
gjennom eller over tredjeparts eiendom. 
Medfører tilsynet en sterkere belastning 
av tredjeparts eiendom kan det fort vise 
seg at adgangen til eiendommen slett 
ikke er så grei. Havne- og farvannslo-
vens hjemmel for bruk av tredjeparts 
eiendom vil i slike tilfeller kunne vise 
seg utilstrekkelig. 

I mange tilfeller er det behov for å 
gjennomgå dokumenter i tillegg til den 
rent fysiske inspeksjonen. Slike har 
tilsynsmyndigheten selvsagt også rett 
til å kreve utlevert. I noen tilfeller vil 
slike dokumenter gi et så fullstendig 
bilde av den faktiske situasjonen at en 
fysisk inspeksjon er unødvendig.

Annet ledd.
I § 53, annet ledds første punktum gis 
tilsynsorganet rett til å gi pålegg om å 
legge frem opplysninger og material av 
betydning for tilsynet. Her finnes en litt 
kryptisk angivelse av hvem slikt pålegg 
kan rettes mot, men meningen er enkelt 
nok at pålegg kan rettes til eier eller 
driver havner og annen aktivitet som 

er relevant for tilsynet i angjeldende 
farvann.

I lovens forarbeider legges til grunn 
at opplysningsplikten omfatter skriftlig 
material, så vel som muntlige forklarin-
ger. Plikten til å forklare seg må brukes 
med fornuft, og kan neppe pålegges 
andre enn de som, for det konkrete til-
synet, kan anses for sentrale personer. 

Opplysninger og informasjon tilsyns-
organet kan pålegge fremlagt, omfatter 
trolig bare slikt den pålegget retter seg 
mot, allerede er i besittelse av. Det kan 
ikke pålegges at vedkommende aktivt 
innhenter ytterlige opplysninger. 

Det eksisterer ingen alminnelig plikt 
til å gi tilsynsorganet informasjon. Av 
lovens ordlyd fremgår at plikten til å 
gjøre dette i prinsippet bare inntrer 
etter et pålegg om dette. Slike pålegg er 
enkeltvedtak og følger de regler, inklu-
dert de klageregler som gjelder for slike.

Utvidelse med begrensninger.
Etter § 53, annet ledds annet punktum 
kan kretsen av pliktsubjekter nevnt 
i bestemmelsens første ledd utvides, 
dersom “særlige grunner” tilsier dette. 
I loven sies ikke noe om hva slike “sær-
lige grunner” er, og lovens forarbeider 
er også tause. Tilsynsmyndigheten må 
foreta en konkret vurdering. Er det for 
eksempel slik at de som omfattes av 
bestemmelsens første ledd ikke kan 
eller vil gi informasjon, kan dette etter 
forholdene være en særlig grunn som 
gir mulighet for bruk av bestemmelsens 
annet ledd.

Da bruk av utvidelsen i § 53 i enkelte 
tilfeller kan være belastende, bør til-
synsorganet foreta en relativt nøye 
avveining før man konstaterer at “sær-
lige grunner” foreligger. En konkret 
avveining av nytte mot belastninger 
som påføres kan gi begrensninger. Det 
er ikke alltid greit for en ansatt å måtte 
gi informasjon arbeidsgiveren ikke kan 
eller vil gi. 

Om tilsyn II
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Taushetsplikt.
Bestemmelser om taushetsplikt kan 
også gi begrensninger, noe som fremgår 
av § 53, annet ledds tredje punktum. 
Det er imidlertid bare den lovbestemte 
taushetsplikten som gir grunnlag for 
å nekte å gi informasjon. I våre dager 
påberopes ofte taushetsplikt pålagt 
i intern instruks eller kontrakt. Slik 
taushetsplikt gir ingen rett til å nekte 
å gi opplysninger tilsynsmyndigheten 
ellers har krav på.

Etter § 53, tredje ledd har departe-
mentet rett til å gi forskrifter om gjen-
nomføringen av gjennomføringen av 

tilsynet, plikt til å medvirke og egen-
rapportering som kan tre i stedet for 
tilsyn. Departementet har til nå ikke 
brukt denne forskriftshjemmelen. 

Ny lov.
Så har vi igjen en ny havne- og far-
vannslov, som trer i kraft 1. januar 2020. 
I forrige artikkel om tilsyn fortalte vi at 
den nye loven viderefører ordningen i 
gjeldene lovs § 52 i den nye lovens 37. 
I det vesentlige gjelder dette også de 
andre bestemmelsene i gjeldende lovs 
kapittel om tilsyn. 

Når det gjelder tilsynsmyndighetens 

rett til uhindret adgang, heter det i for-
arbeidene til den nyeste loven (Prop. 86 
L side 174 h. sp.) at man nå har foretatt 
en utvidelse i forhold til § 53, første ledd. 
Etter ordlyden i nye § 38 kan det kreves 
uhindret adgang, også til tiltak plassert 
på land og til navigasjonsinnretninger 
og farvannsskilt.  n
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Livsnerven

Rognan industrikai
Industrikaia på Rognan i Nordland er særs viktig for den store 
industribedriften på stedet, Nexans. 

Kaia er bygget i tre trinn; 65 meter 
kaifront, klar høsten 2005, 140 meter 
kaifront, klar høsten 2012 og 204 meter 
kaifront, klar høsten 2018. Kaia er 35 
meter bred og vannddybden ved lav-
vann er 10 meter.

Totalt antall har Nexans levert cirka 
40 000 kilometer med kabel over kai i 
perioden 2005-2019.

Antall anløp pr. år varierer veldig ut 

fra aktivitet i fabrikken og lengde på 
prosjektene, men i snitt er det cirka fem 
til 15 for leveranse av kabel. I tillegg 
kommer diverse anløp relatert til andre 
aktiviteter (grus, pukk, tømmer etc.)

- Viktig for å overleve
- Utbyggingen av industrikaia har 
vært helt grunnleggende for vår vekst 
innen nye markedsområder, samt vår 

evne til å konkurrere i våre tradisjo-
nelle markeder gjennom effektive 
logistikkløsninger for transport ut i 
verdensmarkedet. I enkelte år har 
opptil 75 prosent av vår omsetning 
blitt skipet ut over industrikaia, så 
det sier seg selv at det ville vært 
usikkert om vi hadde evnet å over-
leve og utvikle oss som vi har gjort 
de siste 10 årene dersom kaia ikke 
hadde blitt bygd ut i denne perioden, 
sier plassjef Karl-Petter Johansen ved 
Nexans Rognan. n

«I denne spalten retter vi fokus mot en kai 
som er særdeles viktig i et lokalsamfunn, en 
vital kraft. Vet du om en livsviktig kai som bør 
omtales? Kontakt oss på 

tips@havnemagasinet.no.
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7 KJAPPE

1. Hva er de viktigste utfordringene de norske havnene står 
overfor?

Generelt for norske havner er det behov for et inntektsgrunnlag 
som gir kostnadseffektiv og miljøvennlig drift og kapital til å 
håndtere vedlikeholdsetterslep. Når det gjelder godsoverfø-
ring er utfordringen for havnene å bli en integrert del av en 
logistikkjede med effektive operasjoner for godsoverføring. 

2. Hva må gjøres for å rydde disse av veien?
De ulike transportformene (jernbane, fly, vei og sjø) må 
komme sammen og legge til rette for at det etableres effektive 
og miljøriktige transportkorridorer der overgangen mel-
lom transportformene oppleves enkel, fleksibel, effektiv og 
konkurransedyktig. 

3. Er norske myndigheter klare til å bistå i dette?
Det må vi tro. Det må satses på sjø og jernbane, og tilskudds-
ordningene må være målrettede og forutsigbare. Det vil 
være en fordel om myndighetene fokuserer på etablering 
av godskorridorer og legger til rette for samarbeid mellom 
transportformene. 

4. Hva er det som har gjort at man ikke har klart å flytte mer 
gods over til sjøtransport enn det man har klart?

Dette er nok sammensatt, men en årsak er at vei er blitt 
prioritert foran både sjø og jernbane. Dette har medført at 
vei har en mye større konkurranseevnen.

5. Hva må de ansvarlige gjøre for at langt mer skal kunne gå 
på kjøl?

De ulike transportformene har ulik finansiering og ulik grad 
av bidrag fra myndighetene og det gjør oppgaven vanskelig, 
men noe harmonisering mellom transportformene, mer fokus 
på etablering av effektive godskorridorer samt å gi vareeier 
et større ansvar for miljøavtrykket godset har underveis til 
forbruker, vil kunne øke bruken av sjøveien. 

6. Vil det hjelpe å legge for eksempel økonomiske hindringer 
på landtransporten? 

Ja, selvfølgelig, men om det er gjennomførbart er en helt 
annen sak.

7. Hvilket arbeid gjøres i din organisasjon for å bidra til å nå 
målsettingen om mer gods på kjøl? 

Bodø Havn har siden 2015, sammen med Tromsø Havn og 
Lødingen Havn, grundig utredet grunnlaget for å få etablert 
en godsrute som kombinerer båt mellom Tromsø og Bodø og 
jernbane videre til/fra Bodø. Både rederi og transportør på 
jernbanen var klar, da incentivordningen som skulle bidra til 
oppstarten, ble fjernet i revidert statsbudsjett i mai 2019.   

Kjersti Stormo 
havnedirektør, Bodø Havn KF

Oslo havn 1937
Mye har endret seg siden 1937, men slik så det ut på 
havna i Oslo den gang. Det var, den gang som nå, full 
sving på kranene og høy aktivitet. Bildet er hentet fra 
byhistorisk samling ved Oslo Museum og fotograf var 
Anders Beer Wiise. 

Den gang da...
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Der burde finnes enten en løsning på cruiseskipenes miljøav-
trykk, enten nasjonalt  eller i regi av EU, men det er dessverre 
usikkerhet om hvor og når en sådan løsning kommer. Derfor vel-
ger Aarhus Havn å gå egne veier i bestrebelsene på å skaffe 
bærekraftig energi til skipene i havna og samtidig leve opp til 
målet om å være CO2-nøytral i 2030.

AV ANDRÉ HAGEN

Aarhus Havn vil således arbeide for å 
få etablert et landstrømanlegg som får 
100 prosent grønn strøm fra solceller på 
bygninger i havna, samt fra vindmøller.

- Ambisiøst
- Den aktuelle debatten om landstrøm 
fokuserer primært på cruiseskip, men 
av de cirka 7000 skip som anløper Aar-
hus Havn hvert år, er det kun cirka 20 
cruiseskip som kan motta landstrøm. 
Hvis vi etablerer energiforsyning her på 
havna vil vi også kunne levere strøm 
til for eksempel mobile landstrømsen-
heter,  som kan anvendes av de øvrige 
skipstypene. Det er et meget ambisiøst 
prosjekt som krever utvikling av ny tek-
nologi, men vi mener det er riktig vei å 
gå, sier havnedirektør Jakob Flyvbjerg 
Christensen.

Marginal utnytting
Konsulentselskapet COWI har utarbei-
det en landstrømsanalyse for Aarhus 
Havn. Den viser at det vil koste Aarhus 
Havn 42 millioner danske kroner å eta-
blere et landstrømanlegg som kun kan 
brukes av et begrenset antall cruiseskip. 
Utfordringen vil derfor stadig være de 
resterende cruiseskipene og de øvrige 
skipene på havna.

- I Aarhus har vi et mål om å være 
CO2-nøytrale i 2030. Derfor kan vi 
ikke investere 42 millioner kroner i et 
landstrømanlegg som kun endrer CO2-
håndteringen marginalt, fastslår Jakob 
Flyvbjerg Christensen. 

Han understreker samtidig at en 
nasjonal eller EU-basert løsning abso-
lutt ville vært å foretrekke.

Aarhus Havn har måttet gå sine egne veier for å sikre en mer bærekraftig utvikling av havna, ikke minst for å redusere utslipp fra cruise-
flåten. Utfordringen har vært å unngå kostbare investeringer som gir bare marginal effekt. 

FOTO: JAN KEJSER.

- En politisk regulering i forhold til cruise-
skipene ville stille alle havner likt. Men det 
kan vi ikke vente på. Derfor er det min vur-
dering at den løsningen vi velger nå, er den 
beste for Aarhus og for byens borgere, sier 
havnedirektør Jakob Flyvbjerg 
Christensen. 

FOTO: POUL MADSEN.

Går sine egne veier for å skaffe 
bærekraftig energi til skipene
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Vanskelig tilpasning
- En politisk regulering i forhold til cruiseskipene ville stille 
alle havner likt. Men det kan vi ikke vente på. Derfor er det 
min vurdering at den løsningen vi velger nå, er den beste for 
Aarhus og for byens borgere, sier havnedirektøren.

Han erkjenner at det kan være ganske vanskelig å love 
noe rundt landstrøm, fordi hver dag har sin nye historie om 
fremtidens drivstoff til skip. Således er det en reel risiko for 
at mens man bygger landstrømanlegg, så vil skipene gå over 
til andre typer brennstoff, som for eksempel LNG, hydrogen 
eller batteridrift. Senest har rederiet Maersk meddelt at 
man i kommersiell sammenheng vil anvende matolje som 
drivstoff til containerskip.    

- Jeg tror at mange kan nikke bekreftende til at det er van-
skelig å agere i feltet omkring bærekraft, fordi utviklingen 
går så raskt at det vi vet i dag, er foreldet viten og teknologi 
i morgen. Vi har derfor valgt å satse på en seriøs løsning 
som kan skaffe 100 prosent grønn energi og som kan brukes 
i bredere forstand enn bare til cruiseskip, forteller Jakob 
Flyvbjerg Christensen. Han nevner også andre skipstyper 
og havnas virksomheter som opplagte brukere av strøm fra 
solceller og vindmøller. n

INNOVATIVE 
OFFENTLIGE
TOALETT

Våre toalettmoduler 
tilpasses ethvert behov og infrastruktur.

www.ptmodular.com
www.momek.no

Går sine egne veier for å skaffe 
bærekraftig energi til skipene
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EUs personvernforordning GDPR (General Data Protection 
Regulation, EU) 2016/679) ble norsk lov den 20. juli i fjor. 
Reglene medfører større ansvar for den enkelte virksomhet til 
å sette seg inn i og vurdere lovlighet ved behandling av person-
opplysninger, oppfylle de registrertes rettigheter og være i 
stand til å dokumentere (bevise) at virksomheten har gjennom-
ført tiltak for å etterleve personvernforordningen.

AV ELISABETH KRAUSS-SVENSRUD,   

ADVOKATFULLMEKTIG

Hvordan står det til med norske hav-
ners etterlevelse av GDPR ett drøyt 
år etter at reglene begynte å gjelde i 
Norge? 

Advokatfirmaet Østgård har i flere 
år arbeidet for en rekke norske havner, 
og i den senere tid også med person-
vernspørsmål. Etter hva vi erfarer, har 
mange norske havner arbeidet hardt for 
å sikre etterlevelse av GDPR. 

Likevel er det nok flere som ikke er 
helt i mål med de aktivitetene som var 
planlagt. Hvis slike halvferdige GDPR-
prosjekter ikke fullføres er det en dårlig 
utnyttelse av tid og penger som allerede 
er brukt på prosjektet. Et halvferdig 
GDPR-prosjekt er heller ikke tilstrekke-
lig for å ivareta ansvaret som behand-
lingsansvarlige etter GDPR.  

Andre havner har kanskje 
ennå ikke kommet i gang med 
sitt arbeid for å sikre GDPR-
etterlevelse. 
Det kan være at disse opplever at risi-
koen for å bli tatt av Datatilsynet er liten. 
Når GDPR nå har satt seg, og Datatilsy-
net har lagt bak seg det første hektiske 
året med nytt regelverk, har Datatil-
synet selv uttalt at det vil prioritere 
flere tilsyn i tiden fremover. Risikoen 
for å bli kontrollert av Datatilsynet er 
derfor klart tilstede, og sannsynlig-
vis økende, i tiden framover. Praksis 
fra det siste året hvor GDPR har vært 
gjeldende viser også at konsekvensen 
ved å ikke følge regelverket kan være 

overtredelsesgebyr i million-klassen. 
Som eksempler kan nevnes at Data-

tilsynet her hjemme har sanksjonert 
Bergen kommune med en bot på 1,6 
millioner kroner for manglende sikker-
het i skolers IT-systemer. Datatilsynet 
har også varslet bot til Oslo kommune 
på 2 millioner kroner etter at det ble 
funnet en stor sikkerhetsbrist i Skole-
melding–appen. I tillegg har datatilsyn 
i både Danmark, Nederland, Polen og 
Portugal gitt eller varslet bøter på over 
2 millioner kroner for brudd på slette-
plikt, informasjonsplikt og manglende 
sikkerhet.

En annen grunn til at noen havner 
ennå ikke har kommet i gang med sitt 
arbeid for å sikre havnas etterlevelse 
av GDPR kan også skyldes at GDPR er 
et omfattende EU-regelverk, som opp-
leves krevende å sette seg inn, særlig 
i den hektiske arbeidshverdagen som 
mange havner står i. Oppgavene som må 
gjøres gjennom GDPR skiller seg også 
stort fra havners kjernedrift som gjerne 
består av lossing, utbygging eller annen 
prosjektering. Arbeidet med GDPR kan 
derfor ha blitt utsatt på ubestemt tid. 

En slik tilnærming gjør imidlertid 
havnene dårligere rustet for å håndtere 
henvendelser fra kunder, samarbeids-
partnere og andre enkeltpersoner. En 
åpenbar effekt av GDPR er at samfun-
net nå har høyere forventning til at 
alle virksomheter opptrer i samsvar 
med personvernreglene. Personvern 
har blitt et brukerkrav, og havner som 
ønsker å sette sine kunder og brukere 
i sentrum må forstå innholdet i GDPR 
og følge reglene. Kontroll med hvordan 

personopplysninger behandles og ruti-
ner for hvordan forespørsler og andre 
henvendelser løses er derfor viktig for å 
sikre at allmennheten har tillit til at nor-
ske havner drives lovlig og profesjonelt. 

En del norske havner opplevde kan-
skje også at «drivet» ble borte da GDPR 
trådte i kraft uten at det fikk noen umid-
delbare konsekvenser for dem. Det kom-
mer imidlertid stadig nye avklaringer 
gjennom veiledninger og praksis fra 
Datatilsynet, andre europeiske tilsyns-
myndigheter og EUs Personvernråd. 
Det gjelder derfor å følge med.

Kameraovervåking
Et eksempel på dette er Personvernrå-
dets (European Data Protection Board) 
nye retningslinjer om behandling av 
personopplysninger ved kameraovervå-
king under GDPR. Kameraovervåking 
er et utbredt verktøy i norske havner, 
og brukes blant annet til å sikre ISPS-
områder, ivareta sikkerhet og motvirke 
kriminalitet og gi live-informasjon om 
værforhold og annen aktivitet i havnene.

Retningslinjene fra Personvernrådet 
skal sørge for større klarhet rundt kra-
vene til kameraovervåkning og sikre lik 
praksis for virksomheter som bruker 
overvåkingskameraer i hele EU og EØS. 
For eksempel inneholder retningslinjene 
avklaringer knyttet til lagringstid, slet-
teplikt, ansiktsgjenkjenning og varsling 
av at overvåking finner sted. 

For norske havner er det viktig å følge 
med på slike avklaringer om hvordan 
GDPR-reglene skal praktiseres. Særlig 
gjelder det ved behandling av personopp-
lysninger ved kameraovervåking, fordi 
dette er en behandling de fleste havner 
foretar i større eller mindre utstrekning. 
Men andre avklaringer, for eksempel 
knyttet til valg av rettslig grunnlag og 
generelt krav til sikkerhetstiltak og 
dokumentasjon, er også relevant. Det 
ventes også nye og skjerpede regler 
innen direkte markedsføring og bruk av 
informasjonskapsler når forordning for 
personvern og elektronisk kommunika-
sjon (ePrivacy Regulation) vedtas i EU. 

Ett år med GDPR – status 
for norske havner 
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Bruk av ny teknologi – 
implementering av personvern
Personvern er også et relevant kriterium 
når nye systemer og ny teknologi skal 
tas i bruk i norske havner. 

Det kan dreie seg om å ta i bruk noe 
helt nytt, eller evt. kun et bytte av leve-
randør eller programvare, for eksempel 
for standardoppgaver som e-post, fak-
turering, lagring eller arkivering. Det 
avgjørende for hvilken plass GDPR skal 
gis i slike prosjekter beror på i hvilken 
utstrekning systemet eller teknologien 
involverer behandling av personopp-
lysninger, og hvor omfattende og «pri-
vat» den personlige informasjonen som 
behandles er. 

Et eksempel på dette kan være inn-
føring av såkalt smart kameratek-
nologi. Havnemagasinet omtalte et 
eksempel på dette i sin utgave 1/2019 

(Termiske kameraløsninger kan redde 
liv i havneområdet). 

Ulike former for videoanalyse kan 
kartlegge hva slags objekter som er i 
bildet, utløse alarmer basert på hvor 
og hvordan objektene beveger seg og 
gjenkjenne ansikter. Dette kan brukes 
til å oppdage når noen klatrer over et 
gjerde eller krysser et punkt, telle men-
nesker eller analysere bevegelser på en 
arbeidsplass eller offentlig sted. 

Bruk av slik teknologi krever særlige 
vurderinger av hvilken betydning bruk 
av et nytt system har for de berørtes 
personvern. 

Noen ganger kan vurderingen gjøres 
kort fordi det viser seg at systemet ikke 
involverer personopplysninger. Det er 
for eksempel tale om bruk av et varme-
søkende (termisk) kamera, hvor det ikke 
er mulig å identifisere enkeltpersoner 

som fanges opp. Det er likevel viktig av 
personvernet berøres i prosjektfasen, og 
vurdering av om det behandles person-
opplysninger dokumenteres. 

Når teknologien involverer 
personvernspørsmål
I andre sammenhenger kan system 
vise seg å ha stor innvirkning for noens 
personvern. Et eksempel er kamera 
som tar i bruk ansiktsgjenkjenning 
(biometrisk data) for å gi adgang til et 
område. Biometriske opplysninger som 
behandles med formål å identifisere 
en fysisk person regnes som en særlig 
kategori av personopplysninger som 
er underlagt strengere krav til lovlig 
behandling. Innføring av slike verktøy 
krever dermed nøye overveielser og 
tilsvarende dokumentasjon. n

Elisabeth Krauss-
Svensrud er tidligere juri-
disk rådgiver i Datatilsynet 
og advokatfullmektig i tek-
nologiavdelingen til 
Advokatfirmaet DLA Piper. 
Hun har særlig ekspertise 
knyttet til de grunnleg-
gende vilkårene for lovlig 
behandling av personopp-
lysninger, og har erfaring 
med gjennomføring av 
GDPR-prosjekter for både 
offentlige og private virk-
somheter. I dag jobber 
Elisabeth Krauss-
Svensrud som advokatfull-
mektig i Advokatfirmaet 
Østgård i Tromsø med råd-
givning for små og mel-
lomstore bedrifter særlig 
innenfor rettsområdene 
personvern, kontrakter og 
fast eiendom.

ADVOKATFIRMAET ØSTGÅRD HAR BISTÅTT FLERE NORSKE HAVNER MED Å SIKRE GDPR-
ETTERLEVELSE. VÅRE RÅD TIL NORSKE HAVNER ER SOM FØLGER:  

�� Hvis havnen ikke er kommet i gang med å 
sikre etterlevelse av GDPR, er det ikke for 
sent å begynne nå – men tiden er overmo-
den. Første steg er å kartlegge hvordan hav-
nen behandler sine personopplysninger. 
�� For GDPR-prosjekter som allerede er igang-

satt må status gjøres opp. Hvis prosjektet 
ikke er fullført, må man sette nye og realis-
tiske frister for å fullføre og tilføre nye res-
surser om nødvendig.

�� Sørge for at det er god nok kunnskap om 
GDPR i virksomheten og legge en plan for 
hvordan havnen best kan sikre sin GDPR-
etterlevelse over tid. Vårt råd er å ha dedi-
kerte ressurser til dette (personvernombud 
eller annen person), som tilegner seg nød-
vendig kunnskap og erfaring over tid. 
�� Sørge for jevnlig (f.eks. årlig) rapportering 

om status på personvernområdet til havnens 
ledelse.

�� Åpenhet og informasjon om hvordan per-
sonopplysninger behandles i virksomheten 
er grunnleggende for å ivareta GDPR. Sørge 
derfor for å ha en oppdatert og tydelig 
personvernerklæring enkelt tilgjengelig på 
havnens nettside. 
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Kystverket mottar enorme mengder data om skipstrafikk gjen-
nom systemene AIS, SafeSeaNet og Njord. Nå er trafikkdata-
ene gjort tilgjengelig for publikum i Kystverkets nye digitale 
datavarehus, Kystdatahuset.

AV ANDRÉ HAGEN

Kystdatahuset kan være et nyttig 
verktøy for mange, deriblant journa-
lister, havner, kommunale planleggere 
og saksbehandlere, beredskapsplanleg-
gere, planleggere i den maritime nærin-
gen, politiet, forskere og studenter.

 Datavarehuset er tilgjengelig og gra-
tis for alle. For å bruke systemet må 
man registrere seg som bruker i Kyst-
datahuset på www.kystdatahuset.no  

Høyoppløselig AIS.data 
I Kystdatahuset kan du finne histo-
riske data om anløp til norske hav-
ner, seilingsmønster og trafikktyper. 
Datavarehuset inneholder høyopp-
løselige AIS-data og informasjon 
fra anløpsmeldinger fra skip til den 
nasjonale meldingsportalen SafeSea-
Net Norway.

Dataene er strukturert, vasket og 
beriket med skipsinformasjon for å gi 
rask og fyldig informasjon om skip og 
deres bevegelser.

Flere datakilder 
I Kystdatahuset tilbyr Kystverket his-
toriske data primært fra to datakilder. 
Den ene er AIS-data som viser hvor skip 
har seilt. Den andre kilden er anløps-
meldinger fra SafeSeaNet som innehol-
der informasjon om avgangshavn og 
ankomsthavn per skip eller aggregert 
til steder.

AIS-dataene er for perioden 2013-
2019, mens anløpsmeldingene er for 
perioden 2011-2019. Nyeste dag er om 
lag 2-3 dager tilbake i tid.

Aktuelle bruksområder
Det nye digitale datavarehuset er 
svært velegnet dersom man trenger 
å vite mengde og type trafikk som 
anløper ei havn, en kommune eller 
et egendefinert område. Da kan man 
hente ut informasjon fra de rapporterte 
anløpsmeldingene. Lkeså hvis man 
skulle trenge oversikt på skipstra-
fikk i et område til bruk i planarbeid 
(arealplaner og beredskapsplaner) og 
saksbehandling tilknyttet sjøareal kan 
man bruke AIS-data for et område 
eller passeringslinje.

Kystdatahuset hjelper en også der-
som man planlegger plassering av en 
ny installasjon i et sjøområde. Da lar 
systemet en sjekke og dokumentere 
sjøtrafikken i det aktuelle området ved 
å bruke AIS-data.

Anløpsmeldinger og 
sporingsdashbord
Ønsker man informasjon om utvik-
lingen i skipstrafikken over tid gene-
relt eller for spesifikke skipstyper, 

Nytt digitalt datavarehus gir tilgang 
til data om skipstrafikk

Kystverket har tilgjengeliggjort enorme mengder data om skipstrafikk gjennom sitt nye 
digitale datavarehus, Kystdatahuset. Som for eksempel data over trafikk i et område. Her 
fra Brevik og Langsesund i mai i år. 

ALLE ILLUSTRASJONER: KYSTVERKET. 

Dette bildet viser oversikten over passeringer ved Salhus bro i perioden mai-juni 2019. 



 HAVNEMAGASINET    43

 

skipsstørrelser eller områder som fylke 
eller kommune, finner man dette ved å 
bruke anløpsmeldingene.

Skulle det være behov for å rekon-
struere og analysere seilasene til noen 
få skip eller alle skip i et område i en 
periode, kan dette gjøres med sporings-
dashbordene som er basert på AIS-data.

Dersom det er behov for trafikkdata 
som grunnlag for akademiske studier 
eller oppgaver, kan disse lastes ned hele 

datasett fra datadelingsportalen og/eller 
analysere data i de ulike dashbordene. 
Statistikk eller andre fakta om skips-
trafikk til journalistiske reportasjer og 
nyhetssaker er også lett tilgjengelig i 
Kystdatahuset. n

Nytt digitalt datavarehus gir tilgang 
til data om skipstrafikk

Her er en skjermdump som viser sporing av området rundt Tromsø, hentet ut 4. juni i år.

DB Schenkers sjøfraktprodukter gjør livet enklere for over 700 000 kunder i 130 land. Uansett hvor forsendelsen 
din skal, vil de innovative løsningene våre danne forbindelsen mellom markedene der du kjøper og selger.

Din kontakt i Norge: Schenker AS, Alnabruveien 15, 0668 Oslo. Tlf. 22 72 75.00. www.dbschenker.no

      Kampanje på 
sjøfrakt fra Asia til Norge
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For annonsering kontakt Hilde Holtekjølen – tlf: 47 90 12 70 06

FINNMARK TROMS

NORDLAND

TRØNDELAG

www.tromso.havn.no

MØRE OG ROMSDAL

KRISTIANSUND OG 
NORDMØRE HAVN IKS

- Midt-Norges viktigste transportknutepunkt 
på sjø og land

WWW.KNHAVN.NO

Tlf: 400 06 504 | info@knhavn.no 
Havnevakt: 992 99 120

 Hamnegata 8,  
6413 Molde

Telefon: 71 19 16 20
office@molde-romsdalhavn.no
www.molde-romsdalhavn.no

Molde og Romsdal 
Havn IKS

Rørvik havn 
Fjordgata 10 b. 

7900 Rørvik
Tlf: 74390081
 post@nthr.no 
www.nthr.no

Skansekaia 3 C, 6002 Ålesund
Telefon: 70 16 34 00

 Telefaks: 70 16 34 01
post@alesund.havn.no
www. alesund.havn.no

Tlf:  78 44 69 10
Havneveien 24, 

9515 Alta 
(Snøhvitkaia)

E-post: post@altahavn.no
www.altahavn.no

Besøksadresse: Rik. Kaarbøs gt. 2, 
9405 Harstad

Postadresse: c/o Postmottak,  
Postboks 1000, 9479 Harstad

Fakturaadresse: c/o Fakturamottak, 
Postboks 1000, 9479 Harstad

Tlf: +47 770 01212 Havnevakta
Havnevakta@harstad.kommune.no

Tlf: +47 770 01210 Sentralbord
Harstadhavn@harstad.kommune.no

www.harstadhavn.no

Modulvogntog 25,25 meter
på e12 sverige-Mo i rana

Tlf: 75 13 47 00/Faks: 75 13 47 01 
post@moiranahavn.no

www.moiranahavn.no

TransporTnav for bil, 
båT og bane.

Bodø Havn KF · Pb. 138, 8001 Bodø
Tlf 75 55 10 80 · Fax 75 55 10 90

fi rmapost@bodohavn.no
bodohavn.no

Del av det komplette
knutepunktet i nord

SKIP - TOG - BIL - FLY

AUST-AGDER

Tel: + 47 975 27000
post@arendalhavn.no
www.arendalhavn.no

Arendal
Havne

VEST-AGDER

Mandal Havn KF
Ballastbrygga

Nordre Banegate 35
4515 Mandal

Telefon: 4000 5152
www.mandalhavn.no

mandalhavn@mandal.kommune.no

Helgeland
Ha nIKS

post@helgelandhavn.no
www.helgelandhavn.no

Båtsfjord Havn K/F
Postboks 74

9991 BÅTSFJORD
Telefon: 78 98 55 10
Telefaks: 78 98 38 60

www.hammerfesthavn.no

Hammerfest Havn KF 
Besøksadresse: Hamnegata 1, 

9600 Hammerfest 
Postboks 123 9615 Hammerfest-

Telefon: +47 78407400
Faks: +47 78407401 

post@hammerfest.havn.no

www.sortland-havn.no
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For annonsering kontakt Hilde Holtekjølen – tlf: 47 90 12 70 06

Telefon: 51 46 32 80
Telefaks: 51 46 32 81

post@egersund.havn.no
www.egersund.havn.no

SOGN OG FJORDANE

ROGALANDHORDALAND

www.bergenhavn.no

Pb. 6040, 5892 Bergen
Telefon: 55 56 89 50
Telefaks: 55 56 89 86

E-post: 
bergen.havnevesen@bergenhavn.no

FLORA HAMN KF
Florø hamn er eit knute-
punkt for sjøtransport, 
midt mellom Bergen 

og Ålesund
Telefon: 57 75 67 40

24 T vakt: 91 31 80 00

www.florahamn.no

Besøksadresse: Flåm Hamn

www.aurlandhavn.no
post@aurlandhavn.no

Hamner i Aurlandsfjorden 
og Nærøyfjorden

TELEMARK

Strømtangvegen 39
3950 Brevik

 
tlf. 35 93 10 00

grenland-havn.no
ghv@grenland-havn.no

 

Postboks 186
5501 Haugesund

Telefon: 52 70 37 50
Telefax: 52 70 37 69

www.karmsund-havn.no

EN UNIK ANNONSEKANAL
Leserundersøkelser viser at annonsering gjennom magasiner som Havnemagainet ofte 
har en verdi som er opp mot fem ganger høyere enn tilsvarende i for eksempel dagsavis.
Med bakgrunn i faglig vurderte artikler, som fordrer «dypdykk» blant våre lesere, har 
hvert nummer av Havnemagasinet lang levetid. 

Hos oss vil dine 
annonser treffe mye mer 
riktig, enn dersom du for 
eksempel velger å annonsere i en 
riksdekkende dagsavis.
En stor del av våre lesere er 
beslutningsdyktige ledere og gjennom å 
annonsere i Havnemagasinet når du de 
som fatter beslutninger om investeringer 
i og tilknyttet havnedrift. hilde@a2media.no

90 12 70 06

Kontakt Hilde, vår 
annonseansvarlig 
på telefon

eller på e-post
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For annonsering kontakt Hilde Holtekjølen – tlf: 47 90 12 70 06

Tollbugata 2
postboks 167
3192 Horten

Tlf. 33 08 64 00

postmottak@hortenhavn.no
www.hortenhavn.no

Ved å annonsere i Havnemagasinet når dere potensielle kunder som  
havneanlegg og havnerelatert industri, samt sjøtransport og logistikk.

Hilde Holtekjølen, tlf: 90 12 70 06 
hilde@a2media.no

BUSKERUD

Farger
PMS 280    CMYK 100 - 72 - 0 - 18

drammenhavn.no

post@drammenhavn.no

Tel: +47 32 20 86 50

OFFENSIV
KRANSATSINGBidrar til4200 årsverkRenser havnaMislikernedlegging

Side 8
Side 12

Side 16

Side 22

HISTORISK RESULTAT

Sjøtransporti skyggen
Kjærkomment

vindprosjekt
Helhetligmiljøarbeid

Side 24

Side 8

Side 10

Side 14
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VESTFOLD ØSTFOLD

Nedre Langgate 36
3126 TØNSBERG
Telefon: 33 35 45 00
Telefaks: 33 33 26 75
tonsberg.havn@tonsberg.kommune.no

firmapost@borg-havn.no
Tlf: +47 69 35 89 00

Øraveien 27
Gamle Fredrikstad

www.borg-havn.no

Prøv en annonse i 
Havnemagasinet!

Ring Hilde,
tlf: 47 90 12 70 06

Sandefjord 
havnevesen

Tollbugt. 1
3210 SANDEFJORD

Telefon: 33 41 64 38
Telefaks: 33 46 26 13
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OFFENSIV
KRANSATSINGBidrar til4200 årsverkRenser havnaMislikernedlegging

Side 8
Side 12

Side 16

Side 22

Kystbudsjettet har ennå ikke kommet ordentlig ut fra start-
blokka i en ellers sterk satsing på samferdsel. Får kysten være 
med på festen i 2020? 

AV BERNT CHRISTOFFER AABY,   

RÅDGIVER I NORSKE HAVNER

Vi lever i et stadig mer underfinansi-
ert velferdssamfunn med synkende 
oljeinntekter og stigende samfunns-
kostnader. Når nye klimamål samtidig 
krever omstilling, må vi bruke hver 
krone i statsbudsjettet smartere. 

I denne sammenheng mener Norske 
Havner at tiden er inne for å investere 
og høste av muligheten som ligger 
langs sjøveien. Frakting av mer gods 
på kjøl vil redusere miljøutslippene, 
øke trafikksikkerheten på norske veier 
og redusere vedlikeholdskostnader på 
veinettet. 

En større satsing på sjøtransport er 
smart bruk av kronene i statsbudsjettet 
og i tråd med samferdselsministeren 
ønske om mer infrastruktur og økt sam-
funnsnytte for hver investerte krone. 

Kysten henger etter i historisk 
satsning på samferdsel 
Det var derfor knyttet stor spenning til 
den historiske satsingen på samferd-
sel i Nasjonal transportplan 2018-2029 
(NTP). Ville regjeringen følge opp sine 
intensjoner om økt brukt av sjøveien 
med årlige bevilgninger?

To år inn i perioden har kystkapitlet 
stått på stedet hvil, og oppfølgingen av 
sjøveien ligger allerede langt etter andre 
områder i NTP. Hvis denne trenden fort-
setter, vil satsingen på kyst bare være 70 
prosent av målet, noe som betyr at sjø-
transporten allerede vil ha et etterslep 
på hele 3,6 milliarder 6 år inn i planen. 

Tiltakene på vei oppfyller målene i 
langt større grad, og her ligger man på 
93 prosent. Det kan ikke bety annet enn 
at vi vil se en sterk vekst i veitrafikken 
de neste årene. 

Forventer kystløft
Når den nye havne- og farvannslo-
ven trer i kraft fra nyttår overføres 
alt ansvar for utbedring av farleder til 
staten. Trygge og sikre farleder krever 
bevilgninger for å gjøre nødvendige 
tiltak, men også her henger man etter 
med hele 677 millioner kroner to år inn 
i planen. Overføringen av ansvaret bør 
legge til rette for en økte budsjettposter 
øremerket til utbedring.

I 2017 introduserte regjeringen en 
tilskuddsordning for overføring av gods 
fra vei til sjø. Ordningen ble godt mot-
tatt, og i Kystverkets evaluering ble den 
anbefalt videreført. Det var derfor svært 
overraskende at regjeringen valgte å 

nulle ut hele ordningen i revidert stats-
budsjett for 2019. Det er likevel et lite 
lys i fyret siden statsminister Erna Sol-
berg har lovet at det skal finnes søkbare 
midler til gods på båt mellom Bodø og 
Tromsø. 

Nye tiltak
Ett av de nye tiltakene i NTP som hav-
nene har sett frem til, er tilskuddsord-
ning for effektive og miljøvennlig hav-
ner. Ordningen kom på plass i år, og 
har allerede hatt stor etterspørsel. Slike 
tiltak er viktige for å legge til rette for 
det grønne skiftet for transportsekto-
ren. Norske Havner forventer at denne 
videreføres, og at havnene får en større 
pott å konkurrere om.

Norske Havner var nylig på Aren-
dalsuka for å diskutere de ulike tilta-
kene som kan gjøre norsk godstransport 
grønnere og mer effektiv. Vi forventer 
at regjeringen satser på kyst og sjø-
transport fremover. Mer godstransport 
på kjøl er viktig for at vi skal være i 
stand til å møte en forventet økning i 
transport samtidig som vi skal oppfylle 
våre klimaforpliktelser. 

En krone til sjøen blir fort ti kro-
ner i lomma. Økt bruk av kysten kan 
ikke bare redusere transportsektorens 
enorme karbonavtrykk, men samtidig 
øke trafikksikkerheten og redusere en 
økende veislitasje som følger naturlig 
med tungtransporten.  n

Norske Havner har forventninger om at kysten løftes frem i det kommende statsbudsjettet. 
ILLUSTRASJONSFOTO: ANDRÉ HAGEN/HAVNEMAGASINET.

Skjær i sjøen 
eller ny kurs?
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Sjøbunnen i indre havn i Arendal er ferdig ryddet for miljøgifter. 
Områdene som er ryddet, tilsvarer om lag 5 fotballbaner.

AV ANDRÉ HAGEN

- Regjeringen har prioritert høyt å 
rydde opp i forurenset sjøbunn i Aren-
dal. Arbeidet har pågått i mange år, og 
jeg gratulerer Arendal med nå å komme 
i havn, sier klima- og miljøminister Ola 
Elvestuen.

Samarbeid 
- Det har vært et godt samarbeid mel-
lom stat og kommune, noe som byens 
befolkning vil nyte godt av. Tildekkin-
gen av den gamle forurensingen gjør 
at vi stanser spredning av miljøgifter i 
sjøen utenfor Arendal. Forurensningen 
har kommet fra gammel industri, og 
består av blant annet kobber, kvikksølv, 
tjærestoffer og tinnforbindelser. Nå er 
denne forurensingen under kontroll og 
miljøet blir bedre for alt som lever i og 
av sjøen. Det er det grunn til å feire, 
sier Elvestuen.

Industri var synderen
- Sjøbunnen i Indre Havn, selve indre-
fileten i byen, er blitt ny og ren. Fisk og 
andre dyr, tang og tare kan nå etablere 
seg der igjen, og badeplasser er blitt mer 
fristende. Forurensningen fra tidligere 
tiders virksomheter er nå fjernet, til glede 
for hele byens befolkning, sier direktør 
for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Deler av Arendals havneområder 
har vært sterkt forurenset av særlig 
miljøgiftene PAH og PCB, fra tidligere 
tiders industri, utskiping av trelast og 
jernmalm, båttrafikk og avrenning 
fra land. 

Sjøbunnen har vært den største foru-
rensningskilden for det marine miljøet 
rundt Arendal by. Undersøkelser viste at 
forurensningen utgjorte en uakseptabel 
risiko for helse og miljø. Området har 
vært blant de 17 prioriterte områdene 
i den nasjonale handlingsplanen for 
opprydding i forurenset sjøbunn.

Tildekket med rene masser
Oppryddingen i Indre Havn, som startet 
i 2013, har bestått i å dekke til sjøbunnen 
på et 31 500 kvadratmeter stort område 
med rene masser med sand og grus. 
Disse er lagt oppå sjøbunnen i et lag 
på 30- 40 centimeter. I noen områder er 
det lagt grovere masser på toppen for 
å hindre propelloppvirvling fra båter. 
Masser er hentet lokalt fra Reddal Sand.

Denne metoden skal sikre at miljø-
giftene kapsles inn og hindres fra å bli 
spredt videre til andre sjøområder og i 
næringskjeden.

I noen mindre områder er sjøbun-
nen mudret, og massene er levert til 
godkjent deponi.

Flere prøver av sjøbunnen
Fylkesmannen som er myndighet for 
oppryddingsarbeidet, har behandlet 
kommunens søknad om gjennomførin-
gen av tiltaket og har ført tilsyn med 
oppryddingsarbeidet.

Det har vært omfattende miljøover-
våking under tiltaksgjennomføringen. 
I tillegg er det tatt  en rekke prøver av 

Indre havn  
er blitt ny og ren

Klima og miljøminister Ola Elvestuen kunne ta 
den rene havna i nærmere øyensyn da han 
gjestet den tidligere i sommer. 

FOTO: HELENE THYGESEN/ARENDAL KOMMUNE 
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sjøbunnen etter tildekking for å  kon-
trollere at miljømålet nås. Resultatene 
skal oppsummeres i sluttrapporten fra 
tiltakene som sendes Fylkesmannen i 
løpet av høsten 2019. Mye tyder alt på 
at sjøbunnen rundt Arendal sentrum 
er blitt ren og det har vært å anse som 
trygt å benytte den til friluftsformål i 
sommer.

Spleiselag 
Oppryddingen av Kittelsbukt og Pollen 
har blitt gjennomført som et spleiselag 
mellom staten og kommunen. Staten 
ved Miljødirektoratet har finansiert 
omlag 60 prosent av tiltakskostnadene, 
og Arendal kommune har dekket resten. 
Tiltaket i Pollen og Kittelsbukt har totalt 
kostet omlag 20 millioner kroner.

Tidligere har det blitt gjennomført 
oppryddingstiltak både i forurenset 
grunn på land ved Eydehavn som ligger 

noen kilometer øst for Arendal sentrum 
og i sjøbunnen i Bukkevika.

Disse områdene ligger lenger øst i 
Tromøysundet og dit ble den kommunale 
havna flyttet i 2008. Oppryddingstil-
tak som har vært gjort der, og de nye 

tiltakene rundt Arendal sentrum vil 
redusere risikoen betydelig for at skips- 
og båttrafikk skal virvle opp og spre 
forurensede sedimenter i Arendal bys 
havneområder. n

Oppryddingen i indre havn i Arendal startet i 2013 og har vært gjennom omfattende til-
tak. Her et foto fra arbeidene. 

FOTO: ARENDAL HAVN. 

HVIS DU SKULLE 
HAVNE PÅ ANDØYA

ANDØY HAVN KF
Harbour office

Hamnegata 71, 8480 Andenes 
HAVNESJEF TLF. : 

41 64 22 92 Vaktmobil: +47 47 86 79 33 
HAVNESJEF e-mail: 

hakon.strand@andoy.kommune.no
www.andoy.kommune.no
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Også i Flekkefjord har man avsluttet arbeidet med å rense foru-
renset sjøbunn i de mest forurensede områdene rundt byen. 

Områdene som er ryddet for miljø-
gifter og tungmetaller, tilsvarer omlag 
ti fotballbaner.

Tungmetaller 
Listerfjordene er blant de 17 nasjonalt 
prioriterte områdene i Handlingsplanen 
for opprydding i forurenset sjøbunn. 
Listerfjordene består av tre delområder 
Flekkefjord, Farsund  og Fedafjorden. 
Det er området rundt Flekkefjord by som 
nå er ryddet opp. Omfattende undersø-
kelser viste at sjøbunnen i områdene 

var sterkt forurenset av tungmetaller 
som bly, kobber, krom og kvikksølv 
samt organiske miljøgifter som PAH 
(tjærestoffer ),  PCB og TBT som har 
lekket ut i fjorden fra tidligere tiders 
småindustri. Utslipp fra skipsverft og 
avrenning fra bymiljøet har også bidratt 
til forurensningen av sjøbunnen. Foru-
rensningen utgjorde en uakseptabel 
risiko for helse og miljø.

Det gjenstår et lite område i Logaka-
nalen som fortsatt ikke er ferdig mudret. 
Når dette er gjort, har til sammen over 

6500 kubikkmeter forurenset sjøbunn 
blitt fjernet og levert til godkjent mottak.

Vesentlig statlig bidrag
Oppryddingen av sjøbunnen har til 
sammen kostet vel 55 millioner kroner. 
Staten har dekket 41. 4 millioner kroner 
som er cirka  75 prosent av kostnadene. 
Flekkefjord kommune har betalt cirka 12 
millioner kroner. Noen private bidragsy-
tere har også bidratt i spleiselaget slik at 
prosjektet er blitt fullfinansiert.

Verftet SIMEK skulle opprinnelig 
også være med på spleiselaget, men 
siden det gikk konkurs i 2018, er det 
uklart om det vil være penger igjen som 
vil tilfalle oppryddingsprosjektet. n

Miljødirektoratet gir Horten kommune tilsagn om inntil 90 milli-
oner kroner til tiltak for å rydde opp i miljøgifter på sjøbunnen i 
Horten indre havn.

Ett år
– Med dette tilsagnet ligger alt til rette for 
at oppryddingsprosjektet kan starte til 
høsten. Etter planen skal arbeidet være 
ferdig i løpet av et års tid. Det er gledelig 
å kunne bidra til betydelig forbedringer 
for miljøet i et sterkt forurenset område, 
sier fungerende avdelingsdirektør Ann 
Mari Vik Green i Miljødirektoratet.

Pådriver
Takket være Forsvarsbygg som i flere 
år har vært en aktiv pådriver for å få 
avklart forurensingssituasjonen på 
områder tidligere eid av Forsvaret og 
ellers i sjøbunnen i Indre havn, har det 
vært mulig å få i stand et spleiselag for 
oppryddingen. Spleiselaget består av 
Horten kommune, Forsvarsbygg, Horten 

Industripark og Miljødirektoratet. I alt 
koster oppryddingen av Horten Indre 
Havn 168 millioner kroner.

Miljødirektoratets tilsagn dekker 75 
prosent av Horten kommunes kostna-
der ved oppryddingen, og halve statens 
kostnader ved opprydding etter et statlig 
eid verft i området fra perioden etter 2. 
verdenskrig. Horten kommunes andel 
av spleiselaget utgjør 15,1 millioner kro-
ner, mens Forsvarsbygg bidrar med 59 
millioner.

Pålegg
Horten industripark er pålagt av Fylkes-
mannen i Vestfold og Telemark å bidra 
med 4,5 millioner kroner. Dette pålegget 
er påklaget og dermed ikke endelig.

Miljøgifter i sjøbunnen
– Undersøkelser har påvist bly, kvikk-
sølv, PAH og PCB i havnebassenget. 
Skip som trafikkerer området kan bidra 
til oppvirvling av sjøbunnen og at mil-
jøgiftene spres, og det er risiko for at 
giftene kan tas opp i planter og dyr i 
området. Vannforekomst Horten Indre 
havn har moderat økologisk tilstand 
og dårlig kjemisk tilstand, så det er 
helt nødvendig å få ryddet opp i den 
forurensete sjøbunnen, sier Ann Mari 
Vik Green.

Miljøgiftene på sjøbunnen stammer 
fra skipsverftsvirksomhet, forsvarsakti-
vitet, annen industri og en nedlagt kom-
munal avfallsplass. De har vært tilført 
havnebassenget over lang tid, og stof-
fene har hopet seg opp i sedimentene.

Staten blar opp inntil 90 millioner kroner 
for å rydde opp i Horten indre havn. 

FOTO: HORTEN KOMMUNE. 

Ferdige også i Flekkefjord

90 millioner til rydding i Horten havn
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Skal gi bedre miljøtilstand
En helhetlig tiltaksplan for oppryd-
dingen ble utarbeidet av NGI (Norges 
Geotekniske Institutt) i 2016. Horten 
kommune ga samme år sin tilslutning 
til planen. De siste to årene har det vært 
gjort undersøkelser som grunnlag for å 
søke tillatelse til opprydding og statlige 
midler til gjennomføringen.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 
har gitt tillatelse til prosjektet på strenge 
vilkår.

Oppryddingen skal bidra til at mål om 
god kjemisk og økologisk miljøtilstand i 
vannforekomsten etter vannforskriften 
skal nås innen 2021.

Etter tiltakene skal sjøbunnen være 
ren, og området skal trygt kunne brukes 
til friluftsformål. n

Skissen viser områdene hvor det skal gjøres tiltak. De gule områdene skal tildekkes. I de 
områdene som er skravert skal det også mudres.

Til glede og informasjon om ren havn-pro-
sjektet har man laget saltpastiller med 
Hortenspiken. 

Mo i Rana Havn KF er medlem 
av Cruise Norway.

Mo i Rana – Den nye cruisedestinasjonen

Telefon: 75 13 47 00
E-post: havna@moiranahavn.no
www.moiranahavn.no
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LEVERANDØROVERSIKTEN
LEVERANDØRINDUSTRI TIL HAVN OG SJØTRANSPORT 

AF Anlegg
Innspurten 15

Postboks 6272, Etterstad
0603 Oslo

AF Gruppen Norge ASA
www.afgruppen.no
Telefon: 22 89 11 00
Telefaks: 22 89 11 01

Bygg og 
Anleggsentreprenør

Morkamyra 15, Furene
6105 Volda

Tlf: 70 07 88 83
Mob: 913 40 514

post@avage.as
www.avage.as

NRC Group ASA
Lysaker torg 25
1366 Lysaker

PB 18, 1324 Lysaker
+47 90 40 70 97

www.nrcgroup.com
org. Nr. 910 686 909

Aktiv Tankrens AS

Østre Aker vei 60
Tlf: 23 05 27 10

Faks: 23 05 27 11
tankrens@online.no

post@agdermarine.no

MUDRING OG 
MARINEOPERASJONER • Bygge- og anlegsteknikk

• Prosjektering av nyanlegg 
og rehabilitering.

• Rehabilitering og tilstands-
vurdering av kaier

• Undervannsinspeksjoner
• ROV og dykkere

Spesialister på 
spesialoppdrag 

over hele skandinavia

Gamle kragerøvei 12 A • 3770 Kragerø 
Tlf +47 970 00 111 • Fax +47 970 00 222
www.sjotjenester.no • mail: sjotjen@online.no

Kragerø Sjøtjenester A/S

Gamle Kragerøvei 12 A,
3770 KRAGERØ

Telefon: 970 00 111
sjotjen@online.no

Spesialister på 
spesialoppdrag 

over hele skandinavia

Gamle kragerøvei 12 A • 3770 Kragerø 
Tlf +47 970 00 111 • Fax +47 970 00 222
www.sjotjenester.no • mail: sjotjen@online.no

Kragerø Sjøtjenester A/S

Kragerø 
Sjøtjenester

SJØMÅLING

 

 

 

 Vi bidrar �l sikker seilas langs kysten 
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 teknisk beslutningsstø�e for 
 mudring, dumping og u�ylling
 i havner, farleder og vassdrag.
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AS

 

er godkjent �l sjømåling 

 og behandling av hydrografiske data �l 
navigasjonsformål
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www.geosubsea.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAN

A.VÅGE 

BYGG | ANLEGG | KONSULENT

www.kalmar.no 

Kalmar 
Care 
Vi utfører service på 
alt av maskiner og 
utstyr uansett merke.

Totalleverandør av 
sikkerhetsløsninger 
og verdihåndtering

ISPS-godkjent

 www.nokas.no

VAKTHOLD

STØRST PÅ 
SIKKERHET I 

NORGE, NORDEN 
OG VERDEN
Telefon 02452

Securitas.no
salg@securitas.no

MASKINER

Nærlandskartlegging
Innaskjærskartlegging
Målebåt for godkjent og 

detaljert sjømåling
Konsulenttjenester

GODKJENT AV 
KARTVERKET FOR 
SJØMÅLING TIL 

NAVIGASJONSFORMÅL
www.wisesurvey.no  
Tel. +47 453 80 889

LEDENDE 

 
MOBILKRANOPERATØR

www.cranenorway.com

Løft og transport i 
Norden til petroleum, 
industri, bygg/anlegg, 

vindkraft, o�shore

Tungløft og spesialtransport

Ingeniørtjenester

Totalentrepriser 
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LEVERANDØROVERSIKTEN
LEVERANDØRINDUSTRI TIL HAVN OG SJØTRANSPORT 

Multimaskin as

Med fokus på 
kvalitetsprodukter  

og god service
Brobekkveien 113,

0582 Oslo
Tlf: 22 65 79 40

Faks: 22 72 44 06

Vik Ørsta AS
Leverandøren med flest 
båtplasser i Norge, og 

markedsleder på 
flytebrygger, marinaanlegg 

og bølgedempere.
E-post: firmapost@vikorsta.no

Tlf: 70047000
www.vikorsta.no

O. E Hagen AS
Dykkerfirma
6783 STRYN

tlf: 91 77 66 63
avd. Kristiansand
tlf: 97 09 79 09
www.oehagen.no

Industrigata 25,
5537 Haugesund

Norway 
www.levelgroup.no

UTSTYR

Norges ledende leverandør av fenderløsninger 
og utstyr til havneanlegg, skip og offshore

Norges ledende leverandør av fenderløsninger 
og utstyr til havneanlegg, skip og offshore

Norges ledende  
leverandør av fender-
løsninger og utstyr til 
havneanlegg, skip og 

offshore

FencoNor
Postboks 231, 1431 Ås

post@fenconor
www.fenconor.no
Tlf: 64 90 67 50

Faks: 64 90 67 51

BRYGGER

6064 Haddal, Tlf: 70 01 90 50
ulsteinbetong.no

SOLID VARE
• Flytende hurtigbåtkaier • flytende 
liggekaier • flytemoloer • flytende 

servicebygg • oppdrettsflåter

MARINA SOLUTIONS AS
post@marinas.no // 70 30 08 90 

www.marinas.no 

TOTALLEVERANDØR AV 
FLYTENDE HAVNEANLEGG

Marina Solutions leverer 
og installerer flytende 
betongkonstruksjoner 
og marinaanlegg til norske 
havner.

DYKKING

TIPS OSS GJERNE OM 
TING VI BØR SKRIVE OM.

Send tips til: tips@havnemagasinet.no

OMRÅDESIKRING

• Industriporter 
• Offshoreporter 
• Hurtigporter 
• Lastesystem 
• Værtetting 

 
• Rullegitter 
• Brannporter/-dører 
• Branngardiner
• Strimmelgardin 
• Områdesikring/grinder 
• Automatisering

Portleverandør
Service

vår
styrke

VI TRYGGER SAMFUNN         
  OG VERDIER, LOKALT
     OG NASJONALT

www.gardasikring.no
post@gardasikring.no

proxll.no/havn

grønn teknologi

Alf Bjerckes Vei 28, 
0596 Oslo | Tlf: 22 08 81 00

BOMLØSNINGER / TRAFIKKTELLING  
BRANNSIKKERHET
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Legger til rette av 
ytterligere aktivitet 
ved havna

Hamnesmoloen i Mehavn var ferdig for noe over ett år siden, og 
har gjennom tiden siden vist at den fungerer slik den skal. Før 
ferien ble den offisielt åpnet. 

Utgangspunktet for utbyggingen var 
å få skjermet havneområdet i Mehamn 
bedre, da kaiområdene ikke ble skjer-
met godt nok av Vardholmmoloen (fer-
dig i 2012).

Økt aktivitet
Gleden var derfor stor da Kystverkets 
regiondirektør Jan Morten Hansen, 
varaordfører Gunn Mari Kverndal Kris-
tiansen og havnesjef Torfinn Vassvik 
foretok den høytidelige åpningen av 
moloen.

Nå ligger alt til rette for å videreut-
vikle havna med utdyping, flere kaier 
og flere fiske- og servicefartøy. Kom-
munen fikk på plass områderegulering 
av havna i Mehamn i 2018, som leg-
ger grunnlaget for ytterligere aktivi-
tet. Økningen av antall fiskefartøy, og 
utbygging av fiskemottakene er positiv 
utvikling av havna, som underbygger 
behovet for ei godt skjermet og opp-
gradert havn.

Utsatt åpning
- I Kystverket er det slik at regionen 
står for planlegging og prosjektering 
av tiltakene, Senter for utbygging står 

for utlysing, kontraktsoppfølging og 
gjennomføring av tiltakene, og leverer 
tilbake til regionen. Det er så regionen i 
samarbeid med kommunen som planleg-
ger og markerer ferdigstillelse/åpning. 
For Hamnesmoloen som andre moloer, 
tas produktet gradvis i bruk etter hvert 
som den bygges. Havna får nytte av 
denne underveis. Den var operativ med 
lys i løpet av høsten 2018. I samråd med 
kommunen ble åpningen utsatt i påvente 

av en passende anledning for å få mest 
mulig ut av en slik seanse. Men den 
anledningen kom aldri der det passet for 
alle, inkludert Samferdselsdep. Lenge 
ble den forsøkt samkjørt med åpning av 
Båtsfjord havn. Den åpningen ble også 
mye utsatt, og fant sted 21. august i år. 
Sent på våren ble det derfor bestemt  at 
vi knyttet åpningen av Hamnesmoloen 
til bolystuka i Gamvik kommune, som 
en passende ramme rundt. Det er altså 
ingen store tanker som ligger bak utsatt 
åpning, mer et forsøk på å få det til å 
passe best for flest mulig. For moloen 
ble tatt i bruk og virket før entrepre-
nøren forlot Mehamn, forteller Arnt 
Edmund Ofstad, senioringeniør ved 
regionkontoret til Kystverket i Troms 
og Finnmark.

Ingen allmenn ferdsel
Hamnesmolen er runddekt med stein-
blokk. Dette innebærer at den ikke er 
tilrettelagt for allmenn ferdsel som 
mange andre moloer, og at ferdsel på 
moloen derfor ikke er tillatt.

Moloen og fiskerihavna overfø-
res ved årsskiftet fra Kystverket til 
Troms og Finnmark Fylkeskommune, 
sammen med de andre fiskerihavnene 
som følge av regionreformen. Molen 
er den nest siste moloen Kystverket 
bygger i Finnmark. Siste prosjekt blir 

Hamnesmoloen skal sikre ytterligere vekst i havneområdet i Mehavn. 
BEGGE FOTO: KYSTVERKET.  

På snorklippingbildet ser vi blant annet Kystverkets regiondirektør Jan Morten Hansen, 
varaordfører Gunn Mari Kverndal Kristiansen og havnesjef Torfinn Vassvik. 

FAKTA:

Lengde 67 meter, høyde 6,2 meter, største 
dybde -30 meter
Entreprisekostnad 25 millioner inkl mva
Medgåtte mengder 85 000 m3 totalt
Byggetid september 2017 – august 2018
Entreprenør Alf Brekken og Sønner Drift AS
Kystverket Utbygging har stått for gjennom-
føring og byggeledelse

Kystverket Rederi har besørget  
molobelysning
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2019

SEPTEMBER 
10. - 11. SEPTEMBER - Asean Ports & Shipping, Phnom Penh
11. - 13. SEPTEMBER - NordPIANC, Hirtshals
11. - 13. SEPTEMBER - Coastal Cities 2019, Roma
12. - 13. SEPTEMBER - Havnekurs, Tromsø
17. SEPTEMBER - Smart Ports Summit Asia
24. - 26. SEPTEMBER - Supply Chain & Logistics Summit & Expo, 
Antwerpen
25. - 26. SEPTEMBER - Global Sustainable Shipping and Ports, 
København
25. - 26. SEPTEMBER - Tank Storage Asia 2019,
28. SEPTEMBER - Transport & logistikk, Lillestrøm

OKTOBER 

2. -  3. OKTOBER - Global Dredging Forum, London
8. - 10. OKTOBER - Port Feasibility & Valuation Course, Winjhaven
15. OKTOBER - African Ports Rail 2019, Durban
15. - 18. OKTOBER - Green Port Cruise & Congress, Oslo
2. OKTOBER - The Maritime Standard Awars, Dubai
22. - 24. OKTOBER - Baltic Sea Ports And Shipping, Gdynia
29. - 30. OKTOBER - TOC Americas, Cartagena

NOVEMBER 

5. - 7. NOVEMBER - Intermodal Europe, Hamburg
24. - 27. NOVEMBER - Corrosion and prevention 2019, Melbourne
26. - 28. NOVEMBER - Intermodal Africa, Douala 

DESEMBER 

3. - 4. DESEMBER - Port Security and Modernisation Asia Summit

Er det arrangementer vi har oversett og som burde stått her?  

Send oss en mail på andre@havnemagasinet.no.

PÅ KALENDEREN

Når du leser dette er vi allerede godt i gang med å produsere 
neste utgave av Havnemagasinet. 

Her vil vi blant annet bringe stoff fra Transport og logis-
tikk 2019, samt mye annet godt lesestoff fra havnesektoren. 

Har du tips til hva vi bør skrive om eller har du et eget 
bidrag som kan være interessant for våre lesere må du gjerne 
ta kontakt på tips@havnemagasinet.no eller ringe 46 77 50 50.

Vi har straks utgivelsesplanen for 2020 klar og det betyr at 
det er tid for å inngå årsavtaler for neste års annnonsering. 
Vår annonseansvarlig Hilde Holtekjølen når dere på telefon 
901 27 006 eller på e-post hilde@a2media.no.

Glem heller ikke å bestille våre tradisjonelle julehilsninger 
til årets siste utgave som kommer like før jul. 

AGNES HOV BJELLVÅG er ansatt i den 
nyopprettede stillingen som miljø- og 
utviklingssjef i Larvik Havn. Hun startet 
i jobben 1. september.

Bjellvåg kommer  fra stillingen 
som vannområdekoordinator for van-
nområdene i Vestfold og Telemark, 

Vannregion Vest Viken. Hun har lang erfaring med miljø- og 
sikkerhetsarbeid i private og offentlige virksomheter.

- Med Agnes på laget styrker vi oss på miljøsiden med en 
dedikert person, i tråd med vår satsing for fremtiden, sier 
havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

I sommer presenterte leder Tor-Arne 
Strøm og nestleder, Elin Smith ved Mo i 
Rana Havn  den nye havnesjefen for Mo 
i Rana Havn KF. 

– Vi har gleden av å informere om at 
BJØRNULF TVERÅ i dag har takket ja 
til stillingen som havnesjef i Mo i Rana 
Havn KF. Tverå kommer fra stillingen som administrerende 
direktør i Secora AS og har  tidligere også blant annet vært 
daglig leder i RockNor AS og i NordMiljø AS. Han er utdannet 
ingeniør offshore fra Statens Sikkerhetsskole i Haugesund, 

Med ansettelsen går Mo i Rana Havn også bort fra å ha stil-
lingen som havnefogd som øverste leder i organisasjonen.   

BJØRN FRITZELL har vært en kjent 
skikkelse i de norske havnene, senest 
som selger i Kalmar. Nå har han igjen 
skiftet beite og også satt kursen tilbake 
til Sverige som Sales Manager Heavy 
Trucks and Foreign Brands i Toyota Mate-
rial Handling Sweden.

NYTT OM NAVN NESTE NUMMER KOMMER  
30. OKTOBER



Returadresse: Havnemagasinet, pb 130, 2261 Kirkenær

Ingen adgang!
for
sjøsprøyt
frost
solsteik
støv
og uvedkommende

Du administrerer adgang til 
containere, eksterne lager, porter og 
frittliggende anlegg  fra skrivebordet, 
fra bilen, fra trucken, fra nattbordet...
 

mekanikk og elektronikk for  
smarteste og sikreste kombinasjon

www.trioving.no


