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Slaget om lasten:
Fremtidens havner må være
endringsvillige og kunne tilby mer
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Fremtidens transport & logistikknæring

Drammen Havn – et forbilde til etterfølgelse sett fra en
brukers perspektiv, men hvor begynner det?

Forutsetninger for proaktiv havneutbygging

Resultatet av fremtidsrettet havneutbygging

Fremtidens behov er vanskelige å forutse, men opsjonsog valgmulighetene må maksimeres på
planleggingsstadiet

• Einar Olsen, havnedirektør, Drammen havn:
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•

- å tenke muligheter,
- å tenke vekst for havna, for kunder og samarbeidspartnere og tørre å ha en skikkelig visjon
- å se langt frem i tid, gjerne 30 år
- å ha muligheter, planer og tillatelser klare
- å skape tillit
- å sikre økonomiske resultater og muligheter
- å tørre å tenke anderledes, tørre å utfordre gamle sannheter
- å forankre tankesett
- å kjenne til mulige motkrefter
- å skape mange vinnere
- å skape forståelse
- å skape handlingsrom
- å tenke forenkling (metode og kostnad)
- å være en god nabo (tenke estetikk, minimere støy, miljø osv)
- å skape allierte (det er morsomt når ungdommen forstår at mobiltelefoner, gensere, capser osv kommer
med båt via havna og ikke «oppstår» på kjøpesenteret)

•

For at mange bedrifter, redere , selskaper, meglere, operatører , vareeiere osv skal ha en gevinst
økonomisk eller kvalitetsmessig er det viktig å redusere kostnader ved å redusere antall operasjoner.

•

Da må vei, bane og sjø møtes i et knutepunkt med mer enn nok arealer og terminaler. Da kan vare-eieren
velge å legge sitt lager i havna og slippe unødige omlastinger.

•

Det er viktig å skape mulighet for foredling av varen/varestrømmen, om det er ønskelig. For oss i
Drammen er dette f.eks ombygging, understellsbehandling, klargjøring osv av biler.

Ivar A. Vannebo, assisterende havnedirektør, Drammen havn:
- Viktig at havnene ser på seg selv som en del av verdikjeden («alt henger sammen med alt»)
- Fremtidens havner må kunne tilby «added value services» for rederiene / speditørene /
vareeierne:

a) «Lager og logistikktjenester på bryggekanten»
a) Fleksible og løsningsorienterte ordninger: arbeidstider, kontinuerlig lasting/lossing ved
kranoperasjoner, utkallingstider
- Havnene må kunne kommunisere godt med sine eiere og sikre forutsigbare rammebetingelser
- Havnene må skape forståelse hos sine eiere og i opinionen nødvendigheten av en velfungerende
havn
- Havnene må være pådrivere i «det grønne skiftet» + kommunisere at sjøtransport er den desidert
mest miljøvennlige transportform
- Tror det er viktig at havnene engasjerer seg i regionens næringsliv, bidrar til å bygge nettverk og
relasjoner til vareeierne
- Tilgang til areal – sikre utvikling i minimum ett 30 års-perspektiv
- Delingsøkonomi, autonome skip, automatisering, vi har bare sette starten av dette og havnene er
nødt til å være endringsvillige.

En linjeoperatørs syn:
• Arild Ervik, CEO, BALTIC LINE:
«Jeg tror egentlig at hele strukturen på havneNorge er feil, det styres lokalt og det
investeres lokalt, noe som er vel og bra. Men
det er ingen som har det store overblikket og
tar beslutninger i forhold til fremtidig
infrastruktur og næringslivets fremtidige
behov.»

Et case fra Nord

The Kola Peninsula and Northern
Norway form an all-year ice free
wedge into the Arctic – a natural
platform for serving logistics in the
Barents Sea and the remaining Arctic
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In the medium term – regional destinational shipping serving Arctic
developments. Suitable transshipment infrastructure is a prerequisite.
Transport of oil, gas,
minerals and equipment by:
NP

• Specialised shuttle
multipurpose vessels

• Shuttle tankers
• Shuttle LNG carriers

• Shuttle bulkers
• Purpose built offshore vessels
• Seasonal liner services

WHERE RIVERS MEET OCEAN THERE IS
NORMALLY A PORT
THIS PROBABLY REPRESENTS THE LARGEST
FUTURE POTENTIAL FOR TRANSPORTATION
ALONG THE NSR

Mai 2016, Konsulentrapport til Kirkenes Havn

Porten til Barentshavet
Veien til den Nordlige Sjørute

Pessimistisk konklusjon
Knutepunkt Kirkenes - Utviklingen innenfor internasjonal godstransport og
offshorevirksomhet i Barentshavet og i russisk del av Arktis, sett i et
vekstperspektiv.
•

For Kirkenes havn representerer dagens situasjon på Den nordlige sjørute ikke noe
konkret utviklingspotensial. Både trafikkens størrelse, karakter og utvikling gir liten grunn
til optimisme med tanke på å kunne spille en rolle som omlastingsknutepunkt for rutens
vestlige del.

•

Dette kan imidlertid endre seg om noen år, men rutens fremtidige rolle er så uklar at det
neppe vil være forsvarlig å gjøre grunnlagsinvesteringer i dag.

•

Også håpet om å kunne fungere som havn for mellomlagring og hook-up knyttet til
transport av store moduler fra europeiske havner til Yamal-LNG har så langt vært få
nyttes; mens store europeiske operatører innen maritim tungløft innledningsvis vurderte
Kirkenes og andre nordlige havner for slik virksomhet, har en nå i stedet lyktes å skape
et logistikksystem som gjør bruk av mellomlagring overflødig. Det samme vil trolig gjelde
for andre industriutviklingsprosjekter langs NSR.

•

Utvinning av kull på Taimyrhalvøya med utskiping over Dikson i Karahavet representerer
imidlertid et stort potensial for Kirkenes havn. Dette vil ventelig kreve investeringer i
utvidet havneinfrastruktur.

MEN..... hvor er visjonen som andre ser og hva har faktisk skjedd? Og hvorfor skal ikke
Norge få sin del av NSR aktiviteten? Svaret: Manglende havneinfrastruktur!

Cost-Benefit-Risk Analysis of Shipping Heavy Cargo and
Project Cargos along the NSR vs the Suez Route
WP5 Industry Seminar
Oct 25, 2016 / DNV GL, Norway

SungwonHong / KitaeKim

Institute of Arctic Logistics(IAL)
YoungsanUniversity, Busan, Korea
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Case 4 : Hyundai Heavy Industries, Loading Heavy Cargo at
Ulsan, Transshipped at Kirkenes for Tobolsk, Siberia

Transshipped by Tschudi
Transported to Tobolsk, Russia
(Early Jul, 2016, Kirkenes, Norway)

Case 2: Year-Round Navigation on the
NSR between two Transshipment Hubs

“China Begins Using Arctic Shipping Route That Could
'Change The Face Of World Trade‘
China is eyeing the Arctic for better access to resources.”

NSR statistics as per October 2, 2017
Nesten 25 % av årets NSR transit er kinesiske COSCO

ARCTIC RAILWAY ROVANIEMI-KIRKENES
The Finns are highly motivated and are working for this in the EU. A joint study with Norway in
process. Dagsrevyen 17.10. 2017, den finske transportministeren svært positiv

www.arcticcorridor.fi

The European Arctic: A joint Nordic opportunity for industrial value
creation combining natural gas from the Arctic with regional mineral
and metal resources close to the European markets

A «rolling» LNG pipeline into Finland, the Baltics
and Europe?
An LNG rail supply chain could
also serve remote extractive
industries with cheap flexible
environmentally friendly energy
thereby creating the conditions
for value adding local industrial
processing.

A flexible solution for remote
processing: One container would
be sufficient to cover the daily
energy demand of the
Sydvaranger iron ore mining and
processing operation

Oppsummering

• Det beste blir ofte det godes fiende når
planleggingsprosessenen tar for mye tid –
betydningen av å være et reellt alternativ NÅR
muligheten byr seg slik at trafikken ikke seiler forbi
og finner andre permanente løsninger.

• INFRASTRUKTUR HAR KATALYSATOREFFEKT.

Oversikt over godkjente kommunale planer for
større bolig-, nærings- og terminalområder med
veiløsninger, kraft- og vannforsyning
Planområder
godkjent av
kommunestyret
ELLINGHAMN

Norterminal
2 milliarder NOK

Forslag KVU E 6
Høybuktmoen Kirkenes

Norterminal
2 milliarder NOK

KS1 forslag

Kommst.
Sør-Varanger
Kommst.
Sør-Varanger
Stamnett-terminal
Stamnett-terminal

HØYBUKTA VEST

Det foreligger sterke
innsigelser fra
Fylkesmannen og
Sametinget samt
uttalelser fra reindriftsnæringen mot å etablere
næringsvirksomhet med
tilhørende infrastrukturanlegg på vestsiden av
Tømmerneset mellom
Høybuktmoen og
Pulkneset.

SVV - KVU
Kirkenes

E6

KILA 1,5
milliarder
KILA
1,5 NOK
(Tschudi) NOK
milliarder

(Tschudi)

Boligfelt
7-800 nye
boliger

E6
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Kirkenes Industrial Logistics Area – KILA
Ferdig regulert i 2012, men mangler veitilknytning
1.000.000 m² area and 700 m deep water quays.
POTENTIAL USE:
Marine Transportation
and logistics including
offshore base activities.
NSR and Arctic
Transhipment Hub
Bulk handling facilities
Industrial Processing
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Infrastructure as a catalyst for development
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NGU,SGU,GTK

Dypvannskaia bygget i 1998/99, sterkt kritisert, men
idag en forutsetning for at Kirkenes Havn er på kartet
med helt annen aktivitet enn opprinnelig planlagt

Export of aggregates from Kirkenes to Sabetta port, Yamal Peninsula

270 000 tons in 2015

400 000 tons
in 2014

15 isbrytende LNG carriers til usd 315
millioner per stykk = mye infrastruktur

Overordnet utfordring:
Beslutningskriteriene for infrastrukturinvesteringer -

Hvordan sammenligne budsjettkostnader på kort sikt med verdiskapningen
for nasjonen på lang sikt? NPV basert på neddiskontering er lite egnet
pga. den korte tidshorisonten den reflekterer effektivt og at verdien av
fremtidige, men ukjente, muligheter ikke kan fanges opp.
Finnes det andre vurderingsmetoder som er mer treffsikre på lang sikt?
Hvordan verdsette visjonene? Real opsjonsverdi?

Finansieringen behøver ikke nødvendigvis å gå over statsbudsjettet, men
kan finansieres gjennom offentlig-private samarbeid som sikrer evnen til å
gjøre store og langsiktige satsninger uten kortsiktige politiske hensyn.

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

